BETJENINGSVEJLEDNING

CM 8 SOLID

CYRUS-TECHNOLOGY.DE

Mange tak
fordi du har valgt at købe en CM8 SOLID fra Cyrus Technology.
Ved hjælp af denne manual vil du opnå en bred forståelse af mobiltelefonen, dens funktioner og
brugervenligheden.
Denne mobiltelefon med farvedisplay er GSM-certificeret. Den er udstyret med dobbelt SIM og indeholder ud over
grundlæggende funktioner såsom ordgenkendelse, telefonbog, ringetilstand, oplysninger, lydafspiller, vækkeur,
lommeregner, tid og dato en række andre praktiske funktioner, der vil gøre dit arbejde og din fritid lettere.
Såfremt din mobiltelefon ikke fungerer som beskrevet i brugermanualen, bedes du kontakte
producenten via info@cyrus-technology.de

INFORMATION OM OPHAVSRET
»

Cyrus forbeholder sig ret til den endelige fortolkning af denne manual.

»

Cyrus forbeholder sig ret til at ændre de tekniske produktspecifikationer uden forudgående varsel.

»

Det er strengt forbudt på nogen måde at reproducere, anvende eller offentliggøre indholdet i denne manual
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Cyrus.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre tekniske principper uden forudgående varsel.
Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre manualens indhold uden forudgående varsel.
Producenten forbeholder sig ret til at ændre de tekniske produktspecifikationer uden forudgående varsel.

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-mail: info@cyrus-technology.de
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1. Oplysninger om sikkerhed
Med henblik på at sikre korrekt brug bedes du gennemlæse denne
brugsanvisning omhyggeligt, inden du anvender din mobiltelefon for
første gang.
Hvis du mister din telefon eller den bliver stjålet, så skal du straks
kontakte dit teleselskab for at deaktivere SIM-kortet og derved forhindre, at tredjepart kan anvende den. For at være i stand til det skal du
anvende din mobiltelefons IMEI-nummer, som du enten finder på den
tilførende faktura, eller på ydersiden af den originale emballage.
Som yderligere sikkerhed bør du indstille en individuel PIN-kode til dit
SIM-kort samt undlade at lade mobiltelefonen til frit udsyn i f.eks. bilen
men derimod gemme den godt eller tage den med dig.

1.1 Sikkerhedsforskrifter og forholdsregler
1.1.1. Generelle forhold
» Benyt aldrig mobiltelefon, mens du er i et fly eller er på hospitalet. Både flyets navigationssystem og det medicinske udstyr
kan blive påvirket af det. Anvendelsen af mobiltelefon er derfor
forbudt i mange fly og på hospitaler.
» Din mobiltelefon kan forårsage problemer med høreapparater,
pacemakere og andet elektronisk medicinsk udstyr. Du kan få
yderligere oplysninger ved at kontakte din læge eller producenten af medicinsk udstyr.
» Vær opmærksom på trafiksikkerheden.
Vær forsigtig, når du er føreren af et køretøj. Under kørsel skal
samtale foregå via håndfrit mobiltelefonudstyr. Såfremt du
ikke råder over et sådant udstyr, skal du afbryde kørslen, før
du benytter telefonen. Du bedes overholde gældende love og
forskrifter.
» Vær opmærksom på miljøsikkerheden.
Anvend aldrig mobiltelefonen på en tankstation, et olielager,
en kemisk fabrik eller i nærheden af brændbare eller eksplosive
genstande. Vær opmærksom på gældende love, forskrifter og
tilsvarende faresymboler.

» Opbevar mobiltelefonen, batteriet og opladeren et sted, der er
uden for børns rækkevidde.
» Anvend det originale batteri og den originale oplader, og oplad
batteriet på korrekt vis. Såfremt opladning af batteriet ikke
finder sted med den originale oplader, kan det medføre at beskyttelseskredsløbet i batteriet ikke længere fungerer.
Derudover kan det forårsage kemiske reaktioner, batteriet kan
lække, ophedes, der kan opstå røg, og batteriet kan antændes.
» Anbring ikke batteriet i en mikrobølgeovn, ovn eller anden
trykbeholder. Den resulterende skade på strukturen kan føre til
opvarmning, røgudvikling og brand i batteriet. Hvis der findes
en lækage på batteriet (eller hvis en mærkelig lugt registreres),
skal batteriet holdes væk fra ild, eftersom den lækkede elektrolyt kan brænde eller forårsage andre farer .
» Brug ikke enheden på steder, hvor udslip af brandfarlig og
eksplosiv gas kan finde sted, eftersom dette kan forårsage
driftsstop eller brand.
» Opbevar ikke mobiltelefonen på et sted med en temperatur
under -25 °C og over 55 °C. For høj temperatur kan beskadige,
bøje eller smelte telefonen. Hvis temperaturen er for lav, kan
der genereres fugtighed inde i batteriet, hvilket kan beskadige
kredsløbet, når batteriet derefter bliver bragt til et sted med
normal temperatur.
1.1.2 Forholdsregler, når du anvender mobiltelefonen
» Du må ikke selv foretage ændringer på mobiltelefonen,
eftersom dette kan forårsage skade på telefonen, lækager og
fejl i kredsløbet.
» Anvend ikke LCD-displayet til at montere andre objekter,
eftersom dette vil føre til brud på LCD-displayet og til læk af
flydende krystaller. Såfremt LCD-væsken kommer i kontakt med
dine øjne, er der risiko for blindhed. Skulle det ske, skal der
straks skylles med vand (gnid ikke i øjnene). Søg øjeblikkeligt
lægehjælp.
» I sjældne tilfælde eller ved udvalgte køretøjsmodeller kan
mobiltelefonen have en dårlig indflydelse på det elektroniske
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udstyr i køretøjet. Benyt ikke en mobiltelefon for at undgå
sikkerhedsrisici. Såfremt dit køretøj er udstyret med en airbag,
må du ikke placere en mobiltelefon på den. Der kan forekomme alvorlige kvæstelser, såfremt at airbaggen udløses.
» Vær opmærksom på opbevaringsforholdene.
Hold telefonen væk fra magnetiske lagringsmedier.
Mobiltelefonens stråling kan slette de informationer, der er
gemt på den magnetiske enhed.
» Undgå at få fugt og vand ind i enheden, eftersom dette kan
forårsage kortslutning eller andre fejl ved enheden.
1.1.3. Forholdsregler, når du anvender batteriet
» Du bedes ikke selv fjerne eller modificer batteriet, da det kan
lække, overophedes, eksplodere eller antændes.
» Smid ikke de gamle batterier ud med husholdningsaffaldet, men
bortskaf dem i stedet på velegnede steder som hos forhandlere
eller direkte på genbrugsstationer.
» Smid ikke batteriet ind i ild, eftersom dette kan forårsage brand
eller eksplosion.
» Når du indsætter batteriet, må du ikke gøre det ved hjælp af
et hårdt tryk, da det ellers kan lække, overophedes, eksplodere
eller antændes.
» Såfremt batterivæsken kommer i kontakt med dine øjne, er
der risiko for blindhed. I tilfælde af kontakt, så skyl straks med
vand (gnid ikke i øjnene), og søg straks lægehjælp. Såfremt
batterivæsken kommer i kontakt med din hud eller tøj, kan det
forårsage ætsning af huden. Skyl straks med vand og opsøg en
læge om nødvendigt.
» Anvend ikke batteriet ved ild eller på et sted med høj temperatur såsom et varmelegeme, da det kan lække, overophedes,
eksplodere eller antændes.
» Såfremt batteriet bliver varmt, misfarves eller skifter form under
brug af mobiltelefonen eller opladningen, skal du stoppe med
at anvende den og isætte et nyt batteri.

1. Oplysninger om sikkerhed
» Såfremt batterivæsken lækker, eller hvis der udvikles
ubehagelige lugte, så skal du holde dig væk fra ild for at undgå
eksplosioner.
» Sørg for, at batteriet ikke kommer i kontakt med fugt, da der
ellers kan forekomme overophedning, røg eller korrosion.
» Anvend ikke enheden i direkte sollys og ved høje temperaturer,
og indsæt ikke batteriet, eftersom dette kan forårsage lækage
af væske eller overophedning, påvirke ydeevnen og forkorte
enhedens levetid.

» Placer ikke vandbeholdere ved siden af opladeren for at undgå,
at vand bliver sprøjtet på opladeren og forårsager lækager eller
andre problemer. Såfremt opladeren kommer i kontakt med
vand eller anden væske, skal du straks afbryde strømtilførslen
for at forhindre kortslutning, brand, elektrisk stød eller
beskadigelse af opladeren.
» Anvend ikke opladeren i badeværelset eller andre steder, hvor
der er en høj luftfugtighed, eftersom dette kan føre til elektrisk
stød, brand eller beskadigelse af opladeren.

» Oplad ikke din telefon mere end 24 timer ad gangen.

» Anvend ikke opladere, kabler og stikkontakter såfremt du har
våde hænder, eftersom dette kan forårsage elektrisk stød.

» Placer batteriet på et køligt, ventileret sted, der er beskyttet
mod sollys.

» Placer ikke noget med blot den mindste vægt på opladeren,
eftersom dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.

» Batteriets levetid er begrænset. Hyppig opladning reducerer
gradvist batteriets levetid. Hvis batterilevetiden er meget
reduceret, skal batteriet udskiftes.

» Inden rengøring og vedligeholdelse, træk da opladeren ud af
stikkontakten.

1.1.4.Forholdsregler, når du bruger opladeren

» Ved opladning af batteriet bedes du undgå steder med direkte
sollys, høje temperaturer, fugtighed, støv eller vibrationer,
eftersom dette kan forårsage fejl.

» Du må ikke selv ændre på opladeren, eftersom dette kan
forårsage personskade, elektrisk stød, brand eller skade på selve
opladeren.

1.1.5. Rengøring og pleje

» Anvend kun 220 V vekselstrøm (AC). Anvendelse af andre
spændinger medfører lækager, brand og beskadigelse af
mobiltelefonen og opladeren.
» Undgå hurtigopladere, eftersom dette kan føre til elektrisk stød,
røgudvikling og beskadigelse af opladeren.

» Anvend ikke telefonen i badeværelset, fordi enheden, batteriet
og opladeren ikke må blive våde. Af denne grund, rengør kun
din mobiltelefon, batteri og oplader med en blød, tør klud og
uden alkohol, fortyndere eller benzen.
» Snavs kan forårsage, at kontakten med stikkontakten påvirkes,
og at opladningen derfor ikke kan finde sted. Rengør derfor
enhederne regelmæssigt.

» Anvend ikke opladeren, såfremt strømkablet er beskadiget, da det
ellers kan forårsage brand eller elektrisk stød.
»

Fjern eventuelt snavs fra stikkontakten.
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2. Grundlæggende funktioner
2.1	Indsættelse og fjernelse af et eller flere SIM-kort og/
eller SD-kort

2.1.3 Hukommelseskortet (SD-kort)
Fjern bagcoveret og batteriet. Skub i pilens retning
hukommelseskortet ind i kortholderen nederst til højre.

2.1.1 SIM-kortet
Inden du anvender mobiltelefonen, skal du indsætte et gyldigt SIMkort, der er leveret af netoperatøren. Det giver dig mulighed for at
etablere en netværksforbindelse.
Oplysninger fra telefonbogen, såsom navn og telefonnummer samt
korte beskeder gemmes i SIM-kortets chip. SIM-kortet kan tages ud,
og erstattes med et SIM-kort fra en anden netoperatør.
For at undgå at miste eller beskadige oplysningerne på SIM-kortet,
skal du undgå at røre ved metaloverfladen eller anvende SIM-kortet
på et elektrisk, magnetisk sted. Når SIM-kortet er blevet beskadiget,
kan du som regel ikke længere anvende mobiltelefonen.
Bemærk:
	Sørg for, at du slukker for din telefon, inden du fjerner
SIM-kortet. Fjern eller indsæt aldrig SIM-kortet, mens
strømforsyningen er tilsluttet, eftersom dette kan beskadige
SIM-kortet og mobiltelefonen.
2.1.2 Indsættelse og fjernelse af SIM-kortet
Det er let at komme til at beskadige metaloverfladen på SIM-kortet.
Uden for holderen skal det derfor håndteres med omhu.
Sluk for telefonen, fjern bagcoveret, batteriet og enhver anden
ekstern strømkilde. Indsæt SIM-kortet i kortholderen
i pilens retning som angivet ovenfor.
Det andet SIM-kort indsættes på samme måde. For at fjerne
SIM-kortet skal du trække let i det.

2.2 Batteriet
2.2.1 Indsættelse af batteri
Fjern bagcoveret. Indsæt batteriet med metaloverfladen på den ene
side i mobiltelefonens batterirummet. Anvend fingrene til at trykke
forsigtigt ned på batteriet, indtil det klikker på plads.
2.2.2 Opladningen
Slut strømforsyningen til ladekablet for at klargøre opladeren.
Sæt opladerens USB-port ind i mobiltelefonens opladningsport,
og sæt opladerens strømforsyning ind i stikkontakten. Når stikket er
tilsluttet, starter opladningen. Batteriikonet i øverste højre hjørne af
skærmen viser status på opladningsprocessen. I standbytilstand, eller
når mobiltelefonen er slukket, vises batteriikonet på hele skærmen.
Når ikonet er helt fyldt, er batteriet fuldt opladet, og opladeren kan
fjernes fra mobiltelefonen.
Der vises en advarsel, når batteriniveauet er lavt. Såfremt batteriet er
helt afladet, er strømforsyningen for lav, og mobiltelefonen slukker
automatisk. Undgå at anvende mobiltelefonen ved et lavt batteriniveau i længere tid, da ellers batteriets kvalitet og levetid påvirkes.
Oplad ikke enheden for længe men tag den ud af opladeren, når
batteriets opladning når 100 %.
Bemærk:
	For at sikre, at din telefon fungerer korrekt, skal du sørge for
at anvende opladeren, der er leveret til dette formål.

Bemærk:
	Procedurerne beskrevet her gælder for anvendelsen af to
SIM-kort. Såfremt du kun anvender et SIM-kort, kan der
forekomme afvigelser.
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3. Hurtigstart guide
3.2 Foretage et opkald

3.1 Funktioner
Ud over de grundlæggende funktioner har din mobiltelefon mange
andre nyttige funktioner. Nedenfor finder du en kort introduktion:
Kontakter (telefonbog)	Op til 300 kontakter kan gemmes i
telefonbogen. Herfra kan der sendes
SMS-beskeder, og tilføjelser til telefonbogen
kan kopieres mellem SIM-kortene.
Ringetilstand	Gør det muligt at gemme forskellige
indstillinger vedrørende ringetone, lydstyrke,
system-lydsignaler, tastetone osv.
Opkaldslister	Din telefon gemmer automatisk oplysninger
om indgående, udgående eller ubesvarede
opkald, som du kan se.
Multimedia

Audioafspiller, FM-radiofunktioner.

Kamera	Din mobiltelefon har et kamera. Kameraets
indstillinger kan tilpasses efter behov.
Indstillinger	Du kan efter behov foretage individuelle
indstillinger af netværksindstillinger,
mobiltelefonsæt, sikkerhedsindstillinger osv.
Indtastningsmetode	Din telefon anvender tastaturinput.
Det understøtter automatisk udfyldning i
forbindelse med indtastning af bogstaver,
tal, tegn, symboler osv. samt den
flersprogede indtastningsmetode.

4. Afslut opkald
For at afslutte opkaldet skal du trykke på knappen med det røde
telefonrør.

3.2.1 Markeringsfeltetv
Der er flere måder at foretage et opkald på:
» Hvis du trykker på tastaturet, kommer du automatisk til
opkaldsbrugerfladen. Her kan telefonnummeret indtastes
manuelt via markeringsfeltet/tastaturet.
» Efter dataudtrækning fra de modtagne tekstbeskeder vises
nummeret.

3.3 Opkaldsmuligheder
Følgende indstillinger er tilgængelige under et opkald:
Venstre funktionsknap:

Menu

» Vælg telefonnummeret for den kontakt, der er gemt i
telefonbogen.

1. Tilslutning til BT-hovedtelefoner

» Såfremt du ved et uheld har valgt det forkerte nummer, skal du
klikke på knappen med det røde telefonrør for at lægge på.

3. Hold linjen

3.2.2 Yderligere funktioner

5. Lyd fra

1. B
 esvare og afvise af et opkald

6. Justering af lydstyrken

 år du modtager et opkald, svarer telefonen i henhold til de
N
indstillinger, du har foretaget (opkaldstone, vibration osv.) Navnet
eller nummeret på den, der ringer, vises på telefonens display. Tryk
på knappen med det grønne telefonrør for at besvare opkaldet, og
på knappen med det røde telefonrør for at afvise opkaldet.
2. Foretag et internationalt opkald
Hvis du vil foretage et internationalt opkald, skal du holde
*-knappen nede, indtil plustegnet vises. Indtast landekode,
områdekode og telefonnummer. Tryk på knappen med det grønne
telefonrør for at ringe op.
3. Forespørgsel om IMEI-nummeret
Vælg „* # 06 #“ på tastaturet for at spørge om IMEI-nummeret.
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2. Tilføj et nyt opkald
4. Start optagelse

7. Telefonbog
8. Opkaldshistorik
9. Nyheder
Krydsformet styreflade:

Lydstyrke

» Krydsformet styreflade opad (højere)
» Krydsformet styreflade nedad (lavere)
Højre funktionsknap:		Læg på (alternativt ved at trykke på
knappen med det røde telefonrør)

3. Hurtigstart guide
3.4 Hovedknapper
Knap

»

Beskrivelse

Lommelygte/LED

Venstre funktionsknap » Afhængigt af det respektive
((Fremad/OK-knap)		skærmbillede-vises over knappen.
Funktionsknappen fungerer også som den
primære knap til låsning og oplåsning af
knapperne.
Højre funktionsknap
»
(Tilbage-knap)		
Retningsknapper

Afhængigt af det respektive
skærmbillede vises over knappen.

»	Sådan ruller du gennem menuen,
telefonbogen osv., i standbytilstand:
Venstre:
Højre:
Op:
Ned:

for at skrive noter
til ringetilstand
Musikafspiller
Vækkeur

Opkaldstastatur, knap 1 »	For at anvende SIM1-opkald og
modtagelse af opkald. Klik på denne
knap for at starte optagelse af SIM1opkald i standbytilstand.
Knappen med det r
» Knappen med det røde telefonrør har de
øde telefonrør 		følgende funktioner: Tilbage, lægge på,
låse knapper, vågn op
Numeriske knapper 0-9 »	Knapperne kan ikke anvendes mens
tastaturlåsen er aktiv. Knapperne 1, 2 og
0, uanset hvordan de kombineres, er ikke
omfattet af låsefunktionen, så det er muligt at foretage et nødopkald. Derudover
er venstre funktionsknap og *-knappen
aktiveret for at låse knapperne op.
# knap

Lommelygte-knap
OK-knap

Fremad-/OK-knap
Valg-knap

Frigivelsesknap

»	Tryk på #-knappen for at skifte mellem de
følgende ringetilstande: Normal, lydløs
og møde.

USB
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Tilbage-knap
Tænd/sluk-knap /
Læg på

Langt tryk for at skifte
mellem lydprofilerne

Høretelefon

4. Funktionsmenuen
4.1 Kontakter
Denne funktion giver dig mulighed for at gennemse, gemme, redigere
og slette kontakter. SIM-kortets lagerkapacitet afhænger af det respektive kort. Op til 300 kontakter kan gemmes i enhedens telefonhukommelse.

4.1.5 Slet flere

4.2.2 Indbakke

Gå til indstillinger i telefonbogen, vælg det 5. punkt for at kunne
vælge flere kontakter, der skal fjernes. Efter at have valgt de
ønskede kontakter, bekræft med OK.

Modtagne beskeder vises her.
Følgende muligheder er tilgængelige:

4.1.6 Import/Eksport

Klik på „Tilføj kontakt“ i telefonbogens brugerflade. Du kan derefter
specificere kontaktnavnet og telefonnummeret og så gemme det i
hukommelsen.

Du kan importere eller eksportere kontakter fra det andet SIM-kort.

Klik på „Valg“ i telefonbogens brugerflade for at udføre en af følgende
handlinger:

Du kan sende denne telefonbogsinfo via SMS, MMS eller Bluetooth.

Bemærk:
Dataregistreringerne gemmes f.eks. på SIM-kort 1.

4.1.8 Andet
Hurtigopkald	Du kan tildele hurtigopkaldsfunktioner
til nummerknapperne 2-9.
Eget nummer

Opret nye kontakter på dit SIM-kort eller i telefonhukommelsen.

Du kan også oprette nye grupper: standardgrupperne er Familie,
Venner, Arbejde og Andet.

Du kan tilføje dit eget nummer her.

4.1.2 Skriv en besked

Send en MMS	Du kan sende en MMS til det aktuelle
nummer.
4.1.3 Opkald
Ring til kontaktpersonen, du lige har valgt, ved at trykke på knappen med det grønne telefonrør.

Slet besked.

Svar	Send svarbesked eller
multimediebesked til afsenderen.
Videresend	Videresend en besked til andre
kontakter.

4.1.7 Send et visitkort

4.1.1 Ny

Afsendelse af tekstbeskeder	Du kan sende tekstbeskeder til det
aktuelle nummer.

Slet

4.2 Nyheder

Opkald

Ring til afsenderen af beskeden.

Tilføj afsender til	Tilføj denne dataregistrering til en
kontakt.
Detaljer	Du kan se afsendelsesdatoen og -stedet
for denne besked.
4.2.3 Udbakke
Viser beskeder, der ikke er sendt. Symbolet foran afsendernummeret
angiver, om beskeden er gemt på SIM-kortet eller på telefonen
Følgende muligheder er tilgængelige:

4.2.1 Skriv en besked (SMS og MMS)

Videresend

Send SMS/MMS igen

Du kan bruge denne funktion til at skrive korte beskeder. Hvis du er
i indtastningstilstand, kan du anvende menupunktet Indstillinger til
at udføre yderligere handlinger (send en besked, indsætte
skabeloner, tilføje kontaktoplysninger osv.)

Slet

Slet besked

Lås

Lås besked, men slet den ikke.

4.1.4 Slet
Fjern den ønskede kontakt ved at vælge den og slette den ved hjælp
af indstillingerne.
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Marker	Efter kontrollen kan du fjerne låsen eller
udføre en anden handling.

4. Funktionsmenuen
4.2.4 Udkast

4.2.6 Skabeloner

4.3.4 Afviste opkald

Tekster, der er skrevet på forhånd gemmes her. Symbolet bagved
beskeden angiver, om beskeden er gemt på SIM-kortet eller på
telefonen.

Du kan vælge beskedskabelonen, der skal sendes eller redigeres.

Viser en liste over de telefonnumre, du for nylig har afvist.

Følgende muligheder er tilgængelige:
Slet

Slet besked

Rediger

Rediger besked.

Visning

Visning af informationsindhold.

Send

Send beskeden (igen).

4.2.5 Sendt
Gemmer sendte beskeder. Symbolet bagved beskeden angiver, om
beskeden er gemt på SIM-kortet eller på telefonen.
Følgende muligheder er tilgængelige:
Slet		

Slet besked.

Videresend

Videresend en besked til andre kontakter.

4.3.5 Slet alle

4.3 Opkaldshistorik

Du kan slette alle gemte opkald (indgående, udgående, afviste osv.)
på samme tid.

4.3.1Ubesvarede opkald

4.3.6 Opkaldstimer

Viser listen over telefonnumre, du for nylig er gået glip af.

Vis alle opkaldstider.

4.3.2 Udgående opkald

4.3.7 GPRS-tæller

Viser de numre, du for nylig har ringet op til. Vælg Indstillinger i
respektive fane for at udføre den ønskede handling:

Viser de trafikoplysninger, der er blevet anvendt på SIM-kortet.

Detaljer	Du kan få vist alle detaljerne i
denne dataregistrering, såsom
nummer, dato, tid osv.
Opkald

Ring direkte til nummeret.

Skriv en besked	Du kan sende en SMS/MMS til
dette nummer.

Marker		Efter at du har kontrolleret, kan du fjerne låsen
eller udføre en anden handling.

Føj til kontakter	Gemmer det faktiske nummer i
telefonbogen.

Når du åbner en meddelelse, har du følgende muligheder:

Føj til sortliste	Denne dataregistrering kan føjes
til sortlisten

Slet

Slet besked.

Slet

Sletter opkaldshistorikken.

Videresend

Videresend en besked til andre.

Slet alle

Slet alle dataregistreringer

Opkald		

Ring til modtageren af beskeden.

Markeringer

Marker denne dataregistrering

4.3.3 Besvarede opkald
Viser en liste over de telefonnumre, du for nylig har svaret.
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4.4 Indstillinger
4.4.1 Opkaldsindstillinger
» Viderestilling
Viderestilling gælder for fremtidige opkald, og finder sted i
henhold til de indstillinger, du har foretaget. Følgende
muligheder er tilgængelige:
– Ubegrænset viderestilling af opkald
Det indgående opkald videresendes straks til postkassen
eller et brugerdefineret telefonnummer.
– Videresendelse, når du er optaget
Hvis din telefon er optaget, videresendes det indgående
opkald til telefonsvareren eller et brugerdefineret telefonnummer.
– Intet svar, indstillinger for videresendelse
Hvis et opkald ikke besvares, videresendes det indgående
opkald til telefonsvareren eller et gemt telefonnummer efter
et defineret tidsrum.

4. Funktionsmenuen
– Videresendelse når du er optaget
Når din telefon ikke er tilgængelig, f.eks.såfremt den er slukket eller sat i flytilstand, videresendes opkaldet til telefonsvareren eller et andet defineret telefonnummer.
– Slet videresendelser
Du kan slette alle indstillede opkaldsafledninger.
» Banke på
Såfremt du bliver ringet op, mens du allerede taler i telefon,
du vil høre en blød bankende lyd. Du kan nu skifte mellem den
eksisterende samtale, og det afventende opkald.
» Opkaldsspærring
Her kan du vælge, hvilke opkald der ikke må foretages eller
besvares (alle indgående opkald, indgående roamingopkald,
internationale opkald osv.)
» Opkalds-id
Indstil om dit telefonnummer, skal vises eller skjules når du
ringer op.
» Andre
– IP-præfiks: IP-nummer justerbart
– Talepåmindelse (minutter): Vælg mellem skabelonerne, eller
fastsæt selv et interval for påmindelse under et opkald.

Bemærk:
	Ovenstående funktion kræver netværkssupport. Såfremt
du ønsker at anvende denne funktion, skal du kontakte
netoperatøren.
4.4.2 Telefonindstillinger
» Dato og tid
Her kan du indstille og formatere datoen og klokkeslættet.
» Sprogindstillinger
Du kan vælge sproget på telefonen.
» Genvejsindstillinger
Indtast genveje til vigtige funktioner.
» Automatisk tænd/sluk
Du kan vælge et tidspunkt, hvor din telefon automatisk bliver
tændt eller slukket.
» Strømstyring
Kontroller batterikapaciteten.
» Einstellungen wiederherstellen
Nulstil din mobiltelefon til fabriksindstillinger. Adgangskoden
kan også gendannes.
4.4.3 Skærm

– Automatisk genopkald: Når denne funktion er aktiveret,
starter din mobiltelefon et nytopkaldsforsøg, så snart det
ønskede nummer er tilgængeligt igen.
– Vibration, under samtale: Ved at aktivere denne funktion
bliver du via en kort vibration af mobiltelefonen gjort
bekendt med, at du er tilsluttet det ønskede opkald.

Tænd/sluk for skærmen	Du kan foretage forskellige indstillinger af skærmen.
Baggrundsindstillinger	Du kan vælge forskellige baggrundsbilleder.

Indstillinger for skærmen i standby:
Kontrast	Du kan justere lysstyrken på skærmens baggrundsbelysning
Baggrundsbelysningstid
for tastatur 	Du kan indstille forskellige
baggrundsbelysningstider for
tastaturet.
Automatisk tastaturlås	Du kan angive det tidsrum, hvorefter den automatiske tastaturlås
skal aktiveres .
4.4.4 Sikkerhed
» PIN
Du kan indstille, ændre eller deaktivere anmodningen af
PIN-koden. For at oprette, fjerne eller ændre PIN-koden, skal
den aktuelle korrekte PIN-kode indtastes. Når du har indstillet
PIN-koden, skal du indtaste denne PIN-kode, hver gang du
åbner telefonen. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre
gange, blokeres SIM-kortet. For at låse den op skal du anvende
PUK1-koden. Hvis du har forlagt din PUK1-kode, eller har brug
for en ny, skal du kontakte din netoperatør. Standard
PIN-nummeret er 1234.
» PIN2-kode
Du kan ændre PIN2-koden. Kontakt netoperatøren for yderligere
oplysninger.
» Låsning af telefonen
Du kan tildele eller ændre en adgangskode. Såfremt du opretter
et kodeord, skal du indtaste det hver gang du genstarter din
telefon.
» Privatliv
Du kan indstille en adgangskode til at beskytte din telefon
mod adgang fra tredjepart mens den er standbytilstand. Denne
adgangskode skal altid indtastes, når du vil anvende din
mobiltelefon.

– Optag automatisk stemmeopkald: Når denne funktion er
aktiveret, optages opkaldet automatisk.

11

4. Funktionsmenuen
» Lås skærmen med Slut-knappen
Indstil knappen med det røde telefonrør som en knap, der kan
at låse og vække telefonen.
» Blackliste
Føj det nummer, du ønsker at blokere, til denne liste. Vælg, om
du vil blokere alle opkald og tekstbeskeder fra dette nummer.

Audio	Optagede eller gemte lydfiler kan afspilles i din
musikafspiller.
Bemærk:
	MP3-filerne skal gemmes i telefonens
hukommelse eller på SD-kortet i din lydmappe.
Video

4.4.5 Profiler
Udtrykket ringetilstand beskriver de følgende lydprofiler:
Normal, lydløs, møde, inde og ude.
Omdøb

Her kan du omdøbe profilen.

Indstil ringetone

Du kan indstille ringetonen.

Lydstyrke	Du kan indstille lydstyrken på telefonen.
Ringetone

Her kan du se dine videooptagelser.

Radio	Søg efter en passende stationsfrekvens for at
modtage den ønskede radiostation.
Bemærk:
	For at anvende radioen skal du tilslutte
hovedtelefonerne.

Diktafon

Optag dit stemmemeddelelse her

Videooptagelse

Start en videooptagelse her.

Billede	Se dine videoer og billeder her. I visningen finder
du de indstillinger, du kan anvende til at gøre
dette.

Kan ses eller redigeres.

4.8.5 Kalender
Du kan bruge anvende denne funktion til at se kalenderen og foretage
følgende indstillinger:

4.7 Mine filer
Her finder du filerne, der er gemt i hukommelsen. Du kan redigere dem,
som du ønsker.

Kamera	Du kan tage billeder af motiver, der er rettet mod
kameraet.

Denne funktion åbner lommeregneren, der stiller nogle grundlæggende beregningsmuligheder til rådighed.

Du kan ændre alarmtid, alarmtone og snooze-tilstand.

4.6 Spil
Enheden leveres med spil, der er klar til at underholde dig.

4.5 Multimedia

4.8.2 Lommeregner

4.8.4 Alarm

4.4.6 Forbindelser
Viser dataregistreringerne på begge SIM-kort og konti.

» SMS-indstillinger
Når SOS-funktionen startes, lyder alarmen, og SOS-nummeret
kaldes automatisk, og en tekstmeddelelse sendes automatisk til
det tildelte førstehjælpsnummer.

4.8.3 Verdensur

Her kan du bestemme typen af ringetone.

Andre advarselstoner	Du kan indstille tastaturlyd, alarm ved lavt
batteriniveau, strømtone, opkaldstone og
andre toner.

Gå til SOS-menuen for manuelt at vælge tre nummergrupper for
nødopkald. Efter indstilling af SOS-nummeret aktiveres
SOS-knappen. Om nødvendigt kan opkaldet foretages ved at trykke
på OK-tasten.

1. Tilføj ny aftale
2. Vis aftaler
3. Alle aftaler

4.8 Værktøjer

4. Slet dagens aftaler

4.8.1 SOS-indstillinger

5. Slet alle

» Indstillingstilstand
Angiv om kun opkald, kun SMS eller opkald og SMS er mulige.
» Telefonnummerindstillinger
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6. Gå til dato

4. Funktionsmenuen

5. Vedligeholdelse og reparation

7. Ugentligt

5.1 Vedligeholdelse af batteriet

8. Dagligt

» Denne telefon har et genopladeligt batteri som strømkilde. Hvis
strømforsyningen er svag, skal du oplade batteriet.

4.8.6 Enhedsberegner
Du kan udføre en lang række af konverteringer (valuta, måleenhed
osv.)
4.8.7 Notat
Brug denne funktion til at lave noter.

» Når opladeren ikke anvendes, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
» Temperaturen påvirker mulighederne for det batteri, der skal
oplades. Batteriet skal være køligt, inden det oplades. Hvis batteriet
er over 40 grader celsius, bør det ikke oplades.

4.8.8 Bluetooth

» Anvendelse af batteriet på et ekstremt koldt eller varmt sted kan
forkorte batteriets levetid eller påvirke dets funktioner.

Aktivér Bluetooth-kontakten, søg efter en rigtige enhed eller forespørg om indstillingen af de relevante Bluetooth-funktioner.

» Placer ikke batteriet i ild. Overhold de lokale regler for håndtering
af batterier og genopladelige batterier.

4.9. Internet
Du kan manuelt indtaste URL‘en på det websted, du vil søge efter.

5.2 Vedligeholdelse af telefonen
Følgende forslag hjælper dig med at vedligeholde din telefon:
» Opbevar mobiltelefonen på et sted, der er uden for børns rækkevidde.
» Hold mobiltelefonen tør, da fugt kan medføre tæring i metallet.
» Beskyt enheden mod høje temperaturer, da høje temperaturer forkorter
levetiden for elektroniske enheder, kan smelte plastik og beskadige
batteriet.
» Forsøg ikke at åbne mobiltelefonen. Forkert demontering kan
forårsage skade på kabinettet. Uautoriseret adskillelse af enheden kan
føre til beskadigelse og ophævelse af garantien.
» Brug ikke sure eller basiske rengøringsmidler til at rengøre dit
telefon.
» Anvend kun det originale tilbehør til mobiltelefonen. Overtrædelser kan
føre til tab af garantien.
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Bemærk:
	Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i form af
firmwareopdateringer.
Advarsel:
	Producenten påtager sig intet ansvar for forkert brug af
mobiltelefonen eller konsekvenserne deraf.

