BRUKSANVISNING

CM 8 SOLID

CYRUS-TECHNOLOGY.DE

Tusen takk
for at dukjøpte CM8 SOLID fra Cyrus Technology.
Ved hjelp av denne håndboken vil du få en omfattende forståelse av mobiltelefonen, dens funksjoner og
brukervennligheten.
Denne mobiltelefonen med fargeskjerm er GSM-sertifisert. Den har kapasitet til to SIM-kort og tilbyr i tillegg til
grunnleggende funksjoner som ordgjenkjenning, telefonkatalog, scenemodus, informasjon, lydavspiller,
vekkerklokke, kalkulator, tid og dato en rekke andre nyttige funksjoner som vil gjøre ditt arbeid og dine
fritidsaktiviteter enklere.
Hvis telefonen din ikke fungerer som beskrevet i brukerhåndboken, vennligst kontakt
produsenten ved å sende en e-post til adressen info@cyrus-technology.de

ERKLÆRING OM OPPHAVSRETT
»

Cyrus forbeholder seg retten til den endelige tolkningen av denne bruksanvisningen.

»

Cyrus forbeholder seg retten til å uten forhåndsvarsel endre tekniske produktspesifikasjoner.

» 	Uten forutgående skriftlig tillatelse fra Cyrus, er det strengt forbudt å på noen måte reprodusere,
bruke eller publisere innholdet i denne bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.
Foretaket forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne bruksanvisningen uten forhåndsvarsel.
Produsenten forbeholder seg retten til å uten forhåndsvarsel endre tekniske produktspesifikasjoner.

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. Sikkerhetsinformasjon
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker telefonen for
første gang for å sikre riktig bruk.
Hvis du skulle miste telefonen din eller den blir stjålet, må du gi
beskjed til telekommunikasjonsleverandøren umiddelbart for å
deaktivere SIM-kortet og forhindre bruk fra tredjeparts side. For å gjøre
dette, trenger du IMEI-nummeret til mobiltelefonen din, som du finner
enten på fakturaen eller på utsiden av originalemballasjen.
Som en forholdsregel bør du stille inn en individuell PIN-kode for
SIM-kortet ditt og ikke la telefonen bli liggende lett synlig, f.eks. bør du
ikke la den ligge i bilen, men gjem den bort eller bær den med deg.

1.1 Sikkerhetsanvisninger og -tiltak
1.1.1. Generelle aspekter
» Bruk aldri telefonen på et fly eller på et sykehus. Både flyets
navigasjonssystem og medisinske instrumenter vil kunne bli
påvirket. I mange fly og på en rekke sykehus er derfor bruk av
mobiltelefon forbudt.
» Mobiltelefonen din kan forårsake problemer med høreapparater,
pacemakere og annet medisinsk elektronisk utstyr. Kontakt lege
eller produsent av medisinsk utstyr for mer informasjon.
» Vær nøye med trafikksikkerhet.
Vær forsiktig når du kjører. Ring mens du kjører bil bare via
en håndfri enhet. Hvis du ikke har slikt utstyr, må du stoppe
kjøretøyet før du bruker telefonen. Vennligst følg gjeldende
lover og forskrifter.
» Vær nøye med hensyn til miljøet.
Bruk aldri telefonen på en bensinstasjon, et oljelager,
kjemisk anlegg, eller i nærheten av brennbare eller eksplosive
gjenstander. Vær oppmerksom på gjeldende lover, forskrifter og
relevante faresymboler.
» Plasser telefonen, batteriet og ladeenheten på et sted som ikke
er tilgjengelig for barn.

» Bruk originalbatteriet og originalladeenheten og lad batteriet
på riktig måte. Unnlatelse av å lade batteriet med original
ladeenhete vil kunne føre til at funksjonen beskyttelseskobling
inni batteriet går tapt. I tillegg kan det forårsake kjemiske
reaksjoner, batteriet kan lekke, varmes opp, det kan oppstå røyk
og batteriet kan antennes.
» Ikke plasser batteriet i en mikrobølgeovn, en ovn eller annet
trykkbeholder. Den resulterende skaden på strukturen vil kunne
føre til oppvarming, røyk og til forbrenning av batteriet. Hvis det
oppdages en lekkasje fra batteriet (eller hvis en særegen lukt
merkes ), bør batteriet holdes borte fra ild, ellers vil
elektrolytten som har lekket ut ta fyr eller så kan den forårsake
andre farer.
» Ikke bruk enheten på steder der brennbar og eksplosiv gass kan
lekke ut, ellers kan det oppstå svikt eller brann.
» Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med en temperatur på
under -25 °C og over 55 °C. En for høy temperatur kan føre til
at telefonen skades, bøyes eller smelter. Hvis temperaturen er
for lav, kan det genereres fuktighet inni batteriet, noe som igjen
vil skade kretskortet hvis batteriet deretter blir flyttet til et sted
med normal temperatur.
1.1.2 Forholdsregler når du bruker mobiltelefonen
» Ikke foreta endringer på telefonen på egen hånd, ellers vil det
kunne oppstå skader på telefonen, lekkasjer og strømkretsbrudd.
» Ikke bruk LCD-skjermen til å feste andre elementer, da dette
kan ødelegge LCD-skjermen og medføre lekkasje av flytende
krystaller. Hvis LCD-væsken kommer i kontakt med øynene dine,
er det fare for blindhet. Skyll øyeblikkelig med vann ved kontakt
(ikke gni øynene), og kom deg straks på sykehus.
» I sjeldne tilfeller eller når det gjelder utvalgte kjøretøymodeller
vil telefonen kunne ha en dårlig innvirkning på kjøretøyets
elektroniske utstyr. Vennligst ikke bruk noen mobiltelefon for
å forebygge risiko knyttet til sikkerhet. Hvis bilen din er utstyrt
med en kollisjonspute , må du ikke plassere noen mobiltelefon
på den. Ved åpning av kollisjonsputen vil det kunne oppstå
alvorlige personskader.
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» Vær nøye med oppbevaringsmiljøet.
Hold telefonen borte fra magnetiske medier. Strålingen fra
mobiltelefonen kan slette den informasjonen som er lagret på
den magnetiske enheten.
» Unngå at fuktighet og vann trenger inn i , da dette kan føre til
kortslutning i enheten eller andre defekter.
1.1.3. Forholdsregler når du bruker batteriet
» Ikke fjern eller modifiser batteriet på egen hånd, da det kan
lekke, overopphetes, sprenges eller ta fyr.
» Ikke kast gamle batterier sammen med husholdningsavfallet,
men kast dem på bestemte steder hos forhandlere eller direkte
på miljøstasjoner.
» Ikke kast batteriet i ilden, da det ellers kan oppstå brann eller
eksplosjon.
» Trykk ikke batteriet inn med makt, da det ellers kan lekke,
overopphetes, sprenges eller ta fyr.
» Skulle batterivæsken komme i kontakt med øynene dine, er det
fare for å bli blind. Skyll øyeblikkelig med vann ved kontakt
(ikke gni øynene), og kom deg straks på sykehus. Hvis
batterivæsken kommer i kontakt med huden din eller klærne, vil
det kunne forårsake brannskader. Skyll øyeblikkelig med vann
og rådfør deg med lege umiddelbart hvis nødvendig.
» Ikke bruk batteriet nær ild eller andre steder med høy
temperatur, f.eks. en varmeovn, ellers vil den kunne lekke,
overopphetes, sprenges eller ta fyr.
» Hvis batteriet under bruk av telefonen eller lading varmes opp,
blir misfarget eller deformert, så slutt å bruke det og skift det ut
med et nytt.
» Hvis batterivæsken lekker ut eller ubehagelig lukt oppstår,
holder du batteriet vekk fra ild for å unngå eksplosjoner.

1. Sikkerhetsinformasjon
» Forsikre deg om at batteriet ikke kommer i kontakt med
fuktighet, ellers vil det kunne føre til overoppheting, røyk eller
korrosjon.
» Ikke bruk enheten i direkte sollys eller ved høye temperaturer,
og ikke sett inn batteriet da, siden dette kan føre til
væskelekkasje eller overoppheting, noe som påvirker ytelsen og
forkorter enhetens levetid.
» Ikke lad telefonen i mer enn 24 timer av gangen.
» Vennligst plasser batteriet på et kjølig, ventilert sted som er
beskyttet mot direkte solskinn.
» Batteriets levetid er begrenset. Ved hyppig lading reduseres
batteriets levetid gradvis. Hvis batteriets levetid er kraftig
redusert, bør batteriet skiftes.
1.1.4. Forholdsregler når du bruker ladeenheten
» Ikke foreta endringer på ladeenheten på egen hånd, da det
ellers vil kunne forårsake personskade, elektrisk støt, brann eller
skade på ladeenheten.
» Vennligst bruk 220 V vekselstrøm (AC). Bruk av andre
spenninger fører til lekkasjer, brann og skader på telefonen og
ladeenheten.
» Unngå ikke hurtigladeenheter, da dette vil kunne føre til
elektrisk støt, røyk og skade på ladeenheten.

strømforsyningen for å forhindre kortslutning, brann, elektrisk
støt eller skade på ladeenheten.
» Ikke bruk ladeenheten på badet eller andre steder der det er
høy luftfuktighet, da dette vil kunne føre til elektrisk støt, brann
eller skade på ladeenheten.
» Ikke bruk ladeenheter, kabler og stikkontakter når du har våte
hender, ellers kan det oppstå elektriske støt.
» Ikke plasser noen vekt på ladeenheten, da det vil kunne
forårsake elektrisk støt eller brann.
» Før du rengjør og vedlikeholder, må du koble ladeenheten fra
stikkontakten.
» Når du lader batteriet, unngå steder som er utsatt for direkte
sollys, høye temperaturer, fuktighet, støv eller vibrasjoner, da
dette kan forårsake feil.
1.1.5. Rengjøring og vedlikehold
» Ikke bruk telefonen på badet, for enheten, batteriet og
ladeenheten får ikke bli våte. Av denne grunn rengjør du
mobiltelefonen, batteriet og ladeenheten med en myk, tørr klut
og uten bruk av alkohol, tynnere eller benzen.
» Smuss kan føre til at kontakten med stikkontakten blir redusert
og forhindrer lading. Rengjør derfor enhetene regelmessig.

» Ikke bruk ladeenheten hvis strømledningen er skadet, ellers vil
det kunne forårsake brann eller elektrisk støt.
» Fjern evt. smuss fra stikkontakten.
» Vennligst ikke plasser vannbeholdere ved siden av ladeenheten
for å forhindre vannsøl på ladeenheten og at det forårsakes
lekkasjer eller andre problemer. Skulle ladeenheten kommer i
kontakt med vann eller annen væske, må du straks koble fra
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2. Grunnleggende funksjoner
2.1	Sette inn og fjerne SIM-kort og/eller SD-kort
2.1.1 SIM-kortet
Før du bruker telefonen, må du sette inn et gyldig SIM-kort som
leveres av nettverksoperatøren. Dette kortet gjør det mulig å opprette
nettverkstilkobling.
I SIM-kortets brikke lagres både informasjon om telefonkatalogen, for
eksempel navn og telefonnummer og korte meldinger. SIM-kortet kan
tas ut og skiftes ut med SIM-kortet til en annen nettverksoperatør.
For å forhindre tap eller skade av informasjonen på SIM-kortet, bør
du unngå å komme i kontakt med metall-kontaktflater eller å sette
inn SIM-kortet på et elektrisk, magnetisk sted. Dersom SIM-kortet blir
skadet kan det som regel ikke brukes i mobiltelefonen mer.
Merknad:
	Sørg for å slå av telefonen før du tar ut SIM-kortet. Fjern
eller sett aldri inn SIM-kortet mens strømadapteren er koblet
til , ellers vil SIM-kortet og telefonen kunne bli skadet.
2.1.2 Sette inn og ta ut SIM-kortet
SIM-kortets metallkontaktflate er lett å skade. Utenfor holderen må
denne derfor behandles med omhu.
Slå av telefonen, ta av bakdekselet, ta ut batteriet og eventuell annen
ekstern strømkilde. Sett inn SIM-kortet i samsvar med anvisningene
ovenfor i pilens retning i kortsporet.
Innsettingen av det andre SIM-kortet følger samme prinsipp. For å ta
ut SIM-kortet, må du dra lett i det.
Merknad:
	Prosedyrene beskrevet her gjelder ved bruk av to SIM-kort.
Hvis du bare bruker ett SIM-kort, kan det forekomme avvik.

2.1.3 Minnekortet (SD-kortet)
Fjern telefonens bakre deksel, i tillegg til batteriet. Skyv minnekortet i
nedre høyre hjørne inn i sporet slik pilens retning viser.

2.2 Batteriet
2.2.1 Sette inn batteriet
Fjern telefonens bakre deksel. Sett inn batteriet med den ene siden
av metalloverflaten i batteridelen av telefonen. Trykk forsiktig med
fingrene på batteriet i nedoverretning til batteriet klikker på plass.
2.2.2 Ladeprosedyre
Koble strømadapteren til ladekabelen for å komplettere
ladeenheten.
Plugg USB-tilkoblingen på ladeenheten inn i ladetilkoblingen på
mobiltelefonen og ladeenhetens strømforsyningsdel inn i
stikkontakten. Etter at pluggen er satt inn, begynner ladingen.
Batteriikonet i øverste høyre hjørne av skjermen indikerer fremdriften
for ladingen. I ventemodus eller når mobiltelefonen er slått av, vises
batteriikonet i fullskjerm. Dersom ikonet er helt fylt opp er batteriet
fulladet og ladeenheten kan tas ut av telefonen.
Hvis batteriet er i ferd med å utlades, vises en advarsel. Hvis batteriet
er helt utladet, er strømforsyningen for lav og telefonen slås av
automatisk. Unngå å bruke telefonen med lite batteristrøm over
lengre tid, ellers blir kvaliteten og levetiden til batteriet redusert. Ikke
lad enheten for lenge, men koble den fra ladeenheten når batteriets
oppladningsgrad har nådd 100 %.
Merknad:
	For at mobiltelefonen skal fungere ordentlig, må du forsikre
deg om at du bruker den dertil beregnede ladeenheten.
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3. Hurtigstartsveiledning
3.2 Foreta et anrop

3.1 Funksjoner
I tillegg til de grunnleggende funksjonene, har mobiltelefonen din
mange andre nyttige funksjoner. Her er en kort innføring:
Kontakter
I telefonkatalogen kan du lagre opptil 300
(telefonkatalog)	kontakter. Herfra kan SMS sendes og
telefonkatalogoppføringer dupliseres
mellom SIM-kortene.
Scenemodus	Lagre diverse innstillinger når det gjelder
ringetone, volum, systemvarseltone,
tastetone osv.
Anropslister	Telefonen lagrer automatisk informasjon
om innkommende, utgående eller ubesvarte
anrop som du kan sjekke.
Multimedia

Lydavspiller, FM-radiofunksjoner.

Kamera	Telefonen din er utstyrt med et kamera.
Kameraets innstillinger kan tilpasses etter
behov.
Innstillinger	Du kan individuelt foreta innstillinger etter
dine egne behov for nettverksinnstillinger,
mobiltelefonsett, sikkerhetsinnstillinger osv.
Inntastingsmetode	Mobiltelefonen benytter seg av
tastaturinntasting. Den støtter
flerinninntastingsmodus for å legge inn
bokstaver, tall, tegn, symboler osv., så vel
som fler-språklig inntastingsmetode.

4. Avslutte anrop
Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på den røde
avslutt-tasten.

3.2.1 Valgfelt
Det er flere måter å foreta et anrop på:
» Ved å trykke på tastaturet får du automatisk tilgang til
anropsoverflaten. Her kan telefonnummeret legges inn manuelt
via valgfeltet/tastaturet.
» Etter uthenting fra de mottatte tekstmeldingene vises
nummeret.
» Velge telefonnummeret til abonnenten som er lagret i
telefonkatalogen.

3.3 Anropsalternativer
Følgende alternativer er tilgjengelige under en samtale:
Venstre funksjonstast:

Meny

1. Koble til BT-hodetelefoner
2. Legge til nytt anrop

» Hvis du ved et uhell slår feil nummer, klikker du på den røde
knappen for å legge på.

3. Holde linjen
4. Starte opptak

3.2.2 Andre funksjoner

5. Lyd av
6. Regulere volum

1. Ta imot og avslå et anrop
Når du mottar et anrop, vil telefonen svare tilsvarende i foretatte
innstillinger (ringetone, vibrasjoner osv.). I Telefonens skjerm viser
navnet på eller nummeret til den som ringer. Trykk på den grønne
telefontasten for å besvare anropet og den røde telefonltasten for å
avvise anropet.
2. Å foreta et internasjonalt anrop
Hvis du vil foreta et internasjonalt anrop, kan du holde *-tasten
nede til plusstegnet vises. Skriv inn landskode, retningsnummer
og telefonnummer. Trykk på den grønne tasten med telefon på
for å ringe.
3. Få opp IMEI-nummer
Velg „* # 06 #“ ved å taste tegnene inn på tastaturet for å få
opp IMEI-nummeret.
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7. Telefonkatalog
8. Anropslogger
9. Meldinger
Betjeningskryss:		

Volum

» Betjeningskryss opp (høyere lyd)
» Betjeningskryss ned (lavere lyd)
Høyre funksjonstast: 		Legg på (alternativt ved å trykke på
den røde tasten for å legge på)

3. Hurtigstartsveiledning
3.4 Hovedtaster
Tast

Lommelykt/LED
»

Beskrivelse

Venstre funksjonstast » Avhengig av hva skjermen viser
(forover-/OK-tasten)		over tasten, fungerer funksjonstasten også
som den primære nøkkelen for å låse og
låse opp tastene.
Høyre funksjonstast
» Avhengig av hva skjermen viser over
(tilbake-tast)		tasten
Retningstaster

»	Hvis du vil bla gjennom menyen,
telefonkatalogen osv. i ventemodus:
T il venstre:
Til høyre:
Oppe:
Nede:

For å ta notater
For scenemodus
Musikkspiller
Vekkeklokke

Tastevalg 1

»	Slik benytter du SIM1-anrop og
besvarer anrop: Klikk for å starte
SIM1-aropsopptak i ventemodus.

Rød telefontast

»	Den røde telefontasten brukes til
følgende funksjoner: Tilbake, legg på, lås
taster, vekk.

Talltastene 0-9

#-tast

»	Tastene kan ikke brukes så lenge de er
låst. Unntaket er tastene 1, 2 og 0 i
passende kombinasjon for å kunne
foreta et nødanrop. I tillegg er venstre
funksjonstast og *-tasten for å låse opp
tastene fristilt.
»	Trykk på #-knappen for å veksle mellom
følgende scenemodi: Normalt, stille og
møte.

Lommelykt-tast
OK-tast

Framover-tast/OK-tast
Valg-tast

Fristillingstast

USB
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Tilbake-tast
På-/av-tast/
legg på

Trykk lenge for å
veksle mellom lydprofilene

Hodetelefon

4. Funksjonsmenyen
4.1 Kontakter
Denne funksjonen gjør at du kan bla gjennom, lagre, redigere og slette
kontakter. Lagringskapasiteten til SIM-kortet avhenger av det enkelte
kortet. I enhetens telefonminne kan du lagre opptil 300 kontakter.
Klikk på „Legg til kontakt“ i telefonkataloggrensesnittet. Du kan
deretter angi kontaktnavn og telefonnummer og så lagre det i minnet.
Klikk på telefonkatalog-overflaten på „Alternativer“ for å utføre en av
følgende handlinger:
Merknad:
	Datasettene blir lagret f.eks. på SIM-kort 1.
4.1.1 Nytt
Opprett nye kontakter på SIM-kortet eller i telefonminnet.

4.1.5 Slette flere

4.2.2 Innkommende post

Gå i telefonkatalogen til Alternativer og velg 5. punkt for å velge ut
flere kontakter for fjerning. Etter å ha merket de aktuelle
kontaktene, bekrefter du med OK.

Her vises mottatte meldinger.
Følgende alternativer er tilgjengelige:

4.1.6 Importere/eksportere

Slette

Du kan importere eller eksportere kontakter fra det andre
SIM-kortet.

Svar	Send en svarmelding eller
multimediemelding til avsenderen.

4.1.7 Sende V-kort

Videresende	Å sende en melding videre til andre
kontakter.

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

Anrop

4.1.8 Annet

Legg til avsender 	for å legge til et datasett til en kontakt

Hurtigvalg	Kan tilordne hurtigvalgfunksjonene til
talltastene 2-9.

Detaljer	Du kan se leveringsdatoen og sted for
denne meldingen.

Eget nummer

4.2.3 Utgående post

Du kan legge til ditt eget nummer her.

4.1.2 Å skrive en melding
Sende tekstmeldinger	Du kan sende tekstmeldinger til det
aktuelle nummeret.
Å sende MMS	Du kan sende MMS-melding til det
aktuelle nummeret.
4.1.3 Anrop
Ring kontakten du nettopp valgte ved å trykke på den grønne
telefontasten.
4.1.4 Slette
Fjern ønsket kontakt ved å velge den og så slette den ved å bruke
alternativene.

Slette melding.

Du kan også opprette nye grupper: Som standard er gruppene
Familie, Venner, Forretninger og Andre grupper stilt inn på forhånd.

Ringe meldingsavsender.

Ikke-sendte meldinger vises her. Symbolet foran avsendernummeret indikerer hvorvidt meldingen er lagret på SIM-kortet eller på
telefonen.
Følgende alternativer er tilgjengelige:

4.2 Meldinger
4.2.1 Skrive melding (SMS og MMS)
Du kan bruke denne funksjonen til å skrive korte meldinger. Hvis du
er i inntastingsmodus, kan du bruke menypunktet Alternativer til å
utføre ytterligere handlinger (sende melding, legge inn maler, legge
til kontaktinformasjon osv.).
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Videresende

Sende SMS/MMS på nytt.

Slette

Slette melding.

Sperre

Sperre, men ikke slette en melding.

Markere	Etter å ha sjekket kan du låse opp eller utføre
en annen handling.

4. Funksjonsmenyen
4.3 Anropslogger

4.2.4 Kladder

4.3.5 Slette alle
Du kan slette alle lagrede samtaler (innkommende, utgående, avviste
osv.) samtidig.

Her lagres tekster som er skrevet på forhånd. Symbolet bak
meldingen indikerer hvorvidt meldingen er lagret på SIM-kortet
eller på telefonen.

4.3.1 Tapte anrop

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Viser listen over telefonnumre som du nylig har gått glipp av
anrop fra.

Slette

Slette melding.

4.3.2 Valgte anrop

Redigere

Bearbeide en melding.

Oversikt

Visning av informasjonsinnhold.

Viser hvilke telefonnumre du nylig har ringt. I den aktuelle
markeringen velger du alternativer for å utføre ønsket handling:

Sende

Sende en melding (på nytt).

4.2.5 Sendt
Lagrer vellykket avsendte meldinger. Ikonet bak meldingen
indikerer hvorvidt meldingen er lagret på SIM-kortet eller på
telefonen.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Slette		
Videresende

Slette melding.
Å sende en melding videre til andre kontakter.

Markere	Etter å ha sjekket, kan du låse opp eller utføre en
annen handling.

Viser trafikkinformasjonen som er i bruk på SIM-kortet.

4.4 Innstillinger

Ring direkte til nummeret.

Skrive melding	Du kan sende SMS/MMS til dette
nummeret.
Legg til i kontakter	Lagrer det aktuelle nummeret i
telefonkatalogen.
Legg til svartelisten	Dette datasettet kan legges til
svartelisten.
Slette

Sletter anropsprotokollen.

Slette alle

Slett alle datasett.

Hvis du åpner en melding, har du følgende alternativer til rådighet:

Markering

Marker dette datasettet.

Slette

Slette melding.

4.3.3 Mottatte anrop

Videresende

Sende en melding videre til andre.

Viser en liste over telefonnumrene du nylig har mottatt anrop fra.

Ringe		

Ringe meldingsmottaker.

4.3.4 Avviste anrop

4.2.6 Maler

Vis alle anropstider.
4.3.7 GPRS-teller

Detaljer	Du kan sjekke detaljene i dette
datasettet, for eksempel antall,
dato, klokkeslett osv.
Anrop

4.3.6 Anrops-tidsur

Viser en liste over telefonnumrene du nylig har avvist anrop fra.

Du kan velge meldingsmalen du vil sende eller redigere.
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4.4.1 Anropsinnstillinger
» Viderekobling av anrop
Viderekobling gjelder fremtidige anrop og følger innstillingene
du gjør. Følgende alternativer er tilgjengelige:
– Ubegrenset viderekobling av anrop
Det innkommende anropet blir umiddelbart koblet videre til
postkassen eller et annet telefonnummer du har stilt inn.
– Koble videre hvis opptatt
Hvis telefonen din er opptatt, vil det innkommende anropet
bli koblet videre til postkassen eller til et annet
telefonnummer du har stilt inn.
– Uten svar koble alternativer videre
Hvis et anrop ikke blir besvart, kobles det innkommende
anropet videre til postkassen eller et lagret telefonnummer
etter angitt tid.
– Koble videre hvis du ikke kan nås
Hvis du ikke er tilgjengelig på telefon, for eksempel hvis er
den slått av eller i flymodus, vil den koble samtalen videre
til postkassen eller et annet telefonnummer som er stilt inn.

4. Funksjonsmenyen
– Slett alle viderekoblinger
Du kan slette alle innstilte viderekoblinger.
» Samtale venter
Hvis du blir oppringt mens du allerede ringer, vil du få høre
en svak bankelyd. Du kan nå veksle mellom den samtalen du
allerede fører og det ventende anropet.
» Anropssperre
Her kan du velge hvilke anrop som ikke skal foretas eller tas
(alle innkommende anrop, innkommende roaminganrop,
internasjonale anrop osv.)
» Innringers ID
Still inn hvorvidt telefonnummeret ditt skal vises eller ikke ved
anrop.
» Andre

4.4.2 Telefoninnstillinger

4.4.4 Sikkerhet

» Dato og klokkeslett
Her kan du stille inn og formatere dato og klokkeslett.

» PIN
Du kan stille inn, endre eller deaktivere PIN-koden eller
deaktivere oppfordringen til inntasting. For å opprette, fjerne
eller endre PIN-koden, må du oppgi den gjeldende, riktige
PIN-koden. Hvis du har stilt inn PIN-koden, må du taste inn
denne PIN-koden hver gang du åpner telefonen. Dersom du
taster inn gal PIN tre ganger, blir SIM-kortet sperret. For å låse
opp, trenger du PUK1-koden. Har du forlagt din PUK1-kode eller
trenger en ny, vennligst kontakt nettverksoperatøren.
Standard-PIN-nummeret er 1234.

» Språkinnstillinger
Du kan velge språk for mobiltelefonen.
» Snarvei-innstillinger
Legg inn snarveier for nøkkelfunksjoner her.
» Automatisk på-/avslåing
Du kan velge et tidspunkt når telefonen automatisk skal slås av
eller på.
» Administrering av strømforbruk
Test batterikapasiteten.

– IP-prefiks: IP-nummer kan stilles inn

» Tilbakestill innstillingene
Still telefonen tilbake til fabrikkinnstillinger. Her kan også
passordet tilbakestilles.

– Påminnelse om taletid (i antall minutter): Velg fra malene,
eller konfigurer selv en tid som påminnelsesintervall under
en samtale.

4.4.3 Visning

– Automatisk gjenoppringing: Ved å aktivere denne
funksjonen innleder mobiltelefonen din ett nytt
tilkoblings- forsøk, så snart personen du vil ringe til er
tilgjengelig igjen.
– Vibrasjon når tilkoblet: Ved å aktivere denne funksjonen,
kjenner du igjen på en kort vibrasjon mobiltelefonen setter i
gang at du er tilkoblet personen du vil ringe til.
– Å foreta et opptak av et taleanrop automatisk: Ved å aktivere denne funksjonen, tas samtalen automatisk opp.
Merknad:
	Ovennevnte funksjon krever nettverksstøtte. Kontakt
nettverksoperatøren hvis du vil bruke denne funksjonen.

Koble inn og ut skjermen	Du kan foreta forskjellige
innstillinger angående skjermen.
Innstilling av bakgrunnsbilde	Du kan lagre forskjellige
bakgrunnsbilder.
Innstillinger for visning i hviletilstand:
Kontrast	Du kan justere lysstyrken for
skjermens bakgrunnsbelysning.
Tastaturbakgrunnsbelysningstid	Du kan stille inn forskjellige
bakgrunnsbelysningstider for
tastaturet.
Automatisk tastsperre	Du kan stille inn etter hvilken
periode automatisk tastaturlås skal
aktiveres.
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» PIN2-kode
Du kan endre PIN2-koden. Vennligst henvend deg til
nettverksleverandøren for detaljert informasjon.
» Sperre telefonen
Du kan angi eller endre et passord. Hvis du oppretter et
passord, må du oppgi dette passordet hver gang du starter
telefonen på nytt.
» Personvern
Du kan angi et passord for å beskytte telefonen i ventemodus
mot tredjeparters inngrep. Dette passordet må alltid legges inn
hvis du vil bruke mobiltelefonen.
» Lås skjerm med endetast
Still inn den røde telefonlurtasten som tast for å låse og vekke
opp mobiltelefonen.
» Svarteliste
Legg til nummerne du vil blokkere i denne listen. Spesifiser om
alle anrop og tekstmeldinger fra disse numrene skal blokkeres.
4.4.5 Profiler
Begrepet scenemodus beskriver følgende lydprofiler: Normal, lydløs,
møte, inne og ute.
Endre navn

Her kan profilen gis nytt navn.

4. Funksjonsmenyen
Still inn ringetone

Du kan stille inn ringetone.

Volum

Du kan stille inn volumet på telefonen.

Type ringelyd

Her kan du spesifisere type ringelyd.

4.6 Spill

4.8.4 Alarm
Du kan endre vekketid, vekketone og gjentakelsesmodus.

Enheten har innebygde spill for å underholde deg.

Andre varseltoner	Du kan stille inn tastetone, alarm når
batteriet er i ferd med å utlades, kraftig
ringetone, valgtone og andre toner.

4.7 Mine filer

4.4.6 Forbindelser

Her finner du filene som er lagret i minnet. Du kan redigere dem slik du
ønsker.

Viser datatilkoblingene til det aktuelle SIM-kortet og den respektive
kontoen.

4.5 Multimedia

Videoopptak

Sett her i gang et videoopptak.

Bilde	Se videoene og bildene dine her. I visningen finner
du alternativene du deretter kan fortsette med
Lyd	Innspilte eller avlagte lydfiler kan spilles av ved
hjelp av musikkspilleren.
Merknad:
	MP3-filene skal befinne seg i telefonminnet eller
på SD-kortet i lydmappen.
Video

Her kan du se videoopptakene dine.

Radio	Søk etter en passende kanalfrekvens for å kunne
ta inn ønsket radiokanal.
Merknad:
	Du må koble til hodetelefonene for å kunne bruke
radioen.
Diktafon

Denne funksjonen gjør at du kan sjekke kalenderen og gjøre følgende
innstillinger:
1. Legg til ny termin
2. Vis terminer
3. Alle terminer

4.8 Verktøy

4. Slett terminer i dag

4.8.1 SOS-innstillinger

Kamera	Du kan ta avanserte bilder med kameraet

4.8.5 Kalender

» Modus-innstilling
Angi om bare samtaler, bare SMS eller både samtaler og SMS
er mulige.
» Telefonnummer-innstillinger
Få opp SOS-menyen for å stille inn tre grupper med nødnumre
manuelt. Etter å ha stilt inn SOS-nummeret, aktiveres SOS-knappen.
Ved behov, kan du gjennomføre anropet ved å trykke på
OK-knappen.
» SMS-innstillinger
Når SOS-funksjonen settes i gang, vil alarmen lyde og vil
automatisk ringe SOS-nummeret og dessuten sendes det
automatisk en tekstmelding til det tildelte
førstehjelpsnummeret.

5. Slette alle
6. Gå til dato
7. Ukentlig
8. Daglig
4.8.6 Enhetsomregner
Du kan gjennomføre mange omregninger (valuta, måleenhet osv.).
4.8.7 Memo
Bruk denne funksjonen til å ta notater.

4.8.2 Kalkulator
Denne funksjonen åpner kalkulatoren og stiller noen
grunnleggende regnefunksjoner til rådighet.
4.8.3 Verdenssur
Kan sjekkes eller korrigeres.

Foreta taleopptak her.
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4.8.8 Bluetooth
Aktiver Bluetooth-bryteren, søk opp den aktuelle enheten eller få
opp innstillingen for de aktuelle Bluetooth-funksjonene.

4. Funksjonsmenyen

5. Service og vedlikehold

4.9. Internett

5.1 Vedlikehold av batteri

Du kan manuelt taste inn URL-adressen til nettsiden du vil surfe på.

» Denne telefonen har et oppladbart batteri som strømkilde. Hvis
strømforsyningen er lav, lad batteriet.
» Hvis lading ikke er nødvendig, så vennligst koble fra strømnettet.
» Temperaturen påvirker grensene for batteriet som skal lades. Før
lading skal batteriet være kaldt. Hvis batteriet er mer enn 40 grader
varmt, skal ikke batteriet lades.
» Bruk av batteriet på ekstremt kalde eller varme steder vil kunne
forkorte batteriets levetid eller redusere dets funksjon.
» Ikke plasser batteriet i ild! Følg de lokale forskriftene for håndtering
av batterier og oppladbare batterier.

5.2 Vedlikehold av telefon
Følgende forslag vil hjelpe deg med å ta vare på mobiltelefonen:
» Plasser telefonen på et sted som ikke er tilgjengelig for barn.
» Hold telefonen tørr, fuktighet kan forårsake korrosjon av metall
» Vennligst beskytt enheten mot høye temperaturer, siden høye temperaturer forkorter levetiden til elektroniske enheter, smelter plast og skader
batteriet.
» Vennligst ikke prøv å åpne telefonen. En ukyndig demontering vil
kunne skade det omsluttende kabinettet. Uautorisert demontering av
enheten vil kunne forårsake skade og vil annullere garantien.
» Ikke bruk sure eller alkaliske vaskemidler for å gjøre telefonen ren.
» Bruk bare originaltilbehør til mobiltelefonen. Brudd mot denne regelen
kan annullere garantien.
Merknad:
	Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i form av
fastvareoppdateringer.
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Advarsel:
	Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feil bruk av
telefonen eller følger som måtte oppstå av dette.

