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CM 8 SOLID
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Tack så mycket
för köpet av CM8 SOLID från Cyrus Technology.
Med hjälp av denna handbok får du en omfattande förståelse för mobiltelefonen, dess funktioner och
användarvänligheten.
Denna mobiltelefon med färgskärm är GSM-certifierad. Den är förberedd för två SIM-kort och erbjuder, förutom
grundläggande funktioner såsom ordigenkänning, telefonbok, scenläge, information, ljudspelare, väckarklocka,
kalkylator, tid och datum, en serie ytterligare praktiska funktioner som underlättar ditt arbete och fritidsaktiviteter.
Om din mobiltelefon inte fungerar enligt beskrivningen i användarhandboken, meddela detta till
tillverkaren under info@cyrus-technology.de

UPPHOVSRÄTTSFÖRKLARING
»

Cyrus förbehåller sig rätten för den slutgiltiga tolkningen av denna anvisning.

»

Cyrus förbehåller sig rätten att ändra de tekniska produktspecifikationerna utan föregående meddelande.

» 	Utan före skriftligt godkännande av Cyrus är det strängt förbjudet att på något sätt kopiera, använda eller
offentliggöra innehållet i denna anvisning.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna anvisning utan föregående meddelande.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra de tekniska produktspecifikationerna utan föregående meddelande.

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. Säkerhetsinformation
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder mobiltelefonen
för första gången för att garantera en korrekt användning.
Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen måste du
omedelbart informera din telekommunikationsleverantör för att
inaktivera SIM-kortet och därigenom förhindra användning av
tredjepart. För detta behöver du IMEI-numret till din mobiltelefon som
antingen finns på tillhörande faktura eller på utsidan av
originalförpackningen.
Förebyggande bör du ställa in en individuell PIN-kod för ditt SIM-kort
och inte låta mobiltelefonen ligga väl synligt i t.ex. en bil, utan lagra
den dold eller bära den med dig.

1.1 Säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder
1.1.1. Allmänna aspekter
» Använd aldrig mobiltelefonen i flygplan eller på sjukhus. Både
navigationssystemet på flygplanet som medicintekniska instrument kan skadas av detta. I många flygplan och sjukhus är det
därför förbjudet att använda mobiltelefonen.

» Använd originalbatteriet och originalladdaren och ladda upp
batteriet korrekt. Om batteriet inte laddas upp med
originalladdaren kan detta leda till förlust av funktionen i
skyddskretsen i batteriet.
Dessutom kan det leda till kemiska reaktioner, batteriet kan
läcka, värmas upp, rök kan uppstå och batteriet kan antändas.
» Stoppa inte in batteriet i en mikrovågsugn, i en ugn eller annan
tryckbehållare. Skada på strukturen som har föranletts av detta
kan leda till upphettning, rökutveckling och brand på batteriet.
Om ett läckage fastställs på batteriet (eller om en egendomlig
luktdetekteras) ska batteriet hållas på avstånd från eld annars
kan den utströmmande elektrolyten fatta eld eller förorsaka
andra faror .

» Undvik att fukt och vatten tränger in i enheten eftersom detta
kan leda till kortslutning i enheten och till andra defekter.
1.1.3. Försiktighetsåtgärder när batteriet används
» Ta inte egenhändigt bort eller modifiera inte batteriet eftersom
det kan läcka, överhettas, brista eller fatta eld.
» Släng inte gammalt batteri i hushållssoporna utan kassera det
på avsedda platser hos återförsäljare eller direkt på återvinningsgårdar.

» Använd inte enheten på platser där det kan uppstå brännbar
eller explosiv gas eftersom det kan leda till bortfall eller brand.

» Släng inte batteriet i elden eftersom det kan leda till brand eller
explosion.

» Lagra inte mobiltelefonen på en plats med en temperatur under
-25°C och över 55°C. En för hög temperatur kan skada, böja
eller smälta telefonen. Vid för låga temperaturer kan fukt bildas
på insidan vilket kan leda till skada på kretskortet om batteriet
sen förs till en plats med normal temperatur.

» När batteriet sätts in får inget våldsamt tryck utövas eftersom
det i annat fall kan läcka, överhettas, brista eller fatta eld.

» Din mobiltelefon kan leda till problem på hörapparater,
pacemaker och andra medicinska elektroniska apparater. Vänd
dig till din läkare eller tillverkaren av medicintekniska enheter
för mer information.

1.1.2 Försiktighetsåtgärder när mobilen används

» Var uppmärksam på trafiksäkerheten.
Var försiktig när du kör bil. Ring alltid via handsfree under
körningen. Om du inte har tillgång till detta måste du stanna
innan du kan använda telefonen. Observera gällande lagar och
bestämmelser.

» Fäst inte andra föremål på LCD-skärmen eftersom det leder till
brott på LCD-skärmen och till att vätskekristaller läcker ut. Om
LCD-vätskan kommer i kontakt med dina ögon finns det risk för
blindhet. Skölj omedelbart med vatten (gnugga inte i ögonen)
och far omedelbart till sjukhuset.

» Var uppmärksam på miljösäkerheten.
Använd aldrig mobiltelefonen på en bensinstation, en
oljelagringsplats, kemisk anläggning eller i närheten av
brännbara eller explosiva objekt. Var uppmärksam på gällande
lagar, förordningar och motsvarande farosymboler.

» I sällsynta fall resp. utvalda fordonsmodeller kan mobiltelefonen ha en dålig inverkan på den elektroniska utrustningen
ifordonet. Använd då inte mobiltelefonen för att undvika
säkerhetsrisker. Om ditt fordon är utrustat med en krockkudde
får du inte lägga mobiltelefonen på den. Om krockkudden
öppnas kan det leda till allvarliga personskador.

» Placera mobiltelefonen, batteriet och laddaren på ett plats utom
räckhåll för barn.

Strålningen från mobiltelefonen kan radera den lagrade
informationen på den magnetiska enheten.

» Modifiera inte mobiltelefonen själv eftersom det kan leda till
skador på telefonen, läckage och strömkretsbortfall.

» Var uppmärksam på lagringsmiljön.
Håll mobiltelefonen på avstånd från magnetiska databärare.
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» Om batterivätskan kommer i kontakt med ögonen, finns det risk
för blindhet. Skölj omedelbart med vatten vid kontakt (gnugga
inte i ögonen) och far omedelbart till sjukhuset.
Om batterivätska kommer i kontakt med din hud eller dina
kläder kan det leda till brännskador på huden. Skölj omedelbart
med vatten och uppsök läkare vid behov.
» Använd inte batteri nära en eld eller på en plats med hög
temperatur såsom ett värmeaggregat, eftersom det i annat fall
kan läcka, överhettas, brista eller fatta eld.
» Om batteriet blir varmt, missfärgas eller deformeras under
användningen eller laddningen måste du avbryta användningen
och byta ut det mot ett nytt batteri.
» Om batterivätska rinner ut eller om obehagliga lukter uppstår
måste du hålla det på avstånd från eld för att undvika
explosioner.
» Var uppmärksam på att batteriet inte kommer i kontakt med
fukt eftersom det kan leda till överhettning, rök eller korrosion.

1. Säkerhetsinformation
» Använd inte enheten vid direkt solljus eller höga temperaturer
och installera inte batteriet eftersom det kan leda till att vätska
läcker ut eller leda till överhettning, att effekten påverkas eller
till att livslängden förkortas.
» Ladda inte din mobiltelefon längre än 24 timmar åt gången.
» Lägg batteriet på en sval, ventilerad plats som är skyddad mot
solinstrålning.
» Livslängden på mobiltelefonens batteri är begränsad. Vid
frekvent laddning förkortas batteriets livslängd gradvist. Om
batteriets livslängd har förkortats avsevärt ska det bytas ut.

» Använd inte laddaren, kabeln och eluttag med fuktiga händer
eftersom det i annat fall kan leda till elektrisk stöt.
» Lägg ingen vikt på laddaren eftersom det i annat fall kan leda
till elektrisk stöt eller brand.
» Dra ut laddaren från eluttaget innan rengöring och underhåll.
» Undvik att ladda batteriet på platser med direkt solinstrålning,
höga temperaturer, fukt, damm eller vibrationen eftersom detta
kan leda till bortfall.
1.1.5. Rengöring och skötsel

» Modifiera inte laddaren eftersom det kan leda till personskador,
elstötar, brand eller skador på laddaren själv.

» Använd inte mobiltelefonen i badrummet eftersom enheten,
batteriet och laddaren inte får bli våta. Rengör därför endast
mobiltelefonen, batteriet och laddaren med en mjuk, torr trasa
utan alkohol, förtunningsmedel eller bensen.

» Använd 220 V växelström (AC). Användning av andra spänningar leder till läckage, brand och skador på mobiltelefonen och
laddaren.

» Smuts kan leda till att kontakten med eluttaget påverkas och
att laddningen inte kan genomföras. Rengör därför enheten
regelbundet.

1.1.4. Försiktighetsåtgärder när laddaren används

» Undvik snabbladdare eftersom det i annat fall kan leda till
elektrisk stöt, rökutveckling och skada på laddaren.
» Använd inte laddaren om nätkabeln är skadad eftersom det i
annat fall kan leda till brand eller elektrisk stöt.
» Ta bort eventuell smuts från eluttaget.
» Ställ ingen vattenbehållare bredvid laddaren för att undvika
att vatten stänker på laddaren eftersom läckage eller andra
problem kan uppstå på grund av detta. Om laddaren kommer
i kontakt med vatten eller annan vätska måste du omedelbart
bryta strömtillförseln för att förhindra kortslutning, brand,
elektrisk stöt eller skada på laddaren.
» Använd inte laddaren i badrummet eller på annat plats med
hög luftfuktighet, eftersom det i annat fall kan leda till elektrisk
stöt, brand eller skada på laddaren.
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2. Grundfunktioner
2.1 Sätta in och ta bort SIM-kortet (SIM-korten) och/eller
SD-kortet
2.1.1 SIM-kortet
Innan mobiltelefonen används måste du stoppa in ett giltigt SIM-kort
som tillhandahålls av nätoperatören. Det möjliggör upprättandet av
en nätverksanslutning.
I chipet på SIM-kortet sparas information från telefonboken såsom
namn och telefonnummer och korta meddelanden. SIM-kortet kan
tas bort och bytas ut mot ett SIM-kort från en annan nätoperatör.
För att förhindra förlust eller skada på informationen på SIM-kortet
måste du undvika att vidröra metall kontaktytorna eller stoppa in
SIM-kortet på en elektrisk, magnetisk plats. Om SIM-kortet väl är
skadat kan du i regel inte längre använda mobiltelefonen.
Obs:
	Säkerställ att du har stängt av din telefon innan du tar ut
SIM-kortet. Ta inte ut eller stoppa inte in SIM-kortet medan
nätdelen är ansluten, eftersom det kan leda till skada på
SIM-kortet och mobiltelefonen .
2.1.2 Stoppa in och ta ut SIM-kortet
Det är enkelt att skada Sim-kortets metallkontaktyta. Därför måste de
behandlas försiktigt utanför fästet.
Stäng av telefonen, ta bort bakstycket, batteriet och alla andra
strömkällor. Stoppa in SIM-kortet i pilens riktning i korthållaren med
hänsyn till hänvisningen ovan.
Installationen av det andra SIM-kortet sker enligt samma princip. Du
måste dra lätt i SIM-kortet för att ta bort det.
Obs:
	Processerna som beskrivs här gäller vid användning av två
SIM-kort. Om du endast stoppar in ett SIM-kort kan
avvikelser uppstå

2.1.3 Minneskortet (SD-kort)
Ta bort bakstycket och batteriet. Skjut minneskortet till höger nedåt
i pilens riktning angiven i kortplatsen.

2.2 Batteriet
2.2.1 Stoppa in batteriet
Ta bort telefonens bakstycke. Lägg batteriet med den enda sidan av
metallytan i batteri-enheten på mobiltelefonen. Tryck försiktigt ner
batteriet med fingret tills det snäpps fast.
2.2.2 Laddningsprocessen
Anslut nätdelen med laddningskabeln för att göra laddaren
fullständig.
Stoppa in laddarens USB-anslutning i laddningsanslutningen på
mobiltelefonen och laddarens nätdel i eluttaget. Laddningen påbörjas
när stickkontakten har stoppats in. Batteri-ikonen upp till höger på
bildskärmen visar laddningsprocessens framsteg. I standby-läget eller
vid avstängd mobiltelefon visas batteri-ikonen på hela skärmen. Om
hela ikonen är fylld är batteriet fulladdat och laddaren kan tas bort
från mobiltelefonen.
Ett varningsmeddelande visas vid svagt batteri. Om batteriet har
laddats ut helt är strömförsörjningen för låg och mobiltelefonen
stängs av automatiskt. Undvik att använda mobiltelefonen vid för låg
batteriladdning under en längre tid eftersom batteriets kvalitet och
hållbarhet i annat fall påverkas. Ladda inte enheten för länge utan ta
bort den från laddaren så snart som batteriladdningen är 100 %.
Obs:
	För att mobiltelefonen ska fungera korrekt måste du
säkerställa att du använder tillhörande laddare.
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3. Snabbstartsguide
3.2 Ringa ett samtal

3.1 Features

4. Avsluta samtal
Tryck på den röda luren för att avsluta samtalet.

Din mobiltelefon har många användbara funktioner utöver
grundfunktionerna. Nedan finns en kort introduktion om detta:
Kontakter (telefonbok)	Du kan spara upp till 300 kontakter i
telefonboken. Härifrån kan du skicka SMS
och telefonboksposter kan dupliceras mellan
SIM-korten.
Scenläge	Låter dig spara olika inställningar avseende
ringsignal, ljudstyrka, systemhänvisningston,
tangentljud etc.
Samtalslistor	Din telefon sparar automatiskt information
om inkommande, utgående eller missade
samtal som du kan titta på.
Multimedia

Ljudspelare, FM-radiofunktioner.

Kamera	Din mobiltelefon har en kamera.
Kamerainställningarna kan individualiseras
efter behov.
Inställningar	Du kan göra individuella inställningar
avseende nätverksinställningar,
mobiltelefoninställningar,
säkerhetsinställningar etc.
Inmatningsmetod	Din mobiltelefon använder
tangentbordsinmatning. Den stöder
flerinmatningslägen för inmatning av
bokstäver, siffror, tecken, symboler etc. samt
den flerspråkiga inmatningsmetoden.

3.2.1 Valfritt fält
Du kan ringa ett samtal på flera sätt:
» Om du trycker på tangentbordet öppnas samtalsgränssnittet
automatiskt. Här kan du mata in telefonnumret manuellt via
urvalsfältet/tangentbordet.

3.3 Samtalsalternativ
Följande alternativ är tillgängliga under ett samtal:

» Efter extraheringen från de mottagna textmeddelandena visas
numret.

Vänster funktionsknapp:

Meny

» Väljer telefonnummer för abonnenten som är lagrad i
telefonboken.

1. Anslut till BT-hörlurar

» Om du oavsiktligt har valt fel nummer klickar du på den röda
knappen för att lägga på.

3. Upprätthålla anslutningen

3.2.2 Fler funktioner

5. Ljud av

1. Svara på och avvisa ett samtal
Om någon ringer till dig indikerar mobiltelefonen detta enligt valda
inställningar (ringsignal, vibration etc.). På telefonens display visas
namnet på eller numret till den som ringer. Tryck på den gröna luren
för att svara på samtalet och den röda luren för att avvisa samtalet.
2. Ringa ett internationellt samtal
Om du vill ringa ett internationellt samtal håller du knappen
* intryckt tills plustecknet visas. Mata in landsnummer,
riktnumret och telefonnumret. Tryck på den gröna luren för att
ringa samtalet.
3. Hämta IMEI-numret
Välj ”* # 06 #” via tangentbordsinmatning för att hämta
IMEI-numret.
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2. Lägg till nytt samtal
4. Starta inspelningen
6. Reglera ljudstyrkan
7. Telefonbok
8. Samtalsprotokoll
9. Meddelanden
Riktningsplatta:		
Ljudstyrka
» Riktningsplatta upp (högre)
» Riktningsplatta ner (tystare)
Höger funktionsknapp: 		Lägg på (alternativt även genom tryck
på den röda luren)

3. Snabbstartsguide
3.4 Huvudknappar
Knapp

»

Beskrivning

Ficklampa/LED

Vänster funktionsknapp » Beroende på respektive bildskärmvisning
(Framåt-/OK-knapp)		ovanför knappen. Funktionstangenten
används även som primär knapp för att
spärra och låsa upp knapparna.
Höger funktionsknapp »
(Tillbaka-knapp)		
Riktingsknapparna

Beroende på respektive
bildskärmindikering ovanför knappen

»	För att bläddra genom menyn,
telefonboken etc. i standby-läget:
T ill vänster:
Höger:
Uppe:
Nedtill:

för att skriva anteckningar
för scenlägena,
Music Player
Väckarklocka

Knappval 1

»	För att ringa SIM1-samtal och ta emot
samtal. Klicka på den här knappen för
att starta SIM1-samtalsinspelningar i
standby-läget.

Höger lur

»	Den röda luren har följande funktioner:
Tillbaka, lägg på, spärra knappar,
väckning

Siffertangenterna 0-9

»	Knapparna kan inte användas under
knappspärren. Knapparna 1, 2 och 0 är
undantagna i motsvarande kombination
för att kunna ringa ett nödsamtal.
Dessutom är den vänstra
funktionsknappen och *-knappen
frigivna för upplåsning av knapparna.

#-knapp

»	Tryck på #-knappen för att växla mellan
följande scenlägen: Normal, ljudlös och
konferens.

Ficklampsknapp
OK-knapp

Framåt-knapp/OK-knapp

Tillbaka-knapp

Valknapp

På-/av-knapp/
lägg på

Upplåsningsknapp

USB
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Långt tryck för att
växla mellan
ljudprofilerna

Hörlurar

4. Funktionsmenyn
4.1 Kontakter
Denna funktion gör det möjligt för dig att söka igenom, spara, redigera
och radera kontakter. Minneskapaciteten på SIM-kortet beror på
respektive kort. Du kan spara upp till 300 kontakter i enhetens
telefonminne.
Klicka på”Lägg till kontakt” i telefonboken. Därefter kan du ange
kontaktnamn och telefonnummer och sedan lagra dem i minnet.
Klicka på ”Alternativ” i telefonboken för att vidta en av följande
åtgärder:

4.1.5 Radera flera

4.2.2 Inkorg

Gå till Alternativ i telefonboken och välj den 5:e punkten för att
välja flera kontakter som ska raderas. Bekräfta med OK efter
markering av motsvarande kontakt.

Här visas mottagna meddelanden.
Följande alternativ är tillgängliga:

4.1.6 Importera/exportera
Du kan importera eller exportera kontakter från andra SIM-kort.

4.1.1 Ny

Du kan skicka denna telefonbokspost via SMS, MMS eller Bluetooth.

Skapa en ny kontakt på ditt SIM-kort eller i ditt telefonminne.
4.1.2 Skriva meddelande
Skicka textmeddelanden	Du kan skicka textmeddelanden till
det aktuella numret.
Skicka MMS	Du kan skicka ett MMS till det aktuella
numret.
4.1.3 Ringa
Ring till en kontakt som du redan har valt ut genom att trycka på
den gröna luren.
4.1.4 Radera

Snabbval	Snabbvalsfunktioner kan tilldelas
siffertangenterna 2-9.
Eget nummer

Radera meddelande.

Svar	Skicka svarsmeddelande eller
multimediameddelande till avsändaren.
Vidarebefordra	Vidarebefordra meddelande till andra
kontakter.

4.1.7 Skicka V-kort

4.1.8 Övrigt
Obs:
Dataposterna sparas t.ex. på SIM-kort 1.

Radera

Du kan lägga till ditt eget nummer här.

Telefonsamtal

Ringa till meddelandets avsändare.

Lägga till avsändare 	Lägg till den här dataposten till en
kontakt.
Details	Du kan se leveransdatumet och platsen
för detta meddelande.
4.2.3 Utkorg

Du kan även skapa nya grupper: standardmässigt har grupperna
familj, vänner, företag och övriga ställts in.

Här visas meddelanden som inte har skickats. Symbolen före
avsändarens nummer visar om meddelandet har sparats på
SIM-kortet eller på telefonen.
Följande alternativ är tillgängliga:

4.2 Meddelanden
4.2.1 Skriva meddelande (SMS och MMS)
Med denna funktion kan du skriva kortmeddelanden. Om du
befinner dig i inmatningsläget kan du via menypunkten Alternativ
vidta ytterligare åtgärder (skicka meddelande, infoga mallar, lägga
till kontaktinformation etc).

Ta bort önskad kontakt genom att välja den och sedan radera den
med alternativen.
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Skicka vidare

Skicka SMS/MMS igen.

Radera

Radera meddelande.

Spärra

Spärra men radera inte meddelandet.

Markera	Efter kontrollen kan du upphäva spärren eller
vidta andra åtgärder.

4. Funktionsmenyn
4.2.4 Utkast

4.2.6 Mallar

4.3.4 Avvisade samtal

Här sparas tidigare skriven text. Symbolen bakom meddelandet
visar om meddelandet har sparats på SIM-kortet eller på telefonen.

Du kan välja meddelandemallar för att skicka eller redigera dem.

Visar en lista över telefonnummer som du nyligen har avvisat.

Följande alternativ är tillgängliga:

4.3.5 Radera alla

4.3 Samtalsprotokoll

Du kan radera alla sparade samtal (inkommande, utgående, avvisade
etc.) samtidigt.

Radera

Radera meddelande.

Redigera

Redigera meddelande.

4.3.1 Missade samtal

4.3.6 Samtalstimer

Vy

Visa informationsinnehåll.

Visar listan över telefonnummer vars samtal du nyligen har missat.

Visa alla samtalstider

Skicka

Skicka meddelande (igen).

4.3.2 Uppringda samtal

4.3.7 GPRS-räknare

Visar vilka telefonnummer du nyligen har ringt till. Välj Alternativ
på respektive flik för att vidta önskade åtgärder:

Visar trafikinformationen på SIM-kortet som används.

4.2.5 Skickat
Sparar framgångsrikt skickade meddelanden. Symbolen före
avsändarens nummer visar om meddelandet har sparats på
SIM-kortet eller på telefonen.

Details	Du kan visa information om
denna datapost såsom nummer,
datum, tid etc.

Följande alternativ är tillgängliga:

Telefonsamtal	Ring numret direkt.

Radera		

Radera meddelande.

Skriva meddelande	Du kan skicka SMS/MMS till detta
nummer.

Vidarebefordra

Vidarebefordra meddelande till andra kontakter.

Markera	Efter överföringen kan du upphäva spärren eller
vidta andra åtgärder
När du öppnar ett meddelande är följande alternativ tillgängliga:
Radera

Radera meddelande.

Vidarebefordra

Vidarebefordra meddelande till andra.

Ringa		

Ringa till meddelandets mottagare.

Lägg till i kontakter	Sparar aktuellt nummer i
telefonboken.
Lägg till i svarta listan	Denna datapost kan läggas till i
svarta listan.
Radera

Radera samtalsprotokollet.

Radera alla

Radera alla dataposter.

Markering

Markera denna datapost.

4.3.3 Mottagna samtal
Visar en lista över telefonnumren som du nyligen har tagit emot.
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4.4 Inställningar
4.4.1 Samtalsinställningar
» Vidarekoppling
Vidarekopplingen gäller för framtida samtal och sker enligt
inställningarna som du har gjort. Följande alternativ är
tillgängliga:
– Obegränsad vidarekoppling
Det inkommande samtalet vidarekopplas till brevlådan eller
ett annat inlagt telefonnummer.
– Vidarekoppla vid upptaget
Om din telefon är upptaget vidarekopplas inkommande
samtal till brevlådan eller ett annat inlagt telefonnummer.
– Alternativ vidarekoppling vid utan svar
Om ett samtal inte besvaras vidarebefordras det
inkommande samtalet till brevlådan eller till ett lagrat
telefonnummer efter en inställd tid.
– Vidarekoppla när du inte kan nås
Om din telefon inte kan nås, den är exempelvis avstängd,
befinner sig i flygläget så vidarebefordrar den samtalet till

4. Funktionsmenyn
brevlådan eller till ett annat telefonnummer som du har
angett.

Obs:
	Funktionen ovan kräver ett nätverksstöd. Kontakta din
nätoperatör om du vill använda denna funktion.

– Radera alla vidarekopplingar
Du kan radera alla inställda vidarekopplingar.
» Samtal väntar
Om någon ringer till dig när du redan pratar i telefon, hörs ett
tyst knackljud hos dig. Nu kan du växla mellan redan påbörjade
och väntande samtal.
» Samtalsspärr
Här kan du välja vilka samtal som varken ska ringas eller
accepteras (alla inkommande samtal, inkommande
roaming-samtal, internationella samtal etc.)

4.4.2 Telefoninställningar

Automatisk knappspärr	Du kan bestämma efter vilken
tidsperiod som knappspärren ska
aktiveras automatiskt.

» Datum och tid
Här kan du ställa in och formatera datum och tid.

4.4.4 Säkerhet

» Språkinställningar
Du kan välja språk på mobiltelefonen.
» Genväg inställningar
Ange ett kortkommando för nyckelfunktioner här.

» Nummerpresentation
Ställ in om ditt telefonnummer ska visas eller döljas under
samtal.

» Automatisk påslagning/avstängning
Du kan välja en tid för när din telefon ska slås på eller stängas av
automatiskt.

» Övriga

» Energihantering
Kontrollera batterikapaciteten.

– IP-prefix: IP-nummer kan ställas in
– Påminnelse om samtalstid (minuter): Välj från mallarna eller
konfigurera själv en tid som påminnelseintervall under ett
telefonsamtal.

Knapp-bakgrund-belysningstid	Du kan ställa in olika
bakgrundsbelysningstider för
tangentbordet.

» Återställ inställningarna
Återställ din mobiltelefon till fabriksinställningarna.
Härmed kan du även återställa lösenordet.

– Automatisk återuppringning: med aktivering av denna
funktion påbörjar din mobiltelefon ett nytt
anslutningsförsök, så snart personen du vill ringa är
tillgänglig igen.

4.4.3 Display

– Vibrator vid koppling: Med aktivering av denna funktion
känner du en kort vibration på mobiltelefonen att du är
kopplad till önskad samtalspartner.

Inställningar wallpaper	Du kan ställa in olika
bakgrundsbilder.

– Spela in ett röstsamtal automatiskt: Med aktivering av
denna funktion sker en automatisk inspelning av
telefonsamtalet.

Inställningar för indikeringen i viloläget:

Påslagning/avstängning skärm	Du kan göra olika inställningar
beträffande skärmen.

Kontrast	Du kan ställa in
bakgrundsbelysningens ljusstyrka
för bildskärmen.
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» PIN
Du kan ställa in PIN-koden, ändra eller inaktivera inmatnings
begäran. För att skapa, ta bort eller ändra PIN-koden måste
aktuell, korrekt PIN-kod matas in. Om du har ställt in PIN-koden
måste du varje gång mata in den när du öppnar telefonen.
Om du anger fel PIN-kod tre gånger så spärras SIM-kortet. För
upplåsning behöver du PUK1-koden. Om du tappar bort eller
behöver en ny PUK1-kod måste du vända dig till din
nätoperatör. Standard-PIN-koden är 1234.
» PIN2-kod
Du kan ändra PIN2-koden. Vänd dig till din nätoperatör för mer
information.
» Spärra telefonen
Du kan tilldela eller ändra ett lösenord. Om du skapar ett
lösenord måste du mata in det varje gång du startar om
mobiltelefonen.
» Integritet
Du kan tilldela ett lösenord för att skydda din mobiltelefon mot
åtkomst av tredje part i standby-läget. Detta lösenord måste
alltid matas in när du vill använda din mobiltelefon.
» Spärra bildskärmen med knappen Avsluta
Ställ in den röda luren som knapp för att spärra och väcka
mobiltelefonen.
» Svarta listan
Lägg till numren som du vill blockera i denna lista. Fastställ
om alla samtal och textmeddelanden ska blockeras från detta
nummer.

4. Funktionsmenyn
4.4.5 Profiler
Begreppet scenläge beskriver följande ljudprofiler: Normal, ljudlös,
samtal, inne och ute.

Obs:
	Du måste ansluta hörlurarna för att kunna använda radion.

Här kan du döpa om profilen.

Ställa in ringsignal

Du kan ställa in ringsignalen.

Ljudstyrka

Du kan fastställa telefonens ljudstyrka.

4.6 Spel

Ringtyp

Du kan välja ringsignaltyp.

Enheten har integrerade spel för din underhållning.

4.4.6 Anslutningar

Dikteringsenhet

Spela in ditt röstmemo här.

4.7 Mina filer

Du kan ta bilder med kameran.

Videoinspelning

Starta en videoinspelning här.

Bild	Här kan du titta på dina videoklipp och bilder.
I vyn finns alternativ som du kan agera efter.
Ljud	Du kan spela upp inspelade eller sparade ljudfiler i
din musikspelare.
Obs:
	MP3-filerna måste finnas i ljudmappen i
telefonminnet eller på SD-kortet.

4.8.5 Kalender

1. Lägga till nytt möte

Här hittar du filerna som har sparats i minnet. Du kan bearbeta dem
efter ditt önskemål.

2. Visa möte
3. Alla möten
4. Radera dagens möten

4.8 Verktyg

Kamera

Du kan ändra väckningstiden, väckningssignalen och
upprepningsläget.

Med den här funktionen kan du titta på kalendern och göra följande
inställningar:

Visar dataanslutningarna till respektive SIM-kort och respektive
konto.

4.5 Multimedia

Kan ses eller redigeras.
4.8.4 Larm

Döpa om

Andra varningsljud	Du kan ställa in tangentljud, larm vid låg
batterinivå, power-signal, kopplingston och
andra ljud.

4.8.3 Världsklocka

4.8.1 SOS-inställningar

5. Radera alla

» Lägesinställning
Ställ in om endast samtal, SMS eller samtal och SMS är möjlig.

6. Gå till datumet

» Telefonnummerinställningar
Öppna SOS-menyn för att ställa in tre grupper av nödnummer
manuellt. När SOS-numret har ställts in aktiveras SOS-knappen. Vid
behov kan samtalet även utföras genom tryck på OK-knappen.
» SMS-inställningar
När SOS-funktionen startas ljuder larmsignalen och ringer
automatiskt SOS-numret och ett textmeddelande skickas till
tilldelat nödnummer.

Video	Här kan du titta på videoinspelningen.

4.8.2 Kalkylator

Radio	Sök efter en lämplig stationsfrekvens för att ta
emot önskad radiostation.

Denna funktion öppnar kalkylatorn och tillhandahåller vissa grund
läggande beräkningsfunktioner.
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7. Varje vecka
8. Dagligen
4.8.6 Enhetsomvandlare
Du kan utföra många konverteringar (valuta, måttenhet etc.).
4.8.7 Memo
Använd denna funktion för att göra anteckningar.

4. Funktionsmenyn

5. Underhåll och reparation

4.8.8 Bluetooth

5.1 Batteriunderhåll

Aktivera Bluetooth-brytaren, sök efter rätt enhet eller efterfråga
inställningen av relevanta Bluetoothfunktioner.

» Denna mobiltelefon har ett uppladdningsbart batteri som
strömkälla. Om strömförsörjningen är svag måste du ladda upp
batteriet.

4.9. Internet
Du kan mata in webbplatsens URL, som du vill besöka, manuellt.

» Dra ut laddaren från eluttaget när den inte behövs.
» Temperaturen påverkar gränserna på batteriet som ska laddas
upp. Batteriet ska vara svalt innan uppladdningen. Om batteriet är
varmare än 40 grader Celsius ska det inte laddas upp.
» Användning av batteriet på en extremt kall eller varm plats kan
leda till att batteriets livslängd förkortas eller till att funktionerna
påverkas.
» Lägg inte batteriet i elden! Observera lokala bestämmelser för
kontakt med batterier och ackumulatorer.

5.2 Telefonunderhåll
Följande förslag hjälper dig att sköta om din mobiltelefon:
» Placera mobiltelefonen på ett plats utom räckhåll för barn.
» Håll din mobiltelefon torr, fukt kan leda till metallkorrosion.
» Skydda enheten mot höga temperaturer, höga
temperaturerförkortar livslängden på elektroniska enheter, smälter
plasten och skadar batteriet.
» Försök inte att öppna mobiltelefonen. En felaktig demontering kan
leda till skador på höljet. En obehörig demontering av enheten kan
leda till skador och upphävande av garantin.
» Använd inga sura eller alkaliska rengöringsmedel för att rengöra
telefonen.
» Använd endast originaltillbehör till mobiltelefonen. Överträdelser kan
leda till bortfall av garantin.
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Obs:
	Wir behalten uns jegliche Änderungen in Form von Firmware
Updates vor.
Va r n i n g :
	Tillverkaren övertar inget ansvar för felaktig användning
av mobiltelefonen eller konsekvenser som har uppstått av
detta.

