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1 Inledning
Paketets innehåll
Objekt

1
2
3
4

Kvantitet

Huvudenhet, telefonlur och spiralsladd 1
Nätadapter

1

Antenn (valfritt)

1

Batteri (laddbart)

1

Kvalitetscertifikat

1

Användarhandbok

1

Obs! • Välj antingen en inomhus- eller

utomhusantenn beroende på den lokala
radiosignalsstyrkan.

• För att komma åt Internet måste du köpa
nödvändigt datapaket. Mer information får du
av din lokala återförsäljare.

Framifrån
är endast för referens. Den faktiska
Obs! Figurerna
färgen och formen beror på levererad produkt.

5
14

6

13
12

7
8
11 10 9

Objekt

Beskrivning

1 Skärm

Visa information.

2 Vänster
funktionsknapp

Välj det alternativ som visas i det
nedre vänstra hörnet på
skärmen.

3 Bläddringsknappar Tryck på den här knappen för att
komma åt snabbknapparna i
viloläge.
4 Höger
funktionsknapp

Välj det alternativ som visas i det
nedre högra hörnet på skärmen.
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Framifrån
Objekt

Beskrivning

Objekt

Beskrivning

5 OK-knapp

Tryck på den här knappen om du
vill öppna huvudmenyn i
viloläget.

12 Avsluta-knapp

• Avsluta ett samtal eller avböj
ett inkommande samtal.

6 Snabbknappar

Snabbuppringning av ett
telefonnummer.

7 Samtals-/
• Tryck på den här knappen om
du vill ringa eller svara på ett
återuppringningsknapp
samtal.

• Tryck på och håll ned den här
knappen om du vill slå på eller
stänga av.
• Återgå till viloläge.
13 *-knapp

• Visa uppringda samtal i
viloläge.
8 Antenn

Ta emot signaler.

9 #-knapp

• Tryck ned och håll för att växla
mellan tyst och normal profil.
• Växla på/av för T9.
• Markera/avmarkera en post.

10 Headset-knapp

Aktivera headsetet.

11 Handsfree-knapp

• Ring/svara på ett samtal utan
att lyfta på telefonluren.
• Avbryt den uppringning som är
i handsfree-läge.
• Avsluta det samtal som är i
handsfree-läge.
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• Tryck på och håll ned den för
att låsa knappsatsen i viloläge.
• Växla mellan olika
inmatningsmetoder i
textinmatningsläge.

14 Sifferknappar

Ange siffror och bokstäver.

Baksida

Baksida

Skärmikoner

1

2
3

7

6 5

4

Nr.

Objekt

1

Väggmonteringskonso 2
ler

Nr.

Objekt
Headset-port

3

Uttag för
huvudenhetens
spiralsladd

4

Batterifack

5

SIM-kortplats

6

Batteriport

7

Dataport

1
Ikon Beskrivning

Ringer upp

Ingen linje

Alarmklockan är
aktiverad

Handsfree-läge

Meddelande
mottaget

Drivs av nätadaptern

Röstmeddelande
mottaget

Batterinivå

I ett 3G-nätverk.

I ett 2G-nätverk

Headset-läge

Knappsatslås

Signalstyrka för
nätverk

I tyst profil.

Inledning

Ikon Beskrivning

Linje 2 är vald
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Introduktion till menyer

Introduktion till menyer
Din telefon har en omfattande funktionsuppsättning.
Du kan använda dessa funktioner genom att
navigera till följande menyer: Kontakter,
Meddelanden, Samtalslogg, Verktyg, Profiler och
Inställningar.
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1

I viloläge trycker du på vänster funktionsknapp
för att visa huvudmenyn.
eller

2

Tryck på
eller
för att flytta runt i
menyerna och därefter på vänster
för att välja objekt.
funktionsknapp eller

3

Om en meny innehåller undermenyer ska du
upprepa steg 2.

4

Använd den valda funktionen enligt
anvisningarna som visas på skärmen.

5

Välj Bakåt om du vill återgå till föregående meny.

6

Tryck på

om du vill återgå till viloläget.

2 Installation
Innan du installerar eller tar bort batteriet,
Obs! inomhusantennen
eller SIM-kortet måste du
stänga av telefonen och koppla ur den från
nätadaptern. För att förhindra skador från
blixtnedslag bör du även ta bort
utomhusantennen.

Sätt i batteriets anslutningskabel i batteriporten och
se till att det sitter åt rätt håll och placera batteriet i
batteribehållaren.

Installera batteriet
den omgivande temperaturen överstiger
Obs! • När
den tillåtna temperaturen för laddning
kommer systemet att sluta ladda batteriet.
• När nätadaptern används laddar telefonen
batteriet automatiskt och slutar när batteriet
är fulladdat.
• Ta ut batteriet från telefonen om den inte
används under längre perioder.
• Se till att batteriet har laddats i minst 8 timmar
innan det ska användas för första gången.
Laddningstiden beror på den omgivande
temperaturen och batteriets ålder.

Installera SIM-kort
kan lätt skadas om det blir repor på
Obs! SIM-kortet
kontaktytan eller att det böjs, så du bör vara
försiktig när du sätter i det eller tar ut det.

Sätt i kortet i kortplatsen. Sätt sidan med det fasade
hörnet bakåt och sidan med kortets kontaktyta nedåt.
Se till att kortet sitter i helt och hållet.

• Om ett batteri inte används under en lägre tid
måste du aktivera det, dvs. ladda och ladda
ur det två till tre gånger.
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Installera nätadapter

Installera nätadapter
1

Se till att telefonen är avstängd.

2

Sätt i ena änden av nätadaptern i nätporten och
den andra i eluttaget.

Under normala omständigheter använder du en extern
nätadapter och ett batteri. Använd endast batteriet om
det blir elavbrott och den externa nätadaptern inte är
tillgänglig. Om batterinivån är låg kan kommunikationen
påverkas. Det rekommenderas att du laddar batteriet i
15 minuter innan du ringer eller tar emot samtal.

Installera inomhusantenn
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1

Se till att telefonen är avstängd.

2

Rikta in antennen med antenporten på
värdtelefonen i rätt riktning och skruva sedan
fast antennen. Se till att anslutningen sitter
säkert.

Ansluta telefonen till en dator
av telefonen och koppla sedan ur den
Obs! • Stäng
från nätadaptern innan du ansluter.
• Använd datatjänstpaketet som du fått från
tillverkaren.

Telefonen kan anslutas till en PC som kan leverera
datatjänster. Du kan också underhålla och felsöka
telefonen på datorn. Du måste köpa ett
datatjänstpaket. Prata med din lokala återförsäljare
för mer information.

Montera telefonen

Montera telefonen

3

Kläm fast krokarna på spikarna.
7.7cm

Horisontell montering
Placera telefonen på en plan yta. Välj en sval och
ventilerad plats för att telefonen inte ska bli för varm.

2

1

Installation

Vertikal montering
Dra ut klämman som håller fast telefonluren och
vänd den om. Skjut sedan tillbaka den så att
telefonluren inte faller ner när telefonen placeras
vertikalt.

Validerar

2

Slå in två spikar i väggen enligt avståndet mellan
de två krokarna (ca 7,7 cm) och lämna ett
mellanrum på 3 mm i änden på spikarna.

1

Tryck på och håll ned
telefonen.

2

Strömikonen
signalstyrka

3

Om du kan ringa ett samtal visar det att
telefonen är korrekt installerad.

om du vill slå på

visas normalt. Ikonen för
visas normalt.
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3 Grundläggande funktioner
Ringa och svara på samtal
Ringa ett röstsamtal
1

, eller lyfter

telefonluren för att besvara ett samtal. Tryck på
om du vill avsluta samtalet.

Ange eller redigera ett nummer på något av
följande sätt:
• Ange ett telefonnummer på knappsatsen.
• Välj ett nummer från Samtalsloggen.
• Välj ett nummer från Kontakter.

2

Tryck på

om du vill slå ett nummer.

3

Tryck på

om du vill avsluta samtalet.

Svara eller avvisa ett samtal
• I vänteläge trycker du på

,

• I handsfreeläge trycker du på

,

,

• I headsetläge trycker du på

,

, eller lyfter

telefonluren för att besvara ett samtal. Tryck på
om du vill avsluta samtalet.

Åtgärder under ett röstsamtal
Under ett röstsamtal kan du välja Val om du vill utföra
åtgärderna.

Textinmatning
eller lyfter

telefonluren för att besvara ett samtal. Tryck på
om du vill avsluta samtalet.

på *-knappen om du vill växla mellan
Obs! • Tryck
inmatningsmetoder.
• Tryck på #-knappen för att aktivera eller
avaktivera T9-metoden.
• Tryck på 1-knappen för att visa symbollistan.
• Tryck på höger funktionsknapp för att ta bort
bokstaven framför markören.
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Textinmatning

T9-inmatningsmetoden

Symbolinmatningsmetod

Tryck en gång på varje bokstavsknapp. Textschemat
visar då en undermeny med förslag på ord som
består av de bokstäver som du har angivit.

Din telefon har en oberoende
symbolinmatningsmetod.

Vanlig inmatningsmetod

"123"-numerisk inmatningsmetod
När du använder en redigeringsskärm kan du trycka
på och hålla ned de knappar som motsvarar siffror.
Du kan även trycka upprepade gånger på knappen *
om du vill växla till den "123"-numeriska
inmatningsmetoden och ange numeriska tecken
genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

och därefter trycka på

.

Inmatning av olika språk
På en textredigeringsskärm väljer du Val >
Inmatningsspråk för att ange språk för texten.

3
Grundläggande funktioner

När T9-inmatningsmetoden är avaktiverad kan du
använda den vanliga metoden. Tryck upprepade
gånger på den knapp som är märkt med lämplig
bokstav tills rätt bokstav visas på skärmen.

För att exempelvis ange ":" med
symbolinmatningsmetoden kan du bara trycka på
bläddringsknapparna för att välja ":" från symbollistan
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4 Kontakter
Ringa samtal från Kontakter
1

I Kontakter väljer du Telefon eller SIM.

2

Välj en kontakt och välj Val > Röstsamtal. Du
kan även välja Redigera före samtal om du vill
ändra numret innan du ringer.

Söka efter en kontakt
1

I Kontakter väljer du Telefon eller SIM.

2

Välj Val > Sök.

3

Välj Val > Sök och ange sedan namnet på
kontakten. Kontakten visas.

I skärmbilden Telefon eller SIM anger du en sträng
som ingår i kontaktnamnet. De kontakter vars namn
innehåller strängen visas.
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Grupper
Lägga till/ta bort gruppmedlemmar
1

I Kontakter väljer du Grupper.

2

Markera en grupp och tryck på
visa information om den.

3

Välj Val > Lägg till. Markera en kontakt och
tryck på

om du vill

. Den tillagda medlemmen visas i

listan över gruppmedlemmar.
Ta bort en gruppmedlem genom att markera
medlemmen i listan över gruppmedlemmar och sedan
välja Val > Ta bort.

Hantera en grupp
1

I Kontakter väljer du Grupper.

2

Markera en grupp och välj Val om du vill
använda nedanstående alternativ.

Övriga funktioner
• Detaljer: visa information om en grupp
• Ändra namn: byt namn på en grupp
• Skapa meddelande: skicka ett textmeddelande till
alla medlemmar i en grupp
• Ta bort: ta bort en grupp och alla medlemmar i
gruppen
kan inte byta namn på eller ta bort en grupp
Obs! Du
som är förinställd i telefonen.

Övriga funktioner

• Detaljer: visa information om en kontakt
• Redigera före samtal: redigera numret innan du ringer
• Skapa meddelande: skicka ett meddelande till den
valda kontakten
• Ny: skapa en ny kontakt
• Röstsamtal: ring ett röstsamtal
• Sök: ange kontaktnamnet du söker efter

• Kopiera markerad till telefonen/Kopiera markerad
till SIM: kopiera de markerade kontakterna till telefonen
eller till SIM-kortet
• Kortnummer: tilldela knapparna "2" till "9" som
kortnummer för ofta använda telefonnummer
• Ta bort: tar bort den markerade kontakten
• Markera/Avmarkera: markerar/avmarkerar en post
eller alla posterna i telefonen och på SIM-kortet
• Inställningar: sortera kontakterna i telefonen och på
SIM-kortet eller sätt ett larm innan du sparar

I Kontakter väljer du ett av följande val.
• Telefon: visa kontakter i telefonen
• SIM: visa kontakter på SIM-kortet

4
Kontakter

I Kontakter väljer du Telefon eller SIM. Välj sedan
Val om du vill använda nedanstående alternativ.

• Kopiera till SIM/Kopiera till telefon: kopiera en eller
flera kontakter från telefonen till SIM-kortet eller från
SIM-kortet till telefonen

• Grupper: visa grupper av kontakter
• Kopiera alla: kopiera alla kontakter från telefonen till
SIM-kortet eller från SIM-kortet till telefonen
• Ta bort alla: ta bort alla kontakter från telefonen eller
från SIM-kortet
• Minnesstatus: visa minnesstatus för både telefon och
SIM-kort
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5 Textmeddelanden
• Ange telefonnummer och tryck därefter på

Textmeddelanden

för att skicka meddelandet.

Max antal tecken i ett och samma textmeddelande är
160. Om du anger fler tecken delas texten upp i två
eller fler meddelanden som skickas efter varandra.

• Välj Val > Grupper eller Kontakter för att välja ett
nummer och skicka meddelandet.
• Välj Val > Spara till utkast för att spara
meddelandet.

Skapa ett textmeddelande
1

Välj Meddelanden > Skriv SMS från menyn.

2

I meddelanderedigeringsskärmen väljer du Val:
• Skicka: skicka meddelandet

SMS-korgar
Inkorg
Du kan spara mottagna meddelanden i din Inkorg.
ett läst meddelande på SIM-kortsminnet

• Infoga nummer: infoga ett telefonnummer som
sparats i telefonen eller på SIM-kortet

ett oläst meddelande på SIM-kortsminnet

• Vanliga fraser: snabba upp textinmatningen

ett läst meddelande i telefonminnet

• T9: aktivera eller avaktivera inmatningsmetoden
T9

ett oläst meddelande i telefonminnet

• Inmatningsläge: välj inmatningsmetod

en meddelanderapport

• Inmatningsspråk: välj inmatningsspråk

3
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Efter redigering trycker du på
till Redigera nummer.

för att komma

1

Välj Meddelanden > Inkorg för att visa
för att
meddelanden och tryck därefter på
visa detaljer.

Textmeddelanden
2

Svara eller ring tillbaka.
• Tryck på
• Tryck på
röstsamtal.

3

för att svara med ett textmeddelande.

Skickat
Skickat-korgen används för att spara meddelanden
som skickats.
ett textmeddelande som skickats och sparats i telefonen.

för att ringa tillbaka med ett

ett textmeddelande som skickats och sparats på SIM-kortet.

välj Val för följande åtgärder.
• Svara: svara på meddelandet.

1

Välj Meddelanden > Skickat för att välja ett
meddelande och visa detaljerna.

2

Vidarebefordra eller ring ett samtal.

• Redigera före samtal: redigera numret
• Spara nummer: spara numren som hämtas från
ett SMS till telefonen eller SIM-minnet eller en
befintlig post i kontakterna

• Tryck på

• Ta bort: ta bort meddelandet.

textmeddelande.

Utkast

• Tryck på

Utkast-korgen används för att lagra meddelanden
som du sparat men inte kunnat skicka.
ett textmeddelande som har sparats i telefonen.
ett textmeddelande som har sparats på SIMkortet.

för att vidarebefordra ett

5
Textmeddelanden

• Vidarebefordra: vidarebefordra meddelandet.

för att ringa ett röstsamtal.

Inställningar för SMS
1

Välj Meddelanden > Inställningar på menyn.

2

Ange parametrarna som gäller meddelanden:
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Röstbrevlådenummer
• Meddelandecenter: Du kan ställa in din telefon så
att den tar emot meddelandecenternumret från
SIM-kortet eller telefonen. Om du tar bort
informationen av misstag ska du kontakta din
tjänsteleverantör.
• Giltig period: Tiden inom vilken ett meddelande
kan sparas i meddelandecentret efter att det skickats.
• Autospar: Du kan ställa in att meddelandet sparas
automatiskt till Skickat efter att det skickats.
• Spara till: Ställ in plats för att spara meddelanden.
• Statusrapport: Du kan ange På eller Av. Om du
anger På skickar nätverket dig en rapport om
meddelandet når mottagaren eller inte.
• Länkade SMS: Du kan ange På eller Av. Om du
anger Av kan du inte redigera och skicka
meddelanden längre än gränsen för ett enskilt SMS.

Röstbrevlådenummer
Du måste ansöka om röstbrevlådetjänsten hos din
nätverksoperatör. Efter att du angett det nummer du
fått av din nätverksoperatör trycker du på och håller
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ner 1-knappen i vänteläge ringer telefonen
röstbrevlådenumret automatiskt.
Du kan välja Meddelanden > Inställningar >
Röstbrevlådenummer för att ange numret.

Vanliga fraser
Din telefon är förinställd med några vanligt använda
fraser för att svara och skicka meddelanden
automatiskt när du besvarar ett samtal.
Du kan välja Meddelanden > Inställningar >
Vanliga fraser för att redigera fraserna.

Ta bort alla
Du kan välja Meddelanden > Ta bort alla för att ta
bort meddelanden i Inkorgen, Skickat eller Utkast.

6 Samtalslogg
Nyligen ringda samtal, mottagna och missade samtal
sparas automatiskt.

Ringa från Samtalslogg
1

Välj Samtalslogg och tryck på
bläddringsknappen uppåt/nedåt för att växla
mellan Missade, Mottagna och Uppringda.

2

Välj en post. Tryck på
röstsamtal.

3

Välj Val om du vill använda nedanstående
alternativ.

för att ringa ett

• Redigera före samtal: redigera numret innan du
ringer
• Skapa meddelande: skicka ett SMS
• Spara nummer: spara numret för den valda
posten i telefonen, på SIM-kortet eller till en
befintlig kontakt

• Detaljer: visa detaljer för den valda posten
• Ta bort: ta bort den markerade posten.
• Markera/Avmarkera: markera/avmarkera en post
eller alla poster.

Övriga funktioner
Samtalsstatus
Välj Samtalslogg > Samtalsstatus för att visa
information om röstsamtal och datatjänster. Du kan
välja Återställ på sidan för röstsamtal och data om
du vill rensa alla poster.

Ta bort alla
Välj Samtalslogg > Ta bort alla för att ta bort
posterna för Alla samtal, Missade, Mottagna eller
Uppringda.

• Röstsamtal: ring ett röstsamtal
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7 Verktyg
Alarm

Kalender

Ställa in alarmklockor
Välj ett alarm. Tryck på

så kan du ställa in det.

Meddelandegränssnitt för ett alarm
När det är dags för en alarmklocka att ringa så hörs
tonen och ett meddelande visas. Tryck på vilken
knapp som helst för att stänga av det eller välj
snooze eller stoppa meddelandet.
Alarmklockan ringer även om telefonen är avstängd.
När alarmet ringer kan du välja att slå på telefonen.

Stoppa alarmklockan
Välj en alarmklocka i listan och tryck på den vänstra
funktionsknappen om du vill avaktivera den.
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Välj Verktyg > Kalender och välj Val. Du kan utföra
Gå till... operationen för att få ett specifikt datum
direkt från månadsvisningsbilden.

Miniräknare
Välj Verktyg > Miniräknare från huvudmenyn.
• Tryck på sifferknapparna om du vill ange siffror.
• Tryck på bläddringsknappen om du vill ange operator.
• Tryck på vänster funktionsknapp om du vill rensa.
• Tryck på höger funktionsknapp om du vill avsluta
miniräknaren.
• Tryck på #-knappen för att ange en baspunkt.
• Tryck på

om du vill ange tecknet lika med.

Världstid

Världstid
Välj Verktyg > Världstid från huvudmenyn.
Du kan visa tiden i större städer runt om i världen.
Växla mellan olika tidszoner genom att trycka på
bläddringsknappen åt vänster eller höger.
Om sommartid används där du befinner dig ska du
ställa in sommartid i telefonen. Då kommer du att få
rätt lokal tid. Om du vill ställa in sommartid i telefonen
ska du byta till lämplig tidszon och sedan välja Val >
Ange tidszon.

7
Verktyg
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8 Profiler
Välj en profil
1

Välj en profil i skärmbilden Profiler.

2

Aktivera vald profil.
• Tryck på

för att aktivera den.

• Välj Val och välj På för att aktivera den.

Redigera en profil
1

Välj en profil i skärmbilden Profiler.

2

Välj Val och välj Redigera för att ställa in den.
• Röstsamtalssignal: Välj en ringsignal för
inkommande samtal.
• Meddelandesignal: Välj en meddelandesignal.
• Signalvolym: Justera volymen på ringsignaler.
• Knappvolym: Justera volymen på knapparna.
• Larmvolym: Justera volymen på larmen.
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• På-av-signal: Aktivera eller avaktivera signalerna
för av och på.
kan välja en profil och därefter välja Val
Obs! • Du
och välja Byt namn för att ändra namnet på
profilen.
• Du kan inte byta namn på en profil som är
förinställd i telefonen.

9 Inställningar
Obs! Använd en extern nätadapter och ett batteri
tillsammans när du ställer in telefonen.

Telefoninställningar
I Inställningar väljer du Telefoninställningar.
• Telefonspråk: Välj ett språk. Du kan också välja Auto
för att ställa in det för att det ska vara samma som det
språk som används på SIM-kortet.
• Inmatningsspråk: Ange det språk som ska användas
för att skriva text.
• Datum och tid: Ändra systemtid för telefonen.
• Datumformat: Ändra visningsformat för datum.
• Genvägar: Tilldela ofta använda funktioner till knappar
som genvägsknappar.
• Knapplåsperiod: När du har aktiverat den automatiska
funktionen för knapplås kan du ställa in
knapplåsperioden. Om inga åtgärder förekommer på
telefonen inom den angivna tidsperioden låses
knappsatsen automatiskt. Du kan trycka på *-knappen
och därefter på

för att låsa upp knappsatsen.

Displayinställningar
I Inställningar väljer du Displayinställningar.
• Kontrast: Ange kontrastnivå för displayen.
• Tid för bakgrundsbelysning: Ange fördröjningstid för
bakgrundsbelysningen.
• Hälsning: Ange en hälsning som visas på skärmen när
du slår på telefonen.

Samtalsinställningar
Minutsignal
Om funktionen är aktiverad meddelar telefonen dig
om samtalslängden genom att avge en signal flera
sekunder innan varje minut passerar.

Autouppringning
Om funktionen är aktiverad blir det nummer du knappar
in automatiskt uppringt vid den tidpunkt du anger.

Vidarekoppling
telefonen inte används under en längre tid
Obs! Om
utan adapter eller batteri, kan du behöva ställa
in tiden efter att telefonen slagits på.

När du inte kan svara i telefonen eller om du vill
vidarekoppla ett samtal kan du använda den här funktionen.

19

Nätverk

Samtalsspärr

Mitt nummer

Du kan begränsa och tillåta alla utgående samtal
genom att aktivera den här funktionen.

Med den här funktionen kan du spara dina egna
nummer på SIM-kortet. Du kan välja Val om du vill
redigera eller ta bort poster.

Samtal väntar
När du samtalar kan du besvara ett tredje samtal
genom att aktivera den här funktionen.
Funktionen är beroende av nätverket. Kontakta din
tjänsteleverantör om du vill få information.

Nummerpresentation
Använd den här funktionen om du vill att ditt
telefonnummer ska visas på uppringarens telefon.
Funktionen är beroende av nätverket. Kontakta din
tjänsteleverantör om du vill få information.

Välj linje
Det används för att ange samtalslinjen i telefonen.
Det finns två val: Linje 1 och Linje 2.

20

Lösenord för samtalsspärr
Använd den här funktionen om du vill ändra
lösenordet för samtalsspärr. Välj Lösenord för
samtalsspärr på skärmen Samtalsinställningar. Du
kan nu ändra lösenordet för samtalsspärr.
detta är första gången som du ska ändra
Obs! Om
lösenordet ska du använda det gamla
lösenordet för samtalsspärr som du fått av
nätverksleverantören.

Nätverk
Du kan ändra inställningarna för nätverket. Välj
Inställningar > Nätverk för följande alternativ: Läge,
Välj nätverk.

Säkerhet

Säkerhet
Du kan ändra inställningarna som har att göra med
telefonens säkerhet. Välj Säkerhet från
Inställningar och välj följande säkerhetsinställningar:

Återställ
Det här alternativet används för att återställa
användarkonfigurationer för telefoninställningar till
fabriksinställningar.

Lösenordslås
Använd det här valet för att aktivera och avaktivera
Telefonlås och PIN-lås.

Ändra lösenord
Välj Säkerhet > Ändra lösenord.

2

Välj ett objekt.

3

Ange det gamla lösenordet (det ursprungliga
lösenordet är 0000).

Ange nytt lösenord

5

Ange det nya lösenordet igen för att bekräfta det.

du vill ändra PIN-koden måste du först
Obs! • Om
ange PIN-lås till På.
• Om du anger felaktig PIN- eller PIN2-kod tre
gånger låses SIM-kortet. Du måste ha PUKeller PUK2-koden för att låsa upp SIM-kortet.
Om du anger felaktig PUK- eller PUK2-kod
10 gånger låses SIM-kortet permanent.
• PUK- eller PUK2-koden levereras med SIMkortet. Om du inte får någon kod eller
glömmer den kontaktar du din
tjänsteleverantör.

9
Inställningar

1

4
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10 Varningar och försiktighetsåtgärder
För att använda telefonen på ett korrekt och säkert sätt bör du läsa följande

•

Grundläggande försiktighet
• Enligt bipacksedeln ska du kontrollera objekten i förpackningen för att se
till att de är kompletta och oskadade.

• Innan du installerar och använder telefonen bör du läsa
användningshandboken noggrant

Elektronisk enhet
Stäng av telefonen när den befinner sig i närheten av elektroniska precisionsenheter. Telefonen kan påverka prestandan hos sådana enheter.
Sådana enheter innefattar hörapparater, pacemakers, brandlarmsystem,
automatiska grindar och andra enheter med automatisk styrning. Om du
använder en elektronisk, medicinsk enhet kontaktar du tillverkaren för att ta
reda på om radiovågor påverkar den elektroniska enhetens funktion.

Sjukhus
Var uppmärksam på följande punkter i sjukhus eller hälsovårdsinrättningar:

•

Ta inte med dig telefonen till operationssalar, intensivvårdsavdelningar
eller hjärtvårdsavdelningar.

• Stäng av telefonen när den befinner sig i närheten av medicinska enheter.

•

Observera anvisningar om att trådlösa enheter är förbjudna.

Trafiksäkerhet

•

22

Använd inte telefonen medan du kör. Säkra telefonen i hållaren. Placera
inte telefonen på sätet eller andraplatser där den kan komma loss vid ett
plötsligt stopp eller en kollision.

Följ flygbolagens regler och föreskrifter. Stäng av telefonen innan du går
ombord på ett flygplan.

varningar och lära ut dem till dina barn innan ni använder telefonen.

Driftsmiljö

•

Placera inte magnetiska lagringsmedier, som magnetiska kort och
disketter i närheten av telefonen. Strålningen från telefonen kan radera
information som finns på dem.

• Placera inte telefonen, batteriet eller andra tillbehör i behållare med
starka magnetiska fält, som en induktionskokare eller mikrovågsugn.
Kretsfel, brand eller explosion kan annars inträffa.
• Placera inte eller använd telefonen, batteriet eller nätadaptern i närheten
av värmekällor som en brasa eller ett element, eller platser med
lättantändliga gaser, eller områden med elektrisk apparatur som avger
värme. Det kan i så fall orsaka att telefonen börjar brinna, exploderar
eller går sönder.
• Eftersom telefonen måste avge värme när den är igång ska telefonen
och strömkällan placeras på en ventilerad och skuggig plats. Lufttäta
aldrig telefonen och lägg aldrig någonting över den eller placera den
nära vatten, öppen eld eller brandfarliga och explosiva material.
• Eftersom telefonen innehåller precisionskomponenter bör du placera
den på en torr plats, långt ifrån fuktiga material.
• Innan du rengör telefonen ska du stänga av den, dra ur sladden och
plocka ur batteriet. Innan du flyttar telefonen måste du koppla ifrån den
externa strömförsörjningen.
• Utsätt inte telefonen, batteriet och strömadaptern för kraftiga kollisioner
eller stötar. Batteriläckage, funktionsfel i telefonen, brand eller explosion
kan annars inträffa.
• Placera inte spetsiga metallföremål, som nålar, i närheten av hörluren.
Hörluren kan dra till sig dessa och skada dig när du använder telefonen.
• Lägg inte telefonen i området ovanför en krockkudde eller det område
där krockkudden utlöses. I annat fall kan telefonen skada dig till följd av
den starka kraft som utvecklas när krockkudden blåses upp.
• Om det regnar och åskar ska du koppla ifrån strömadaptern från den
externa strömförsörjningen och stänga av telefonen. Om en
utomhusantenn används ska du inte röra telefonen eller antennen.

• Din telefon är designad för att följa officiella radiofrekvensspecifikationer
(RF). Använd endast telefontillbehör som är godkända av Huawei.
• Antenner som används för den här sändaren måste vara installerade på
ett avstånd på minst 20 cm från människor.

•

Observera nationella lokala regelverk på den plats där produkten ska
användas. Den här produkten kanske inte får användas i vissa eller alla
länder i EU.

Nödsamtal
Du kan använda telefonen för nödsamtal. Anslutning kan dock ej garanteras under alla förhållanden. Du bör aldrig helt förlita dig på en trådlös
telefon i allvarliga situationer.

Batteri
• Gnugga inte ögonen om batterivätska kommer in i dem. Tvätta med rent
vatten och sök omedelbart läkarvård.
• Om batterivätskan kommer i kontakt med hud eller tyg ska du
omedelbart tvätta med rent vatten för att undvika hudirritation.
• Kasta inte batteriet i öppen eld. Batteriet kan annars antändas eller
explodera.
• Tryck inte in batteriet på telefonen med full kraft när du installerar det
eftersom batterivätska kan läcka ut eller sprickor kan uppstå i batteriet.
• Anslut inte två poler på batteriet med metallmaterial som kablar.
• Montera inte isär batteriet och löd inte samman batteripolerna.
Batteriläckage, överhettning, brand eller explosion kan annars inträffa.
• Om batteriet läcker, avger rök eller ovanlig lukt ska du sluta att använda
batteriet och hålla undan det från öppen eld för att undvika brand eller
explosion.
• Koppla ifrån strömadaptern och ta ut batteriet när telefonen inte
användes under en längre tid.
• Använd det kompletta batteriet och nätadaptern, annars kan telefonen
skadas. Huawei Technologies Co., Ltd ansvarar inte för eventuella
konsekvenser som orsakas av att batterier eller strömkällor som inte är
standard används. Kassera använda batterier enligt anvisningarna.

• Kassera batteriet i enlighet med lokal lagstiftning eller regelverk.
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• Förvara telefonen, batteriet och strömadaptern utom räckhåll för barn.
Låt inte barn använda telefonen, batteriet eller strömadaptern utan
uppsikt.
• Vidrör inte antennen under pågående samtal. Om du rör antennen kan
det påverka samtalskvaliteten och göra att telefonen arbetar på en
högre nivå än vad som behövs.
• Statusen på nätverkssignalen påverkar direkt kvaliteten och stabiliteten
på samtalet. Du ska därför placera telefonen på en plats där den kan ta
emot nätverkssignaler på ett bra sätt. Placera inte telefonen i en
byggnad med järn- eller metalltak. Avståndet mellan telefonen och
andra metallmaterial (som metallkonsoler eller metalldörrar och fönster)
ska vara större än 25 cm och avståndet mellan telefoner ska vara större
än 30 cm.
• Öppna inte chassit under några omständigheter och apparaten ska bara
underhållas av en kvalificerad underhållsavdelning.
• Utan tillstånd har du inte rätt att modifiera arkitekturen och
säkerhetsdesignen av telefonen. Du måste ta hela ansvaret för
konsekvenser som uppstår om du gör något utan tillstånd.

Nätadapter

•

Använd växelström enligt specifikation för nätadaptern. Överträdelse av
den här regeln kan resultera i brand eller felaktig funktion i
strömadaptern.

10

• Kortslut inte nätadaptern. Kortslutning av nätadaptern kan orsaka brand
eller att nätadaptern går sönder.
• Damma av elkontakten regelbundet.
• Använd inte utslitna elsladdar. Det kan innebära elchock, kortslutning av
strömadapter eller brand.
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• Placera inte nätadaptern nära en behållare fylld med vätska som vatten.
Om vätska kommer in i nätadaptern kan det innebära elläckage eller
andra fel.
• Om vätska som vatten kommer in i nätadaptern av misstag drar du ur
nätadapterns kontakt från eluttaget omedelbart.
• Koppla ifrån nätadaptern från eluttaget innan rengöring eller underhåll.
Det kan innebära elchock eller kortslutning av batteriet eller
nätadaptern.
• Kontrollera att nätadapterns kontakt är ordentligt isatt i eluttaget när
batteriet laddas. Felaktig anslutning kan orsaka elektriska stötar, brand
eller explosion.

•

Placera inte några tunga föremål på nätsladden eller nätadaptern.
Skada, modifiera eller ryck inte i nätsladden.

Använda USB-kabeln
När du använder USB-kabeln måste du observera följande krav. Annars
kan telefonen eller datorn skadas.
• När USB-kabeln används för att ansluta telefonen till en dator ska USBkabeln anslutas med telefonen först.
• När telefonen kommunicerar med en dator får du inte koppla ifrån USBkabeln med telefonen, för då kan datorn skadas.
• När du kopplar ifrån USB-kabeln ska du koppla ifrån datorn först.

Miljöskydd
Följ lokala lagar när det gäller kassering av förpackningsmaterial från din

EU-deklaration om överensstämmelse
i enlighet med Radio Equipment and Telecommunications Terminal
Equipment Directive 1999/5/EC (direktiv avseende radio- och
teleterminalsutrustning)
För följande utrustning
Produkt: Fast trådlös terminal
Typbeteckning/Varumärke: Neo 3000/VODAFONE
Tillverkarens namn: Huawei Technologies Co.,Ltd.
Tillverkarens adress: Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129,
Guangdong, Kina.
bekräftas härmed uppfylla de krav som uppställts i Council Directive1999/
5/EC för radio- och teleterminalutrustning. För utvärderingen av
uppfyllandet av det här direktivet användes följande normer:
Säkerhet: EN 60950-1:2006
Hälsa: EN 50383:2002; EN 50385:2002;
EMC: EN 301 489-1 V1.6,1; EN 301 489-24 V1.3,1; EN 301 489-7 1.3.1;
Radio: EN 301 908-1 V3.2,1: 2007; EN 301 908-2 V3.2,1; EN 301 511
V9.0,2;
Ansvarig för denna deklaration är: Tillverkaren.

telefon, använda batterier och använda telefoner och försök återvinna dem.

Information om regler
Följande godkännanden och tillkännagivanden gäller för specifika regioner
enligt nedan.
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