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Utseende


Obs!
Alla bilder i den här handboken tillhandahålls endast som referens.

Vy framifrån
Lur

Nr.

Basenhet

Objekt

Beskrivning


Navigeringsknappar


1



2

Vänster
funtionsknapp

Visa huvudmenyn genom att trycka på OK i
vänteläget.
Visa en genvägsmeny genom att trycka på motsvarande navigeringsknapp i vänteläget.
Ändra volymen genom att trycka på navigeringsknapparna under ett samtal.

Väljer det alternativ som visas i skärmens nedre vänstra
hörn.

Högtalarknapp
3

Aktiverar handsfree-läge för att besvara ett samtal.
Ring/skicka-knapp

4




Ringer eller besvarar ett samtal.
Visar samtalsloggen i vänteläget.

5

Ljud av-knapp

Stänger av eller sätter på ljudet under ett samtal.

6

Genvägsknapp

Ger tillgång till användardefinierade funktioner.

7

Snabbtelefonknapp

Visar listan över registrerade lurar i vänteläget.
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Nr.

Objekt

Beskrivning



8

Siffer- och symbolknappar






Avsluta-knapp
9





Radera -knapp
10
11

Höger funktionsknapp

12

Strömbrytare

13

Sök-/registreringsknapp

14

Återställningsknapp

Väljer det alternativ som visas i skärmens nedre högra
hörn.
Håll den här knappen intryckt för att slå på eller stänga av
basenheten.
 Tryck på den här knappen för att anropa en lur. Hjälper
till att lokalisera en förlagd lur.
 Håll knappen intryckt för att registrera en lur i basenheten.
Håll knappen intryckt i vänteläget för att avregistrera alla
lurar från basenheten och återställa registreringslösenordet till standardvärdet. I detta fall startar basenheten
om automatiskt.



Signalindikator





16

Batteriindikator









17

Strömindikator

Avslutar eller avvisar ett samtal.
Håll denna knapp intryckt för att slå på eller stänga av
en lur.
Återgår till vänteläget.

Raderar tecknet till vänster om markören i redigeringsläget.



15

Matar in siffror, bokstäver och symboler.
Sifferknapparna (2-9): Ringer upp ett kortnummer för
ett användardefinierat telefonnummer om du håller en
av knapparna intryckt i vänteläget.
# -knapp: Växlar mellan textinmatningsmetoder i
redigeringsläge.
* -knapp: Visar listan med symboler i redigeringsläget.





Släckt: Visar att det inte finns någon signal eller att
basenheten söker efter ett nät eller initieras.
Fast vitt sken: Visar att signalen är stark.
Blinkar sakta vitt: Visar ett SIM-kortrelaterat fel, till
exempel att inget SIM-kort är isatt, PIN- eller
PUK-koden inte är verifierad eller att SIM-kortet inte
fungerar korrekt.
Släckt: Visar att batteriet har tillräckligt med ström eller
att batteriet i basenheten inte är installerat.
Fast rött sken: Visar att batteriet laddas.
Blinkar långsamt rött: Visar att batteriet har för lite
ström och behöver laddas.
Fast grönt sken: Visar att batteriet är fulladdat.
Släckt: Visar att basenheten är avstängd.
Fast vitt sken: Visar att basenheten är påslagen.
Blinkar långsamt vitt: Visar att basenheten är i
sökläge.
Blinkar snabbt vitt: Visar att basenheten registrerar en
lur.
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Ikoner på skärmen
Ikon

Indikerar...

Ikon

Indikerar...

Signalstyrka

Batterinivå

Alarmklocka

Tyst läge

Oläst meddelande

Lur ansluten till basenheten

Vidarebefordran av alla samtal
aktiverad

Installation
Installera SIM-kortet
Se till att basenheten är avstängd och att nätadaptern är bortkopplad. När du sätter i SIM-kortet
ska kortets guldfärgade kontakter vara vända nedåt och det snedskurna hörnet ska passa i
motsvarande hörn på SIM-kortplatsen. Kontrollera att SIM-kortet är ordentligt insatt.



Obs!
Ta inte ur eller sätt in SIM-kortet i onödan om basenheten fungerar korrekt.

Sätta i batteriet
Se till att telefonen är avstängd och att nätadaptern är bortkopplad. När batteriet sätts i ska du
se till att de guldfärgade kontakterna på batteriet passar ihop med kontakterna i batterifacket.



Basenhet:
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Lur:



Obs!
Ta ut batteriet ur telefonen om den inte ska användas på länge.

Ansluta nätadaptern till basenheten



Obs!
När en ny telefon levereras är batteriladdningen låg. Ladda därför telefonen en stund
innan du slår på den för första gången.

Slå på telefonen
Slå på basenheten
Slå på strömmen till basenheten genom att hålla strömbrytaren intryckt.


Obs!

 Basenheten slås automatiskt på när nätadaptern ansluts till den.
 Stäng av strömmen till basenheten genom att hålla strömbrytaren intryckt.
Slå på luren
När du ska slå på en lur håller du knappen Avsluta intryckt tills skärmen tänds.


Obs!
Stäng av en lur genom att hålla knappen Avsluta intryckt.
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Ansluta en lur till basenheten
Registrera en lur
Registrera en lur i basenheten innan du använder den. Annars kan du inte använda luren.
Registrera en lur så här:
1. Håll sök-/registreringsknappen på basenheten intryckt tills strömindikatorn blinkar snabbt.
2. På luren väljer du Inställningar > Lur > Registrera lur.
3. Välj den basenhet som ska anslutas och ange registreringslösenordet.
4. Registrera luren i basenheten genom att trycka på OK.


Obs!

 Standardlösenordet för registrering är 0000. Du ändrar lösenordet genom att välja
Inställningar > Basenhet > Säkerhet > System-PIN.

 När du registrerar en lur i basenheten ska du se till att luren är nära basenheten.
När luren har registrerats ska du hålla ett visst avstånd från basenheten. Annars
visar luren ett meddelande och kopplas bort från basenheten.

 Du kan registrera högst sex lurar i basenheten.
Avregistrera en lur
Avregistrera en lur från basenheten så här:
1. Välj Inställningar > Lur > Avregistreralur.
2. Bläddra till den lur som ska avregistreras med uppåt- eller nedåtknapparna.
3. Avregistrera luren från basenheten genom att trycka på OK.Du kan inte använda luren
sedan den har avregistrerats.

Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
1.

Ange telefonnumret med sifferknapparna i vänteläget.

2.

Slå numret genom att trycka på Ring-knappen.

3.

Avsluta samtalet eller avbryt uppringningen genom att trycka påAvsluta-knappen.



Obs!

 I vänteläget kan du visa samtalsloggen genom att trycka på Ring-knappen. Sök upp
önskat nummer i samtalsloggen och ring upp numret genom att trycka på
Ring-knappen.

 Sök upp önskat nummer i Kontakter och ring upp numret genom att trycka på
Ring-knappen.

Besvara eller avvisa ett samtal
När du får ett samtal besvarar du det genom att trycka på Ring-knappen. Du avvisar samtalet
genom att trycka påAvsluta-knappen.

Ringa ett internt samtal
Du ringer ett internt samtal så här:
1. Tryck på snabbtelefonknappen i vänteläget.
2. Bläddra till den lur som ska ringas upp med uppåt- eller nedåtknapparna.
3. Ring internsamtalet genom att trycka på Ring-knappen.
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4.

Avbryt eller avsluta samtalet med Avsluta-knappen.

Överflyttning av samtal
Om du vill flytta ett externt samtal till en annan lur gör du så här:
1. Tryck på snabbtelefonknappen och bläddra till den lur du vill flytta samtalet till.
2. Ring upp önskad lur genom att trycka på Ring-knappen.
3. Avsluta samtalet mellan din lur och den andra luren med Avsluta-knappen. Samtalet
överförs till den andra luren.

ECT (Explicit Call Transfer)
Om du har ett konferenssamtal kan du själv lämna konferensen och låta de två motparterna
fortsätta samtalet.
1. Du ansluter till första samtalet;
2. Under det första samtalet, ring upp ytterligare ett samtal
3. Efter det andra samtalet kopplats fram, tryck på knapp "4" och sedan på ring-knappen.
4. Första samtal och andra samtalet kopplas ihop medans du kopplas ut ur
konferenssamtalet.

Meddelanden
Skapa ett meddelande
1.

Välj Meddelanden＞Skapa meddelande.

2.

Redigera meddelandet.

3.

Tryck på OK och lägg till en mottagare på något av följande sätt:




Ange mottagarens telefonnummer.

4.

Skicka meddelandet genom att trycka på OK.

Lägg till mottagaren från Kontakter.

Läsa ett meddelande
Telefonen sparar mottagna meddelanden i inkorgen.
1.

Välj Meddelanden > Inkorg.

2.

Bläddra till ett meddelande i listan med uppåt- eller nedåtknapparna.

3.

Öppna och läs meddelandet genom att trycka på OK.

4.

Tryck på vänsterknappen för att hantera meddelandet.

Textinmatningsmetoder
Växla mellan textinmatningsmetoder
I redigeringsläget växlar du mellan inmatningsmetoderna med #-knappen.
 Obs!

 I redigeringsläget kan du radera tecknet till vänster om markören med Radera
-knappen, eller radera alla tecken om du håller Radera -knappen intryckt.

 I automatisk textigenkänning eller normal inmatning anger du ett mellanslag genom
att trycka på knappen 0.
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 I valfritt inmatningsläge trycker du på * för att visa listan med symboler.
Automatisk textigenkänning (T9)
1.

Tryck en gång, i den ordning bokstäverna ingår i ordet, på de knappar där bokstäverna står.
När du matar in bokstäverna förutsäger luren det önskade ordet och visar motsvarande
ord.

2.

Bläddra till önskat ord med navigeringsknapparna.

3.

Mata in ordet, följt av ett mellanslag, genom att trycka på OK.

Normal textinmatning ("ABC" eller "abc")
I "ABC"- eller "abc"-textinmatningsläge anger du bokstäver genom att trycka på sifferknapparna.
Tryck flera gånger på sifferknappen tills önskat tecken visas. Om nästa bokstav finns på samma
knapp som den aktuella väntar du tills den aktuella bokstaven visas innan du anger nästa.

Sifferinmatning
I "123"-inmatningsläge anger du siffror genom att trycka på sifferknapparna.

Inställningar
Du gör inställningar och anpassar telefonen genom att välja Meny > Inställningar.

Telefonlås
Du låser telefonen genom att välja Inställningar > Lur > Säkerhet > Telefonlösenord. Du kan
ändra telefonens standardlåskod (0000) till ett eget lösenord.


Obs!
Innan du återställer fabriksinställningarna måste du ange korrekt telefonlåskod.

Knapplås
Håll # nedtryckt i vänteläge om du vill låsa knappsatsen.
Tryck på vänster funktionsknapp och sedan på * i vänteläge när du vill låsa upp knappsatsen.

PIN och PUK
En PIN-kod skyddar ditt SIM-kort från obehörig användning. En PUK-kod används för att ändra
en blockerad PIN-kod. Om du anger din PIN-kod felaktigt ett antal gånger i följd låses
SIM-kortet och du måste ange PUK-koden för att låsa upp det. PIN- och PUK-koderna medföljer
SIM-kortet. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

Frågor och svar
Om du får problem vid användning av telefonen kan du hitta en lösning i följande avsnitt. Om du
inte lyckas lösa problemet, kontakta telefonleverantören.

Det går inte att slå på telefonen
1.

Ta bort batterilocket och kontrollera att batteriet är korrekt isatt.

2.

Om batteriet sitter korrekt är en möjlig orsak att batteriet är urladdat. Ladda batteriet och
försök slå på telefonen.
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Ingen information visas på telefonens skärm
Om telefonen inte används under längre tid eller om batteriet blir urladdat visar telefonen ingen
information medan batteriet laddas. Detta är normalt. Telefonen kan slås på sedan batteriet
laddats en stund.

Batteriet går inte att ladda
1.

Kontrollera att luren är korrekt ansluten till basenheten.

2.

Kontrollera att basenheten och nätadaptern är korrekt anslutna.

3.

Kontrollera att nätadaptern och strömuttaget är korrekt anslutna.

4.

Byt ut nätadaptern eller batteriet mot nya av samma modell.

Signalstyrkan är dålig
5.

Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

6.

Placera telefonen på en plats där starka signaler kan tas emot.

Samtalsvolymen är för hög eller för låg
Ändra volymen med navigeringsknapparna under ett samtal.

Varningar och säkerhetsåtgärder
Detta avsnitt innehåller viktig information om användningen av apparaten. Det ger också anvisningar om hur du använder apparaten tryggt. Läs denna information noggrant innan du
använder apparaten.

Elektronisk utrustning
Stäng av enheten om det är förbjudet att använda den. Använd inte enheten då detta orsakar
fara eller störningar i andra elektroniska apparater.

Medicinteknisk utrustning
 Följ reglerna och bestämmelserna på sjukhus och i lokaler inom hälsovården. Använd inte
enheten om det är förbjudet att använda den.

 Tillverkare av pacemakers rekommenderar att avståndet mellan enheten och en pacemaker
är minst 15 cm. Detta förhindrar att enheten orsakar störningar i pacemakern. Om du
använder pacemaker, ha inte enheten på samma sida som pacemakern då du använder
enheten. Bär inte enheten i ficka på framsidan av kroppen.
 Viss trådlösa utrustning kan påverka funktionen hos hörapparater. Kontakta din tjänsteleverantör om sådana problem uppkommer.

Potentiellt explosiva miljöer
Stäng av enheten i områden med explosionsfara och iaktta alla anvisningar och varningsskyltar.
Områden med risk för explosion omfattar bland annat områden där du normalt skulle ombes
stänga av bilmotorn. I sådana områden kan gnistor orsaka en explosion eller eldsvåda, vilket
kan leda till kroppsskador eller till och med dödsfall. Slå inte på din enhet på bensinstationer.
Iaktta begränsningarna för användningen av radioutrustning på områden för lagring och distribution av bränsle och i kemiska anläggningar. Iaktta även begränsningarna på platser där det
pågår sprängningsarbeten. Innan du använder enheten, se upp för områden med risk för explosion. De är ofta men inte alltid klart utmärkta. Sådana ställen är bland annat utrymmen under
däck på fartyg, lokaler för hantering eller lagring av kemikalier och utrymmen där det finns
kemikalier eller partiklar i luften, exempelvis sädeskorn, damm eller metalldamm. Fråga tillverkarna av bilar som drivs med gasol (propan eller butan) huruvida enheten kan användas tryggt
nära bilarna.
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Trafiksäkerhet
 Använd inte din telefon under körning och iaktta lokala lagar och bestämmelser.
 Använd inte enheten när du flyger. Stäng av enheten innan du stiger på ett flygplan.
Användning av mobila enheter i ett flygplan kan orsaka störningar i flygplanets styrsystem
och i mobiltelefonnätet. Det kan också betraktas som olagligt.

Användningsmiljö
 Använd eller ladda inte enheten på platser där det är dammigt, fuktigt eller smutsigt och inte







heller på platser med magnetfält. Om detta ignoreras kan det leda till att enheten upphör att
fungera.
Använd inte telefonen om det är åskväder för att eliminera de risker som blixtnedslag annars
kan innebära.
Rör inte vid antennen medan ett samtal pågår. Det försämrar ljudkvaliteten och ökar enhetens energiförbrukning. Det gör enhetens tal- och beredskapstider kortare.
Använd tillbehör godkända av tillverkaren. Om tillbehör som inte är godkända används
upphör garantin att gälla.
Eftersom enheten alstrar värme då den används, ska den och dess strömkälla placeras på
ett ventilerat och skuggigt ställe. Täck aldrig över enheten, ställ inte föremål på den och
placera aldrig enheten nära vatten, eld eller lättantändligt eller explosivt material.
För basenheten: Denna enhet ska installeras och användas med ett minsta avstånd om 20
cm mellan antennen och alla personer.
Håll omgivningstemperaturen mellan -10°C och 45°C under tiden som enheten laddas. Håll
omgivningstemperaturen mellan -10°C och 55°C under tid som enheten drivs av batteriet.

Barnsäkerhet
Iaktta alla anvisningar i anslutning till barnens säkerhet. Det kan vara farligt att låta ett barn leka
med enheten eller dess tillbehör. Små delar kan lossna från enheten och orsaka risk för
kvävning. Försäkra dig om att enheten och dess tillbehör hålls utom räckhåll för små barn.

Tillbehör
Välj endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna modell
av enhetens tillverkare. Användning av någon annan typ av batteri, laddare eller tillbehör kan
göra att enhetens garanti inte gäller, kan bryta mot lokala föreskrifter eller lagar och kan vara
farlig. Kontakta återförsäljaren beträffande information om godkända batterier, laddare och
tillbehör i ditt område.

Batteri och laddare
 Koppla bort laddaren från vägguttaget och enheten när den inte används.
 Koppla aldrig samman batteriets poler med ett föremål som leder ström, t.ex. metallföremål,
nycklar eller smycken. Det kan kortsluta batteriet och orsaka kroppsskador och brännskador.

 Batteriet får inte tas isär och batteripolerna får inte lödas. Det kan leda till att batterivätska
läcker ut, överhettning, eldsvåda eller explosion.

 Om batterivätska läcker ut får vätskan inte komma i kontakt med huden eller ögonen. Om
batterivätska kommer i kontakt med huden eller stänker i ögonen måste du genast skölja
ögonen eller tvätta huden med rent vatten och därefter kontakta läkare.
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 Om batteriets form eller färg ändras eller om batteriet hettas upp på ett onormalt sätt då du
laddar eller lagrar batteriet, avlägsna batteriet omedelbart och sluta använda det. I annat fall
kan det uppstå läckage, överhettning, brand eller explosion.
 Använd aldrig strömkabeln om den är skadad (t.ex. ledningar frilagda eller vid kabelbrott)
eller om kontakten lossnar. I annat fall kan det leda till elstötar, kortslutning av laddaren eller
eldsvåda.
 Kasta aldrig batterier i eld eftersom de kan explodera. Även ett skadat batteri kan explodera.
 Det finns risk för explosion om batteriet sätts i på fel sätt. Återvinn eller kassera använda
batterier enligt lokala föreskrifter eller följ anvisningarna som medföljer enheten.

Rengöring och underhåll
 Enheten, batteriet och laddaren är inte vattenbeständiga. Håll dem torra. Skydda enheten,








batteriet och laddaren för vatten och ånga. Rör inte vid enhet eller laddare med våta eller
fuktiga händer. I annat fall kan det leda till kortslutning, fel på enheten och elstötar.
Placera inte enheten, batteriet eller laddaren på ställen där de kan utsättas för skada vid en
eventuell kollision. I så fall kan läckage, funktionsstörningar, överhettning, brand eller explosion uppstå i enheten.
Placera inte magnetiska lagringsmedia, såsom magnetkort eller disketter, nära enheten.
Strålning från enheten kan radera informationen som finns på dessa.
Lämna inte enheten, batteriet och laddaren på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Det kan medföra att de inte fungerar korrekt vilket kan leda till eldsvåda eller explosion.
Placera inte vassa metallföremål, t.ex. nålar, i närheten av hörluren. Hörluren kan dra till sig
dessa föremål och skada dig när du använder enheten.
Innan du rengör eller underhåller enheten ska den stängas av och kopplas bort från
laddaren.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska ämnen (såsom alkohol
och bensen) för att göra ren enheten och laddaren. Delar av enheten kan skadas eller
eldsvåda kan uppstå. Rengör enheten och laddaren med en fuktig, mjuk, antistatisk duk.
Montera inte isär enheten eller tillbehören. Det förverkar garantierna för enhet och tillbehör
och tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador.

Nödsamtal
Du kan använda enheten för nödsamtal inom serviceområdet. Anslutningen kan dock inte
garanteras under alla omständigheter. Du ska inte förlita dig enbart på enheten för viktig
kommunikation.

Information om avfallshantering och återvinning
Den här symbolen på enheten och medföljande batterier anger att de
inte bör kastas med vanligt hushållsavfall. Kasta inte enheten eller
batterierna som osorterat hushållsavfall. Enheten (och medföljande
batterier) bör lämnas till ett auktoriserat insamlingsställe för återvinning/korrekt hantering när de är förbrukade.
Detaljerad information om återvinning av enheten eller batterierna får
du från kommunalkontoret, hushållsavfallstjänsten eller från butiken
där du köpte enheten.
Avfallshanteringen av den här enheten regleras av EU:s
WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment).
Avsikten med att separera WEEE och batterier från annat avfall är att
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minimera de potentiella effekterna för människors hälsa och från eventuella skadliga ämnen.

Minskning av farliga ämnen
Enheten uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006/EG om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) samt Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2002/95/EG). För mer information om enhetens överensstämmelse
med
REACH-direktivet,
besök
webbadressen
www.huaweidevice.com/certification. Vi rekommenderar regelbundna besök på webbplatsen för
aktuell information.

Överensstämmelse med EU-krav
Huawei Technologies Co., Ltd. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med de
grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
EU-överensstämmelseförklaringen finns på webbsidan www.huaweidevice.com/certification.

OBS: Följ de nationella och lokala bestämmelser som gäller där enheten ska användas.
Användning av den här enheten kan vara begränsad i några eller alla medlemsstater inom
Europeiska unionen (EU).
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