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Bruksanvisning 

- Före första användning: sätt i batteriet i batterifacket och ladda det
minst 6–8 timmar före första användning.
- För bättre mottagning av radiosignalerna rekommenderas att GSM
bordstelefonen ställs där mottagningen är bra.
- Batteriförbrukningen varierar beroende på mobilnätets signalstyrka.
Så för längre vänteläges- och samtalstid rekommenderas att GSM
bordstelefonen ställs på en lämplig plats med god mottagning.
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Bäste kund, 

Vi gratulerar till ditt val av ERIFON DUKE DESK GSM bordstelefon, en 
produkt i världsklass. Den har fantastiska egenskaper och är designad 
för att göra ditt liv enklare och bekvämare. 

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

GSM bordstelefon – 
1 enhet

Adapter AC/DC 5 V 
1000 mA – 1 enhet Laddbart 

litiumjonbatteri 3,7 V, 
800 mAh, – 1 enhet 

TNC-antenn – 
1 enhet

Spiralkabel – 1 enhet Snappinstruktion – 
1 enhet
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FUNKTIONER 

1. Nummerpresentation
2. LCD-display med grön 

bakgrundsbelysning
3. Stöder 3G WCDMA 

900/2100 MHz, stöder quad-
band GSM (bara samtal)
850 MHz / 900 MHz / 1800 MHz
/ 1900 MHz

4. Skicka och ta emot SMS,
maximalt 300 SMS kan lagras

5. Telefonbok som lagrar 600
nummer med namn

6. Snabbvalsfunktion för att ringa
förvalda telefonnummer

7. Samtalslogg för missade
samtal, mottagna samtal och
uppringda nummer, lagrar de
senaste 10 av varje

8. Förvalsfunktion
9. Batteriets väntelägestid: 96 

timmar
10. Batteriets samtalstid: 5 timmar

11. Tvåvägshögtalare med 
volymkontroll

12. Volymkontroll för luren
13. Valbara ringtoner med 

volymkontroll
14. Alarmfunktion
15. Enkel kalkylatorfunktion
16. Återuppringning av senaste

numret
17. Visning av batteriladdning,

signalstyrka, tid och datum på
LCD-displayen

18. Påslagning/avstängning med
valbar ton

19. Avtagbar högprestations 
antenn med TNC-kontakt 

20. Telefonlåsningsfunktion för 
säkerhet

LÄS DETTA FÖRST 

Läs bruksanvisningen noga innan du använder telefonen. 

Adapter: 
 Använd bara adapter (5 V, 1000 mA) från ERIFON som levereras

tillsammans med produkten. Användning av en adapter från en
annan tillverkare kan skada din telefon eller sänka dess
prestanda.

Batteri: 
 Det rekommenderas att ERIFON 3,7 V 800 mAh laddbart

litiumjonbatteri som levereras tillsammans med produkten
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används. Användning av olämpligt batteri kan skada produkten. 

Placering av telefonen: 
 För bättre mottagning av radiosignalerna, längre vänteläges- och

samtalstid, rekommenderas att telefonen ställs där mottagningen
är bra.

 Användning av denna telefon kan störa dåligt avskärmad
medicinsk utrustning i närheten, exempelvis pacemaker o.d.

 Eftersom telefonen skickar radiosignaler som kan störa annan
elektronisk utrustning, som TV- och radioapparater, telefoner o.d.
rekommenderas att den ställs minst 1 meter från annan
elektronisk utrustning. Det minimerar risken för störningar.

Antenn: 
 För bästa mottagning av radiosignalerna, undvik att skärma av

antennen.
 Håll antennen i upprätt läge. Det säkerställer bästa

radiokommunikation.
 Håll inte i antennen. Det kan störa radiokommunikationen.



5  

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

När du använder din ERIFON DUKE GSM bordstelefon ska 
grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att minska risken för 
brand, elektrisk stöt och personskada, inklusive följande: 
 Läs och förstå alla anvisningar i bruksanvisningen.
 Följ alla instruktioner och varningar på produkten, batteriet och

adaptern.
 Dra ut adaptern (om den är kopplad till telefonen) och stäng av

produkten före rengöring. Använd inte rengöringsmedel i
flytande eller sprejform. Använd en fuktig trasa för rengöring. 

 Använd bara adapter och batteri som levereras med produkten.
Användning av annan adapter eller batteri kan skada din
telefon eller sänka dess prestanda. 

 Försök inte ändra säkerhetskoderna eller byta komponenter. Det
kan tillfälligt blockera telefonen eller skada den.

 Använd inte telefonen om det åskar.
 Berör inte adaptern eller den externa antennen vid åska. Det kan

ge elektrisk stöt.
 Din telefon är avsedd för ingående växelström 100–240 V som

ger likström 5 V, 1000 mA från adaptern. Kontrollera
adapterns märkspänning innan du kopplar in den. Adapter 
med fel spänning kan skada telefonen. 

 Sätt i eller ta ut SIM-kortet först när du stängt av telefon (d.v.s.
när LCD-displayen är släckt).

 Sätt i batteriet först och sätt sen i adaptern i strömuttaget för att
ladda batteriet.

 Använd inte en skadad antenn tillsammans med produkten. Det
kan påverka mottagning av radiosignalerna.

 Om antennen är skadad byt bara mot en antenn som är godkänd
av ERIFON och låt en behörig tekniker byta eller besök
närmaste ERIFON servicecenter för antennbyte. 

 Om telefonen inte fungerar som den ska, låt inte en obehörig
person försöka reparera den. Besök närmaste ERIFON
servicecenter för att få telefonen reparerad. 

 Installera inte telefonen i ett fuktigt utrymme. Det kan skada
telefonen.
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INSTALLERA DIN TELEFON 
Sätt i SIM-kort och batteri: 

 Skjut av batterifackets lucka.
 Sätt i SIM-kortet i rätt riktning i SIM-kortplatsen (se bild 2).
 Sätt i det medföljande 3,7 V litiumjonbatteriet i batterifacket

(se bild 2).
 Skjut tillbaka batterifackets lucka.

Anslut telefonen: 
 Anslut luren till basenheten med spiralkabeln (se bild 1).
 Anslut adaptern till likströmskontakten (DC) på baksidan av

basenheten (se bild 3).
 Ladda batteriet 6–8 timmar före första användning.
 Tryck in och håll nere knappen "På/Av" (O    ) för att sätta på

GSM bordstelefonen, då visas "beetel" på LCD-displayen en
stund.

 Därefter kommer din mobiloperatörs namn visas på
displayen, vilket betyder att din telefon är redo att ta emot
och ringa samtal. Om signalstyrkan är mycket svag där
telefonen är placerad och "Emergency" visas på LCD-
displayen så rekommenderas det att flytta telefonen till en
plats där mottagningen är bättre.

Ställ in tid och datum manuellt:
För att ställa in tid och datum på LCD-displayen, se sid. 21–22. 

Avtagbar antenn 

Batterilucka 

Spiralkabel-
uttag 

Figur 1 
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Batterikontakt 

Koppla in 3,7 V 
litiumjonbatteriets 

kontakt här 

SIM-kortplats 

Figur 2 

Sätt i SIM-kort här, 
rättvänt 

USB-kontakt 

Figur 4 

Figur 3 

Koppla in adaptern här 

Likströmsuttag 
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ÖVERSIKT ÖVER TELEFONEN 

1. MENY/OK-KNAPP (VÄNSTER FUNKTIONSKNAPP):
I vänteläge, tryck för att öppna huvudmenyn.
I undermenyläge: Tryck för att bekräfta ditt val.
Tryck för att svara på inkommande samtal (om du vill svara).

2. CLIST-KNAPP:
I vänteläge, tryck för att visa samtalshistorik (missade samtal,
uppringda nummer, besvarade samtal).

3. LCD-DISPLAY:
Visar signalstyrka, batteriladdning, tid och datum i vänteläge.

4. SMS-KNAPP:
I vänteläge, tryck för att öppna SMS-menyn.

5. BACK/DEL-KNAPP (HÖGER FUNKTIONSKNAPP):
I vänteläge, tryck för att öppna telefonboken.
I undermenyläge: Tryck för att gå tillbaka till föregående val.
I redigerings-/förvalsläge: Tryck för att radera ett tecken eller en siffra.
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I redigerings-/förvalsläge: Tryck länge för att radera alla tecken/siffror. 
Tryck för att avvisa ett inkommande samtal (om du inte vill svara). 

6. UPP-KNAPP ():
I vänteläge, tryck för att öppna listan över missade samtal.
I menyläge: Tryck för att bläddra uppåt i menyn.
I telefonboken / listan över missade samtal / listan över mottagna
samtal / listan över uppringda nummer: Tryck för att bläddra uppåt i
listan.

7. PÅ/AV-KNAPP (     ):
När telefonen är AVSTÄNGD: Tryck och håll nere för att SÄTTA PÅ
telefonen i vänteläge. Tryck och håll nere för att STÄNGA AV telefonen
i vänteläge.
I meny-/redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka till vänteläge.
Under ett samtal: Tryck för att avsluta samtalet och gå tillbaka till
vänteläge.

8. HÖGER-KNAPP (►):
I vänteläge, tryck för att börja skriva ett nytt SMS (meddelande i
menyn).
Under ett samtal: Tryck för att höja volymen i luren eller högtalaren.
I redigeringsläge (meddelande/telefonbok): Tryck för att flytta markören
från vänster till höger och höger till vänster.

9. NER-KNAPP (▼):
I vänteläge, tryck för att öppna listan över mottagna samtal.
I menyläge: Tryck för att bläddra nedåt i menyn.
I telefonboken / listan över missade samtal / listan över mottagna
samtal / listan över uppringda nummer: Tryck för att bläddra nedåt i
listan.

10. VÄNSTER-KNAPP ():
I vänteläge, tryck för att öppna Inkorgen för SMS i skrivläge
(meddelande i menyn).
Under ett samtal: Tryck för att sänka volymen i luren eller högtalaren.I
redigeringsläge (meddelande/telefonbok): Tryck för att flytta markören
från vänster till höger och höger till vänster.

11. ÅTERUPPRINGNINGSKNAPP (REDIAL):
Tryck för att ringa upp senast uppringt nummer.

12. SKICKA-KNAPP (SEND):
Tryck för att ringa upp det valda numret från telefonboken / listan över
missade samtal / listan över mottagna samtal / listan över uppringda
nummer:
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När du valt telefonnummer, tryck på SKICKA-KNAPPEN och numret 
rings upp. 
I vänteläge, tryck för att öppna listan över ALLA SAMTAL (missade 
samtal, mottagna samtal och uppringda samtal). 

13. HÖGTALARKNAPP (  ): 
Under ett samtal: Tryck för att sätta på eller stänga av högtalaren. 

14. ALFANUMERISK KNAPPSATS, * (STJÄRNA), # (FYRKANT):
I vänteläge, tryck för att infoga en siffra/bokstav/*/#.
Tryck "0"-knappen för att infoga ett mellanslag mellan två
bokstäver/ord när du skriver SMS eller i telefonbokens namninmatning.
Tryck knappen för att infoga symboler när du skriver SMS eller i
telefonbokens namninmatning.
Tryck "#"-knappen för att infoga decimaltecken (,) när du använder
kalkylatorn.
Tryck "#"-knappen i redigeringsläge (meddelande/telefonbok) för att
välja inmatningsmetod.

15. LUR MED KABEL:
För kommunikation mellan två parter.

16. SPIRALKABEL:
För att koppla ihop luren och basenheten.

17. EXTERN ANTENN:
Avtagbar TNC-antenn för bättre radiomottagning.
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Ström På/Av 

STRÖM PÅ 

Tryck på 【PÅ/AV】-knappen i 3-5 sekunder och LCD-displayen tänds, 

nätverk söks och telefonen startar i vänteläge. Nu kan du använda 

telefonen. 

STRÖM AV: Tryck på 【PÅ/AV】-knappen i 3-5 sekunder och displayen 

släcks, telefonen stängs av. 

1 ANVÄNDNING

1-1 Att ringa ett samtal

Lyft luren och när du hör kopplingstonen, välj önskat nummer, 

numret visas på displayen. Tryck 【SEND】-knappen för att ringa upp. 

Eller vänta 4 sekunder och numret rings automatiskt upp. 

 När samtalet är kopplat kommer LCD-displayen visa samtalstiden. När 

du avslutat samtalet, lägg på luren.

 När det är upptaget. Tryck 【BACK/DEL】-knappen, välj ett annat

nummer eller tryck 【REDIAL】-knappen för att ringa samma nummer 

igen. När du avslutat samtalet, lägg på luren eller tryck på knappen 

【HÖGTALARE】.

1-2 Besvara samtal

 När någon ringer visas dennes nummer på LCD-displayen och 

telefonen ringer. Du kan lyfta luren eller trycka på 【HÖGTALARE】 

för att besvara samtalet. När du avslutat samtalet, lägg på luren eller 

tryck på knappen 【HÖGTALARE】.

1-3 HÖGTALAR-funktioner

 Tryck på knappen 【HÖGTALARE】 så kan du besvara ett samtal 

eller ringa upp. Lyft luren för att samtala genom luren och när du 

avslutar samtalet, lägg på luren. Under samtalet, om du vill använda 

högtalaren, tryck på knappen 【HÖGTALARE】 och lägg på luren.
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1-4 Ringa ett samtal

När du slagit numret, tryck på 【SEND】 för att ringa upp numret. 

När du hämtar önskat nummer från telefonboken, tryck på 【SEND】 

för att ringa numret. 

1-5 Ändra volymen 

Under samtalet, tryck 【】 för att öka volymen. Tryck 【】 för att 

sänka volymen, det finns 9 nivåer. När du använder luren kan du ändra 

volymen i luren, när du använder HÖGTALAREN kan du ändra volymen i 

HÖGTALAREN. 

2 MENY

2-1 Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer på SIM-kortet eller i 

telefonen. I telefonboken kan du skapa, söka och radera nummer. I 

vänteläge, tryck på 【BACK/DEL】-knappen för att öppna telefonbokens 

lista. 

I vänteläge, tryck på 【MENU/OK】 för att öppna menyn, välj telefonbok, 

tryck på 【MENU/OK】 för att öppna undermenyn. När markören är i 

telefonboken, tryck valfri siffra eller riktningsknapp för att söka, tryck 【】 

för att dela upp telefonbokens grupp. 

2-1-N Sökning 

Här kan du snabbt söka numret du letar efter. När du hittar den sökta 

kontaktens nummer, tryck på 【MENU/OK】 för att öppna undermenyn. Där 

kan du välja mellan följande funktioner:Detaljer: du kan kontrollera numret, 

tryck 【MENU/OK】 för att visa detaljer. 

 Ny: skapa en ny kontakt.

 Skriv meddelande: skicka ett SMS till detta nummer.

 Ring upp: ring upp detta nummer.

 Radera: radera alla uppgifter.

 Radera fler: kan väljas för att radera alla uppgifter i telefonen.

 Kopiera: kan kopiera alla nummer från SIM-kortet till telefonen eller 

från telefonen till SIM-kortet.
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 Andra: ställ in snabbval, kontrollera telefonbokens omfattning.

2-1-1: Detaljer: du kan kontrollera numret, tryck 【MENU/OK】 för att visa 

detaljer. 

2-1-2: Ny: skapa en ny kontakt, du kan välja att spara den i telefonen eller 

på SIM-kortet.

2-1-3: Skriv meddelande: skicka ett SMS till detta nummer.

2-1-4: Ring upp: ring upp detta nummer.

2-1-5: Radera: radera alla uppgifter.

2-1-6: Radera fler: kan väljas för att radera alla uppgifter i telefonen.

2-1-7: Kopiera: kan kopiera alla nummer från SIM-kortet till telefonen eller 

från telefonen till SIM-kortet.

2-1-8: Andra: 

1.ställ in snabbval, du kan välja siffrorna 2–9 för snabbval. Tryck

knappen med siffran du vill använda i 3 sekunder och spara sen numret du 

vill ringa upp med den siffran. 

2.kontrollera telefonbokens omfattning: kontrollera hur mycket som

sparats i telefonen och SIM-kortet. Telefonen kan spara 600 nummer. Antal 

nummer som kan sparas på SIM-kortet beror på vilket SIM-kort du 

använder. 

3 MEDDELANDE 
SMS Inkorg, Utkorg, Utkast och Skickat kan spara 300 meddelanden. 

SIM-kortets kapacitet beror på SIM-kortets minne. Inkorgen sparar alla 

inkomna meddelanden. Utkorgen sparar bara meddelanden som är 

"skickade och sparade" och "skickade". Om meddelandet inte skickades 

sparas det i Skickat. Om du skriver ett meddelande och om du inte väljer 

någon åtgärd, så nästa gång du går in i SMS-menyn kommer senaste 

meddelandet att visas. I vänteläge, tryck 【MENU/OK】 för att komma till 

huvudmenyn, välj där SMS service för att komma till SMS-menyn. 

3-2-1 Skriva SMS:

I vänteläge, tryck 【】-knappen för att öppna SMS-menyn, tryck 

【▲、▼】 för att välja "skriv SMS", tryck 【MENU/OK】 för att öppna, 

tryck 【MENU/OK】 och markören visas där du kan redigera. Högst upp är 

mottagaren, där kan du välja namn från telefonboken. Nedanför är 
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meddelandet. När du har skrivit färdigt, tryck på 【MENU/OK】 och 

displayen visar: 

 Skicka: meddelandet skickas.

 Använd mall: sätt in vanliga ord som sparats i telefonen.

 Spara som utkast: spara meddelandet du skriver som ett utkast.

 Avsluta: gå ur funktionen för att skriva meddelanden, telefonen 

kommer fråga om du vill spara eller avsluta.

3-2-2 Inkorg: 

Öppna SMS-menyn, använd 【▲、▼】-knapparna för att välja Inkorg, 

Utkast eller Skickat. 

Öppna SMS-menyn, använd 【▲、▼】-knapparna för att välja 

INKORG. 

Tryck på 【MENU/OK】, displayen visar mottagna meddelanden. 

Använd 【▲、▼】 för att välja meddelande. 

Tryck på 【MENU/OK】, för att bekräfta och läsa meddelandet. 

Använd 【▲、▼】 för att bläddra i texten, tryck på "svara" för att göra 

följande val: 

 Visa: läs meddelandet.Svara: svara på det mottagna meddelandet.

 Radera: radera meddelandet.

 Radera allt: radera alla meddelanden i Inkorgen.

 Vidarebefordra: vidarebefordra meddelandet till andra.

 Ring upp: ring upp detta nummer.

 Lägg till avsändaren i: spara som ny kontakt eller lägg till i befintlig 

kontakt.

 Radera upprepat nummer: radera meddelanden från samma 

nummer.

3-2-3 Utkorg

Öppna SMS-menyn, använd 【▲、▼】 för att välja Utkorg, tryck 

【MENU/OK】 för att bekräfta, displayen visar skickade meddelanden. 

Använd 【▲、▼】 för att välja önskat meddelande, tryck 

【MENU/OK】 för att bekräfta och läsa meddelandet. Använd 【▲、▼】 

för att granska och tryck 【MEN/OK】 för att göra följande val: 

 Visa: läs meddelandet.
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 Skicka om: skicka meddelandet igen.

 Radera: radera meddelandet.

 Radera allt: radera alla meddelanden i Utkorgen.

3-2-4 Utkast: 

Öppna SMS-menyn, använd 【▲、▼】 för att välja Utkast, tryck 

【MENU/OK】 för att öppna. Telefonen  visar utkasten. Använd 【▲、▼】 

för att välja önskat meddelande, tryck 【MENU/OK】 för att läsa 

meddelandet. Använd 【▲、▼】 för att läsa hela meddelandet. Tryck 

【MENU/OK】 igen för att göra följande val: 

 Visa: läs meddelandet.

 Radera: radera meddelandet.

 Radera allt: radera alla meddelanden i Utkast.

 Redigera: redigera detta meddelande.

3-2-5 Skickat: 

Öppna SMS-menyn, använd 【▲、▼】 för att välja Skickat, tryck 

【MENU/OK】 för att bekräfta, displayen visar meddelandena i Skickat. 

Använd 【▲、▼】 för att välja önskat meddelande, tryck 

【MENU/OK】 för att bekräfta och läsa meddelandet. Använd 【▲、▼】 

för att göra följande val: 

 Visa: läs meddelandet.

 Radera: radera meddelandet.

 Radera allt: radera alla meddelanden i Utkorgen.

 Vidarebefordra: vidarebefordra meddelandet.

3-2-6 Mallar: 

Telefonen har 10 förprogrammerade mallar. 5 av mallarna har innehåll, 

de andra 5 kan redigeras. 

3-2-7 Server för röstmeddelanden: denna tjänst måste aktiveras.

3-2-8 Utskick: utskick är nyhetsbrev från din mobiloperatör till 

prenumeranter, enligt områden och kanaler. Det är som radio, du väljer att

ta emot nyheter och kanaler som intresserar dig.

3-2-N-2 SMS-inställningar: Öppna SMS-menyn, använd 【▲、▼】 för att
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välja SMS-inställningar, tryck 【MENU/OK】 för att bekräfta valet. Följande 

inställningar finns: 

 SMS-center: öppna inställningar för SMS-center (tryck * två gånger

och knappa in +).SMS giltighetstid: välj för att ställa in hur länge 

SMS är giltiga (1 timme, 6 timmar, 12 timmar, 24 timmar, 72 timmar,,

en vecka och maximum. Vissa giltighetstider är inte rätt, det beror på

din mobiloperatör.)Statusrapport: tryck 【MENU/OK】 för att sätta på 

eller stänga av. När funktionen är på så får du ett meddelande när ditt

SMS har skickats. Om den är avstängd får du inte något meddelande 

när ditt SMS har skickats.

 Svarsväg: tryck 【MENU/OK】 för att sätta på eller stänga av.

 Spara skickade meddelanden: du kan välja att sätta på eller stänga 

av. När funktionen är på så sparas skickade meddelanden. Om den är 

avstängd så sparas inte skickade meddelanden.

 Önskad lagring: du kan välja att spara på SIM-kort eller i telefonen.

Om du väljer telefonen kommer SMS i första hand sparas i telefonen.

När minnet är fullt, sparas de på SIM-kortet. Om du väljer SIM-kort

kommer SMS i första hand sparas på SIM-kortet. När minnet är fullt,

sparas de i telefonen.

3-2-N-3 meddelandekapacitet:Öppna SMS-menyn, välj 

meddelandekapacitet och tryck 【MENU/OK】 för att öppna. Nu kan du 

kontrollera status för telefonens och SIM-kortets minnen. 

3-3 Samtalslogg

I vänteläge, tryck på 【CLIST】 eller 【MENU/OK】 och välj sen 

samtalslogg. 

3-3-1 Missade samtal

Telefonen kan spara 100 missade samtal tillsammans med tid och 

datum. När ett samtal har missats visar LCD-displayen detta. För ett och 

samma nummer sparas de senaste 10 gångerna samtalet missats. 

Öppna samtalsloggen och använd 【▲、▼】 för att välja ett missat 

samtal. 

Tryck 【MENU/OK】 för att se listan över missade samtal. 

Använd 【▲、▼】 för att se det önskade samtalet, tryck 
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【MENU/OK】 för att se detaljerna. 

Tryck 【MENU/OK】 igen för att göra följande val: 

 Visa detaljer: visa alla detaljer.

 Ring upp: du kan ringa upp det missade numret.

 Skriv meddelande: skicka SMS till detta nummer.

 Lägg till i telefonboken: spara det missade numret i telefonen eller 

på SIM-kortet.

 Radera: radera det missade numret.

 Radera allt: radera alla missade nummer.

3-3-2 Uppringda nummer:

Telefonen kan spara 100 uppringda nummer. För ett och samma 

nummer sparas de senaste 10 gångerna numret slagits. Öppna 

samtalsloggen och använd 【▲、▼】 för att välja uppringda nummer, tryck 

【MENU/OK】 för att öppna listan över uppringda nummer. Numret kan 

sparas med samma metod som för ett missat samtal. 

3-3-3 Mottagna samtal:

Telefonen kan spara 100 mottagna samtal. Öppna samtalsloggen och 

använd 【▲、▼】 för att välja mottaget samtal, tryck 【MENU/OK】 för att 

öppna listan över mottagna samtal. Numret kan sparas med samma metod 

som för ett missat samtal. 

3-3-4 Radera allt:

Radera alla missade samtal, uppringda nummer och mottagna 

samtal eller radera alla samtal. 

3-3-5 Samtalstider: 

Öppna samtalsloggen, använd 【▲、▼】 för att välja tiden för 

senaste samtal, tryck 【MENU/OK】 för att öppna och få följande val: 

 Senaste samtal: visar tiden för det senaste samtalet.

 Mottagna samtal: visar tiden för senaste mottagna samtal.

 Uppringda nummer: visar tiden för senaste uppringning:

 Samtalshistorik: visar tiden för alla samtal:

4 INSTÄLLNINGAR 
I vänteläge, tryck 【MENU/OK】 för att göra inställningar. 
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4-4-1Samtalsinställningar

Vidarekoppla samtal: när du inte kan eller inte vill svara kopplar telefonen 

vidare samtalet till ett annat telefonnummer. 

Obs! Denna funktion kräver att mobiloperatören stöder den. Vissa kort 

stöder inte vidarekoppling av samtal. 

 Vidarekoppling av alla samtal: telefonen vidarekopplar alla 

inkommande samtal till ett valt nummer eller till röstbrevlådan. Tryck

【MENU/OK】 för att öppna (sätta på, stänga av, kontrollera status).

 Sätta på: sätter på vidarekoppling till röstbrevlådan eller ett annat

telefonnummer.

 Stäng av: stänger av vidarekopplingen.

 Kontroll: för att kontrollera detaljerna för inställningen av

vidarekoppling.

 Vidarekoppling vid upptaget: om du redan pratar i telefonen 

kommer inkommande samtal vidarekopplas till ett valt telefonnummer 

eller röstbrevlådan. Det är detsamma som vidarekoppling av alla 

samtal.

 Vidarekoppling vid inget svar: samtalet ska kopplas vidare till ett

annat valt telefonnummer eller röstbrevlådan om ingen svarar. Det är 

detsamma som vidarekoppling av alla samtal.

 Omdirigera om du inte kan nås: ställer in telefonen att koppla 

vidare samtalet till ett annat valt telefonnummer eller röstbrevlådan 

om telefonnätet inte är tillgängligt eller om telefonen är avstängd. Det

är detsamma som vidarekoppling av alla samtal.

 Avbryt alla vidarekopplingar: används för att avbryta all 

vidarekoppling.

Samtal väntar: välj för att sätta på eller stänga av Samtal väntar. Sätt på 

funktionen Samtal väntar. Om telefonen används och ett annat samtal 

kommer så ger nätverket indikation till den som ringer att vänta och du kan 

välja att svara på samtalet eller inte. 

Obs! Denna funktion kräver att mobiloperatören stöder den. 

Samtalsspärr: 

Denna funktion kräver att mobiloperatören stöder den. 
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 Alla utgående samtal: för att spärra alla samtal, tryck

【MENU/OK】 och knappa in korrekt kod för att välja att (sätta på /

stänga av / kontrollera status).

 Aktivera: stänger av vidarekopplingen.

 Stäng av: ingen spärr för utgående samtal.

 Kontrollera status: kontrollera spärrens status.

 Alla inkommande samtal: spärrar alla inkommande samtal.

 Inkommande samtal vid roaming: spärra alla samtal vid roaming.

 Utlandssamtal: spärra all uppringning till utlandet.

 Utgående samtal vid roaming utomlands: vid roaming utomlands

är alla utgående samtal spärrade.

 Avbryt alla spärrar: för att avbryta alla samtalsspärrar.

 Byt kod: varje samtalsspärr kräver kod, knappa in korrekt kod efter 

att inställningen ändrats.

4-4-2 Telefoninställningar

 Tid och datum: Ställ in tid, datum och format för tid och datum o.s.v.

 Språkinställningar: använd 【▲、▼】 för att välja automatisk,

"engelska" eller "förenklad kinesiska", tryck sen 【MENU/OK】.

 Paus efter nummerinmatning: öppna menyn, använd 【▲、▼】 

för att välja AVSTÄNGD eller 1–8 sekunder, tryck sen 【MENU/OK】 

för att bekräfta.

 Återställ fabriksinställningar: tryck 【MENU/OK】 för att knappa in 

förinställd kod, förinställd kod är 1234. Efter att förinställd kod 

knappats in kommer telefonen återställa fabriksinställningarna.

4-4-3 Skärm 

 Kontrast: det finns 7 inställningar, du kan trycka 【 、】 för att

ändra.

4-4-4 Säkerhet 

 PIN-kod 

Du kan välja telefonens säkerhetsinställningar i denna meny. På så 

sätt kan du förhindra att din telefon eller ditt SIM-kort används utan 

behörighet. PIN-koder kan förhindra att ditt SIM-kort används utan 
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behörighet. Om PIN-kodsskyddet har avaktiverats kan du välja att aktivera 

PIN-kodsskyddet. Nästa gång du startar om telefonen kommer den begära 

PIN-kod. Om PIN-kodsskyddet är aktiverat så kan du avaktivera det. Välj 

"security settings >PIN code > modified" (Säkerhetsinställningar > PIN-kod 

> Ändra) för att välja en ny PIN-kod. Följ anvisningarna för att knappa in 

den gamla PIN-koden, den nya PIN-koden och upprepa den nya PIN-

koden.

Obs! Om du anger fel PIN-kod tre gånger i sträck så kommer SIM-

kortet att låsas. Då behöver du PUK-koden för att låsa upp SIM-kortet. PIN-

koder och PUK-koder bör du ha fått. Om inte, kontakta din mobiloperatör. 

Den förinställda PIN-koden är vanligen 1234, vänligen byt till din personliga 

kod. 

 Kod vid påslagning:

du kan välja kod för påslagning och avstängning. Du kan också 

stänga av och ändra koden. 

Obs! förinställd kod för påslagning är 1234. 

 Automatiskt knappsatslås: 

Du kan välja att låsa efter 5 sekunder, 15 sekunder, 30 sekunder, 1 

minut, 5 minuter. 

4-4-5 Nätverkstyp: WCDMA förstahandsval, GSM förstahandsval, GSM,

WCDMA. 

4-4-6 Utgående nummer röst: kan sättas på och stängas av.

4-4-7 Inkommande nummer röst: kan sättas på och stängas av.

4-4-8 Version: kontrollera mjukvarans version.

5 PROFILER 
I vänteläge, tryck 【MENU/OK】 för att välja Profiler, tryck sen 

【MENU/OK】 för att öppna undermenyn. 

5-5-1 Inställningar för ringsignal:

Ringsignaler och informationstoner kan ställas in. 

 Ringsignal för inkommande samtal: använd 【▲、▼】 för att välja 

ringsignal för inkommande samtal.

 Signal för meddelande: använd 【▲、▼】 för att välja signal för 
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inkommande meddelande. 

5-5-2 Justera volymen:

Du kan justera ringsignalens volym, alarmets volym, samtalsvolym 

och knapptryckningsvolym. 

 Ringsignal för samtal: tryck 【 、】-knappen för att välja volym,

0–9.

 Signal för meddelande: tryck 【 、】-knappen för att välja volym

för inkommande SMS, 0–9.

 Signal för alarm: tryck 【 、】-knappen för att välja volym, 0–9.

 Samtalsvolym: tryck 【 、】-knappen för att välja volym, 1–9.

 Signal för påslagning: tryck 【 、】-knappen för att välja volym,

0–9.

5-5-3 Ringtyp:

 Signal för inkommande samtal: välj avstängd eller påsatt.

 Signal för inkommande meddelande: välj avstängd eller påsatt.

 Signal för alarm: välj avstängd eller påsatt.

5-5-4 Andra signaler:

 Knapptryckningston: välj avstängd eller påsatt.

 Signal för urladdat batteri: välj aktiverad eller avstängd. Om den är 

aktiverad så hörs en signal när batteriet börjar bli urladdat. Om den är 

avstängd kommer ingen signal att höras.

 Signal för påslagning: välj aktiverad eller avstängd.

6 SNABBVALSFUNKTION 

FÖR ATT VÄLJA SNABBVALSNUMMER 2–9 från TELEFONBOKEN 

I vänteläge: Tryck 【MENU/OK】. 

KONTAKT, tryck OK, i sökLÄGE, välj ALTERNATIV. 

Gå till val 8: Andra, tryck OK. 
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Val 1: Snabbval, tryck OK, listan över SNABBVAL 2–9 visas. 

För att välja en KONTAKT till siffran 2 (exempelvis) tryck REDIGERA, tryck 

KONTAKT. 

Sök sen i KONTAKTER efter den du vill välja för siffran 2. TRYCK OK. 

Gör detsamma för siffrorna 3 till 9. 

ANVÄNDA SNABBVAL: 

I vänteläge, högtalarläge: Tryck sifferknapp 2–9 och håll den intryckt, då 

sätts UPPRINGNING igång (displayen visar "Calling...." (Ringer upp)), det 

betyder att numret du sparat till den sifferknappen 2–9 RINGS UPP.I 

lurläge. Lyft luren, tryck sifferknapp 2–9 och håll den intryckt, då sätts 

UPPRINGNING igång (displayen visar "Calling...." (Ringer upp)), det 

betyder att numret du sparat till den sifferknappen 2–9 RINGS UPP.

7 FUNKTIONER
7-7-1 Alarm 

Fem alarm kan användas och ställas in efter önskemål. Om alarm 

inte är aktiverat så visas ingen alarmikon. I vänteläge, tryck på 

menyknappen för att öppna huvudmenyn, välj alarm och tryck sedan på 

menyknappen för att öppna undermenyn för alarm, tryck på menyknappen 

för att öka. 

 Nytt alarm: Du kan välja alarmets namn, tiden, alarmfunktionen

o.s.v.

 Lägg till: stänger av vidarekopplingen.

 Redigera: redigera alarmet.

 Radera: radera alarmet.

 Stäng av: alarmet.

7-7-2 Kalender
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I vänteläget, tryck 【MENU/OK】 för att öppna huvudmenyn, välj 

kalendern, tryck sen 【MENU/OK】 för att öppna kalendermenyn, där du 

kan göra följande val: 

 Gå till datum: knappa in datum och kalendern visar det datumet.

 Idag: visar dagens datum.

7-7-3 Kalkylator

Telefonen har en kalkylatorfunktion som kan addera, subtrahera, 

multiplicera och dividera. I vänteläget, tryck 【MENU/OK】 för att öppna 

huvudmenyn, välj "kalkylator", tryck 【MENU/OK】 för att öppna 

kalkylatorn. Kalkylatorn används så här: 

 knappa in det första numret: när 0 visas kan du knappa in det första 

numret, tryck * för decimaltecken, tryck # för minustecken –.

 ▲ är +，▼ är -，  är *，  är /。 

 Knappa sen in det andra numret.

 Tryck sen 【MENU/OK】 för att få se resultatet.

 Rensa: tryck vänsterknappen för att rensa.

7-7-4 Användning av SIM-kortet 

När telefonen är i vänteläge, tryck 【MENU/OK】, välj sen STK-menyn, 

tryck 【MENU/OK】 för att öppna STK-menyn. Ett annat SIM-kort har en 

annorlunda meny. 




