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1.1. Installera SIM-kortet
Öppningen till SIM-kortet är placerat på höger 
sida av telefonens baksida. Börja med att ta bort 
höljet. Sätt sedan försiktigt i SIM-kortet nedåt i 
kortöppningen. Annars kan inte öppningen stän-
gas. Installationen är färdig.

Observera att denna telefonen enbart stödjer 
Micro SIM-kort.

Kom igång

Var uppmärksam på 
hur du sätter in SIM-
kortet.

SIM-kort
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1.2. Ladda telefonen
De fyra kontakterna på laddaren ska läggas mot de 
fyra kontakterna som finns på telefonen. Tryck på lad-
daren för att vara säker på att den sitter fast på baksi-
dan av telefonen. Använd USB-kabeln för att koppla 
samman laddaren med en dator eller med en adapter 
för laddning. Om telefonen inte laddas, ta försiktigt ut 
laddaren vertikalt. Undvik att låta den glida ut, det kan 
förstöra de fyra kontakterna på laddaren. 

Felaktig insättning av 
laddare

Korrekt insättning av 
laddare

Lägg laddaren mot 
telefonen vertikalt

Låt ej laddaren glida 
in och ut
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Notera: När det automatiska skärmlåset är i öppet 
läge (ON) och telefonen inte använts under en län-
gre tid kan skärmen blockeras. I stängt läge (OFF) 
förekommer ingen automatisk blockering.

Knappar

Bekräftelseknapp

Håll inne för 
att komma 
till röstbrev-
lådan

Tryck för att 
komma till 
kalkylator i 
standby-läge. 
Tryck för att 
radera text-
inmatning

Bluetooth-
uppringning
GSM-upp-
ringning
Välj menyalternativ 
(upp)

Välj meny-
alternativ (ner)

Gå bakåt-
knapp

ON/OFF
Avvisat samtal
Huvudmeny

Automatiskt skärmlås
OFF  ON
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3.1. Standby och skärm
Håll inne ON/OFF-knappen för att slå på telefonen och gå 
in i standby-läge. 

Skärmen visar mobiltäckning, batterikapacitet och olästa 
meddelandenotiser. Om Bluetooth är aktiverat syns en 
Bluetooth-ikon på skärmen. I mitten på skärmen visas 
nuvarande klockslag. Om du trycker på knappen (up) 
eller (down) visas menyalternativ på skärmen och du kan 
välja funktion.

3.2. Lås upp skärmen
Tryck på ON/OFF-knappen och # samtidigt för att låsa 
upp skärmen. Om du vill låsa skärmen tryck ON/OFF och 
# samtidigt. 
3.3 Direktuppringning
För direktuppringning, använd de digitala ingångarna för 
att ringa önskat telefonnummer bland utgående samtal.  
Om telefonen har ett SIM-kort är det möjligt att använda 
GSM-uppringningsknappen för utgående samtal.   
Om smartphonen är ansluten med telefonen via Blue-
tooth är det möjligt att använda direktuppringnings- 
knappen för utgående samtal (smartphonen bör vara 
utrustad med ett SIM-kort, läs mer om Bluetooth-anslut-
ning vid 4.3). Om det står fel telefonnummer kan du an-
vända radera-knappen som ligger vid den övre delen av 
tangentbordet för att ta bort felaktig siffra.

Introduktion
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4.1. Musikspelare
När telefonen är ansluten med en smartphone kan du an-
vända kontrollfunktionen för att spela musik (notera att 
denna funktion enbart kontrollerar musiken. Den kan sätta 
igång eller stänga av musik och kan byta till föregående eller 
nästa låt).

4.1.1. Användning av menyfunktionerna för att 
spela musik
Tryck på OK i huvudmenyn för musikspelaren för att få till-
gång till att ändra i musikspelaren. Tryck på knapparna (up) 
eller (down) för att använda vald funktion. Den fyrkantiga ru-
tan i skärmen kan tas bort på den högra eller vänstra sidan för 
att stoppa vald funktion. Tryck på OK för att bekräfta.  

4.2. Ljudinspelning
Tryck på OK i huvudmenyn för ljudinspelning för att få tillgång 
till inspelningsfunktionen. Använd sedan knapparna (up) eller 
(down) för att välja önskad funktion. Den fyrkantiga rutan på 
skärmen kan tas bort på den högra eller vänstra sidan och 
stoppa vald funktion. Tryck på spela in-knappen för att starta 
inspelning. 
Spara inspelning/pausa/ta bort inspelning
Under inspelningen kommer en tidsräknare dyka upp på skär-
men, tryck då på OK för att öppna följande funktioner: «Save, 
pause, reject the sound recording». Använd sedan knapparna 
(up) eller (down) för att utföra önskad funktion. Den fyrkantiga 
rutan på skärmen kan tas bort på den högra eller vänstra sidan 
och stoppa vald funktion. Tryck på OK för att bekräfta ditt val. 
Om du vill fortsätta spela in ljud tryck på spela in-knappen. 

Meny

Main menu for music 
control

Previous song – Pause 
– Next song

Previous song – Pause 
– Next song
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Spela och radera inspelade filer
På skärmen för ljudinspelningsmenyn tryck på knapparna 
(up) eller (down) för att välja önskad funktion. Välj sedan 
menyn för inspelningshistorik, tryck på OK. Listan eller in-
spelningsfilerna kan dyka upp, använd knapparna (up) eller 
(down) för att välja önskad fil. Tryck på OK om du vill att rad-
eraknappen och spelaknappen ska dyka upp. Använd knap-
parna (up) eller (down) för att välja önskad funktion. Tryck på 
OK för att bekräfta.

Efter att ha aktiverat Bluetooth på enheten, använd en 
smartphone för att söka efter namnet på vald enhet. 
Klicka sedan för att ansluta.

4.3. Bluetooth
4.3.1. Användning av olika funktioner i Bluetooth-
menyn

Sound recording main 
menu

Delete

Bluetooth ON/OFF

Search for Bluetooth 
equipment

Record – 
List of recordings

Play

Search for Bluetooth 
ON/OFF

Save – Pause – Delete

Save – Record – Delete

Name of Buetooth 
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4.4. Kontakter
Tryck på OK i huvudmenyn för kontakter för att få tillgång till 
kontaktlistan. Välj knapparna (up) eller (down) för att välja kon-
takt från telefonen, synkronisera kontakterna via Bluetooth och 
för att lägga till kontakter.

4.4.1. Skapa ny kontakt på smartphonen
Tryck på OK för att lägga till kontakt. Därefter visas en inmatnings-
ruta för förnamn och efternamn och en för telefonnummer. Tryck 
på knapparna (upp) och (ner) för att skriva in förnamn, efternamn 
och telefonnummer, tryck sedan på OK för att spara kontakten 
eller för att avbryta. Tryck # för att välja ingångsläge .

4.4.2. Ring kontakt
Tryck på knapparna (up) och (down) i kontaktlistan för att 
välja kontakt. Tryck sedan på OK för att öppna följande meny: 
«Find the contact», «Send message», «Call the contact», «Edit 
the contact», «Delete the contact», «Select the storage site», 
osv. Tryck på knapparna (up) och (down) för att välja «Call the 
contact», tryck sedan på OK.

Contacts main menu

Add the contact

Name and surname 
input box

Cancel

Bluetooth contacts

Telephone number 
input box

Contacts from the 
smartphone

Save
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4.4.3. Ring Bluetooth-kontakter
Tryck på OK i listan för Bluetooth-kontakter för att komma 
till kontaktvyn. Tryck på OK ännu en gång för att få tillgång 
till menyval bland dessa kontakter. Tryck på knapparna 
(upp) och (ner) för att välja följande funktioner: «Send 
message», «Call the contact», «Save in the telephone direc-
tory».

Notera: Efter att du valt kontakt i kontaktlistan kan du di-
rekt trycka på knapparna Bluetooth eller GSM för att ringa 
direkt.

Notera: I menyn för att redigera meddelanden, förnamn 
och efternamn osv. trycker du # för att ändra inmatnings-
metod. Tryck * för att komma till symboler. 

Find the contact

Edit the contact

Send message

Send message

Delete the contact

Call the contact

Call the contact

Transfer the contacts between 
the phone and SIM card
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4.5.1. Skapa och skicka meddelanden
Välj «Create new message», mata in meddelandetext, tryck 
sedan på OK för att välja «Send message». Välj mottagare 
från kontaktlistan eller mata in telefonnumret till mottagaren 
manuellt. Efter vald mottagare tryck på OK för att skicka med-
delandet. Använd knapparna (up) och (down) för att komma 
till följande meny: «Save message», «Punctuation marks», «In-
put mode», osv.

4.5. Meddelanden
Tryck på OK i huvudmenyn för meddelanden för att komma 
till meddelanden. Tryck på knapparna (up) och (down) för 
att välja följande funktion: «Create new message», «Inbox», 
«Drafts», «Outbox».

4.5.2. Inkorg
Välj «Inbox», tryck sedan på OK för att komma till med-
delandelistan. Tryck på knapparna (up) och (down) för att 
välja önskat meddelande, tryck på OK för att granska texten. 
Tryck på OK ännu en gång för att välja följande funktioner: 
«Reply», «Add the contact», «Delete message», «Forward», 
«Call», osv.

Short message main 
menu

Inbox

Input mode

Save as drafts

Create new message

Drafts

Send Punctuation marks

Outbox
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4.5.3. Utkorg
Välj «Outbox», tryck sedan på OK för att komma till skick-
ade meddelanden. Använd knapparna (up) och (down) för 
att välja önskat meddelande. Tryck på OK för att granska 
skickad text. Tryck på OK ännu en gång för att välja föl-
jande funktioner: ««Forward the message», «Delete».

4.5.4. Utkast
Välj «Drafts», tryck sedan på OK för att komma till utkasten. 
Använd knapparna (up) och (down) för att välja önskat 
meddelande. Tryck på OK för att granska text, tryck ännu 
en gång på OK för följande funktioner: «Forward», «Edit», 
«Delete», osv. 

Notera: I menyn för att redigera meddelanden, förnamn 
och efternamn osv. trycker du # för att ändra inmatnings-
metod. Tryck * för att komma till symboler. 

Unread messages

Add the contact

Call

Read messages

Delete Forward

Reply
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4.6. Samtalshistorik
Tryck på OK för att komma till samtalslistan. Tryck på OK igen 
för att se önskad samtalshistorik, tryck ännu en gång på OK 
för att bekräfta följande funktioner: «Add the contact», «Call 
the contact», «Send message», «Delete call history».

4.7. Inställningar

4.7.1. Ställ in väckarklockan
Gå till settings – «Alarm clock». Välj valfri tid och tryck på 
OK för att komma till tidsinställningar. Efter att du valt 
tidsinställningar tryck på OK för att bekräfta följande funk-
tioner: «Ringtone setting», «Repeat mode setting», «Save 
the alarm», osv. Vid korrekta inställningar syns en rund ikon 
på skärmen.
4.7.1.1. Hur du stänger av väckarklockan
Gå till settings – «Alarm clock». Välj önskat alarm som ska 
stängas av, tryck på OK för att bekräfta avstängning. Den 
runda ikonen på skärmen kommer då att försvinna. 

Call history main menu

Missed calls

Alarm clock

Received calls

Settings

Setting interface

Dialed calls
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4.7.2. Telefoninställningar
Telefoninställningarna inkluderar följande: «Date set-
tings», «Time settings», «Time zone settings», «Time format 
settings», «System language settings», «Volume settings», 
«Provider manual settings», «Screen brightness time set-
tings». För detaljerad information av dessa funktioner se 
nedanstående figurer. 

Date settings

Using the phone 
keyboard directly input 

the date

Select using the up and 
down buttons

Press OK key to confirm

Select using the up and 
down buttons

Press OK key to confirm

Phone settings

Time format settings

Provider manual settings

Time settings

Using the phone 
keyboard directly input 

the time

Select using the up and 
down buttons

Press OK key to confirm

Select using the up and 
down buttons

Press OK key to confirm

Volume settingsLanguage settings

Screen brightness
time settings

Time zone settings

Select using the up and 
down buttons

Press OK key to confirm

Press the up button to 
increase the volume

Press the down button to 
decrease the volume
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4.7.3. Profiler
Det finns följande profiler: «Standard mode», «Silent 
mode», «Conference mode», «Outdoors mode», «Airplane 
mode». Välj önskat läge och tryck på OK för att bekräfta 
inställningen. 

4.7.4. Återställ inställningar
Gå till settings – «Restore the factory settings», tryck på OK 
för att granska, tryck ännu en gång på OK för att återställa 
inställningar. Tryck på återvänd-knappen för att avbryta.  
När du återställer inställningarna kommer du återgå till 
fabriksinställningarna. 

Profiles

Outdoors mode

Restore the factory 
settings

Standard mode

Airplane mode

Silent mode

Conference mode
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4.9. Anti-lost function
Tryck på OK för att komma till «Anti-lost function». Tryck 
på OK igen för att slå på och slå av «Anti-lost function». 
(«Anti-lost function» fungerar enbart om du är ansluten via 
Bluetooth med telefonen).

4.8. Kalkylator
Tryck en längre stund på kalkylator-knappen för att kom-
ma till kalkylatorn. Din CardPhone kommer ändras till en 
kalkylator. Slå in siffrorna direkt för att utföra uträkningen.

CE nollställ

Knapp för kalkylator

Tryck en längre stund för att 
starta eller avbryta kalkylatorn. 
Återvänd till huvudmenyn.

Anti-lost function Switch on and switch off
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4.10. Kortkommando

1. I menyn där du redigerar meddelanden, förnamn 
och efternamn på kontakter osv. tryck # för att ändra 
inmatningsmetod. Tryck * för att komma till symboler.
2. Tryck på OK i samtalsläge för att aktivera eller avakti-
vera hands-free.
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