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Tænd telefon
Tryk og hold den røde knap nede 
i 4 sekunder for at tænde/slukke telefonen.
Hvis SIM-kortet er låst med en PIN-kode
(Personal Identification Number - Personligt
identifikationsnummer), så viser displayet
Indtast PIN-kode. Indtast SIM PIN-koden 
og tryk på OK ( øverst til venstre på
tastaturet). For at slette, skal du trykke på 
Slet ( øverst til højre på tastaturet).
Indstil Sprog
1.   Tryk på Menu, gå til Indstillinger ->

Telefonopsæt. -> sprog og tryk på OK.
2.   Vælg et sprog på listen, og tryk på OK. 
Indstil tid og dato
1.   Tryk på Menu, gå til Indstillinger ->

Telefonopsæt. -> Tid og dato og tryk på
OK.

2.   Vælg Angiv hjemby og tryk på OK. Indtast
klokkeslættet (TT: MM), og tryk på ▼.

3.   Indtast datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ), og tryk på
▼.

4.    Tryk på Valg og slå Sommertid til/fra.
5.    Tryk derefter på Gem.

At lave et opkald
1.   Indtast telefonnummer.
      Efter at have trykket på det første nummer,

vises alle navne fra telefonbogen, der
starter med et af bogstaverne på den
pågældende numeriske knap. Dette kan
bruges til hurtig søgning af gemte numre.
Tryk på ▼for at vælge et vist navn.

2.   Tryk på for at foretage et opkald.
3.   Tryk på for at afslutte opkaldet.
Besvarelse af et opkald
1.   Tryk på eller Svar for at besvare

opkaldet, eller tryk på Afvis for at
afvise opkaldet (optagettone).

2.   Tryk på for at afslutte opkaldet.

Ikoner i statuslinjen

   Signalstyrke

   Batteristatus

   Tastaturlås aktiveret

   Alarmtid programmeret

   Bluetooth aktiveret

   Headset tilsluttet

   MMS sendt

   Profil "Normal" aktiveret

   Profil "Lydløs" aktiveret 

   Profil "Udendørs" aktiveret

   Ulæst SMS / MMS

   SD-kort indsat

Menuikoner
 Multimedie (Kamera / Billedviser /
Videooptager / Videoafspiller / Filstyring) 

 Telefonbog (Kontaktpersoner) 

 Opkaldslog 

 Indstillinger 

 Beskeder (SMS/MMS)

 Kalender

 FM-radio

 Ekstra (Lygte / Alarm / Regnemaskine)

 Bluetooth

Godkendelse og overensstemmelse
Denne mobiltelefon opfylder de relevante 
krav i R & TTE-direktivet 1999/5/EF om
radiosystemer og telekommunikationsudstyr og
er egnet til tilslutning og drift i det land, hvor det
blev købt.

Telefonens overensstemmelse med
ovennævnte direktiv bekræftes af 
CE-mærket.

Du kan hente den komplette brugervejledning
og overensstemmelseserklæringen fra
følgende websted:
http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloa
dsauswahl/
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Kontroller
1. Højtaler   

Telefon med mobiltelefonen ved øret.
2. Navigationsknapper

Til at navigere i menuer og tekstindtastning.
Derudover som standard hurtig adgang
(modificérbare, se brugervejledning):
Op (▲): Gå ind i kameratilstand
Ned (▼): Skriv SMS
Venstre (◄): Gå ind i alarmmenu
Højre ( ►): Gå ind i ringetonemenu.

3. Venstre softtast
Gå ind i hovedmenuen.

4. Opkaldsknap
Lav og besvar opkald; åben opkaldslog.

5. Numeriske knapper
I standbytilstand: Indtast telefonnummer; tryk og
hold 1 nede: Ring til voicemail (telefonnummer
skal gemmes); indtast numre og bogstaver. Ved
at trykke på et nummer i standbytilstand vises
alle navne i telefonbogen begyndende med et af
bogstaverne på knappen.

6. *-knap (ekstra funktion)
I standbytilstand: Menu (venstre softtast ),
efterfulgt af *-knap aktiverer/deaktiverer
tastaturlås; til tekstindtastninger: Åbn tabel 
med specialtegn.

7. 0-knap (ekstra funktion)
I standbytilstand: tryk på og hold nede for at
indtaste "+", "p" og "w".

8. Central knap
I standbytilstand: Åbn hovedmenuen; 
i menuer: OK.

9. Højre softtast
I standbytilstand: Åbn telefonbog; tryk og hold
nede: lygte slået til/fra.

10. Afslut-knappen
Afslut opkald; vend tilbage til standbytilstand;
tryk og hold nede i standbytilstand: slå telefon
til/fra.

11. #-knap (ekstra funktion)
I standbytilstand: Tryk og hold for at slå
ringetone til/fra. Når du indtaster numre 
og bogstaver: skift indtastningstilstand.

12. Kameralinse
13. Håndfri højttaler og ringetone
14. Lygte-LED
15. Headset-stik til 3,5 mm standard-headset.
16. Mikro-USB-port

Opladningsport eller tilslutning til pc.

Indsæt SIM-kort, hukommelseskort og
batteri
SIM-kortholder og hukommelseskortholder er
placeret under batteriet.
1.    Tryk forsigtigt med tommelfingeren på

bagsiden af coveret og skub det op. Løft
coveret af. I tilfælde af, at batteriet er indsat,
skal du løfte det op med din fingernegl og
fjerne det.

2.    Indsæt SIM-kortet under metalbeslaget.
Sørg for, at SIM-kortets kontaktpoler
vender med forsiden nedad og at det
affasede hjørne passer til beslaget.

      SIM-kortets kontaktpoler må ikke ridses eller
bøjes. Rør ikke ved kontaktpolerne med
fingrene.

3.    MicroSD-hukommelseskort
For at bruge funktionerne til lagring af store
filer på din telefon, navnlig MMS, fotos, lyd,
osv. skal du indsætte et microSD-
hukommelseskort.

      Indsæt hukommelseskortet i slidsen: tryk
let på kortholderen, og skub den forsigtigt
op. Hukommelseskortholderen kan åbnes.
Anbring hukommelseskortet jævnt i den
sorte plastikholder.

      
Sørg for, at hukommelseskortets
kontaktpoler vender nedad, og at
fremspringet matcher det markerede
område. Hukommelseskortets kontaktpoler
må ikke ridses eller bøjes. Vend holderen
ned og lås.

4.    Sæt batteriet i batterirummet, med polerne
øverst til venstre.

5.    Sæt coveret på igen og tryk forsigtigt ned
med tommelfingeren, indtil det klikker på
plads.

FORSIGTIG
Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der 

er godkendt til denne model. Tilslutning af 
andet tilbehør fra tredjepartsleverandører 
kan være farligt og kan ugyldiggøre 
driftstilladelsen for telefonen samt garantien.

VIGTIGT
Brug kun kompatible hukommelseskort.
Kompatible korttyper: microSD, microSDHC.
Ukompatible kort kan beskadige kortet, telefon
og de gemte data.


