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Slå på telefonen
Tryck och håll in den röda knappen 
i 4 sekunder för att stänga av telefonen på/av.
Om SIM-kortet är låst med en PIN-kod, då visar
skärmen Ange PIN-kod. Ange SIM-PIN-koden
och tryck OK ( överst till vänster på
knappsatsen). För att ta bort tryck på Radera
( högst upp till höger på knappsatsen).
ställ in språk
1.   Tryck Meny, gå till Inställningar ->

Telefoninställningar -> språk och 
tryck OK.

2.   Välj ett språk i listan och tryck OK.
Ställ in tid och datum  
1.   Tryck Meny, gå till Inställningar ->

Telefoninställningar -> Tid och datum
och tryck OK.

2.   Välj Tid och datum och tryck OK. Ange
tiden (TT:MM) och tryck ▼.

3.   Ange datum (TT/MM/ÅÅÅÅ) och tryck ▼.
4.    Tryck Alternativ… -> Välj och ställ in

Sommartid till på/av.
5.    Slutligen tryck Alternativ … -> Spara.
Ringa ett samtal

1.   Efter att ha tryckt första sifferknappen,
visas alla namn i telefonboken som 
börjar med en av bokstäverna på den
sifferknappen. Detta kan användas för
snabb sökning av sparade nummer. Tryck
▼ för att välja ett namn som visas.

2.   Tryck för att ringa ett samtal.
3.   Tryck för att avsluta samtalet.
Svara på samtal
1.   Tryck eller Svara för att svara på ett

samtal, eller tryck Avvisa för att
avvisa samtalet (upptagen signal).

2.   Tryck för att avsluta samtalet.

Ikoner i statusfältet

   Signalstyrka

   Batteristatus

   Knapplåset aktiverat

   Alarmtid programmerad

   Bluetooth aktiverad

   Hörlurarna anslutna

   MMS skickat

   Profilen “allmänt” aktiverad 

   Profilen “Tyst” aktiverad

   Profilen “Utanför” aktiverad 

   Olästa SMS/MMS

   SD-kort isatt

Meny ikoner
 Multimedia (Kamera / Videobandspelare

/ Bildvisare / Videospelare /  Filhanterare) 

 Telefonbok (Kontakter) 

 Samtalslogg 

 Inställningar  

 Meddelanden (MS/MMS)

 Kalender

 FM-radio

 Extra (Ficklampa / Larm / Kalkylator)

 Bluetooth

Godkännande och överensstämmelse
Denna mobiltelefon uppfyller de relevanta
kraven i R&TTE -direktivet 1999/5/EG när det
gäller radio- system och telekommunikations
slututrustning och är lämplig för anslutning och
användning i det land där den köptes.

Överensstämmelsen av telefonen med
de ovannämnda direktiven bekräftas av
CE-märkningen. 

Du kan ladda ner den kompletta
användarmanualen och försäkran om
överensstämmelse från följande webbsida
http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloa
dsauswahl/
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Styrenheter 
1. Högtalare   

Ring med mobiltelefonen vid örat.
2. Navigeringsknappar

För att navigera i menyer och textinmatning.
Förutom standard snabbåtkomst
(modifierbara, se användarmanualen).
Upp ( ▲): Välj kameraläge
Ned ( ▼): Skriv SMS
Vänster ( ◄ ): Välj larmmeny
Höger ( ►): Välj menyn med ringsignaler

3. Vänster funktionstangent
Välj huvudmenyn.

4. Ring-knapp
Slå och besvara samtal; öppna samtalsloggen.

5. Numeriska knappar
I standby-läge: Ange telefonnumret; tryck 
och håll ned 1: Ring till röstbrevlådan
(telefonnummer måste lagras); mata in siffror
och bokstäver. Genom att trycka ett nummer i
standby-läge, visas alla namn i telefonboken
som börjar med en av bokstäverna på knappen.

6. * knapp (ytterligare en funktion)
I standby-läge: Meny (vänstra
funktionstangenten ), följt av * knappen
aktiverar/inaktiverar knapplåset; för
textmeddelanden: Öppna tabellen med
specialtecken.

7. 0 knappen (ytterligare en funktion)
I standby-läge: tryck och håll för att öppna
“+”, “p” och “w”.

8. Mittknappen
I standby-läge: Öppna huvudmenyn; 
i menyer: OK.

9. Höger funktionstangent
I standby-läge: Öppna telefonboken; 
tryck och håll: ficklampa på/av.

10. Avsluta-knapp
Avsluta samtal; återgå till standby -läge; 
tryck och håll i viloläge: slå telefon på/av.

11. # knapp (ytterligare en funktion)
I standby-läge: Tryck och håll för att växla
ringsignal på/av. När du skriver in siffror och
bokstäver: ändra inmatningsläge.

12. Kameralins
13. Handsfree-högtalare och ringsignal
14. Ficklampans LED
15. Hörlursuttag för 3,5mm standardhörlurar.
16. Micro USB -port

Laddningsport eller anslut till dator.

Sätt i SIM-kortet, minneskortet och
batteriet
SIM-kortet och minneskorthållaren är placerad
under batteriet.
1.    Tryck försiktigt med tummen på det bakre

locket och flytta det uppåt. Lyft bort locket.
Om batteriet är insatt, lyft det med nageln
och ta bort den.

2.    Sätt i SIM-kortet under metallfästet. Se till
att SIM-kortkontakterna pekar nedåt och
det avfasade hörnet matchar fästet.

      SIM-kortkontakterna får inte repas eller
böjas. Rör inte kontakterna med fingrarna.

3.    MicroSD-minneskort
För att använda den höga
lagringsegenskaper i din telefon, 
särskilt för MMS, bilder, ljud, etc., måste 
du sätta in ett microSD-minneskort.

      Sätt i minneskortet i kortplatsen: tryck lätt
på korthållaren och flytta den försiktigt
uppåt. Minneskorthållaren kan öppnas.
Placera nivåformatet för minneskortet 
i den svarta plasthållaren.

      
Se till att kontakterna på minneskortet pekar
nedåt och att projektionen matchar det
markerade området. Kontakterna på
minneskortet får inte repas eller böjas. 
Vänd hållaren nedåt och lås.

4.    Sätt in batteriet i batterifacket med
kontakterna överst till vänster.

5.    Sätt tillbaka locket och tryck försiktigt nedåt
med tummen tills det klickar på plats.

VAR FÖRSIKTIG
Använd endast batterier, laddare och tillbehör 
som är godkända för denna modell. 
Anslutning av andra tillbehör från 
tredjepartsleverantörer kan innebära risker 
och leda till att ogiltigförklara användning av 
telefonen samt garantin.

VIKTIGT
Använd endast kompatibla minneskort.
Kompatibla korttyper: microSD, microSDHC.
Inkompatibla kort kan skada kortet, telefonen
och sparade data.


