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Side 2 

Tillykke  
med din nye Geemarc CL8500 mobiltelefon. Din nye mobil kan bruges sammen 
med flere høretekniske hjælpemidler, den indeholder mange funktioner: alarm, 
kalender, kamera, video, SMS, telefonbog med billeder, ”talende” knapper, 
højtaler og hurtigopkaldsknapper. Telefonen er ligeledes udstyret med en 
nødkaldsfunktion med op til fem indkodede nødkaldskontakter. I tilfælde af 
nødkald vil de gemte numre blive kaldt op, og en SMS bliver samtidig sendt 
afsted. Alt sammen kun ved tryk på en enkelt knap. Skriftstørrelsen på telefonens 
farveskærm er stor, og er ligesom knapperne nemme at læse og benytte. 
Telefonen har en højlydt ringetone, samt en kraftigt vibrator indbygget. Volumen 
på telefonsamtaler kan justeres op til 40dB med den indbyggede boostfunktion. 
 
Alle disse funktioner giver tilsammen en mobiltelefon, der er yderst velegnet 
ældre, svagtseende eller svagthørende mennesker, samt alle andre, der blot 
ønsker at holde kontakten uden tekniske problemer. 
 
Det er vigtigt, at læse de nedenstående instruktioner grundigt igennem, for at 
udnytte din nye Geemarc mobiltelefon bedst muligt. 
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Mobiltelefon og medfølgende tilbehør 
Med din Geemarc CL8500 følger: 

x 1 stk. GSMCL8500 mobiltelefon  
x 1 stk. Opladestation 
x 1 stk. strømadapter 
x 1 stk. brugervejledning 

 

Generel beskrivelse 
Forsiden af telefonen 
 

 
Bagsiden af telefonen 
 

 
 
 

Højre multifunktionsknap  

Enter/bekræft knap 
 

Afslut opkald og tænd/sluk knap 
 

Venstre multifunktionsknap  

Navigationsknapper eller 
kamerafunktion 

 

Numerisk tastatur  

M1, M2, M3 

Ring op 
 

Højtaler til alm. opkald 
Skærm 

5 

Højtaler 

Batteridækken 
 

Nødopkaldsknap 



 

 
Side 6 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Højtalerstik (microjack stik) 
H 

Lommelygte/forstærker knap 
 
Volumenknapper 
 

Mini USB stik 
 

Opladekontakter 
 

Micro USB stik 
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Hurtigkaldsknapper 
Et telefonnummer kan knyttes til de tre knapper. For at ringe til nummeret skal du bare 
trykke en enkelt gang på knappen, så ringes nummeret automatisk op. 

 

Tænd/sluk og afslut opkald 
Hold knappen inde for at tænde eller slukke telefonen. 
Et enkelt tryk på knappen under et opkald vil afslutte opkaldet. 

 

Navigationsknapper 
Pil op 
Rul op igennem lister og menufunktioner. 
Dette er en dedikeret knap i dvaletilstand, der kan indstilles i Indstillinger. 
Pil ned 
Rul ned igennem lister og menufunktioner. 
Dette er en dedikeret knap i dvaletilstand, der kan indstilles i Indstillinger. 
Højre pil 
Dette er en dedikeret knap i dvaletilstand, der kan indstilles i Indstillinger. 
Venstre pil 
Dette er en dedikeret knap i dvaletilstand, der kan indstilles i Indstillinger. 
 

 

Opkaldsknap 
Tryk på knappen efter telefonnummeret er tastet ind for at ringe op. 
Tryk for at acceptere indkomne opkald. 

 

Venstre/højre multifunktionsknapper 
Knapper har forskellige funktioner afhængigt af hvilken funktion, der er aktiveret. Den 
aktuelle funktion er altid beskrevet med tekst over knappen. 

 

Asterisk 
Tryk på knappen for at indsætte symboler når du skriver en besked eller redigerer i 
telefonbogslisten. Naviger derefter med piletasterne for at vælge det korrekte symbol. 

 

Nummertegn 
Tryk for at skifte mellem indtastningsmåder når du skriver en besked eller redigerer i 
telefonbogen. 

 

Lommelygte/lydforstærker 
Når telefonen er i dvaletilstand kan du holde knappen nede for at aktivere 
lommelygten. Et enkelt tryk mere slukker lommelygten. 
Et tryk på knappen under et opkald forstærker lyden på opkaldet. 

 

Volume op 
Tryk på + for at skrue op for lydstyrken når du tilgår profilmenuen eller under et 
opkald. Der er 7 forskellige lydniveauer. 
 
Volume ned 
Tryk på - for at skrue op for lydstyrken når du tilgår profilmenuen eller under et 
opkald. Der er 7 forskellige lydniveauer. 

 
Yderside 

Besvar opkald 
Eller 
Sæt musik på pause når der afspilles MP3 

 
Yderside 

Afvis eller afslut opkald 
Eller 
Sæt musik på pause når der afspilles MP3 
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Skærmbeskrivelse 
Området til ikoner befinder sig øverst på skærmen, her vises forskellige ikoner, der hjælper dig med at 
bruge telefonen. 
 
Hovedområdet er midt på skærmen, og optager det meste af pladsen. Området kan vise følgende: 

x Nummeret på indkomne opkald 
x Navn på indkomne opkald såfremt det er kendt 
x Telefonbogslisten 
x Information om menuerne 
x I dvaletilstand: klokkeslæt, dato og netværksnavn 

 
Multifunktionsområdet er knyttet til multifunktionsknapperne og beskriver, hvad knappernes aktuelle 
funktion er. 
 
De forskellige ikoner har følgende betydning: 

 

Signalstyrke 
Dette er altid synligt når telefonen er tændt, det bruges til at illustrere telefonens 
nuværende signalstyrke. Jo flere streger, der er synlige, jo bedre signalstyrke. Der er et 
ikon per simkort i telefonen. 

 

Alarm 
Ikonet er synligt når der er sat en alarm til et givent tidspunkt. 

 

Batteristatus 
Dette er altid synligt når telefonen er tændt. Den viser hvor meget batteri der er tilbage. 
Jo flere streger der er synlige, jo mere batteri har telefonen. 

 

Roaming 
Ikonet vises når der foretages et roamingopkald. Et roamingopkald er når man ringer 
på andre telefonnetværk end sit eget, for eksempel når man er i udlandet. 

 

SMS 
Ikonet vises når der er modtaget en SMS besked. 

 

Mikrofon fra 
Ikonet vises når mikrofonen midlertidigt er slået fra under et opkald. 

 

Lydløs 
Ikonet vises når telefonen er sat til lydløs. Telefonen giver ikke lyd ved indkomne 
opkald. 

 

Hovedtelefoner 
Ikonet vises når der er koblet hovedtelefoner til telefonen. 

 

Ubesvaret opkald 
Ikonet vises når der er et ubesvaret opkald. 
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Naviger i menuerne 
Den centrale navigationsknap/enter bruges til at åbne telefonens menu. Multifunktionsknappen 
Tilbage bruges til at gå et niveau tilbage i en menu. Afslut opkald bruges til at lukke menuen. 
▼ og ▲ bruges til at rulle op og ned i menuerne. 
Nogen gange bruges < og > til at rulle igennem undermenuer. 
Enter eller OK multifunktionsknappen bruges til at bekræfte et valg eller en handling. 
 

Menuoversigt  
Telefonbogsliste Foto telefonbog 

Normal telefonbog 
Beskeder Skriv besked 

Indbakke 
Udkast 
Udbakke 
Sendte meddelelser 
Meddelelser indstillinger 

Call center Opkaldsinfo 
Opringningsindstillinger 

SOS SOS 
Optag SOS meddelelse 
SOS SMS 

Opsætning I.C.E. 
Indstillinger af forstærkning 
Redigér Profil 
Direct nummer 
Dual SIM settings 
Telefonopsætning 
Sikkerhedsopsætning 
Konnektivitet 
Genopret indstillinger 

Stifinder Menneskelig stemme 
Kalender 
Til Huske Liste 
Alarmtid 
Bluetooth 
Verdens Ur 
Genveje 

Tjenester WAP 
SIM værktøjssæt 
SIM værktøjssæt 

Multimedie Kamera 
Gallery 
Video Optager 
Video Player 
Audio Player 
Lydoptager 
RM radio 

Håndtér filer Telefon 
(Hukommelseskort) 
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Netværksservice 
For at benytte telefonen skal du have et gyldigt mobilabonnement fra en netværksudbyder. Forskellige 
udbydere tilbyder forskellige funktioner, det kan have en indvirkning på funktionerne i din telefon. 
 

 
Kodeord 
Det er muligt at indstille et kodeord, der kan bruges til at beskytte telefonen mod uberettiget brug. 
 
PIN og PIN2 koden bliver leveret af din netværksudbyder sammen med dit simkort. De bruges til at 
beskytte dit simkort og dermed dit mobilabonnement mod uberettiget brug. PIN2 bruges også for at 
tilgå bestemte funktioner. 
 
PUK og PUK2 koden bliver muligvis leveret sammen med dit simkort. De skal bruges, hvis der tre gange 
bliver indtastet forkert PIN kode. Har du ikke din PUK kode så skal du henvende dig til din 
netværksudbyder. 
 
 

Installer simkort og batteri 
x Du skal altid huske at slukke telefonen og frakoble opladeren før du fjerner batteriet! 
x Vær varsom når du håndterer dit simkort. Simkortet kan nemt blive beskadiget, hvis det bliver 

ridset eller bøjet! 
x For at fjerne batteridækkenet skal du skubbe det i den viste retning og derefter løfte det af. 

x Fjern batteriet (hvis det allerede er i telefonen). 

x Skub simkortet ind i holderen med guldsiden nedad som vist på nedenstående illustration. 
x Du kan installere 2 simkort i din telefon. Det kan der være flere årsager til, en vigtig årsag kan 

være for at sikre optimal netværksdækning. Dog er et enkelt simkort ofte rigeligt. 
x Batteriets guldkontakter skal være i øverste venstre hjørne når batteriet isættes. 
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Opladning af batteriet 
Opladning via Mini USB stik 
Sæt opladeren i et strømstik. 
Forbind ladekablet fra opladeren til Mini USB stikket på siden af telefonen. Under opladning vil 

batteriikonet  begynde at blive fyldt op. 
 

 
 
Opladning via ladestation 
Sæt opladeren i et strømstik. 
Forbind ladekablet fra opladeren til Micro USB stikket på ladestationen. 
Sæt telefonen i ladestationen. 

 
 
Bemærk: 
Brug kun de batterier og opladere, der følger med din mobiltelefon. 
Hold batteriet guldkontakter fri for snavs og skidt. Der er risiko for kortslutning hvis du fjerner eller 
isætter batteriet forkert. 
Hvis batteriet er helt afladt så kan det tage et par sekunder før batteriikonet indikerer at der lades. 
 
Før telefonen bruges første gang skal batteriet have ladet i minimum 4 timer! 
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Tænd og sluk telefonen 
Tryk på  i 3 sekunder eller længere for at tænde telefonen. 
 
Hvis der ikke er noget simkort i telefonen vil der stå BEGRÆNSET NETVÆRK på skærmen. Kun opkald 
til 112 er mulige, hvis der ikke er noget simkort i mobilen. 
 

Tryk på i 3 sekunder eller længere for at tænde telefonen. 
 
 

Batteribrug 
 er altid vist i øverste højre hjørne af skærmen. Ikonet viser hvor meget strøm batteriet har 

tilbage. Jo flere streger, jo mere batteri er der til rådighed. 

 
 
Der vises en advarsel når batteriet er ved at løbe tør. Herefter kan baggrundslyset i skærmen og 
forskellige andre funktioner ophøre. Telefonen vil automatisk slukke når der ikke er mere strøm på 
batteriet. 
 
Batteriet tale- og dvaletid er kun vejledende.  
 
Hvis batteriet virker mærkbart slidt (det skal oplades oftere), så skal det skiftes. 
 
 

Dvaletilstand 
Din telefon går automatisk i dvaletilstand når den er tændt, og du ikke har trykket på nogen knapper. 

Du kan selv sætte din telefon i dvaletilstand ved at trykke på . 
 
 

Foretag opkald 
1. Åbn telefonen 
2. Tryk nummeret ind på det numeriske tastatur 
3. Forkerte indtastninger kan slettes ved at trykke på multifunktionstasten slet 

4. Tryk på , så bliver der automatisk ringet op. 

5. For at afslutte opkaldet tryk  
 
For at foretage et udlandsopkald skal du trykke på + før du indtaster landekoden, det gør du ved at 
trykke to gange på *. 
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Foretag opkald fra din Opkaldsinfo 
Du kan finde tidligere indtastede numre, besvarede- og ubesvarede opkald i din Opkaldsinfo. 
 

1. Åbn menuen 
2. Tryk på Call center 
3. Vælg derefter Opkaldsinfo 
4. Vælg den ønskede liste 
5. Vælg det ønskede nummer 

6. Når du har fundet det korrekte nummer kan du trykke for at ringe til nummeret. 

7. Tryk på for at lægge på 
 

Foretag opkald fra telefonbogslisten 
Du kan ringe direkte til de numre du har indtastet i din telefonbog. 
 

1. Åbn menuen 
2. Tryk på Telefonbogsliste 
3. Vælg Foto- eller Normal telefonbog 
4. Vælg det ønskede nummer 

5. Når du har fundet det korrekte nummer kan du trykke for at ringe til nummeret. 

6. Tryk på for at lægge på 
 

Foretag opkald med hurtigkaldstasterne 
For at ringe til telefonnumre, der er kodet ind i hurtigkaldstasterne, skal du trykke på enten M1, M2 
eller M3. Derefter vil nummeret automatisk blive ringet op. 
 

Foretag opkald fra opkaldslisten 
Tryk på for at vise opkaldslisten. 
 

Brug ▼og ▲ til at rulle igennem listen og finde det ønskede nummer. 
 

Tryk på  igen for at ringe til nummeret. 
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Besvar et opkald 
Når telefonen modtager et opkald viser skærmen enten telefonnummeret på den der ringer, eller 
navnet, hvis personen er tastet ind i telefonbogslisten. 
 

Tryk på for at besvare opkaldet. 
 

Tryk på eller klap telefonen sammen for at afslutte opkaldet. 
 
 

Afvis opkald 
Ønsker du ikke at besvare et opkald, så kan du afvise det ved at trykke på . 
 
 

Lydløs ringning 
Du kan slukke for ringetonen uden at afvise opkaldet ved at trykke på multifunktionsknappen lydløs. 
 
 

Muligheder under et opkald 
Du kan tilgå et udvalg af funktioner under et opkald ved at trykke på multifunktionsknappen 
valgmuligheder 
 
Du har her mulighed for at gøre følgende: 

x Sætte et opkald på hold 
x Afslut et enkelt opkald 
x Åbne telefonbogslisten 
x Vis Opkaldsinfo 
x Gå til beskeder 
x Optag opkaldet 

 
Viderestilling af opkald, opkald med flere end to parter, opkald på hold og opkald i kø kræver alle at din 
netværksudbyder understøtter dette. Kontakt venligst dem for mere information. 
 

Opkaldsvolumen 
+ og – der befinder sig på højre side af telefonen kan bruges til at justerer lydstyrken under et opkald, 
der er 7 lydstyrker. Forstærk knappen på højre side kan bruges til at forøge lydstyrken til sit højeste 
niveau på 40dB. 
 

Lydstyrke på ringetone 
Du kan justere lydstyrken på ringetonen ved at trykke på + eller – 
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Opkaldsvarighed 
Din telefon vil automatisk registrere varigheden af dine opkald. Dette bliver vist på skærmen umildbart 
efter hvert afsluttet opkald. 
 

 
Send en SMS besked 
Telefonen kan sende en SMS besked, der kan indeholde op til 160 tegn inklusivt mellemrum. 
 

1. Åbn menuen 
2. Vælg beskeder 
3. Tryk på skriv besked 
4. Vælg tekstbesked eller multimediebesked 
5. Skriv beskeden 
6. Vælg funktioner 
7. Tryk på send til 

a. Vælg indtast nummer, hvorefter nummeret tastet ind eller 
b. Vælg nummeret fra listen i telefonbogslisten 

8. Tryk på send besked 
 
 

Modtag SMS besked 
Når telefonen modtager en besked afspiller den en lyd. Skærmen viser 1 ulæst besked. 
 
Tryk på Vis multifunktionstasten og derefter på enter for at læse beskeden 
Vælg indstillinger multifunktionstasten for at se valgmulighederne for den valgte besked. Disse 
muligheder inkluderer: Svar via tekstbesked, svar via multimediebesked, ring op, videresend, slet 
og yderligere muligheder. 
 
 

Gennemlæs gemte beskeder 
1. Åbn menuen 
2. Tryk på beskeder og vælg herefter indbakke 
3. Naviger til den besked du gerne vil læse og tryk enter 
4. Vælg indstillinger multifunktionsknappen for at se mulige valgmuligheder. Disse muligheder 

inkluderer: Svar via SMS, svar via MMS, Ring op, videresend, slet og yderligere muligheder. 
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Sendte beskeder 
Udbakken gemmer automatisk alle dine sendte beskeder, såfremt den er indstillet til dette i besked 
indstillinger. 
For at læse dine sendte beskeder skal du: 

1. Åbn menuen 
2. Tryk på beskeder og vælg herefter sendte beskeder 
3. Naviger til den besked du gerne vil læse og tryk enter 
4. Vælg indstillinger multifunktionsknappen for at se mulige valgmuligheder. Disse muligheder 

inkluderer: Svar via SMS, svar via MMS, Ring op, videresend, slet og yderligere muligheder. 
 

Udkast 
Gemte beskeder, som du ikke har sendt endnu, kan findes i kladder. Her kan sende dine beskeder, 
foretag rettelser eller slette dem. 
For at åbne dine udkast skal du: 

1. Åbn menuen 
2. Tryk på beskeder og vælg herefter kladder 
3. Naviger til den besked du gerne vil læse og tryk enter 
4. Vælg indstillinger multifunktionsknappen for at se mulige valgmuligheder. Disse muligheder 

inkluderer: Send, rediger, slet og yderligere muligheder. 
 
 

Slet besked 
Du kan slette beskeder der befinder sig i indbakken, udbakken eller udkast. 
Du kan slette dine beskeder ved at: 

1. Åbn menuen 
2. Tryk på beskeder og vælg derefter indbakke/udbakke/kladder 
3. Tryk på indstillinger og vælg derefter slet og bekræft dit valg herefter. 

 
 

Indstil nummer til telefonsvarer 
Din netværksudbyder har typisk en telefonsvarerservice, der er knyttet til dit abonnement. Du bedes 
kontakte din netværksudbyder, hvis der er tvivl herom. 
 
Du kan indstille din telefon, så den kan ringe op til din telefonsvarerservice. 
 

Lyt til beskeder på din telefonsvarer 
Når du har et ubesvaret opkald vil skærmen vise 1 ubesvaret opkald. Du kan herfra trykke på 
multifunktionsknappen Vis, der vil lede dig til en liste over ubesvarede opkald. 
 
Fra dvaletilstand kan du få adgang til din telefonsvarer ved blot at holde 1 nede. 
Du bedes kontakte din netværksudbyder for instruktioner om, hvordan du betjener din telefonsvarer. 
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Telefonbog 
Navne og telefonnumre kan gemmes i telefonbogslisten, her kan de gemmes i telefonens egen 
hukommelse eller på simkortet. Der er plads til mindst 300 numre, skulle du forsøge at indtaste et 
nummer imens hukommelsen er fyldt op så vil du blive bedt om at slette et andet nummer før du kan 
gemme. 
Numre der er gemt på simkortet er markeret med SIM. 
 

Opret en ny kontakt i telefonbogslisten 
1. Åbn menuen 
2. Vælg telefonbogslisten og vælg der efter den normale telefonbog 
3. Vælg tilføj ny post 
4. Vælg om den skal gemmes i telefonen eller på simkortet 
5. Brug det numeriske tastatur til at indtaste et navn 
6. Indtast derefter telefonnummeret 
7. Tryk på indstillinger og vælg gem 

 
Sådan skriver du bogstaver med det numeriske tastatur: 
Nummertasterne har også påtrykt bogstaver. Disse bruges for at skrive en besked, et navn eller 
lignende. 
For at vælge et bogstav skal du trykke på tasten, hvor bogstavet er trykt det nødvendige antal gange. 
EKSEMPEL1: For at skrive bogstavet J skal du trykke én gang på 5, da J står først. 
EKSEMPEL2: For at skrive bogstavet S skal du trykke fire gange på 7, da S står som det fjerde bogstav. 
 
Efter du har skrevet et bogstav kan du vente et øjeblik, så vil markøren | blive synlig, og derefter kan du 
skrive næste bogstav. 
 

Tryk på  for at skifte mellem store og små bogstaver. 
 
Tryk på 0 for at lave mellemrum. 
 
Tryk på slet for at slette det senest skrevne tegn. Hold slet nede for at slette hele teksten. 
 

Se kontakter i telefonbogslisten 
1. Åbn menuen 
2. Vælg telefonbog og derefter den normale telefonbog 
3. Brug ▼og ▲ til at rulle igennem listen til du finder den ønskede kontakt. Du kan også søge efter 

en kontakt ved hjælp af det numeriske tastatur. Bare indtast det første bogstav i navnet, så 
kommer den korrekte del af listen automatisk frem. 
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Indstillinger under telefonbogslisten 
For at komme til telefonbogslistens indstillinger eller redigere i en kontakt skal du gøre følgende: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg telefonbogslisten og vælg der efter den normale telefonbog 
3. Brug ▼og ▲ til at rulle igennem listen til du finder den ønskede kontakt. 
4. Tryk på indstillinger 

Der er følgende indstillinger: 
x Se 
x Send tekstbesked 
x Send multimediebesked 
x Rediger 
x Slet 
x Kopier 
x Opkaldsgrupper 
x Telefonbogsindstillinger 

 
I telefonbogsindstillinger kan du gøre: 

1. Tildel standard hukommelsessted til kontaktet (Simkort, telefonens hukommelse eller begge 
steder) 

2. Tildel kontakter et hurtigkaldsnummer (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan alle have et nummer tildelt) 
3. Se hvor meget plads der er på simkort eller i telefonens hukommelse 
4. Kopier eller flyt kontakter mellem telefonen og simkortet 
5. Slet alle kontakter 

 
 

Opret en kontakt i Foto telefonbogen 
Du kan også oprette en kontakt i din telefonbog, hvor der er et billede tilknyttet. Det er specielt 
brugbart når du modtager et opkald, da billedet så bliver vist på skærmen. 
 
Du opretter en sådan kontakt på følgende måde: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg telefonbogslisten og derefter Foto telefonbogslisten 
3. Tryk på tilføj og derefter naviger frem til billede. 
4. Tag et billede med telefonens kamera ved at trykke på den centrale enter knap 
5. Gem billedet ved at trykke på multifunktionsknappen gem 
6. Indtast navn og nummer 
7. Gem 

 
 

Ring til en kontakt med billede 
Du kan bruge < og > til at rulle igennem dine billedekontakter. Tryk på for at ringe op til 
nummeret. 
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Gem et hurtigkaldsnummer 
Du kan tildele en af de tre hurtigkaldstaster M1, M2 og M3 et nummer på følgende måde: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg indstillinger og herefter direkte nummer 
3. Vælg M1, M2 eller M3 
4. Vælg indstillinger og tilføj fra telefonbog eller tast nummeret ind. 
5. Tryk ok, gem og bekræft. 

 
 

Ring til et hurtigkaldsnummer 
Du kan ringe til et hurtigkaldsnummer ved at trykke på M1, M2 eller M3 
 
 

Opkaldsinfo 
Information om tidligere opkald er gemt i Callcenter, det drejer sig både om ubesvarede, indkomne og 
udgående opkald. 
 
 

Vis ubesvarede opkald 
Når du har et ubesvaret opkald viser skærmen en besked: x ubesvaret opkald. Hvor x er antallet af 
opkald. 
 
Du kan nu trykke på multifunktionsknappen Vis for at se detaljer om dine ubesvarede opkald. Du kan 
også se dine ubesvarede opkald ved at gøre følgende: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg Callcenter og derefter Opkaldsinfo 
3. Herfra kan du vælge ubesvarede opkald 
4. Ved at trykke på indstillinger kan du få følgende muligheder: 

a. Vis 
b. Ring op 
c. Send SMS 
d. Send MMS 
e. Gem i telefonbogslisten 
f. Tilføj til blokerede numre 
g. Slet 
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Vis numre du har ringet til 
Du kan se dine opkald ved at gøre følgende: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg Callcenter og derefter Opkaldsinfo 
3. Herfra kan du vælge kaldte numre opkald 
4. Ved at trykke på indstillinger kan du få følgende muligheder: 

a. Vis 
b. Ring op 
c. Send tekstbesked 
d. Send multimediebesked 
e. Gem i telefonbogslisten 
f. Tilføj til blokerede numre 
g. Slet 

Vis numre der har ringet til dig 
Du kan se numre der har ringet til dig ved at gøre følgende: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg Callcenter og derefter Opkaldsinfo 
3. Herfra kan du vælge indgåede numre opkald 
4. Ved at trykke på indstillinger kan du få følgende muligheder: 

a. Vis 
b. Ring op 
c. Send tekstbesked 
d. Send multimediebesked 
e. Gem i telefonbogslisten 
f. Tilføj til blokerede numre 
g. Slet 

 

Slet Opkaldsinfo 
1. Åbn menuen 
2. Vælg Callcenter og derefter Opkaldsinfo 
3. Herfra kan du vælge at slette Opkaldsinfo 
4. Du kan vælge mellem at slette ubesvarede, indgående eller udgående numre eller nulstille hele 

Opkaldsinfo. 
 
 

  



 

 
Side 21 

Nødopkald (I.C.E. – In Case of Emergency) 
Du kan tilføje 4 navne og numre på personer, der skal kontaktes i nødstilfælde. 
 
Du tilføjer personer her: 

1. Åbn menuen 
2. Gå til Opsætning 
3. Åbn ICE 
4. Vælg kontakter 

 
 
Du kan indtaste relevant information om dig selv (navn, adresse, sygdomme, allergier, blodtype etc.), 
informationen kan derefter bruges i nødstilfælde. 
Du indtaster din informationer her: 
 

1. Åbn menuen 
2. Gå til Opsætning 
3. Åbn ICE 
4. Information om ejer 

 
 

Forstærker 
Du kan forstærke lyden under et opkald, samme forstærkning kan også slås til permanent. Du kan 
ændre disse indstillinger her: 

1. Åbn menuen 
2. Gå til Opsætning 
3. Åbn Indstillinger af forstærkning 

 
 

 
Lydprofiler 
Telefonen har fire mulige profiler: 
Standard 
Lydløs 
Møde 
Udenfor 
 
Profilerne kan ændres her: 

1. Åbn menuen 
2. Gå til Opsætning 
3. Vælg redigér profiler 
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Telefonopsætning 
I telefonopsætning kan du blandt andet ændre på følgende indstillinger: 
Tid og dato: Du kan ændre din hjemby, justere klokkeslæt og dato, vælge mellem 12- og 24 timers ur 
og forskellige datoformater. 
 
Sprog: Du kan ændre telefonens sprog. 
 
Foretrukne indtastninger: Her kan du vælge om små eller store bogstaver skal være standard. 
 
Skærmindstillinger: Her kan du vælge en baggrundsskærm, forskellige ure til den yderste skærm mm. 
 
Genvejstaster: Du kan sætte piletasterne til at tilgå bestemte menuer. 
 
 

Sikkerhedsindstillinger 
Din telefon kan beskyttes af et kodeord, der forhindrer uretmæssig adgang. 
 
Simkode: 
PIN og PIN2 koden følger med dit simkort. De forhindrer uretmæssig brug af dit simkort uanset hvilken 
telefon det sidder i. 
 
Skærmlås 
Du kan bede telefonen om at låse skærm og tastatur efter et bestemt stykke tid. For at låse op igen skal 

du trykke på lås op, og derefter på . 
 
Telefonlås 
Du har også mulighed for at sætte en kode på telefonen. Som standard er den sat til 0000 
 
 

Gendan fabriksindstillinger 
Du kan fortryde alle ændringer i telefonen og gendanne fabriksindstillingerne. Koden for at gøre dette 
er som standard 0000  
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Nødkaldsfunktion 
I tilfælde af en nødsituation kan du holde nødkaldsknappen nede i 3 sekunder. 
 
Hvis du har indstillet en sms besked til nødstilfælde og defineret en modtager, så vil telefonen 
automatiske sende denne afsted når du trykker på knappen. 
 
Der kan være op til 5 numre indstillet i telefonens nødkaldsfunktion. Numrene vil automatisk blive 
ringet op en efter en, hvis telefonen registrere at der er optaget, eller at opkaldet ikke bliver besvaret, så 
vil den automatisk ringe til den næste på listen. Telefonen vil fortsætte med at ringe indtil et opkald 
bliver besvaret eller, at telefonen løber tør for strøm. 
 
Nødkaldsfunktionen kan slås fra ved at holde nødkaldsknappen inde i 3 sekunder. 
 
Bemærk: Du kan ikke slukke telefonen når nødkaldsfunktionen er aktiveret. Du skal deaktivere 
nødkaldsfunktionen først. 
 
 

Indstil numre til nødkaldsfunktionen 
Du indstiller numre til nødkaldsfunktionen på følgende måde: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg SOS, og derefter SOS 
3. Tryk på Indstil SOS 
4. Herfra kan du vælge at: 

a. Taste numrene ind ved hjælp af det numeriske tastatur 
b. Vælge numre fra telefonbogslisten 
c. Vælge en opkaldscentral der skal ringes op 

 
 

Indtalt nødkaldsmeddelelse 
Du kan indtale en meddelelse, der kan assistere dine hjælper i nødstilfælde.  
EKSEMPEL: ”Dette er Hanne Jensen der ringer, jeg er kommet til skade og har brug for hjælp. Venligst 
kom til mit hjem og hjælp.” 
Du indtaler beskeden her: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg SOS 
3. Optag SOS meddelelse 
4. Indtal herefter beskeden klart og tydeligt 
5. Tryk stop 
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Skreven nødkaldsmeddelelse 
Du kan ligeledes indtaste en nødkaldsbesked, der bliver sendt via SMS i nødstilfælde. 
Du indtaster beskeden her: 

1. Åbn menuen 
2. Vælg SOS 
3. SOS SMS 
4. Skriv beskeden 
5. Vælg indstillinger og derefter afslut 

 
 

Stifinder 
Telefonens stifinder har mange nyttige funktioner, der kan hjælpe dig i din hverdag. 
 
Menneskelig stemme 
Du kan sætte telefonen op til, at læse dine tastetryk højt, udtale telefonnummeret på indkomne opkald 
(Intelligent Opkalds Alarm) og justere på volumen af den talte stemme. 
 
Kalender 
Telefonen har en indbygget kalender. Kalenderen har mulighed for alarmfunktion. 
 
Huskeliste 
Du kan lave en prioriteret huskeliste, og tilføj alarm, hvis du vil mindes om punkter på listen. 
 
Alarm 
Telefonens alarm kan indstilles til bestemte tidspunkter og dermed blive brugt som vækkeur, 
påmindelse eller lignende. Alarmen kan indstilles efter ugedagene. Der kan indstilles op til fem 
forskellige alarmer. 
Du slukker midlertidigt en aktiv alarm ved at trykke på en tilfældig knap. Alarmen bliver først 

deaktiveret når du trykker på M1 eller . 
Alarmen virker også når telefonen er slukket. 
 
Alarmen vil ikke lyde når telefonen er sat til lydløs! 
 
Bluetooth 
Din telefon understøtter Bluetooth. Den kan søge efter og finde andre Bluetooth enheder, og ligeledes 
kan andre enheder finde telefonen. 
Der kan være et kodeord for at forbinde til telefonen, det vil være: 0000. 
 
Det er muligt at slå Bluetooth fra, så telefonen ikke kan findes. 
 
Verdensur 
Du har mulighed for at se klokkeslæt rundt om i verden, blot ved at søge efter bestemte byer. 
 
Genveje 
Her kan du indstille dine egne genveje til ofte brugte funktioner. 
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Filhåndtering 
Alle filer brugt af telefonens forskellige programmer kan findes i Håndtér filer. Der er en mappe for hver 
af de følgende funktioner: 

x Telefonsvarer 
x Lyd 
x Min musik 
x Photos 
x Download 
x Videos 

Du kan redigere de enkelte filer på følgende måder: Se fil, omdøb, slet, sortér, kopier, flyt, detaljer og 
send. 
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Fejlfinding 
Telefonen vil ikke tænde 
Tjek at batteriet er korrekt tilsluttet. 
 
Skærmen virker ikke 
Tjek at telefonen er tændt. 
Tjek at batteri og simkort er korrekt isat. 
 
Skærmen er låst selvom telefon er tændt 
Indtast PUK kode for at låse simkortet op. 
 
Telefonen viser ikke et signalikon 
Dette indikerer at der ikke er nogen netværksforbindelse. Prøv at bevæg dig mod et område med bedre 
netværkssignal. 
Kontakt din serviceudbyder. 
 
Jeg får en besked om at en funktion, der er utilgængelig 
Din netværksudbyder tilbyder ikke denne funktion. Tag venligst kontakt til din netværksudbyder. 
 
Skærmen tænder ikke når telefonen er tændt 
Batteriet er næsten tomt, vent et par minutter. 
 
Skærmen viser beskeden ”Isæt SIM” eller ”begrænset service” 
Tjek hvorvidt simkortet er korrekt isat. 
 
Batteriet afladede meget hurtigt, eller kan ikke oplades 
Oplad batteriet i 4 timer. 
Sørg for at alle guldfarvede kontaktflader på telefon og opladestation er rene (tør dem af med en tør 
blød klud). Sikr dig herefter at telefonen er korrekt isat opladestationen. 
Prøv et nyt batteri. 
 
Det er ikke muligt at oplade telefonen 
Tjek forbindelsen til adapteren. 
Hvis temperaturerne er lavere end -10Co eller højere end 55Co skal du flytte telefonen til et område 
uden så ekstreme temperaturer. 
Prøv et nyt batteri. 
 
Ikke muligt at forbinde til et netværk 
Signalet er for svagt, eller der er forstyrrelse af signalet. 
Tjek om simkortet er korrekt isat og funktionelt. Såfremt dit simkort er beskadiget skal du kontakte din 
netværksudbyder. 
 
Ikke muligt at foretage et opkald 
Tjek at dit abonnement er betalt. 
Tjek at din simkort er gyldigt. 
Husk at trykke på den grønne ring op knap. 
Sikr dig at simkortet er registreret på netværket. 
Er telefon indstillet til at forhindre udgående opkald? 
Tjek netværksstatus hos din netværksudbyder. 
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Kan ikke acceptere et indgående opkald 
Tjek at dit abonnement er betalt. 
Tjek at din simkort er gyldigt. 
Er telefonen indstillet til at forhindre indgående opkald? 
Er viderestillin slået til? 
 
Telefonens taster virker ikke 
Genstart telefonen. 
 
Telefonen viser ikke nummeret på et indgående opkald 
Tjek om din netværksudbyder viser ID på indgående opkald. 
Der kan være tale om skjult nummer. 
Der kan være en lille forsinkelse før telefonen viser nummeret, lad telefonen ringe et par gange. 
 
Andre problemer, der ikke er beskrevet her 
Læs brugervejledningen igennem. 
Genstart telefonen og se om problemet fortsætter. 
Kontakt din netværksudbyder. 
Kontakt forhandleren af telefonen. 
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Rengøring 
Tør telefonen af med en tør blød klud. Hold guldkontakterne på telefonen og opladestationen rene. Brug 
aldrig rengøringsmidler af nogen art på telefonen, de kan ødelægge elektronikken. 
 
 

Husk 
Brug kun den inkluderede strømforsyning. 
Brug kun godkendte genopladelige batterier. 
Undlad at skille telefonen ad, kontakt i stedet din forhandler for at få foretaget reparationer. 
Sæt aldrig ild til batteriet, der er stor fare for eksplosion eller farlige gasser. 
Hvis du ved at du ikke skal bruge telefonen i mere end en måned, så anbefales det at du tager batteriet 
ud. 
Telefonen må ikke: 

x Udsættes for direkte sollys 
x Komme i kontakt med 

o Vand 
o Fugtige miljøer 
o Ild 
o Andre skadelige miljøer 

Telefonen er kun designet til at fungere mellem -10Co og  55Co 

Telefonen kan kun bruge 230V 50Hz strømforsyning. 
 
 

 
 
 



 

Genbrugsdirektiver 
(Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 
er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, bliver 
genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan bruges, 
må det ikke smides i husholdningsskraldespanden. Brug venligst en af disse 
bortskaffelsesmuligheder:   

-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom 
produktet i en passende genbrugscontainer. 
-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt 
produkt, bør forhandleren tage imod det gamle. Hvis du følger disse 
instruktioner, beskytter du mennesker og miljø.  
 


