
 

Bordtelefon til SIM-kort 
Maxcom SIM 3G 

 

Brugervejledning 
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Tillykke med din nye bordtelefon  

         til mobilabonnement 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slut med dyre fastnet 
telefonregninger 

 Dansk menu og brugevejledning 
 Send og modtag SMS beskeder 
 Nem at anvende  

 Oplades via strømstik 

 Træk stikket og tal videre  
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Det anbefales at læse brugervejledningen igennem før brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INDLEDNING 
Tak, for det I har valgt Maxcom telefon. 

Denne brugsvejledning er udstedt af MAXCOM.  

Korrekturer og tilføjelser som følge af fejl, unøjagtigheder samt af 

forbedringer af telefonfunktioner foretages løbende.  

Yderligere oplysninger og hjælp findes på: www.maxcom.pl.  

MAXCOM forbeholder sig alle rettigheder til indhold af denne 

brugsvejledning.  

Alle rettigheder og varemærker som bliver nævnt i dokumentet tilhører 

MAXCOM. Kopiering, overdragelse, opbevaring eller offentliggørelse  

af hele eller dele af materialet, som er omfattet af autoritetsrettigheder,  

uden forudgående skriftligt samtykke, er forbudt. 

2 TILBEHØR 
Brug udelukkende originale genopladelige batterier og strømforsyning 

som anbefales af MAXCOM. Tjek hvilket tilbehør er tilgængelig hos din 

forhandler.  

 

 

Indhold af æsken: 

1 x Base   1 x Strømforsyning 

1 x Telefonrør   1 x Spiralkabel 

1 x Antenne   1 x Brugervejledning 

1 x Stativ til strå indstilling på bagsiden 

1 x Pakke med genopladelige batterier 

 

Købskvittering/faktura, gælder som garantibevis. 
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3 FORBEREDELSE AF TELEFONEN 

3.1 Installation af SIM kort 

     Sæt SIM kort ind i telefonen før brug. SIM kort får du fra din 

teleudbyder. (Opbevar SIM kortet uden for små børns rækkevidde).  

     Ridser eller bøjninger kan nemt beskadige  

dit SIM kort. Du skal være forsigtig under  

indsættelse, udtagelse og opbevaring.  

    Sluk for telefonen, frakobel strømforsyningen  

og pres den lille tap på SIM kortets låg ind  

og løft.  

 

Skub sikring af SIM (metalklap) til venstre og vip den. Indsæt SIM  

kort med det gyldne stik rettet nedad, og det skrå hjørne vender mod 

batteriet. Luk sikring og skub det til højre. Sæt låget på og tænd for 

telefonen. 

 

 

3.2 Installation af strømforsyning og batteri. 

Tilslut strømforsyning i vægstik og i telefonen.  

 

 

 

 

 

Frakobel strømforsyningen. Tag låget af batteridækslet og SIM  

kortet som befinder sig bag på telefonen. Brug evt. en lille 

skruetrækker eller lign. Skub forsigtigt låget af, (se billede).  
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Tilslut genopladeligt batteri, tag hensyn til  

indsnit på stik og på udtag. Læg det  

genopladelige batteri i højre side af rummet  

og sæt låget på. 

 Tag kun batteriet ud, når telefonen er slukket,  

for at undgå at indstillinger og oplysninger  

der er gemt på kortet og kan gå tabt. 

 

3.3 Opstart af telefonen 

Tryk på ON/OFF(8) i 5 sek. Skærmen tændes. Indtast kode: 1234  
 

Skærm begynder at lyse. Der vises i hjørnet af skærmen et batteri 
symbol. Er der kun tilsluttet strømforsyning, så vises der på skærmen et 
stik symbol. Herefter vil skærmen vise et felt til indtastning af PIN kode 
(hvis SIM kort kræver det).  
Telefonen søger automatisk efter netværk, der vises på skærmen med 
netværkets navn samt signalstyrke. Uden netværket, kan der kun udføres 
nødopkald eller bruge funktioner, som ikke er forbundne med 
kommunikation. For at slukke for telefonen tryk på ON/OFF. 

 

3.4 Beskrivelse af skærm 

 

 

 

 

 

1. Felt med skærmens ikoner 

2. Netudbyder 

3. Dato og tid 

4. OK funktion 

5. Tilbage funktion 
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4 GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

19 

20 



7 
 

1. LED diode signaliserer tilslutning af strømforsyningsenhed 

2. LCD skærm 

3. Tilbage tast : En tast i menu til af gå tilbage om en position, 
sletning af et tegn. I standby mode: indgang til telefonbog 

4. OP tast muliggør bevægelser indenfor telefonens menu opad. I 
standby mode indgang til telefonbog 

5. TIL HØJRE tast, under redigering af et nummer eller navn.  
Skub markøren til højre; i lommeregner virker som division;  
I indstilling af lydstyrken – forøgelse af lydstyrke;  i skærmens 
indstillinger – højere kontrast; i standby mode - Lyde 

6. NED tast muliggør bevægelser indenfor telefonens menu nedad, i 
standby mode indgang til historik af tidligere opkald. 

7. BOOK – indgang til telefonbog 

8. ON/OFF - hold knappen nede for at tænde/ slukke telefonen.  
I Menu: tryk for at forlade Menuen 

9. MUTE – tryk under samtale for at slukke/ tænde for mikrofon 

10. SEND/RD – indtast tlf. nr. og tryk SEND/RD for at ringe; tryk på 
tasten i standby for at gå over til oversigt over de valgte numre 

11. Håndfri mode. Vælg nummer og tryk på tasten for at ringe i håndfri 
mode; under samtale tryk på tasten og læg telefonrør på for at gå 
over til håndfri mode 

12. SMS – i standby mode indgang til SMS funktion 

13. MENU – i standby mode indgang til Menu; i Menu godkend tast 

14. TIL VENSTRE tast, under redigering af et nummer eller navn tryk < 
til venstre; i lommeregner virker som multiplikation; Under 
lydstyrke, formindskes lydstyrke; I skærmbillede – valg af kontrast; i 
standby mode – tillægsfunktioner 

15. M1 – hukommelses tast 

16. M2 – hukommelses tast 

17. Numerisk tastatur 

18. Strømudtag på øvre panel 

19. Antenneudtag 
 

20. USB udtag (for service) 
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5 Nødopkald (112) 

 For at udføre nødopkald (112): 

 Tænd telefonen på et sted med mobildækning (HUSK SIM kort). 

 Indtast nødtelefon 112 og tryk på knap  eller løft telefonrør op. 

 Bemærk! 
Under opkald til alarmcentralen skal du give korrekte oplysninger, som 
bliver påkrævet af koordinatoren. Afbryd aldrig et opkald til 
alarmcentralen uden accept fra alarmcentralen! 

 

6 Brugs- og sikkerhedsvilkår 

 Telefon udsender et elektromagnetisk felt, som i sjældne tilfælde 
kan have indflydelse på andre elektroniske udstyr f.eks. medicinsk 
udstyr. 

 Telefonen kan ikke bruges i områder, hvor det er forbudt  
mod mobiltelefoni f.eks.: som fører af en bil, på sygehuse, i flyve-
maskiner, ved tankanlæg samt tæt på brandfarlige stoffer. Brug af 
telefonen i sådanne steder kan udsætte andre personer for fare. 

 Udstyr samt tilbehør kan bestå af små dele. Telefonen og dens 
elementer skal beskyttes mod små børn. 

 SERVICE  - Der må ikke udføres selvstændige reparationer eller 
ændringer. Alle reperationer skal foretages af autoriseret forhandler. 

 RENGØRING - Telefonen må ikke renses med kemiske eller 
ætsende substanser. 

 HØREAPPARAT– Anvender brugeren et høreapparat, anbefaler vi 

at holde røret ca. 5 cm. fra øret, for at undgå inferens. Tilpas 
telefonens lydstyrke til høreapparatets følsomhed. 

 ELEKTRONISK MEDICINSK UDSTYR - Din telefon er en 
radiosender, som kan forstyrre virkning af elektronisk medicinsk udstyr 
eller implantater, pacemakere, insulinpumper osv. Der anbefales 
minimum 15 cm afstand mellem telefonens base og implantater. Ved 
tvivl kontakt evt. producent af tilsvarende udstyr.   

 VANDTÆTHED – telefonen er ikke vandtæt.  
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 STØVTÆTHED – telefonen er ikke 100 % støvtæt. Beskyt 

telefonen i lokaler med meget støv, som kan forårsage ukorrekt 
funktion. 

 SKÆRM – Det er ikke en LCD skærm med touch funktion.  

 
Pres ikke batteriets kontakter med metalliske genstande, der  
kan opstår fare for en eksplosion, hvis batteriet lækker.  

 Udsæt ikke telefonen for kulde eller høj temperaturer, direkte 
påvirkning af solstråling samt høj fugtighed. Placer ikke  
telefonen i tæt på varmeanlæg f.eks. radiator, ovne, kedler,  
pejse, grill osv. 
 

6.1.1 Ikoner på skærmen 

Ikon Betegnelse 

 

Niveau af netværkets signal: Jo større er søjlen, 

desto stærkere er signal. 3G symbol: WCDMA 

dækningsområde, E symbol: 2G dækningsområde 

 
Alarm blev indstillet og aktiveret 

 

Mistet opkald: Ikon bliver vist, hvis opkald bliver 
mistet. 

 
Niveau af batteri opladning 

 

SMS ikon: Den findes oppe på skærmen  

og viser ulæste korte beskeder.  

 

Signalisering af aktivt lydløst profil 

 

Manglende batteriforsyning. Drift på 

strømforsyningsenhed 

 

Bemærk. For at spare energi går skærmen automatisk over til  

dvaletilstand efter en bestemt tid. For at tænde for skærmens 

baggrundslys skal du trykke på en tast eller løfte telefonrøret.  
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6.2 Udtagning af genopladeligt batteri 

     Frakobl strømforsyningsenhed. Tag låget af som befinder sig bag på 
telefonen. Skub forsigtig lågets lås med negl. Tag batteriet af,  
og efterfølgende batteriets stik ud (træk ikke på kablerne). 

6.3 Tilslutning af telefonrør 

    Tilslut spiralkabel til udtag i telefonrør, og dets andet slutning til udtag, 
som befinder sig på venstre side af telefonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Montage af antenne 

     For at forbedre dækningsområde installeres  

en antenne. Tag rød skærm fra antennens  

udtag, som befinder sig på telefonens side.  

Følgende skrues antennen forsigtigt på  

plads. 

 

 

 

6.5 Montage/demontering af underlag  
 

6.5.1 Montage af underlag 

     For at montere den skrå bordstøtte som  

forhøjer telefonen, slukkes telefonen og  

lægges på tastaturet. Skub to tapper ind  

i hul 1 og 2, som befinder sig på den  

øverst del af telefonen. Gentag med de 

sidste 2 tapper i hul 3 og 4, til de klikker 

på plads. 

1

3

2

4
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6.5.2 Demontering af underlag 

     For at afmontere underlaget, sluk  

for telefonen og læg den på tastatur.  

Hold telefonen på siderne, med  

tommelfinger tryk forsigtig to låse  

ind og forsigtig hæv underlaget.  

Efter tryk på de to første tapper  

tages underlaget forsigtigt ud. 

6.6 Montage af telefon på en væg 

        Bag på telefonen sidder huller, som muliggør ophængning på væg.  

1. Tag telefonrørets hage ud og sæt den igen ind i omvendte retning, 
sådan at den kan holde telefonrøret lodret. 

 

 

2. Monter to skruer i væggen – tjek afstand af montageholdere på 
telefonen. Tilpas diameter af skruer så skruehovedet passer ind i 
telefonens holdere. Skruehovederne skal rage ca. 3 mm ud af 
væggen.  

 

 

 

 

3. Sæt forsigtig telefonen på skruerne og skub let nedad.  

Telefonrørets hage 

KLIK 

108,00mm
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6.7 Opladning af batteri 

 Der anbefales brug af telefon, som er tilsluttet til en strømforsyning. 
Indbygget batteri bruges som nødforsyning i tilfælde af strømafbrud.  
Tilslut strømforsyningen til strømudtag. 

 Tilslut strømforsyningens ledning øverst på telefonen. Efter korrekt 

tilslutning vil batteri symbol på skærmen blinke indtil batteriet bliver 

fuldt opladet.  

     Bliver batteriet helt afladet, vil telefonen slukke automatisk. Anvendes 
telefonen ikke i længere tid, anbefales det at slukke telefonen og tage 
batteriet ud, da det kan have indflydelse på batteriets kvalitet og 
levetid. Brug kun en original strømforsyningen, som er anbefalet af 
producenten.  

6.8 Sikkerhedskoder 

6.8.1 PIN kode 

     Det er en privat identificerings kode for dit SIM kort og den bliver 
leveret af teleudbyder.  

     PIN2 kode bliver leveret af teleudbyder sammen med SIM kortene.  
     Indtastning af ukorrekt PIN kode 3 gange efter hinanden vil  

forårsage blokade af SIM kortet. 
 

 

 

7 BRUG AF TELEFONEN 

7.1 Opkald 

 Løft telefonrøret, Indtast nummer, vent på klartone, eller vælg 
kontaktperson i telefonbog. (hvis automatiske opkald er aktive) eller 
tryk på SEND 

 For at afslutte opkald læg telefonrøret på. 

 Håndfri tale 

 Tryk på håndfri tast, indtast nummer, vent på klartone (hvis 
automatiske opkald er aktive) eller tryk på SEND 

 For at afslutte opkald tryk igen på håndfri tast 
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 Forud-indtastning af telefonnr. 

Indtast nummer mens telefonrøret ligger på, taster du forkert, tryk  
på DEL tast. - tag telefonrøret eller tryk på SEND eller tryk på  
håndfri tast 

 Genopkald funktion 

Ring til det til sidst valgte nummer, tag telefonrør og tryk på SEND/RD, 
vælg nummer og igen tryk på SEND/RD tast. 

Vælg Kontakter, ved hjælp af Op/Ned tast, vælg kontakt, som  
du vil opkalde, og følgende: 

 Tryk på Optioner>Opkald. Tag telefonrør for at bruge telefonrøret 

 Eller tryk på SEND/RD. Tag telefonrør for at bruge telefonrøret 
 

7.2 Modtagelse af opkald 

     Ved indgående opkald vil der på skærmen vises navn eller nummer  
på den person, som ringer (hvis personen er registeret i din 
telefonbog).  
 

1. Tag røret for at svare på indgående opkald. Vil du skifte til håndfri 

mode, tryk på  håndfri tast og læg telefonrøret på. Vil du modtage 

opkald som håndfri, tryk på  håndfri tast. 
 

2. Tryk på Tilbage tast for at afvise indgående opkald. 
 

3. Under indgående opkald ved at trykke på piletaster Højre/ Venstre kan 
man regulere lydstyrke af opkaldets ringesignal.  

 

 

7.3 Optioner, som er tilgængelige under opkald 

     Under opkald tryk på MENU tast for at gå over til tillægsvalg:  

- Tilføj ny samtale 

- Hold – vælg for at holde pause i opkaldet. For at vende tilbage til 
opkaldet tryk på OK og vælg Gentag. 

- Mikrofon lydløs, for at Mute for mikrofonen under opkaldet. For at 
tænde mikrofonen tryk igen på MENU og følgende Annuller lydløs. 
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- Indstillinger af lydstyrke, for at regulere volumen i opkaldet. 

- Kontakter, for at gå over til telefonbogens option 

- Opkald, for at gå over til opkaldenes oversigt 

- Beskeder, for at gå over til SMS beskeder menu 

     For at ændre lydstyrke under opkaldet kan du også trykke på Højre 

tast (lavere) eller Venstre (højere).  

7.4 Alarmtelefon 

     Du kan direkte vælge 112 alarmtelefonnummer.  

Nummer 112 er et europæisk alarmtelefonnummer.  

 

 

8 KONTAKTER 

     I telefonbogen kan du gemme kontaktoplysninger med navn og nr.  

Der findes to lokaliseringer, hvor du kan gemme navne og numre:  

I SIM kortets hukommelse samt i telefonhukommelse. Antal af 

kontakter, som kan gemmes på SIM kort er afhængig af kortets 

lagerkapacitet. Gå ind i Kontakter via menu.   

 

8.1 Gennemgang af kontakter 

    Under kontakter i telefonbogen kan du indtaste det nr. med de 

bogstaver kontakterne starter med, (lige som de blev gemt).  

Efter valg af en kontakt, tryk på SEND og løft telefonrøret.  

Læg telefonrør på for at afslutte opkald.  

Vælg Menu > Kontakter for at få tilgang til telefonbogens valg:  

Detaljer, Tilføj, Skriv besked, Forbind, Slet, Slet flere, Kopier,  

Andre (Hurtig opkald samt hukommelses tilstand). 
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8.2 Søgning i kontakter 

8.2.1 Søgning efter en kontakt 

 I standby funktion - vælg Menu > Kontakter 

 Indtast første bogstav i navnet, ved hjælp af Op/ Ned taster.  
Tryk på SEND og tag røret for at ringe eller tryk på MENU for at vise 
flere valg: 

o Detaljer: viser kontaktens detaljer 

o Tilføj: tilføj ny kontakt 

o Skriv besked: send en tekstbesked til kontakten 

o Forbind: ring til kontakten 

o Slet: slet kontakten 

o Slet flere: slet valgte kontakter 

o Kopier: kopier kontakt 

8.3 Tilføjelse af en kontakt 

     Indtast telefonnummer direkte i standby, efterfølgende tryk på Menu. 

Vælg om du vil danne ny kontakt eller tilføje et nummer til eksisterende 

kontakt (erstatte eksisterende nummer).  

Danner du en ny kontakt, så vælg følgende placering: Gem på SIM 

kort eller i telefon. Tryk på Optioner > Redigering, og følgende indtast 

navn. Tryk på OK > Optioner > Gem, for at gemme kontakten. 

     Du kan tilføje en ny kontakt fra Menu niveau: 
 

- i standby, vælg MENU > Kontakter > Optioner 
- ved hjælp af Op/ Ned taster vælg Tilføj og tryk på OK 
- vælg lokalisering, SIM kort eller telefonens hukommelse og tryk på 

OK>Optioner>Redigering>OK 
- Indtast kontaktens navn og tryk på OK 
- Ved hjælp af Ned tast går over til nummeret og tryk på 

Optioner>Redigering 
- Indtast nummer, tryk på OK>Optioner>Gem 
 



16 
 

8.4 Sletning af alle numre fra telefonbog 

    For at slette alle kontakter fra telefonbog skal du i standby vælge: 

- Menu > Kontakter > Optioner > Slet flere > Optioner > Vælg alt 

- Vælg Optioner>OK>OK 

8.5 Kopiering af alle kontakter 

    For at kopiere alle kontakter skal man i standby vælge: 

- Menu > Kontakter >Optioner > Kopier > vælg hvorfra du vil kopiere 
kontakt, tryk på optioner > Vælg > Telefon/SIM > OK  

- Tryk på Optioner>Kopier>Optioner>Marker alt>Optioner>OK 

8.6 Kopiering af et par kontakter 

    For at kopiere en kontakter skal man i standby vælge:  
Menu > Kontakter > Optioner > Kopier, vælg hvorfra du vil kopiere 
kontakt, tryk på Optioner > Vælg > Telefon/SIM > OK 

- Tryk på Optioner > Kopier, brug Op/ Ned tasterne for at vælge kontakt, 
som du vil kopiere, Tryk på Optioner > Marker> OK 

- Vil du markere næste kontakter, gentag forrige to handlinger. 

- Tryk på Optioner > OK for at kopiere markerede kontakter. 

8.7 Flytning af kontakter 

     For at flytte alle kontakter skal man i standby vælge:  

- Menu > Kontakter > Optioner > Flyt, vælg hvorfra du vil flytte kontakter, 
tryk på Optioner > Vælg > Telefon/SIM > OK 

- Tryk på Optioner>Flyt>Optioner>Marker alt>Optioner>OK 

8.8 Detaljer af kontakt 

    For at finde en kontakts nummer, vælg i telefonbogen tilsvarende  
    kontakt, tryk på Optioner > Detaljer. 

8.9 Hukommelses tilstand 

     I hukommelsen af telefonbogen på SIM kort samt i telefonens 
hukommelse. For at gøre det: Tryk på Menu > Kontakter > Optioner  
> Andre > Hukommelses tilstand, kan du se antal af gemte 
kontakter/hel kapacitet på SIM kort samt i telefonens hukommelse. 
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8.10 Hurtigt opkald 

     Du kan tilskrive kontakter til 2-9 taster samt M1 og M2. For at lave det 

vælg Menu > Kontakter > Optioner > Andre > Hurtigt opkald. Ved hjælp 

af   /  n tast vælg tal/bogstav, som kontakt skal blive tilskrevet til.  

Tryk på Optioner > Redigering.  

-    Indtast tlf. nr. og tryk på OK eller tryk på Kontakter, vælg påkrævet 

kontakt og tryk på OK > OK. 

     For at benytte hurtigt opkald skal du i standby vælge eller løfte telefon-

røret og holde tilsvarende tast indtil der på skærm vises meddelelsen: 

Forbindes… 

 

9 SMS BESKEDER 

     Besked service fra teleudbyder  og tilladelse til at sende, modtage 
samt redigere beskeder.  

9.1 Indbakke 

     OBS: For at gå direkte over til beskeder kan du trykke på SMS tast. 

     Hvis du får en tekstbesked kommer der en lyd og tilsvarende besked 
symbol vises på skærmen.  

    Tryk på MENU tast for at åbne den sidst modtagne besked.  

Tryk på Tilbage tast for at læse beskeden senere. 

     For at aflæse beskeder fra indbakke: 

 I standby, med røret liggende på tryk på MENU 

 Ved hjælp af     /     tast vælg Beskeder og tryk på OK 

 Vælg Indbakke og tryk på OK 

 Ved hjælp af    /     taster vælg besked, hvilkens indhold vil du se  
og tryk på Optioner > Visning. Til rulning af beskedens indhold  
brug    /     taster. 

 For at vise tillægs optioner, under gennemsyn af beskedernes  
oversigt tryk på OK tast: 

 Visning: se beskedens indhold 

 Svar: send en besked til afsenderen 

 Slet: slet beskeden 

 Slet alt: slet alle beskeder 
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 Overdrag: send SMS videre 

 Forbind: ring til beskedens afsender 

 Tilføj afsenderen: tilføj afsenderen til kontakter 

 Slet gentagne numre: slet beskeder fra nummeret 
 

Opret SMS beskeder 

 OBS: En besked kan bestå maksimal af 160 tegn.  Oplysning om  

antal af tilbageværende tegn bliver vist oppe i højre hjørne. Mode  

og sprog af indtastede tekst kan man ændre ved hjælp af [#] tast. 

 For at danne en ny besked: 

 I standby mode, ved liggende telefonrør tryk på SMS > OK tast. 

 Indtast beskedens tekst, tryk på Optioner > Send > OK og: 

 Indtast modtagerens nummer eller tryk på Optioner > Kontakter  

for at vælge en modtager fra telefonbogen. Ved hjælp af pil     /       
taster vælg modtager, tryk på Optioner > Marker > Optioner >  
OK Send besked til valgte kontakt/nummer, tryk på Optioner > 
Send 
 

 Udbakke 

     Lykkedes det ikke at sende en besked, bliver den gemt i udbakken. 

Gå ind i udbakken i standby tilstand, trykpå SMS og vælge udbakken, 

og herefter: 

    Ved hjælp af    /     tast vælg beskeden, som skal åbnes og tryk på 
Optioner for at gå over til optioner: 

 Send igen: send besked 

 Forhåndsvisning: for at aflæse beskeden 

 Slet: slet beskeden 

 Slet alt: slet alle beskeder 

9.2 Kladde 

     Gem færdig besked i „Kladde” mappe. Skriv din besked og tryk på 

Optioner > Gem som kladde 

Gå ind i Kladde hvis du vil sende, redigere eller slette de gemte 

beskeder. 
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9.3 Skabeloner 

    Vælg færdig skabelon for at sende en hurtig besked. Brugeren kan 

tilføje egne skabeloner. 

     For at gå over til Skabeloner skal du i standby vælge SMS > 
skabeloner. Ved hjælp af     /     taster vælg skabelon og tryk på 
Optioner >Send. Samme fremgangsmåde som ved at sende SMS.  

     Vil du ændre skabelon, vælg påkrævet og tryk på Optioner > Rediger  

9.4 Sendte beskeder 

     I denne kasse findes sendte beskeder, hvis lagring af sendte  
beskeder er aktiveret. 

9.5 Beskedens indstillinger 

    I standby gå ind i Menu, og vælg Beskeder > SMS indstillinger: 

- Gyldighedsperiode: Angiver gyldighedsperiode for en besked,  
som sendes. 

- Modtagelsesrapport: Tænder/ slukker for modtagelsesrapporter. 

- Gem sendte beskeder:  Angiver om afsendte SMS beskeder lagres 
eller slettes efter afsendelse. 

- Foretrukket hukommelse: Bestem hvor dine SMS beskeder gemmes 
(telefon eller SIM kort). 

9.6 Telefonsvarer 

     Telefonsvarer er en tjeneste af teleudbyder som muliggøre at 
indtale en besked, så dem der ringer kan høre at de har kontakt til den 
rigtige og får mulighed for at lægge en hilsen. Kontakt din Teleudbyder, 
hvis du ikke allrede har en telefonsvarer. 

9.7 Netværksmeddelelser 

    Vælg Menu > Beskeder > Netværksmeddelelser, for at gå over til 

indstillinger af netværksmeddelelser (til/fra, indstil kanal). 

10 OPKALDSLISTE 

    Telefonen gemmer valgte opkald, samt modtaget og mistede opkald 
(hvis funktion udbydes af teleudbyder og hvis telefonen befinder 
sig i et dækningsområde).  
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    Opkaldsliste: Kan vises ved at trykke på  tast eller vælge 
Menu>opkald, og herefter:  

- Mistede opkald: Liste over mistede opkald 
- Valgte opkald: Liste over valgte numre 
- Modtagne opkald: Liste over modtagne opkald 
- Slet alt: Sletter alle opkald, alle mistede opkald, alle valgte numre eller 

alle modtagne opkald fra listen. 
- Opkaldstid: forbindelsestiden på det sidste opkald, på det udgående 

opkald eller på alle opkald 
 
Viser den valgte liste, tryk på Menu, for at vise yderligere funktioner: 
- Vis detaljer 
- Forbind (ring op) 
- Skriv besked 
- Tilføj til kontakter 
- Slet 
- Slet alt 

 

 
 

11 TILLÆG 

11.1 Kalender 

    Vælg Menu >Tillægsfunktioner > Kalender. Tryk på Optioner for at  

gå over til anden, fjernere dato eller gå tilbage til dagens dato. 

11.2 Alarm 

    Vælg Menu > Tillægsfunktioner > Alarmer. Du kan maksimalt indstille  

3 alarmer. Tryk på MENU for at slukke for alarmen eller Tilbage tast  

for at aktivere snooze. 

 

Tilføje en ny alarm, tryk i Alarmer menu på Optioner > Tilføj. Indtast 

alarmens navn, tryk på    tast for at indstille alarmens tid, gå     ned  

for at indstille ringesignal. Tryk igen på    tast for at gå over til 

gentagelses indstillinger. Ved hjælp af /  taster kan du vælge 

enkeltalarm eller hverdagsalarm. Tryk på OK for at gemme 

indstillinger. 
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    Ændring af en  alarm, vælg en på listen, tryk Optioner og herefter: 

-   Rediger for at ændre tid, ringesignal osv. 

- Slet 

- Sluk, for at slukke alarmen og bevare dens indstillinger 

11.3 Lommeregner 

    Vælg Menu > Tillægs funktioner > Lommeregner. Indtast først tal, ved 

hjælp af Op/Ned/Højre/Venstre taster vælg tilsvarende funktion (vises 

på skærmen), indtast andet tal og tryk på Optioner > Resultat. 

 

 

12 INDSTILLINGER 

12.1.1 Omdirigering af en samtale 

    Omdirigering er en ydelse  fra teleudbyder. For at indstille en  

Omdirigering af indgående opkald direkte til et valgt nummer, vælg: 

Menu > Indstillinger > Opkaldsindstillinger > Omdirigering af samtale, 

og følgende: 

- Ubetinget omdirigering  
- Omdirigering ved optaget linje 
- Omdirigering ved manglende svar 
- Omdirigering hvis utilgængelig 
- Annuller alle omdirigeringer 

12.1.2 Ventende opkald 

     Ventende opkald er en tjeneste af teleudbyder - du kan tænde  
eller slukke for Ventende opkald funktion. Vælg Menu > Indstillinger  
> Opkaldsindstillinger > Ventende opkald. Du kan aktivere, slukke  
for funktionen eller tjekke tilstand. 

    Er ventede opkald aktiverede, og brugeren fører en samtale, vil  
næste indgående opkald blive signaliseret med emitteret signal af 
andet opkald, og der vil også blive vist nummer fra det indgået kald.  
Det er muligt at modtage andet opkald samt parkere det første,  
omstille mellem opkaldene, danne et konferenceopkald. 
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12.1.3 Blokering af opkald 

    Blokering af  opkald er en tjeneste af teleudbyder.  Blokering af 
forskellige slags opkald. Vælg fra liste hvilke opkald, du vil blokere.  
Du kan blokere alle udgående opkald, alle indgående opkald, 
indgående opkald i roaming, internationale opkald samt opkald i 
roaming. Man kan også annullere alle blokader samt ændre  
blokadens adgangskode. 

12.1.4 Skjult nummer 

    Skjult nummer er en tjeneste af teleudbyder.  For at skjule eget 

telefonnummer for dem du ringer til. Vælg „Indstiller netværk”, „Skjul 

nummer” eller „Send nummer” og tryk på „OK”.  

12.1.5 Svar med enhver tast 

     For at tænde Svar med enhver tast funktion vælg Menu >  

Indstillinger > Opkaldsindstillinger > Andre 

 

 

Telefon indstillinger 

12.1.6 Tid og dato 

    Vælg Menu > Indstillinger > Telefonens indstillinger >Tid og dato.  
 
Indstil tid: Ved hjælp af /  tast vælges der imellem de enkelte tal. 
Brug numerisk tastatur for at indtaste tiden. Ved hjælp af Ned tast, 
skiftes til dato indstillingen: 

- Indstil dato: Indtast korrekt dato (Dette gøres som ved indstilling af tid). 
Tryk på    tast for at indstille tidsformatet. 

- Tidsformat: Vælges for at indstille 12 eller 24 timers tidsformat.  
Tryk på OK for at bekræfte. Tryk på    tast for at indstille datoformat. 

- Datoformat: Tryk Vælg. Her indstilles formatet (dag-måned-år eller 
måned-dag-år eller år-måned-dag). Tryk på OK for at bekræfte. Tryk 
på    tast for at indstille tidszone. 

- Tidszone: Tryk Vælg. Tidszonen kan nu vælges. 
- Opdater tidsindstillinger: Tryk vælg. Du kan vælge mellem 

automatisk (fra GSM netværk) eller manual tidsopdatering.  
Vælger du manual opdatering, vil tiden blive opdateret en gang.   
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- Det valgte er markeret ved hjælp af en mørk linje. 
Efter ændringerne i dato og time menu, tryk godkend ved at trykke 
på Færdig (Tilbage tast). 
 

12.1.7 Sprog 

    For at ændre telefonens sprog, skal du i standby mode trykke på: 

 1x MENU 

 3x Ned tast  

 1x MENU tast 

 1x Ned tast 

 1x MENU tast 

 1x Ned tast 

 1x MENU tast 

 Vælg sprog og godkend med MENU tast. 
 

12.2 Skærm 

12.2.1 Kontrast 

    Vælg Menu > Indstillinger > Skærm > Kontrast, for at gå over til option 

for regulering af skærmens kontrast. Denne reguleres ved hjælp af 

Højre og Venstre taster. Accepter ændringer ved at trykke på OK.  

12.2.2 LCD Baggrundslys 

    Ændring af tid med skærmens baggrundslys: Menu > Indstillinger > 

Skærm > Baggrundslys og tryk OK. Ved hjælp af Op/ Ned taster vælg 

(lys) tid og tryk på OK. 

12.3 Sikringer 

12.3.1 SIM kort bloking 

    Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhed > PIN > Aktiver/Sluk, for at 
tænde eller slukke for det, hvis en PIN kode bliver påkrævet. Ved 
ændring af indstillinger, kan PIN kode være nødvendig. Har 
teleudbyder ikke angivet PIN kode, skriv tre gange forkert kode,  

 indtast PUK kode, som blev angivet af teleudbyder, og indtast egen 
PIN kode, som du skal angive ved opstart af telefonen.  
Ændring af PIN Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhed > PIN > 
Modificer, for at ændre PIN kode. Først indtast gammel PIN kode,  
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tryk på OK, indtast ny PIN kode og tryk på OK, igen indtast ny PIN 
kode og tryk på OK. 

12.3.2 Sikring af telefon 

    Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhed > Adgangskode til telefon:  

du kan tænde/ slukke for telefonens blokering. Ved opstart af  

telefonen skal du indtaste adgangskoden. Standard kode er 1234.  

Du kan indstille egen adgangskode. 

12.4 Netværks indstillinger 

    Vælg Menu > Indstillinger > Valg af netværk. I manual mode vil 

telefonen altid udnytte det tidligere indstillede GSM netværk. 

12.5 Netværkets type 

    Vælg Menu > Indstillinger > Netværkets type for at vælge foretrukne 

type af netværk, f.eks. udelukkende 3G. 

 

13 LYDE 
    For at hurtig tænde/ slukke for lydløs tilstand, i standby mode tryk  

på og hold indtrykket # tast.  

13.1 Profil indstillinger 

    Vælg Menu >Lyd, og følgende: 

-   Ringesignalets indstillinger>Ringesignal eller SMS ringesignal.  

Ved hjælp af Op/ Ned taster vælg lyd og godkend ved at trykke  

på OK. 

- Indstillinger af lydstyrke, for at ændre lydstyrke af ringesignal  
eller SMS ringesignal, alarmens lydstyrke, samtalens lydstyrke  
samt styrke af lyd ved opstart/slukning af telefonen. For at ændre  
lydstyrke vælg tilsvarende option, tryk på Vælg og ved hjælp af  
Op/Ned taster tilpas lydstyrkens niveau. Godkend, trykke på Vælg. 

- Ringesignal type, for at tænde/ slukke for lyd af ringesignal, SMS 
signal, alarm. 
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- Andre lyde, for at indstille lyd af taster, signal ved lavt batteri samt lyd 
ved telefonens opstart /slukning. 
 

 

14 FAQ (PROBLEMLØSNING) 

    Reparationer af telefonen skal udelukkende udføres af en autoriseret 
servicetekniker. Du må ikke selv udføre reparationer eller ændringer, 
da dette medfører tab af garanti!  
 

 

15 FABRIKSINDSTILLINGER 

+For at vende tilbage til startindstillinger af telefonen, vælg Menu > 
Indstillinger >Telefonens indstillinger>Gendannelse af fabriksind-
stillinger, indtast adgangskode til telefonens blokade (standard 1234) 
og tryk 2 x OK for at nulstille og igen at opstarte telefonen. 
 

 
Oplysninger vedrørende genopladeligt batteri 

I telefonen findes et batteri, som bruges som nødforsyning i tilfælde  

af manglende strømforsyning fra el-netværket. Det bliver opladet  

ved hjælp af en strømforsyning som leveres sammen med telefonen.   

Driftstid af telefon som bliver forsynet udelukkende fra genopladelige 

batterier, afhænger af aktiv forbrug.  

 

Batteri vil efter mange opladninger og afladninger på en naturlig  

måde tabe energi. Mærker du betydeligt tab af effektivitet, skal du 

anskaffe et nyt batteri. Vi anbefaler udelukkende brug af batterier  

som er anbefalet af producenten.  
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Teknisk specifikation 

 
GSM bånd:   900/1800 MHz 
WCDMA bånd:  900/2100 MHz 
Batteriets type:  Ni-MH 
Batteriets kapacitet:  600mAh 
Opkaldstid:   op til 2 timer 
Standby mode:  op til 120 timer 
Strømforsyning: Input: 100-240V, 150mA 
Output:  5V,1A 

 

Bortskaffelse 

Elektronikaffald må ikke destrueres under daglig renovation.  

Udtjente elektriske produkter, skal deponeres på kommunernes 

genbrugs-pladser under ”Elektronik-affald”.  

Batterier skal deponeres separat under anviste beholder i henhold 

til gældende regler på området.  
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Egne notater: 
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Garanti   

MAXCOM udstyr er produceret og testet i henhold til den seneste 
produktion metoder. Gennemførelsen af nøje udvalgte materialer  
og stærkt udviklede teknologier sikrer problemfri funktion og lang  
levetid. 
 
Garantien er 2 år, gælder ikke for de genopladelige batterier eller 

strømfor-syninger til produkterne. Skader forårsaget som følge af  

forkert håndtering,  

drift, ukorrekt anvendelse eller opbevaring, forkert tilslutning eller 

installation, er force majeure eller anden ydre påvirkning er ikke  

omfattet af betingelser for garanti. I tilfælde af reklamation,  

forbeholder vi os ret til at reparere eller udskifte defekte dele eller  

give en erstatningsenhed. Indsend dit MAXCOM udstyr sammen  

med købsfaktura.                    
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