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Varning
Copyright © 2019-2020
Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.
Alla rättigheter förbehållna.
Ingen del av denna manual får reproduceras i någon form eller på något sätt utan skriftligt
tillstånd från Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.
Den här handboken beskriver endast egenskaper och funktioner i handenheten SED
GPH-610R. På grund av uppgraderingar av produktversioner eller andra skäl kan denna
manual ändras utan föregående meddelande. Om inget annat anges tjänar den här
manualen endast som en bruksanvisning. Eventuella påståenden, information och förslag i
denna manual utgör inte någon garanti av något slag, varken uttryckligt eller underförstått.
Version: H

Tillverkare: Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.
Adress:11/F, SED Science and Technology Building, Nanshan District, Shenzhen 518000,
Kina
Tel: +86-755-83697495
Fax: +86-755-83697113
E-post: sedwt@sedwt.com.cn
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Kapitel 1 – Komma igång

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna
handbok används på GSM-R-nätverk.
Kontakta din tjänsteleverantör för mer
information om tillämpliga nätverk.
Din handenhet är en radiosändare och
mottagare med låg effekt. Den tar emot
och sänder radiofrekvenssignaler under
användning. När du använder
handenheten för kommunikationsändamål,
styr systemet för samtalsbehandling den
överförda effektnivån för din handenhet.
Den handhållna enhetens maximala
driftstemperatur är 40 °C.

Säkerhetsföreskrifter

Läs följande
säkerhetsföreskrifter för att

undvika fara och följa
lagstiftningen.

Barn:
Förvara handenheten på en säker plats
utom räckhåll för barn. Låt inte barn leka
med handenheten eller tillbehören.
Felaktig användning av barn kan skada
handenheten eller dess tillbehör och
orsaka personskador. Barn kan även svälja
löstagbara delar av handenheten, till
exempel SIM-kortet och batteriet.
Miljöskydd:
Kassera inte handenheten eller
elektroniska tillbehör, såsom
batteriladdare, hörlurar och batteri,
tillsammans med organiskt avfall. Följ den
lokala lagstiftningen och återvinna alla
delar av produkten.
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Trafiksäkerhet:
Följ de lokala lagar och föreskrifter som
reglerar användningen av handenheter
under körning. Om lokal lagstiftning
tillåter dig att använda en handenhet
medan du kör ett fordon måste du följa
dessa instruktioner:
● Fokusera på att styra fordonet och var
uppmärksam på trafiken
● Använd handsfree-läget för att ringa
samtal
● Om körförhållandena inte är idealiska
ska du stanna fordonet vid vägkanten
innan du använder handenheten.
Placera inte handenheten ovanför eller
nära krockkudden när den utlösts,
eftersom den expanderade krockkudden
genererar stark yttre kraft som kan orsaka
personskador.
Kontakta din biltillverkare för att
säkerställa att elektroniska enheter som
används i ditt fordon inte påverkas av
radiovågor.

Offentliga platser:
Stäng av handenheten på offentliga
platser om det behövs.
Flygplan:
Följ lagstiftningen. Användning av
handenheten på flygplan stör
flygstyrsystem. Stäng av handenheten
innan du går ombord.
Nära en explosionsplats:
Stäng av handenheten på rivningsplatser
eller på platser där det är nödvändigt att
stänga av dubbelriktad radio för att
undvika störningar av rivningsarbeten. Följ
regler och föreskrifter.
Nära farliga föremål:
Stäng av handenheten på bensinstationer
eller nära farliga ämnen, såsom bränsle
och kemiska reagenser.
Sjukhus:
Stäng av handenheten på sjukhus och nära
medicintekniska produkter märkta med
skyltar som förbjuder användning av
handenheter.
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Pacemakers:
Handenheter stör pacemakers, använd
dem enligt följande instruktioner:
● Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan
en handenhet i standby-läge och en
pacemaker
● Placera inte handenheten i en bröstficka
● Använd örat längst bort från
pacemakern för att svara på samtal
● Stäng av handenheten om du känner dig
obekväm.
Hörapparater:
Om du använder hörapparat bör du
kontakta din läkare och hörapparatens
tillverkare för att kontrollera om din
hörapparat är känslig för störningar från
handenheter.

：Var försiktig med hörlurarna, starkt
ljudtryck från hörlurar och öronsnäckor
kan orsaka hörselnedsättning.
Störningar:
Alla handenheter kan drabbas av

störningar som påverkar prestandan.
Tillbehör och batterier:
Använd endast avsedda tillbehör och
batterier. Felaktig batterianvändning kan
orsaka fara. Använd laddare som är
godkända av Shenzhen SED Wireless
Communication Technology Co., Ltd.

Obs: För att ytterligare förbättra
handenhetens användarupplevelse har vi
använt batterier med större kapacitet
(1900 mAh) i GPH-610R V4.0 för att
förlänga batteritiden. Av
kompatibilitetsskäl bör du använda
motsvarande batteri för handenheten.
Använd till exempel 1900 mAh-batteriet
för GPH-610R V4.0-handenheten istället
för 1500 mAh-batteriet. Du kan särskilja
handenheter och batterier på följande
sätt:
1. Särskilja GPH-610R V4.0-handenheten
Det finns en tydlig “V4.0”-märkning på
etiketten i batterifacket på GPH-610R
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V4.0-handenheten, medan detta märke
inte är finns på V3.0, som visas i följande
bild.

GPH-610R V4.0

GPH-610R V3.0
2. Särskilja 1900 mAh och 1500
mAh-batterier
Färgen på 1900 mAh-batteriets hölje är
grå och kapaciteten som anges på
batteriets etikett är 1900 mAh. Färgen på
1500 mAh-batteriets hölje är svart och

kapaciteten som anges på batteriets
etikett är 1500 mAh, som visas i följande
bild.

1900-mAh-Akkus 1500-mAh-Akkus

Obs: När du sätter i batteriladdaren för att
ladda handenheten ska du ta inte ur
batteriet ur handenheten eller sätta i
batteriladdaren i en handenhet utan
batteri. Detta kan leda till skador på
handenheten.

Kortslut inte batteriet. Om ett
metallföremål kommer i kontakt med den
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exponerade elektroden på batteriet
uppstår kortslutning, som kan orsaka
skador på egendom eller kroppsskador.
Förhindra oavsiktligt läckage genom att
förvara laddade batterier på korrekt sätt.
Var noga med att inte placera batteriet i
fickan, plånboken eller en väska eller påse
tillsammans med andra metallföremål.
Nödsamtal:
Säkerställ att handenheten är påslagen i
ett serviceområde. Slå nödnumret i
standby-läge. Tyck sedan på .
Informera operatören om var du befinner
dig. Avsluta inte samtalet innan du fått
instruktioner.
Temperaturomfång:
Temperaturomfånget för användning av
handenheten är -20 °C till +55 °C och
omgivningstemperaturen för adapterdrift
är 0 °C till + 45 °C (relativ luftfuktighet 5 %
till 95 %).
Spänningsområde:

Spänningsområdet för handenhetens
batteri är 3,6 V till 4,2 V.
Altitud:
Det rekommenderas att handenheten
används på en altitud från -100 m till
2500 m.

Information om Specific absorption rate

(SAR)

DENNA PRODUKT UPPFYLLER
INTERNATIONELLA REKOMMENDATIONER
FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGAR.
Enheten överensstämmer med
RF-specifikationer när enheten används 5
mm från kroppen.
Din handenhet är en radiosändare och
-mottagare. Den är konstruerad och
tillverkad för att inte överskrida gränserna
för exponering för radiofrekvensenergi (RF)
som definieras av internationella
standarder. Dessa rekommendationer har
fastställts av International Commission on
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non-ionizing radiation protection (ICNIRP),
som förespråkar en betydande
säkerhetsmarginal för att säkerställa
skyddet för alla personer, oavsett ålder
och hälsa. Rekommendationerna för
exponering för handenheter använder en
måttenhet som kallas SAR-värde. Den
SAR-gräns som rekommenderas av ICNIRP
för handenheter som används av
allmänheten är 2,0 W/kg i genomsnitt per
tio gram vävnad.
Även om det kan finnas skillnader mellan
SAR-nivåerna för olika handenheter och
vid olika positioner, uppfyller de alla de
internationella skyddsnormerna för
exponering för radiovågor.
Det högsta SAR-värdet för handenheten
GPH-610R vid testning av
överensstämmelse med standarden är
0,652 W/kg i enlighet med ICNIRP:s
rekommendation.
Tester för SAR har utförts med
rekommenderade driftslägen när

handenheten sänder på sin högsta
certifierade effektnivå i alla testade
frekvensband. Även om SAR bestäms vid
den högsta certifierade effektnivån ligger
de faktiska SAR-nivåerna för handenheten
under drift i allmänhet under det
maximala SAR-värdet. Detta beror på att
handenheten är utformad för att fungera
på flera effektnivåer för att endast
använda den kraft som krävs för att nå
nätverket. Ju närmare basstationens
antenn man är, desto lägre är i allmänhet
effekten.
För att begränsa exponeringen för
radiovågor rekommenderas att du minskar
samtalstiden med handenheten eller
använder ett headset. Syftet med dessa
försiktighetsåtgärder är att hålla
handenheten borta från huvudet och
kroppen.

Miljöhänsyn

Följ lokala föreskrifter om avfallshantering
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av förpackningsmaterial, förbrukade
batterier och gamla handenheter, och
återvinn dem. SED Wireless har märkt
batteriet och förpackningen med
standardsymboler för att främja
återvinning och lämplig avfallshantering.

Kassera inte batteriet med vanligt
hushållsavfall.

Förpackningsmaterialet är
återvinningsbart.

Plastmaterialet är återvinningsbart
(Denna symbol identifierar även
plasttypen).
WEEE-märkning: “Information till
konsumenten”

Kassering av produkt

Produkten är designad och tillverkad med
högkvalitativa material och komponenter
som kan återvinnas och återanvändas.

När den här överkryssade
papperskorgen förknippas
med en produkt betyder det
att produkten omfattas av

EU-direktiv 2014/53/EU.
Var medveten om de lokala
hämtningsreglerna för elektriska och
elektroniska produkter.
Vänligen agera i enlighet med lokala regler
och släng inte gamla produkter med
hushållssoporna. Korrekt bortskaffande av
uttjänta produkter bidrar till att förhindra
potentiellt negativa konsekvenser för miljö
och mänsklig hälsa.
Den här enheten kan innehålla
handelsvaror, teknik eller programvara
som omfattas av exportlagar och regler
från USA eller andra länder, som du måste
följa.
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Försäkran om överensstämmelse

Vi,
Shenzhen SED Wireless Communication Technology Co., Ltd.
11/F, SED Science and Technology Building, Nanshan District,
Shenzhen 518000
Kina

försäkrar under enskilt ansvar att produkten
SED GPH-610R
ER-GSM Tx:873MHz-915MHz

Rx:918MHz-960MHz
GSM1800 Tx:1710MHz-1785MHz

Rx:1805MHz-1880MHz
Den maximala effekten för ER-GSM är 2 W, den maximala effekten för GSM1800 är
1 W.
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Vi försäkrar härmed att ovan nämnda produkt överensstämmer med de väsentliga kraven i
direktiv 2014/53/EU.
Produkten är CE-märkt enligt direktiv 2014/53/EU:

Datum: 16 december 2019 Auktorisering:
Underskrift:

Namn: Frank HE
Yrkestitel: Vice President
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Din handenhet

Uttag

Ljussensor

Vänster
funktionsknapp

PTT-knapp

Indikator

Hörlur

Volymknappar

Mikrofon

Höger funktionsknapp

Meddelande för nödsamtal

Knapp för att avsluta
samtal/strömbrytare

Uppringningsknapp
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Obs: Bilderna i den här manualen är endast avsedda för illustrationssyfte av funktioner och
kan skilja sig från din handenhet.

Högtalare

Kamera

Batteri och bakstycke
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Beskrivning av ikoner

Signalstyrka: Antalet pinnar anger signalstyrkan i stigande ordning.

Nätverk hittades inte: Handenheten är utanför nätets täckningsområde.

Läge för manuellt val Läget för manuellt nätverksval är aktivt.

Inget SIM-kort: Indikerar att inget SIM-kort är isatt

Batterikapacitet: Indikerar kapacitet.

Klocka: Om du ställer in ett alarm visas denna ikon på skärmen.

Vibrationsläge: Inkommande samtal (och sms) får handenheten att vibrera.

Tyst läge: Ingen ringsignal vid inkommande samtal (och sms).

Ringsignal och vibration: Inkommande samtal (och sms) får handenheten att
ringa och vibrera.

Nytt meddelande: Indikerar ett nytt textmeddelande.

Hörlursläge: Handenheten är inställd på att använda hörlurar.
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Vidarekoppling: Vidarekopplingsfunktionen är aktiverad.

Roaming: Handenheten är i roaming-läge.

Anslutning vid påslagning: GPRS kommer att anslutas när enheten slås på.

GPRS anslutet: GPRS är anslutet.

GPRS aktiverat: GPRS-funktionen har aktiverats och data överförs.

GPRS-fel: Fel har uppstått i GPRS-uppringning eller status.

Ingen ASCI-funktion: Det aktuella nätverket stöder inte ASCI-funktioner.
Synkronisering av funktionsnummer: Ett funktionsnummer kräver
synkronisering.

Bluetooth: Bluetooth-enheten startar.

Bluetooth: Bluetooth-enheten är ansluten.

GPS: GPS har startats.

Cell lock: Cell lock eller Cell forcing har öppnats
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FOTA: Har firmware för uppgradering trådlöst.

Wifi:Wifi anslutet.

Samtal: Att prata i telefon.

Missade samtal: Vissa samtal har inte besvarats.

Flygplan läge:Mobilsignalen stängs av.

Wifi:Wifi-hotspot öppen.

www.malux.se
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Förberedelser

Sätt i ett giltigt sim-kort innan du använder handenheten. Sim-kort tillhandahålls av
leverantörer av nätverkstjänster.

Obs: Förvara sim-kort utom räckhåll för barn.

Installera sim-kortet och batteriet
1. Tryck in knappen på bakstycket och
skjut sedan bakstycket nedåt.

2. Ta bort bakstycket och batteriet.
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3. Säkerställ att springan i sim-kortet och springan för sim-kortplatsen pekar i samma
riktning och att sidan med en metalldel är vänd nedåt. Skjut sedan in sim-kortet i
sim-kortplatsen.

Obs: Sim-kortet och dess kontakt kan lätt skadas av repor eller böjningar. Du bör därför
vara försiktig när du använder, sätter i och tar ut sim-kortet
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4. Sätt i batteriet i utrymmet, placera bakstycket på handenhetens baksida och skjut det
uppåt för att fästa det i handenheten.
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Ladda batteriet

Med hjälp av en reseladdare:
Anslut laddaren till uttaget längst ner på handenheten. Säkerställ att den sida som är
markerad med “SED” på laddaren överensstämmer med handenhetens framsida. Anslut
laddarens kontakt till eluttaget.
När handenheten visar att laddningen är klar tar du bort laddaren från handenheten och
tar sedan bort den andra kontakten från eluttaget.
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Kapitel 2 –
Grundläggande
funktioner
2.1 Slå på/stänga av

Uppstart
För att slå på handenheten:
 Håll intryckt i ungefär tre

sekunder för att slå på handenheten.
Om batterinivån är låg stängs
handenheten automatiskt av när den
slagits på. Byt då ut eller ladda
batteriet. Handenheten utför ett
självtest. Detta kan ta flera sekunder.
Om inget sim-kort är isatt i
handenheten visas ett
skärmmeddelande där du uppmanas
att sätta i ett sim-kort. När du har
satt i ett sim-kort kontrollerar
handenheten automatiskt om

sim-kortet är giltigt.
 Om ditt sim-kort är konfigurerat med

pin-kontroll anger du pin-koden och
trycker på .

När PIN-kontrollen har lyckats ansluts
handenheten till nätverket.

Obs: Om du anger fel pin-kod tre gånger i
följd visar skärmen meddelandet att pin är
låst. Du måste då ange din personliga
upplåsningskod (PUK).

När handenheten har hittat ett nätverk ser
du nätverksnamnet, signalstyrkan, tiden,
datumet och standby-bilden på skärmen.
Avstängning
 Håll intryckt i ungefär fem

sekunder och välj sedan Stäng av för
att stänga av handenheten.

Varning: Om du tar ut batteriet när
handenheten används kommer all
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information som inte sparats att gå
förlorad och handenheten eller sim-kortet
kan skadas.
Slå inte på handenheten när det är
förbjudet att använda en handenhet eller
när det kan orsaka störningar eller fara.

2.2 Handenhetens lägen

Standby-läge

Standby är grundläget. När du har slagit på
handenheten går den till standby-läge. Här
kan du
 Se aktuellt datum och tid,

batteristatus och ringläge.

När du har knappat in ett telefonnummer
kan du
 Trycka på för att ringa upp

numret eller
 Trycka på för att spara numret

i en telefonbok.

När du går in i en meny kan du
 Trycka på eller trycka på

flera gånger för att gå tillbaka till
standby-läget.

Obs: Du kan trycka på lägg på-knappen för
att avsluta ett samtal. Skärmen visar att
samtalet har avslutats.

Samtalsläge

När du ringer eller svarar på ett samtal går
handenheten till samtalsläge.

2.3 Grundläggande samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

Ring ett samtal på följande sätt:
 1 Ange ett telefonnummer i

standby-läge. Tryck på för att
ringa upp numret.

Obs: Om anslutningen misslyckas visas ett
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meddelande om samtalsfel. Det uppringda
telefonnumret sparas automatiskt i
samtalsloggen.
 2 I standby-läge kan du trycka på

för att komma till en lista över
alla samtalsloggar.

Ringa ett internationellt avgiftsamtal

Ange landskod, riktnummer och
telefonnummer (utan mellanslag) och
 Tryck därefter på för att ringa

ett internationellt avgiftsfritt
nummer Slå “+” när du anger
landskoden och håll intryckt
för att mata in siffror.
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Signalikon

Översättning av
funktionsnummer

Batteri-ikon

Datum och tid

Operatör

Funktions-
nummer
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Använda telefonboken för att ringa

samtal

Välj ett telefonnummer från telefonboken
för att ringa samtal och
 Tryck sedan på för att slå

numret.

Återuppringning av det senaste numret

I standby-läge,
 Tryck på två gånger för att

ringa upp numret du senast ringde.
Det senast slagna numret sparas
automatiskt i handenheten.

 Tryck på för att komma till en
lista med uppringda nummer. I
nummerlistan kan du välja ett
nummer och trycka på för att
slå numret.

Obs: Din nätverksleverantör har ställt in
ett eller flera nödnummer (till exempel
112). Du kan ringa dessa nödnummer även
om inget sim-kort är isatt i handenheten.

Besvara ett samtal

När du tar emot ett inkommande samtal
visar handenheten information om
samtalet. Om du abonnerar på funktionen
för visning av inkommande nummer
(kontakta din nätverksleverantör för
aktivering), visas det inkommande numret
(eller namnet om det är lagrat i
telefonboken) samt funktionsnumret på
din handenhets skärm.
 Tryck därefter på för att svara

på samtalet med det förinställda
svarsläget.
För att ändra svarsläge, gå till
Meny>Inställningar>
Samtalsinst.>Anykey svar.

 Tryck på eller för att svara
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på ett samtal om svarsläge inte är valt.
 Tryck på valfri knapp utom ,

, , för att besvara ett
inkommande samtal om svarsläget är
inställt på Anykey svar.

Obs: För närvarande har handenheten

stöd för svar på samtal med valfri knapp
för samtal i standby-läge.

Under samtalet visas samtalslängden och
uppringarens nummer på skärmen (om
numret finns i telefonboken visas
namnet).
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Obs: Ett inkommande samtal avbryter alla
andra funktioner.

Avsluta ett samtal

 Tryck på för att avsluta ett
samtal.
När samtalet avslutas visas samtalets
längd på skärmen.

Avvisa ett samtal

Du kan trycka på eller för att
avvisa ett inkommande samtal.

Justera volymen

 Tryck på och på
handenhetens högra sida för att
justera volymen i standby-läge och
på tidräknaren eller gränssnittet för
sifferinmatning under samtal.

 Tryck på i gränssnittet för
tidsräknaren för att till
handsfree-läget under samtal.
Högtalaren blir aktiv och avger ett
ljud. Ordet Högtalare visas på
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skärmen.
 Tryck på för att lämna

handsfree-läget.
Obs: När handenheten går till
handsfree-läget kan högtalaren ha hög
volym. Placera därför inte handenheten
nära örat innan du trycker på
handsfree-knappen.

Ringa ett nödsamtal

När inget SIM-kort är isatt
Slå på handenheten. När meddelandet om
att sim-kortet inte är isatt visas på
skärmen,
 Ange nödnumret (t.ex. 112) och tryck

på för att ringa nödsamtalet.
När ett sim-kort är isatt
 I standby-läge, ange nödnumret

(t.ex. 112) och tryck på .

Se missade samtal

Om du inte svarar på ett inkommande
samtal sparas numret för det missade
samtalet automatiskt i en samtalslista.

 Gå tillMeny > Samtal > MISSADE och
öppna listan. Du kan trycka på
för att slå numret från ett missat
samtal direkt.
När du missar ett samtal visas antalet
missade samtal på skärmen i
standby-läge.

 Tryck på i listan över missade
samtal för att visa information om
varje missat samtal, inklusive
telefonnummer för missade samtal,
och klockslagen för de tre senaste
missade samtalen från ett specifikt
nummer samt klockslagen för de
missade samtalen.

 Tryck på för att visa följande
meny för att hantera poster i
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listgränssnittet:
1 Visa: Visar detaljer.
2 Ring: Ringer upp numret.
3 Skriv meddelande: Skriver ett
meddelande till detta nummer.
4 Spara till telefon: Sparar detta nummer i
telefonboken.
5 Redigera och ring: Redigerar detta
nummer och slår sedan det nya numret.
6 Radera: Raderar loggen över det här
samtalet.
7 Radera alla: Raderar loggen över alla
missade samtal. Tryck på för att
bekräfta funktionen eller tryck på
för att avbryta funktionen.

Meny under ett punkt-till-punkt-samtal

Under pågående samtal kan du trycka på
för att öppna en meny. Den här

menyn innehåller alternativ:
Parkera/återuppta, Telefonbok,

Meddelanden, Ljudlös, RF Övervakning,
Cell Tvinga (valfritt) och Cell Låsa (valfritt).

Hantera flera samtal

Innan du använder den här funktionen kan
du behöva skaffa den här tjänsten från
tjänsteleverantören.
Under ett pågående samtal eller när ett
samtal parkeras kan du ringa ett andra
samtal.
När du ringer ett andra samtal under ett
pågående samtal parkeras det första
samtalet och handenheten ringer det
andra numret. Om det andra samtalet
besvaras visas numren för det pågående
samtalet och det parkerade samtalet på
skärmen. Du kan följa meddelandet på
skärmen och trycka på för att
komma till följande meny:
1 Skifta samtal: Byter plats på pågående
och parkerat samtal.
2 Släpp aktiv: Avslutar det pågående

www.malux.se



SED GPH-610R 4.0 Användarmanual

- 35 -

aktiva samtalet.
3 Släpp parkerad: Avslutar det parkerade
samtalet.
4 Släpp alla: Avslutar alla pågående och
parkerade samtal.
5 Skapa flersamtal: Konfigurerar
trepartssamtal i telefonkonferensläge.
6 Koppla Samtal: Den här menyn avslutar
det pågående samtalet och kopplar ihop
det pågående samtalet med det parkerade
samtalet.
7 RF Övervakning: Visa RF-övervakning
under samtal.

2.4 Funktioner för GSM-R

GSM-R-funktionen är en dedikerad
funktion för denna handenhet, speciellt
utformad och utvecklad för
järnvägsrelaterade tjänster. Den måste
stödjas av GSM-R-nätverket och ett
dedikerat sim-kort.
Beskrivning

Samtal mellan två parter: Indikerar
ett röstsamtal mellan två parter.
Gruppanrop: Ett Gruppanropsom
tillåter flera lyssnare men bara en
talare i taget. Användaren trycker in
och håller ned PTT-knappen för att
uppta rätten att tala och släpper
PTT-knappen för att sluta tala.
Lyssnaren kan trycka på PTT-knappen
för att få rätten att tala när den är
tillgänglig. Efter att ha fått rätten att
tala kan användaren göra det.
Utrop: Ett Utrop liknar ett
Gruppanrop. Endast initiativtagaren
till samtalet har möjlighet att tala och
behöver inte hålla ned PTT-knappen.
Andra användare kan lyssna på
samtalet men kan inte få rätten att
tala.

Initiera ett samtal mellan två parter

I standby-läge kan du ange telefonnummer,
kortnummer eller funktionsnummer för
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den uppringda parten och trycka på
för att initiera ett samtal enligt
meddelandena på skärmen. Det senast
registrerade funktionsnumret skickas till
nätverket av UUS1. Se förfarandet för att
ringa ett samtal i avsnittet om
grundläggande samtalsfunktioner.

Initiera ett gruppanrop

I standby-läge kan du ange ett Gruppanrop
nummer och trycka på
uppringningsknappen. Din handenhet
kommer automatiskt att aktivera
samtalsmenyn enligt
sim-kortsinställningarna. Du kan initiera
ett gruppsamtal genom att välja
gruppsamtalet i menyn. Du kan även gå till
Meny > GSM-R > Gruppanrop och välja
Gruppanrop.

Initiera ett utrop

I standby-läge kan du ange ett utrop

nummer och trycka på
uppringningsknappen. Din handenhet
kommer automatiskt att aktivera
samtalsmenyn enligt
sim-kortsinställningarna. Du kan initiera
ett utrop genom att välja utrop i menyn.
Du kan även gå tillMeny > GSM-R >
Gruppanrop och välja Utrop.

Obs: Skärmen visar inte menyn för att
välja gruppanrop/utrop om ett felaktigt
eller inaktiverat gruppanrop/utrop
nummer anges i standby-läge. Då kan du
inte initiera ett gruppanrop/utrop.

Initiera ett järnvägsnödanrop

I standby-läge kan du
 Hålla höger funktionsknapp

intryckt för att initiera ett
järnvägsnödanrop. Skärmen visar ett
bekräftelsemeddelande innan ett
järnvägsnödanrop påbörjas.

www.malux.se



SED GPH-610R 4.0 Användarmanual

- 37 -

 Tryck på PTT-knappen för att bekräfta
det, vilket är det enda sättet att
inleda ett järnvägsnödanrop.

Avsluta ett gruppanrop

Personen som initierat ett gruppanrop kan
avsluta gruppsamtalet enligt följande:
Tryck på under det pågående
gruppsamtalet. Skärmen informerar dig
om att betyder “stäng” och
att betyder “lämna”. Tryck på

för att avsluta gruppanrop.

Obs: Sändaren kan också avsluta ett
gruppanrop. Andra personer än den som
initierat gruppanrop kan lämna ett
gruppsamtal, men kan inte avsluta
gruppanrop.

Avsluta ett utrop

 Endast den person som initierat ett
utrop kan avsluta det, genom att

trycka på .
Obs: Sändaren kan också avsluta ett utrop.
Andra personer än den som initierat utrop
kan lämna ett utrop, men kan inte avsluta
utrop.

Lämna ett Gruppanrop

Personen som initierat ett gruppanrop kan
lämna gruppanrop enligt följande:
 Tryck på under det pågående

gruppanrop. Skärmen informerar dig
om att betyder “stäng” och
att betyder “lämna”. Tryck
på för att lämna gruppanrop.

Mottagarna av gruppanrop kan
 Trycka på för att lämna

gruppsamtalet.

Obs: Användare kan inte avsluta vissa
högprioriterade Gruppanrop.

www.malux.se



SED GPH-610R 4.0 Användarmanual

- 38 -

Lämna ett utrop

Mottagarna av utrop kan
 Trycka på för att lämna Utrop.

Gå med i ett gruppanrop/utrop

Du kan gå med i ett gruppanrop eller utrop
på följande sätt:
1 När du får en aviseringssignal för ett
gruppanrop eller utrop kan du gå med i
samtalet.
2 Under ett gruppanrop eller utrop kan du
ange numret på gruppanrop eller utrop i
standby-läge. Handenheten ansluter
automatiskt till gruppanrop eller utrop.

Uppta upplänken under ett pågående

gruppanrop

Under gruppanrop visas ett
skärmmeddelande där du kan
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 Trycka på PTT-knappen om rätten att
tala är tillgänglig. I det här fallet kan
du hålla ned PTT-knappen för att få
rätten att tala.
Om du tilldelas rätten att tala
uppmanar handenheten dig att göra
det. I det här fallet kan du tala till
gruppen.

 Om du släpper PTT-tangenten
återgår du till att endast kunna lyssna
och de tidigare lyssnarna indikeras
med ett “Roger-pip” Om ingen
uppmaning att tala visas på skärmen
kan du endast lyssna på gruppanrop.

Obs: Du kan inte uppta upplänken till ett
pågående utrop.

Ta emot ett samtal mellan två parter

under ett pågående gruppanrop eller

utrop

När du får ett samtal mellan två parter

under ett gruppanrop eller utrop
meddelar handenheten att du har ett nytt
meddelande.
 Tryck på för att återgå till

standby-läge för att vänta på
aviseringssignalen för detta
personsökarmeddelande, eller tryck
på för att ignorera det.

Du kan även
 Trycka på för att vänta på

aviseringsmeddelandet för detta
personsökarmeddelande.

Innan detta:
Om du har rätten att tala i ett
gruppanropska du släppa den och avsluta
gruppsamtalet.
Om du lyssnar under ett gruppanrop ska
du lämna gruppanrop.
Om du har initierat ett utropska du avsluta
utrop.
Om du är mottagare av ett utrop ska du
tillfälligt lämna samtalet.
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När du har sett aviseringsmeddelandet för
ett nytt samtal mellan två parter:
 Tryck på för att besvara detta

samtal eller tryck på för att
avvisa samtalet.

När det aktuella samtalet avvisas eller
samtalet avslutas och om det föregående
utrop eller utrop inte slutförts, kommer du
automatiskt att gå med i föregående
gruppanrop eller utrop.

Obs:Om väntetiden för meddelandet det
nya samtalet mellan två parter tar slut
betraktas det aktuella samtalet som
avslutat. Om prioriteten för det
inkommande samtalet mellan två parter är
på en hög nivå kommer du automatiskt att
avsluta det aktuella gruppanrop eller
avsluta det aktuella utrop och återgå till
standby-läget för att vänta på
aviseringssignalen för samtal mellan två
parter. I det här fallet kan du välja att

besvara eller avvisa detta samtal. Om
prioriteten för det pågående gruppanrop
eller utrop är på en viss nivå kan du inte
svara på samtalet mellan två parter.

Ta emot ett gruppanrop/utrop under ett

gruppanrop/utrop

Om du får en aviseringssignal om ett nytt
gruppanrop eller utrop medan ett annat
pågår kan du
 Trycka på för att avvisa det nya

samtalet
 Trycka på för att besvara det

nya samtalet. Innan du besvarar det
nya samtalet:
Om du har rätten att tala i
föregående gruppanrop släpper du
upplänken och avslutar det
gruppanrop.
Om du lyssnar under det föregående
gruppanrop ska du lämna
gruppanrop.
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Om du är mottagare av det
föregående utrop ska du lämna det
utrop.
Om du har initierat det föregående
utrop ska du avsluta det samtalet.

Ta emot ett gruppanrop/utrop i ett

pågående samtal mellan två parter

Om du får en aviseringssignal om ett nytt
gruppanrop eller utrop under ett
pågående samtal mellan två parter kan du
 Trycka på för att avvisa det nya

samtalet
 Trycka på för att besvara det

nya samtalet.

Ta emot ett samtal mellan två parter i ett

pågående samtal mellan två parter

Se instruktionerna för hantering av flera
samtal i avsnittet om grundläggande
samtalsfunktioner.

Ta emot flera samtal i ett samtal

samtidigt

Om du får flera samtal i ett samtal
samtidigt kan du välja att svara på ett av
samtalen genom en lista på skärmen.

Automatiskt högprioritetssvar

Om prioriteten för ett samtal som tas
emot i standby-läge uppfyller automatiskt
svar, svarar din handenhet automatiskt på
detta samtal.Om prioriteten för ett
mottaget samtal under ett pågående
samtal är högre än för ett befintligt samtal
och det mottagna samtalet har automatisk
svarsprioritet, svarar din handenhet
automatiskt på det nya samtalet.

Obs: Innan samtalsprocessen automatiskt
besvarar ett samtal med hög prioritet
hanterar handenheten det tidigare
samtalet beroende på typen av
föregående samtal och om du initierat det
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tidigare samtalet. Järnvägsnödanrop

Om järnvägsnödanrop är tillåtna kan du
bara hålla ned höger funktionsknapp

för att ringa ett
järnvägsnödanrop i standby-gränssnittet.

Hantering av funktionsnummer

I standby-läge kan du direkt ange
teckensträngen för ett funktionsnummer
och sedan trycka på för att registrera,
avregistrera, undersöka eller
tvångsavregistrera funktionsnumret. Du
kan även välja Identitet för att utföra
åtgärder som är relaterade till
funktionsnumret. Det registrerade
funktionsnumret visas på
standby-skärmen. Om fler än ett
funktionsnummer är registrerade visas det
senast registrerade numret.
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Kapitel 3 –
Inmatningslägen
När du använder en handenhet måste du
mata in textinformation då och då. När du
till exempel vill lägga till en ny telefonbok,
skriva ett nytt meddelande eller ställa in
en viss funktion måste du använda rätt
inmatningsläge. Handenheten ger dig ett
korrekt inmatningsläge för att passa det
aktuella språket.
I Sverige har handenheten flera
inmatningslägen:
·Smart Svenska (S.sv): Du kan skriva
svenska ord i detta läge.
·Svenskt alfabete (sv): Du kan skriva
enstaka svenska bokstäver i detta läge.
·Smart Engelska (S.en): Du kan skriva
engelska ord i detta läge.
·Engelskt alfabete (abc): Du kan skriva
enstaka engelska bokstäver i detta läge.

·123: Du kan skriva siffror i detta läge.
·Tecken (*#&): Du kan skriva tecken i detta
läge.

Stöd för inmatningsspråk

Denna handenhet har stöd för engelska
och svenska.

Växla mellan inmatningslägen

När du går till textinmatning visas det
aktuella inmatningsläget längst ner på
skärmen. Du kan
 Trycka på för att växla till ett

annat inmatningsläge, eller
 Hålla intryckt för att välja stora

eller små bokstäver.

Inmatning av alfabet

Inmatningsläget för alfabet har alfabet
från olika språk. När du har gått till
inmatningsläget för alfabet trycker du på
motsvarande siffertangent för en bokstav
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för att mata in bokstaven. Tryck till
exempel på en gång för att skriva A,
tryck snabbt två gånger för att skriva B och
tre gånger för att skriva C.

Växla mellan abc/ABC

När du använder inmatningsläget för
alfabet, håll intryckt för att växla
mellan abc och ABC.
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Inmatning av ord

I läget för smart inmatning kan du
 Trycka på tangenten för en bokstav i

ett ord, så söker systemet i
biblioteket och visar sedan de
matchade orden.
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Du kan trycka på upp- och nedknapparna
för att välja ord och sedan använda
sifferknappen för att mata in ord.

Markörförflyttning
I textläge kan du
 Trycka på en riktningsknapp för att

flytta markören.

Inmatning av siffror

Läget för inmatning av siffror identifieras
med “123”. Du kan
 Trycka på för att växla till läget

för inmatning av siffror och ange
siffror i ett textområde.

 Tryck på motsvarande siffertangent
för att skriva önskad siffra.

Tecken

Du kan skriva tecken i huvudtextområdet.
 Tryck på för att växla till

inmatning med “*&#”-symbolen

 Tryck på för att avsluta.
Metod för inmatning av tecken:

 Tryck på upp- eller ned-knappen för
att välja en rad och tryck sedan på
motsvarande siffertangent för att
ange önskad siffra.
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Kapitel 4 – Meny
4.1 Använda en meny

Denna handenhet har många funktioner
som är anpassade efter dina behov. Dessa
funktioner består av menyer och
undermenyer. Du kan trycka på
riktningsknapparna och eller
använda kortkommandon för att komma
åt önskade menyer och undermenyer.

Välja en meny genom riktningsknapparna

1. I standby-läge trycker du på för att
öppna en huvudmeny.
2. Om huvudmenyn innehåller vissa
undermenyer, t.ex. SMS, kan du hitta
önskad undermeny genom att trycka på
riktningsknapparna och sedan trycka på

för att öppna undermenyn. Upprepa
detta steg om undermenyn du väljer

innehåller undermenyer.
Obs: Tryck på för att gå tillbaka till
föregående meny. Denna åtgärd ändrar
inte menyinställningarna. Om ett
menyalternativ är markerat med en siffra
kan du även trycka på sifferknappen för
att välja alternativet.

Öppna en meny med kortkommando

I standby-läge kan du trycka på
snabbtangenter för att öppna menyer eller
undermenyer. För att konfigurera
snabbtangenter går du till Inställningar >
Telefoninst > Genvägar.

4.2 GSM-R

GSM-R-funktionen är en dedikerad
funktion för denna handenhet, särskilt
utformad och utvecklad för
järnvägsrelaterade tjänster. Det kräver
stöd från GSM-R-nätverket och dedikerade
sim-kort. Den här menyn täcker följande
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funktioner: ringa järnvägsrelaterade
samtal, hantera speciella
järnvägsrelaterade funktionsnummer samt
ringa och hantera grupp- eller
broadcast-samtal.

Gruppanrop

Du kan använda funktionerna i den här
menyn för att ringa gruppanrop ellerutrop.
Du kan även ange ett nummer eller en
sträng direkt i standby-gränssnittet och
trycka på för att initiera ett samtal.
1 Gruppanrop: Den här menyn visar
aktiverade nummer för gruppanrop från
sim-kortet. Du kan välja ett nummer och
trycka på eller för att initiera ett
samtal.

Obs: Under ett pågående gruppanrop kan
du trycka på PTT-knappen för att få rätten
att tala om rätten är tillgänglig, Du kan
tala när skärmen uppmanar dig att göra

det.

2 Utrop: Den här menyn visar aktiverade
nummer för utrop från sim-kortet. Du kan
välja ett nummer och trycka på eller

för att initiera ett samtal.
3 Grupp ID hantering: Den här menyn
visar nummer från gruppanrop från
sim-kortet. Du kan välja eller välja bort ett
eller flera nummer enligt de faktiska
förhållandena för att underlätta valet
under samtal. För att välja ett nummer
trycker du på riktningsknappen för att
komma till numret och sedan på .
Resultatet av den här åtgärden beror på
behörighetsinställningarna för ditt
sim-kort.

4 Utrops ID hantering: Den här menyn
visar numren för utrop från sim-kortet. Du
kan välja eller välja bort ett eller flera
nummer enligt den faktiska statusen för
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att underlätta valet under samtal. För att
välja ett visst nummer trycker du på
riktningsknappen för att komma till
numret och sedan på . Resultatet av
den här åtgärden beror på
behörighetsinställningarna för ditt
sim-kort.

Obs: Ett nummer för gruppanrop eller
utrop som inte har valts i Grupp ID
hantering eller Utrops ID hantering visas
inte i Initiera ett gruppanrop eller Initiera
ett utrop. Gruppanrop eller utrop kan inte
tas emot. Var därför försiktig.

Underhåll(valfritt)

Inställningarna för underhåll är
inställningar som normalt inte är
tillgängliga för användaren i driftsläge.
Dessa inställningar är normalt endast
tillgängliga för auktoriserad
underhållspersonal.

1 Järnvägsnödanrop: Du kan använda
omkopplaren (Järnvägsnödanrop för att
göra Emergency GC aktivt/inaktivt på
sim-kortet. Du kan välja tid för
initialisering och bekräfta genom att ställa
in Järnvägsnödanropsknapp Tryck Tid
respektive Bekräfta tid.
2 Ange PtP samtalsprio.: Du kan använda
den här menyn för att ställa in prioritet för
samtal mellan två parter.
3 RF Övervakning: Du kan aktivera eller
inaktivera RF-övervakning. När det här
alternativet är aktiverat visas information
om RF-övervakning i Verktyg.
4 Aktiv meny: Du kan aktivera
underhållsmenyn genom att ställa in den
här menyn, och du behöver inte ange pin2
för att komma till underhållsmenyn.
5 Ljudsignal vid inget nät: Du kan använda
den här menyn för att ställa varningstonen
som indikerar ingen täckning till en, tre
gånger, periodisk eller inaktivera efter
behov.
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6 Ljud: Du kan justera telefonens ljud.
1) Utanför ringsignalkontrollen: Du
kan styra ringvolymen och
ringsignalen. När detta är inaktiverat
kan du justera ringvolymen och
ringsignalen enligt punkt 2 och 3
nedan. När detta är aktiverat kan du
justera ringvolymen och ringsignalen
iMeny > Inställningar >
Ljudintällningar.
2) Ringvolym: Du kan använda den
här menyn för att justera
ringvolymen för samtal mellan två
parter, gruppsamtal och
broadcast-samtal.
3) Rington: Du kan använda den här
menyn för att ställa in ringsignal för
samtal mellan två parter,
gruppsamtal, broadcast-samtal,
mottagande ringsignal och
bekräftelse av mottagande ringsignal
efter behov.

Uppdaterar SIM data

Du kan använda den här menyn för att
rensa GSM-R sim-kortrelaterade data som
lagras i telefonens minne och läsa in dem
igen från GSM-R sim-kortet.

4.3 Iidentitet

Om ditt SIM-kort kan registrera ett
funktionsnummer kan du utföra åtgärder
relaterade till funktionsnummer via den
här menyn. Denna meny innehåller
hantering, inklusive registrering av
funktionsnummer, avregistrering,
undersökning och byte. Du kan ange en
teckensträng direkt i standby-gränssnittet
och trycka på för att registrera,
avregistrera, undersöka och
tvångsavregistrera ett funktionsnummer i
nätverket. Resultaten av registrering,
avregistrering, undersökning och
tvångsavregistrering är beror på
nätverksinställningar och det inmatade
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numret.

1 Registrering: I GSM-R-nätverket kan du
registrera ett funktionsnummer med

någon av följande metoder:
1) Snabbregistrera FN: Ange

funktionsnumret som ska registreras i
gränssnittet för funktionsnummer,
tryck på och bekräfta
registreringen. Handenheten skickar
en registreringsförfrågan till
nätverket. Resultatet visas i en
popup-ruta på skärmen.

Obs: Resultatet av registrering av
funktionsnummer beror på
nätverksförhållanden och
funktionsnumrets giltighet.
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2) Tnr: Du kan ange motsvarande
TN-nummer och funktionsnummer
enligt anvisningarna, trycka på
och sedan bekräfta sedan
registreringen. Handenheten skickar
en registreringsförfrågan till

nätverket. Resultatet av
registreringen visas i en popup-ruta
på skärmen.

Obs: När du anger funktionsnummer
kan du trycka på för att
öppna en lista och välja det från
listan.

3) Lnr: Se Tnr.
4) Vnr: Se Tnr.
5) MSFN: Se Tnr.
6) TLO: Se Tnr.
7) Ange IC: Den här menyn låter dig
ange landsnumret för ett land eller
ett område. Ange landskoden och
tryck på OK. Landskoden sparas i
handenheten. När du använder
registreringsguiden för
funktionsnummer för att skicka en
begäran om registrering av ett
funktionsnummer läggs det sparade
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landsnumret automatiskt till framför
funktionsnumret.

2 Avregistrering: Du kan avregistrera ett
funktionsnummer. Denna meny listar alla
registrerade funktionsnummer. Välj ett,
tryck på och bekräfta sedan
avregistreringen.
3 Tvingad Avregistr.: Om du har tillstånd
att tvångsavregistrera andra användares
funktionsnummer kan du
tvångsavregistrera ett specifikt
funktionsnummer för en specifik
användare.
Inmatningsfönstret för funktionsnummer
är tillgängligt. Tryck på för att
avregistrera numren efter att ha bekräftat
att numren är korrekta.

Obs: Tvångsavregistrering av ett
funktionsnummer kan påverka normal
användning för andra användare. Använd
därför denna funktion med försiktighet.

4 Förfrågan: Du kan använda den här
menyn för att undersöka ett
funktionsnummers aktuella
registreringsinformation. Du kan ange
önskat funktionsnummer i
inmatningsfönstret och trycka på .
Förfrågningsresultatet visas på skärmen.
5 Ändra nuvarande FN: Om du registrerar
flera funktionsnummer kan du välja ett
funktionsnummer som ska visas. För att
växla till ett annat funktionsnummer, tryck
på riktningsknapparna för att välja ett
funktionsnummer och tryck sedan på .
För ett utgående samtal överförs
funktionsnumret och den funktionella
identiteten via UUIE. Om flera funktionella
registreringar gjordes överförs det senast
registrerade numret. Och när nuvarande
FN ändrats visas nuvarande FN i skärmens
standby-läge och överförs i samtal.
6 Avregistrera alla FN: Du kan använda
den här menyn för att avregistrera alla
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registrerade funktionsnummer.

Obs: Denna funktion är endast till för
tillfälliga funktionsnummer.

7 Synkronisera FN: Om ditt
funktionsnummer tvångsavregistreras
men handenheten inte får något
nätverksmeddelande kan du använda den
här menyn för att synkronisera ditt
funktionsnummer till nätverket. Resultatet
av synkroniseringen visas i en popup-ruta
på skärmen.

Obs: Hantering av ett funktionsnummer
kräver interaktion med nätverket, så det
kan ta en stund att avsluta
synkroniseringen.

4.4 Namn

Du kan använda telefonboken i
handenheten för att spara kontakter.
Handenhetens telefonbok: Varje kontakt

består av namn, telefonnummer,
samtalstyp, prioritet, företagsnummer,
e-post, adress och annan information. Gå
tillMeny > Namn för att gå till
telefonboken.
När du har gått in i telefonboken kan du se
en lista över alla kontakter och trycka på
riktningsknapparna för att välja olika
kontakter. Du kan också trycka på
motsvarande knapp för den första
bokstaven i namnet för att snabbt hitta
den kontakt du söker. Tryck till exempel på

en gång för att hitta kontakterna
som börjar med D, eller tryck två gånger
för att hitta kontakterna som börjar med E.
Skärmen kan också uppmana dig att
matcha flera bokstäver.
När du bläddrar mellan kontakterna kan
du trycka på för att slå numret till
den aktuella kontakten. Om kontakten
finns i handenhetens telefonbok och hör
ihop med flera nummer uppmanar
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handenheten dig att välja ett av numren
för uppringning.
I nummerlistans gränssnitt kan du trycka
på att öppna en popup-meny,
som har följande alternativ:

Visa

Välj en kontakt för att visa detaljer.
Välj en sparad kontakt och tryck på
för att visa detaljer och tryck sedan på

. Följande alternativ finns:
1 Ring: Välj det här alternativet för att slå
numret som hör ihop med denna kontakt.
Om den aktuella kontakten finns i
handenhetens telefonbok och hör ihop
med flera nummer uppmanar
handenheten dig att välja ett av numren
för uppringning.
2 Skriv SMS: Välj det här alternativet för
att skicka ett textmeddelande till denna
kontakt. Ett fönster för inmatning av sms
visas. När du har skrivit in ett meddelande

väljer du det tillhörande numret för att
skicka meddelandet (om den aktuella
kontakten bara har ett tillhörande
nummer skickar handenheten
meddelandet till detta nummer direkt).
3 Redigera: Välj det här alternativet för att
redigera information om den aktuella
kontakten.

Obs: Om denna post är inställd med en
gruppton används grupptonen, I annat fall
används standardtonen.

4 Radera: Välj det här alternativet för att
ta bort den här kontakten.
5 Kopiera till SIM/telefon: Om kontakten
ursprungligen har sparats på sim-kortet
väljer du det här alternativet för att
kopiera den till handenheten. Om
kontakten ursprungligen har sparats i
handenheten väljer du det här alternativet
för att kopiera den till sim-kortet.

www.malux.se



SED GPH-610R 4.0 Användarmanual

- 52 -

Obs: När en kontakt som ursprungligen
sparades i handenheten kopieras till
sim-kortet kopieras endast namnet och
telefonnumret för denna kontakt.

Skapa ny kontakt

Du kan lägga till en post för en
kontaktperson i handenheten.
Metoden för att lägga till en ny kontakt till
handenheten är som följer:
1. Gå in i gränssnittet för att lägga till en
kontakt. Tryck på riktningsknapparna för
att välja önskat inmatningsläge och
redigera kontakten.
2. För grupp-kontakter, tryck på
enligt skärmanvisningarna för att komma
till alternativet grupper och välj önskat
innehåll.
3. När redigeringen är klar trycker du på

för att spara innehållet.

Minnesstatus

Denna funktion kontrollerar
telefonböckernas totala kapacitet och
lagringsstatus, inklusive sim-kortets
kapacitet och handenhetens kapacitet.

Egna telefonnummer

Du kan redigera och spara numret från
sim-kortet för förfrågningar.

Kopiera alla

Den här menyn innehåller fyra alternativ:
1 SIM till telefon: Du kan kopiera alla
kontakter i sim-kortet till handenheten.
2 Telefon till SIM: Du kan kopiera alla
kontakter i handenheten till sim-kortet.

Obs: När du kopierar en kontakt i
handenheten till sim-kortet kopieras
kontaktens namn och telefonnummer.
Övrig information går förlorad.
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3 Telefon till oppbevaring: Du kan
återställa uppgifter om alla kontakter på
ett lagringskort till handenheten.
4 Oppbevaring till telefon: Du kan kopiera
uppgifter om alla kontakter i handenheten
till ett lagringskort.

Obs: Om du redigerar de sparade filerna
på lagringskortet kan det leda till att
återställningen misslyckas eller till och
med påverka handenhetens prestanda.

Radera alla

Du kan radera detta telefonnummer på
sim-kortet eller i handenheten.

4.5 SMS

Sms är en nättjänst. Det är inte säkert att
det nätverk du använder har stöd för den
här tjänsten. Kontakta din nätoperatör för
mer information. Beroende på
nätverksstöd kan sms skickas via text,
e-post eller fax. Innan du skickar ett sms

behöver du skaffa numret till relevant
servicecenter från din nätoperatör.
I standby-läge trycker du på
användardefinierade kortkommandon
eller väljerMeny > SMS för att komma till
sms-funktionen.
När du går till sms-funktionen trycker du
på för att välja något av följande
alternativ:
1 Nytt meddelande: Skriv ett
meddelande.
2 Ta bort tråd : Radera meddelanden i
listan.
3 SIM meddelanden: Hantera
meddelanden i sim-kortet.
4 Lagringsstatus: Visar status för sparade
meddelanden i sim-kortet och
handenheten, listar antalet sms och visar
den totala kapaciteten för sim, teoretiskt
sett inga begränsningar för telefonens
lagring.
5 Inställningar: Du kan ställa in alla
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parametrar som är relaterade till sms. Sms
skickas och tas emot enligt
parameterinställningarna.

Nytt meddelande

Du kan gå till Nya meddelanden. Du kan se
inmatningsrutan för text och redigera ett
textmeddelande i en sms-mall.
När du börjar skriva in tecken i fönstret för
att redigera ett meddelande visar skärmen
antalet tillåtna tecken och antalet aktuella
sidor enligt nedan. Du kan
 Trycka på för att växla mellan

inmatningslägen, till exempel smart
svenska, svenska alfabetet, smart
engelska, engelska alfabetet och 123.

 Håll intryckt för att växla
mellan abc och ABC.

 Tryck på för att radera ett
tecken.

 Håll intryckt för att radera alla
tecken. När du har redigerat ett

meddelande trycker du på för
att välja något av följande alternativ:
1) mottagar nummer: Du kan skicka

meddelandet till högst 20 nummer. I det
här fallet måste du ange ett nummer eller
välja ett nummer i telefonboken. Eller
skicka meddelandet direkt när du
redigerar meddelandet för att slutföra.

2) sätt in nummer: Gå in i
telefonboken, visa kontaktlistan, välj en
kontakt och sätt in dess nummer i
meddelandet. Om kontakten har flera
nummer uppmanas du att välja ett i listan.

3) Textmall: Välj en tidigare redigerad
sms-mall i redigeringsgränssnittet.

4) Släng: Om kontakten skrivs in i
rutan för inmatning av kontakt kommer
allt innehåll i rutan för innehållsredigering
att raderas, annars raderas allt innehåll
och returneras.
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Ta emot ett meddelande

När du får ett meddelande avger
handenheten en inställd aviseringssignal
eller vibration. Det nya meddelandet
sparas automatiskt under sms. -ikonen
visas på skärmen för att göra dig
uppmärksam på att du har ett nytt
meddelande och visa -ikonen. Du kan
välja att läsa det när som helst.
När du har gått in i valt meddelande
(innefattar mottaget meddelande eller
visat meddelande) kan du trycka på

för att välja något av följande
alternativ:

1) Ring: Ringer upp meddelandets
avsändare.

2) Svara: Svarar meddelandets
avsändare.

3) Tabort: Raderar meddelandet.
4) Lägg till i Personer/Visa kontakt:

Visar informationen om meddelandets

avsändare i kontakterna eller sparar
informationen om meddelandets
avsändare i kontakterna.

5) Vidarebefordra konversation:
Lägger till meddelandets innehåll i
inmatningsrutan för text.

Meddelandeinformation

Du kan gå tillMenu > SMS > Valfri
konversation > Valfritt meddelande för att
visa detaljer om meddelandet och sedan
trycka på för att välja något av
följande alternativ:

1) Ring: Ringer upp meddelandets
avsändare.

2) Använd nummer: Extraherar
numret från meddelandet. När du har valt
ett, tryck på för att utföra följande
åtgärder:

1> Ring: Ringer upp det angivna
numret.

2> Svara: Skickar ett svar på sms:et
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till det angivna numret.
3> Lägg till i Personer/Visa kontakt:

Sparar det angivna numret i telefonboken
eller visar kontakten.

3) Tabort: Raderar meddelandet.
4) Svara: Svarar meddelandets

avsändare.
5) Vidarebefordra: Lägger till

meddelandets innehåll i inmatningsrutan
för text.

6) Kopiera meddelande till SIM: Om
det aktuella meddelandet kommer från
det mottagna meddelandet, visa värdet
och kopiera det aktuella meddelandet till
sim-kortet, visa i annat fall inte värdet.

7) Flytta meddelande till SIM-kort:
Om det aktuella meddelandet kommer
från det mottagna meddelandet, visa
värdet och flytta det aktuella meddelandet
till sim-kortet, visa i annat fall inte värdet.

8) Visa detalj: Visa detaljer om
meddelandet.

SIM meddelanden

När du går in i ett sim-kortsmeddelande
kan du se att informationen som är sparad
på sim-kortet visas i listan.
Tyck på för att välja ett av följande
alternativ:
1 Lägg till i Personer/Visa kontakt: Visa
kontakt när ett nummer sparas i telefonen.
I annat fall, visa lägg till kontakt för att
spara i telefonboken.
2 Kopiera: Välj sms från den aktuella listan
och kopiera det/dem till telefonens minne.
3 Flytta: Välj sms från den aktuella listan
och flytta det/dem till telefonens minne.
4 Tabort: Välj sms från den aktuella listan
och radera det/dem från telefonens
minne.

Inställningar

När du öppnar inställningar kan du välja
något av följande alternativ:
1 Lagring: Du kan välja något av följande
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alternativ:
1) Ta bort gamla meddelanden: Det

går att ställa in en gräns för när gamla
meddelanden ska raderas.

2) SMS-begränsa: Här kan du ställa in
hur många meddelanden som ska sparas.

Obs: Lagringskapaciteten för sms på
sim-kort varierar. I telefonen går det att
ställa in antalet till mellan 10 och 5000.

3) Textmallar: Du kan använda
vanligt förekommande sms som mallar
genom denna funktion. Väjl Tmall i menyn
meddelande för att komma till en lista
över sms-mallar.
Om det inte finns någon sms-mall i menyn
uppmanar handenheten dig att lägga till
en. Du kan trycka på för att redigera
den första sms-mallen eller trycka på

för att avsluta.
Om det finns sms-mallar i menyn kan du

trycka på riktningsknapparna för att välja
en sms-mall och sedan trycka på
för att välja något av följande alternativ:

1> Ny mall: Lägger till en sms-mall.
2> Ta bort: Raderar vald mall.
3> Redigera: Öppnar fönstret för

redigering av ett meddelande och
redigerar sedan den aktuella sms-mallen.
2 SMS:

1) Föredragen lagringsplats: Ställer
in var meddelanden ska lagras: Telefon
eller SIM-kort.

2) Leveransrapporter: Aktiverar eller
inaktiverar statusrapporten.
Om statusrapporten är aktiverad
informerar nätverket dig om att ett
meddelande har skickats när mottagaren
mottagit ditt meddelande. Rapporten
visas med menyfunktionen Visa rapport.

3) Meddelandecenter: Ange
meddelandecentrets nummer. Detta krävs
för att skicka ett sms. Tryck på för att

www.malux.se



SED GPH-610R 4.0 Användarmanual

- 58 -

spara numret. Du måste få detta nummer
från din nätoperatör.

4) Vidarebefordra SMS: Aktiverar
eller inaktiverar vidarebefordran av sms.
Om vidarebefordran av sms är aktiverat
läggs avsändarens information till
automatiskt i meddelandetexten.

5) Giltighetsperiod: Du kan ställa hur
länge sms:en ska förvaras i
meddelandecentret innan de raderas.
Standardgiltighetstiden är “maximal”.
3 Tryck på serviceinställningar:

1) Tryck på meddenlanden: Aktiverar
eller inaktiverar push-meddelanden.
Om push-meddelanden är aktiverat får
telefonen push-meddelanden från
nätverket.

2) Laddning av tjänster: När
push-meddelanden är aktiverat kan du
ställa in hur tjänsten ska tas emot.
Standardinställningen är “direkt”.
4 Meddelanden:

1) Aviseringar: Aktiverar eller

inaktiverar aviseringarna.
Om aviseringar är aktiverade kan du göra
så att ljud hörs och ikonen visas i
statusfältet när du får ett meddelande.

2) Vibrera: Aktiverar eller inaktiverar
vibration.
När vibration är aktiverat vibrerar enheten
när du får ett meddelande.

3) Förhandsgranska meddenlande:
Aktiverar eller inaktiverar
förhandsgranskning av meddelandet.
När förhandsgranskning är aktiverat visas
en förhandsgranskning av meddelandet på
skärmen.
5 Återställ standardinställn.:

Återställ standardinställn.: Återställ
standardinställningarna för sms. När du
klickar på denna åtgärd återställs
standardinställningarna för sms.
6 Trådlös varning:

Cellutsändning: Denna funktion är
en tjänst som ditt systems konsultcenter
tillhandahåller till användare i systemet.

www.malux.se



SED GPH-610R 4.0 Användarmanual

- 59 -

Till exempel kan väderprognoser och
trafikinformation finnas tillgängligt.
Mottagna cell broadcast-meddelanden
visas automatiskt på skärmen. Du kan läsa
meddelandena direkt.
Du kan trycka på för att välja
något av följande alternativ:

1) Ta bort Alla: Radera alla
broadcast-meddelanden.

2) Visamer information: visa valda
cell broadcast-meddelanden

3) Ta bort Alla: Radera
broadcast-meddelanden.

4) Inställningar:
4.1) Inställningar för varningar om

nödsituationer:
1> Visa Varningar om extrem fara:

Aktiverar eller inaktiverar varningen. När
detta är aktiverat visas aviseringar för
extrema hot mot liv och egendom.

2> Visa allvarliga faror: Aktiverar
eller inaktiverar varningen. När detta är

aktiverat visas aviseringar för allvarliga hot
mot liv och egendom.

3> Visa AMBER-meddelanden:
Aktiverar eller inaktiverar varningen. När
detta är aktiverat visas meddelanden
gällande bortförda barn.

4>Påminnelse: Du kan ställa in hur
en påminnelse om en avisering ska visas.
Standardläget för aviseringspåminnelser
är “av”.

5> Vibrea: Vibrera vid avisering.
4.2) Inställningar för GSM-R:
1> Visa anpassad celluständing:

Aktiverar eller inaktiverar mottagning av
cell broadcast-meddelanden.

2> Cell sänder kanalinställning: När
Visa anpassad cell är aktiverat kan du
lägga till en kanal eller redigera en
befintlig kanal.

4.6 Samtal

Samtalsloggen registrerar tre grupper av
samtal: missade samtal, uppringda samtal
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och mottagna samtal. Se illustration.
Du kan gå tillMeny > Samtal eller trycka
på i standby-läge för att komma till
en samtalsloggmeny och växla mellan
listor med uppringda samtal, mottagna
samtal och missade samtal genom att
trycka på vänster- och högerknapparna.

MISSADE

Gå till denna meny. Listan över missade
samtal visas på skärmen. Välj ett missat
samtal och tryck på för att visa
information om samtalet, inklusive
telefonnumret, klockslagen för de tre
senaste missade samtalen från numret
och det totala antalet missade samtal från
numret. Tryck på för att ringa upp
det här numret eller tryck på för
attvälja något av följande alternativ:
1 Visa: Visa meddelandet.
2 Ring: Ringer upp numret.
3 Skriv meddelande: Skriv ett sms till

numret.
4 Spara tii telefon: Spara detta nummer i
telefonboken.
5 Redigera och ring: Redigerar detta
nummer och ringer sedan upp det nya
numret.
6 Radera: Raderar den här posten.
7 Radera alla: Raderar alla missade samtal.
Du får ett skärmmeddelande för att
bekräfta borttagningen. Tryck på för
att radera alla, eller tryck på för
att avbryta borttagningen.
I detaljgränssnittet trycker du på
för att välja något av följande alternativ:
RingdaSe beskrivningen för missade
samtal.

RINGDA

Se beskrivningen för missade samtal.

MOTTAGNA

Se beskrivningen för missade samtal.
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4.7 Verktyg

Menyn Verktyg består av undermenyerna
Kalkylator, Kalender, Väckarklocka,
Inspelning, USB-läge, STK,
Versionskontroll, Bluetooth, RF

Övervakning, Cell Tvinga, Cell Låsa,
Ficklampa.
Gå till Verktyg för att komma in i menyn.

Kalkylator

Kalkylatorn kan utföra enkla funktioner
som addition, subtraktion, multiplikation
och division. Tryck på sifferknapparna för
att mata in siffror och tryck på
riktningsknapparna för att välja “+”, “-”,
“×” och “÷”. Tryck på “=“ -tecknet för att
visa det beräknade resultatet. När
teckeninmatningsfältet är tomt,
 tryck på för att stänga

kalkylatorn,
 tryck på för att nollställa.
Obs: Tryck på för att ta bort en
siffra från teckeninmatningen och håll

intryckt för att rensa alla siffror.

Kalender

Du kan se kalendern från 1970 till 2036.
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Kalendern är enkel att använda. Tryck
på för att gå tillbaka till föregående
meny.
 Tryck på riktningsknapparna för att

välja datum.
 Tryck på enligt

skärmmeddelandena för att välja
Ändra och gå in i gränssnittet för att
välja ett datum. Du kan ange ett
datum på skärmen och sedan trycka
på för att gå till datumet, eller
trycka på för att avsluta.

Handenheten har även en funktion för
kalenderposter. Gå in i
kalendergränssnittet och tryck på för
att öppna följande inställningsalternativ:
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1. Ny händelse: Du kan redigera en ny
post. Följande alternativ finns:
1) Eventnamn: Ange händelsens

namn.
2) Datum och tid: Du kan ställa in

tiden för kalendern från början till
slutet.

3) Beskrivning: Ange beskrivning.
2. Visa händelse: Detta alternativ

används för att visa, redigera eller ta
bort händelsen du skapade.

Inställningar: Tryck på menyn till längst
ned till vänster. Du kan ställa in ljud eller
vibration för händelserna.

Väckarklocka:

Med den här funktionen kan du:
1. Ställa in väckarklockor.
2. Ställa in tiden för när väckarklockans

alarm ska ljuda.
Väckaklocka 1: Ange den första
väckarklockan. Redigera sedan nästa
objekt enligt skärmanvisningarna.

1. Titel: Som standard är namnet
väckarklocka 1. Du kan ändra
namnet.

2. Väckarklocka: När den är markerad
är den aktiverad. När ett larm är
aktivt markeras det med en “*”
bakom menyraden, men om den är
grå om alarmtiden har passerats.

3. Typ: Två alternativknappar finns: En
gång och Varje vecka.

4. Ställ in datum och tid: Välj datum
och tid för alarmet.

Du ställer in väckarklocka 2 och 3 på
samma sätt som väckarklocka 1.
Spara/Radera väckarklocka: Tryck på
menyn till längst ned till vänster för att
välja att spara eller raderaväckarklockan.

När du har gått in i Väckarklocka kan du
trycka på så har du två alternativ:

1 Nytt alarm: Att ställa in en ny
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väckarklocka hänvisar till
Väckarklocka 1.

2 Inställnin.: Välj en alarmsignal för
väckarklockan. Du kan välja mellan
12-timmarssystemet och
24-timmarssystemet för att visa tiden.
Du kan också ställa in hur länge
väckarklockan ska ljuda, och om den
ska vibrera eller inte.

Obs: Vid den inställda alarmtiden ljuder en
alarmsignal för väckarklockan från
handenheten. Samtidigt visas alarmets
namn och tid på skärmen.

Inspelning

Två alternativ finns: Påbörja inspelning
och Uppspelning.

1. Påbörja Inspelning: Klicka på
för att starta inspelning och starta
timern. Ett skärmmeddelande visar

“Inspelning”. Tryck på eller
för att stoppa inspelningen.

2. Spela upp inspelning: Välj för
att spela upp inspelningen. Mer
information om funktionen finns i
inspelningsbeskrivningen under
Dokument.

3. Spara Inspelning: Tryck på knappen
KLAR för att spara inspelningen.

4. Radera inspelning: Tryck på knappen
SLÄNG för att radera inspelningen.

5. Meny: Du kan tydliga inspelningar
eller rensa inspelningar via den här
menyn.

USB-läge

Anslut handenheten till en dator via en
datakabel och slå på den för att gå in i
USB-läge. Du kan visa och arbeta i ditt
T-kort. När du har gått in i USB-läge kan du
använda USB för Laddar, Filöverföringar
och AT serieport.
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STK

Tillgängligheten av funktioner i den här
menyn beror på om ditt sim-kort stöder
STK eller inte. Om det gör det visas
STK-menyn på skärmen.

Versionskontroll

1 IMEI: Visar IMEI-numret.
2 System version: Visar mobiltelefonens
systemversion.
3 Uppdateringskontroll: Uppgradering av
trådlöst system avser uppgradering av
systemet.
Förutsättningar: bra nätverksmiljö och
tillräcklig batterikapacitet.
Förfarande:

Gå in i appen.
Välj Sök efter uppdateringar.
Välj Ladda ner(-MB) om det finns

någon uppdatering

Du kan välja Pause eller Avbryt under
uppgraderingen. Vänta tills
uppgraderingspaketet laddats ner.
När uppdateringspaketet har laddats ner
väljer du Uppdatera omedelbart för att
uppgradera systemet omedelbart eller
Uppdatera senare för att få
uppgraderingsmeddelandet senare.
Obs: Den här åtgärden tar lång tid. Var
god vänta. Ta inte bort batteriet eller
stäng av telefonen under
systemuppdateringen. Det kan leda till att
uppdateringen misslyckas eller andra
problem.

4 WI-FI: Du kan utföra en
FOTA-uppdatering via WLAN.
På/Av: Slå på/stäng av WLAN.
WLAN-ikonen visas i statusfältet.
När du väljer wlan-objekt kan du trycka på

. Följande alternativ finns:
1) Lägg till nätverk: ange rätt
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lösenord för att ansluta WLAN.
2) Sparade nätverk: Ansluten
WLAN-lista.
3) Uppdatera: Uppdatera aktuell
WLAN-lista.
4) Avancerat: Aktuella
WLAN-inställningar för handenheten.
inklusiveMeddela när du använder
GPRS-nätverk, Rostat bröd när du
använder cmcc, WLAN-nätverk
tillgängligt, Nätverksmeddelande,
Behåll WI-FI i viloläge, Installera
certifikat, WI-FI Direct,
WPS-tryckknapp, WPS PIN, Öppna
dold dialog, MAC-adress, IP-adress.

Bluetooth-inställning(valfritt)

Du kan ringa ett röstsamtal via en
Bluetooth-enhet. Du måste dock ansluta
handenheten till Bluetooth-enheten först.
Denna meny har fyra undermenyer: På/av,
Namn, Bluetooth-skanning,
Bluetooth-lista.

1 På/Av: Slå på/stäng av Bluetooth.

Bluetooth-ikonen visas i statusfältet
när Bluetooth-enheten slås på och
försvinner när den har stängts av.
2 Namn: Ställ in Bluetooth-namn för
handenheten. Du kan trycka på

-tangenten och välja“Byt namn på
den här enheten”. Standardnamnet är SED
GPH-610R.
3 Bluetooth-skanning: Skanna
Bluetooth-enheterna i närheten. Tryck på

-tangenten och välj “Uppdatera” för
att skanna Bluetooth-enheterna i
närheten. Bluetooth-listan visar att
Bluetooth-enheten har hittats. När du har
hittat enheterna väljer du en och trycker
på OK-tangenten eller -tangenten.
En popup-ruta med en parningskod visas.
Tryck på OK-tangenten eller

-tangenten för att para ihop. I listan
över parade enheter visas de parade
enheterna om anslutningen lyckas.
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Statusfältet visar när
Bluetooth-enheten har anslutits.
4 Bluetooth-lista: En Bluetooth-enhet
finns i listan när den har upptäckts och
anslutits. Du kan trycka på

-tangenten för att visa listan över
Bluetooth-enheter. De anslutna
enheterna visas i listanParade enheter.
Övriga visas i listan Tillgängliga enheter.
Välj en ansluten Bluetooth-enhet och tryck
på för att få upp popup-rutan:

1) OK: Byt namn på enheten
2) GLÖM: Radera enheten

RF Övervakning:

När du har öppnat menyn Verktyg->RF
Övervakning kan du se
nätverksinformation på din handenhet.
Generellt visar handenhetens första sida
en cell-lista med några viktiga parametrar
för serving-cellen och alla grannceller. Du
kan klicka på den visade cellen för att se

detaljparametrar.
Support Serving Cell: BCCH, RxLev, RxQual,
BSIC, CI, Timeslot, MCC, MNC, LAC
Grannceller : BCCH, RxLev, BSIC etc..

Cell Tvinga(Valfritt)

Du kan tvinga mobilen att slå läger på en
målcell i viloläge eller dedikerat läge.Det
tvingar fram en överlämning i dedikerat
läge. En ikon visas i statusfältet. Välj Cell
Tvinga och tryck på OK för att öppna
inställningsskärmen. Du kan ange ARFCN
för att rikta in cellen i den här menyn.
Tryck på OK för att aktivera tvångsläget.

Obs: I dedikerat läge ska tvingande ARFCN
vara en av de sex starkaste granncellerna
som BSIC har avkodat. Om överlämningen
lyckas beror i slutändan på nätverket.

Cell Låsa(Valfritt)

Du kan använda den här funktionen för att
låsa aktuell serving cell, den inaktiverar
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omval av celler och överlämning. En ikon
visas i statusfältet. Du kan även välja Cell
Lock och trycka på OK för att växla mellan
tvångsläge och icke-tvångsläge.

Obs: Cell Tvinga har högre prioritet än Cell
Låsa. Cell Låsa och Cell Tvinga kan inte
användas samtidigt.

Ficklampa

Aktiverar eller inaktiverar ficklampan.

4.8 Inställningar

Du kan ställa in handenheten så att den
blir unik.
Gå tillMeny -> Inställningar eller tryck på
en snabbtangent i standby-läge för att
komma till menyn Inställningar.

Skärm

1 Bakgrundsljus: Du kan ställa in
varaktigheten för bakgrundsbelysningen
till 5, 10, 20, 30 sekunder eller 5 minuter,

eller Always On (alltid på) efter behov.

Obs: Vanligtvis är en kort varaktighet för
bakgrundsbelysningen inställd för att
förlänga handenhetens standby-tid.

2 Hälsning: Du kan ställa in hälsningarna
som visas på huvudskärmen.
3 Ange bakgrund: Du kan ställa in bilden
som visas på huvudskärmen.
4 Signal-LED: När detta alternativ är
inställt på Aktivera blinkar indikatorn på
handenhetens övre vänstra sida.
Under uppstart:
1) Om inget nätverk är tillgängligt (om

handenheten är utanför
nätverksområdet eller går in i ett
område utan täckning) lyser indikatorn
rött och blinkar med tre sekunders
intervall.

2) Vid missat samtal lyser indikatorn
grönt och blinkar med kort intervall.

3) Under normal användning och utan
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undantag lyser indikatorn grönt och
blinkar med tre sekunders intervall.

Laddning i avstängt läge:
1) Under laddning lyser indikatorn rött

hela tiden.
2) När batteriet är fulladdat lyser

indikatorn grönt.
5 Kontrast: VäljManuell justering och
tryck på . Tryck sedan på
vänster/höger riktningsknapp för att
justera skärmbelysningen. Välj och slå på
Autom. justering. Handenheten justerar
automatiskt skärmbelysningen utifrån
omgivningens ljus.
6 Auto knappljus: Du kan trycka på
för att slå på eller stänga av den
automatiska knappsatsbelysningen. När
du aktiverar det slås knappsatsbelysningen
automatiskt på eller av beroende på det
omgivande ljuset. Knappsatsbelysningen
förblir tänd när du stänger av den.
7 Lista pågående samt.: Du kan trycka på

för att aktivera eller stoppa
samtalsvisningen i standby-läge. När du
aktiverar det visar skärmen med jämna
mellanrum aktuella
gruppsamtal/broadcast-nummer i
standby-gränssnittet.
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Ljudinställningar

1 Medievolym: Du kan justera
medievolymen.

2 Alarmvolym: Du kan justera
alarmvolymen.
3 Aviseringsvolym: Du kan justera
aviseringsvolymen.
4 Andra ljud: Du kan slå på eller stänga av
Upp o nedsängnings ljud och
Knappsatsston.
5 Ringsignal: Du kan ställa in Ring, Vibrera,
Vibrera & ring, Tyst läge efter behov.
6 Varningston SMS: Du kan välja en
aviseringssignal för textmeddelanden.

Säkerhetsinst.

1 PIN-kod: Du kan låsa eller låsa upp ditt
sim-kort och ändra sim-kortets pin-kod.

1) Lås SIM-kort: Du kan aktivera eller
inaktivera pin-kontroll. När
pin-kontroll är aktiverat måste du
ange pin-koden varje gång du slår på
handenheten. Ingen kan använda
handenheten utan att ange
pin-koden.
2) Byt PIN-kod: Du kan ändra
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pin-koden enligt
skärmmeddelandena.
Ange den gamla pin-koden och tryck
sedan på .
Ange den nya pin-koden (fyra till åtta
siffror) och tryck sedan på .
Ange den nya pin-koden igen och
tryck sedan på .
Om meddelanden “SIM PIN changed
successfully” visas på skärmen
betyder det att du har bytt
pin-koden.

Obs: 1 Om du anger fel pin-kod tre gånger
i följd låses sim-kortet. Om detta
händer behöver du kontakta din
nätverksleverantör omedelbart och
skaffa en puk-kod från leverantören
för att låsa upp ditt sim-kort. Att
försöka låsa upp sim-kortet på egen
hand kan skada sim-kortet.
2 Du kan bara ändra pin-koden när

du har angett den gamla pin-koden
korrekt.

2 Återståll standardinst.: Denna funktion
kan återställa fabriksinställningarna.

Obs: Starta om handenheten när
fabriksinställningarna har återställts. All
data som tidigare sparats i handenheten,
inklusive telefonboken och foton, kommer
att försvinna när du återställer
fabriksinställningarna. Säkerhetskopiera
därför dina data först.

3 Lås automatiskt: Det här alternativet är
som standard inställt på Aldrig, vilket
betyder att knappsatsens automatiska
låsfunktion är inaktiverad. Du kan ställa in
tiden innan knappsatsen automatiskt låses
i standby-läge till 10 sekunder, 30
sekunder, 1 minut eller 5 minuter.

Obs: Du kan även låsa knappsatsen
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manuellt. Tryck på i
standby-gränssnittet och tryck sedan på

enligt skärmmeddelandena. När
knappsatsen är låst kan du trycka på

enligt skärmmeddelandena och
sedan trycka på för att låsa upp
knappsatsen.

Telefoninst:

Du kan ställa in funktioner som tid, språk
och snabbtangenter på din handenhet.
1 Tid och datum: Här kan du ställa in tid
och datum.

1) Ange tid: Du kan ställa in aktuell
tid.
2) Ange datum: Du kan ställa in
aktuellt datum.
3) Välj tidszon: Du kan ställa in
aktuell tidszon.
4) Använd 24-timmarsformat: Du
kan välja mellan 12-timmarssystemet

och 24-timmarssystemet för att visa
tiden.
5) Datumformat Du kan ställa in
datumformatet på “ÅÅÅÅ/MM/DD”,
“DD/MM/ÅÅÅÅ” eller
“MM/DD/ÅÅÅÅ”.
6) Separera datum: Du kan välja “.”,
“/”, “-” och mellanslag för att
separera datumet.
7) Auto. Tid & Datum: Du kan ställa
in om tid och datum ska kalibreras
automatiskt via nätverket om din
operatör stöder detta.
8) Automatisk tidszon: Du kan välja
att automatiskt kalibrera tidszonen.

2 Språk: Handenheten stöder flera
visningsspråk, inklusive engelska, svenska,
franska, norska, etc.. Välj ett språk och
tryck på för att spara inställningarna.
Menyn och skärmmeddelanden visas på
det valda språket.
3 Genvägar: Du kan ställa in genvägar till
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menyerna. Tryck på en genväg i
standby-läge för att direkt gå in i menyn
som definierats. Här kan du ställa in fyra
snabbtangenter:

1) Upp: Detta är genvägsknappen för
kamera som standard. Du kan ställa
in som genväg till en viss
undermeny. Tryck på eller en
siffertangent för att gå till
Upp-tangenten. En lista över
tillgängliga undermenyer visas. Du
kan välja en undermeny och sedan
trycka på för att ställa in den
och avsluta. Du kan trycka på
i standby-gränssnittet för att komma
till undermenyn eller trycka på

för att avsluta direkt.
2) Ned: Detta är genvägsknappen för
Gruppanrop som standard. Se
instruktionerna för att ställa in
Upp-tangenten
3) Vänster: Detta är genvägsknappen

förmeddelanden som standard. Se
instruktionerna för att ställa in
Upp-tangenten
4) Höger: Detta är genvägsknappen
för pågående samtal som standard.
Se instruktionerna för att ställa in
Upp-tangenten
5) PTT: Denna genvägsknapp är
inaktiv som standard. Se vilken typ av
samtal som ska skickas när du trycker
på PTT-knappen.

4 Snabbval nr.inst.: Du kan trycka på
siffertangenten 1 för att skicka
röstmeddelanden och ställa in
sifferknapparna 2 till 9 som olika
telefonnummer.

1) Röstbrevlåda: Du kan ställa in
eller redigera ditt
röstmeddelande nummer. För
att ringa ditt röstmeddelande
nummer, tryck först på
siffertangenten 1 och tryck
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sedan på för att ringa ett
nummer i standby-gränssnittet.

2) Snabbval nr.inst.: Ange nummer
2 till 9 och tryck på för att
ringa ett nummer i standby-läge
enligt dina inställningar. Du kan
välja en siffertangent, ange
gränssnittet för sifferinmatning,
ange telefonnumret eller trycka
på för att gå in i
telefonboken för att välja ett
telefonnummer och trycka på

för att bekräfta åtgärden.
Listan med kortnummer visas.
Telefonnumret eller
kontaktnumret visas bakom
motsvarande siffertangent.

6 Lagringsväg: Du kan välja att spara
dokumentet i enhetens minne eller på
SD-minne.

Samtalsinst.

Här kan du utföra samtalsrelaterade
inställningar. Vissa inställningar i denna
funktion kräver stöd från nätverket.
Kontakta din nätverksleverantör för mer
information.
1 Anykey svar: Du kan aktivera eller
inaktivera detta svarsläge.
2 Samtal väntar: Handenheten har stöd
för funktioner som samtalsparkering och
samtal väntar. När denna funktion är
aktiverad meddelar nätverket dig om ett
annat inkommande samtal under ett
pågående samtal. Du kan parkera det
aktuella samtalet och svara på det nya
samtalet.
3 Vidarebefordra samtal: Vidarekoppling
är en nätverksfunktion. Denna funktion
kan vidarekoppla inkommande samtal till
en annan handenhet, röstbrevlåda eller
personsökare, för att undvika missade
samtal. Flera vidarekopplingslägen finns:
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1) Vidarebefordra alltid: Alla samtal
vidarekopplas till det angivna
numret.
2)När det är upptaget : Under samtal
vidarekopplas nya inkommande
samtal till det angivna numret.
3)När jag inte svarar: Nya
inkommande samtal vidarekopplas
till ett angivet nummer om de inte
besvaras inom en viss tidsgräns.
4) Ställ in fördröjningstid: Du kan
ställa in hur lång tid det ska ta innan
samtalet vidarekopplas.
5) När jag inte kan nås: När
handenheten är avstängd eller är
utanför täckningsområdet
vidarekopplas inkommande samtal
till det angivna numret.
6) Avbryt alla: Du kan avbryta alla
vidarekopplingslägen.

Obs: När du har valt ett
vidarekopplingsläge skickar handenheten

en förfrågan till nätverket om de aktuella
inställningarna. En kort fördröjning
inträffar. Efter att ha svarat returnerar
nätverket resultatet av åtgärden.

4 Samtalsspärr: Denna tjänst kan ställa in
begränsningar för att ringa eller svara på
samtal. Denna funktion kräver dock
nätverksstöd. Kontakta din
nätverksleverantör för mer information.
För att aktivera spärrning av samtal måste
du ange ett lösenord.
Du kan ställa in alternativa för
samtalsspärrar i menyer, inklusive Alla
utgående samtal, Int. samtal, Int. samtal
ej hemnr, Alla ink.samtal och ink. vid
roaming.
Du kan även välja Avbryt alla för att
avbryta alla begränsningar för röstsamtal,
eller välja Åndra lösenord för att ställa in
lösenordet för samtalsspärr.
5 Nätverksval: Denna meny används för
att välja nätverk. Du kan välja automatiskt
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eller manuellt val. Valt läge visas i
statusfältet. För mer information se
ikonernas beskrivningar. Det aktiva
nätverket visas i skärmens standby-läge.
Välj automatiskt: Du kan aktivera eller
inaktivera detta. När du aktiverar det
väljer och registrerar handenheten
automatiskt med ett tillgängligt nätverk.
När du inaktiverar den väljer handenheten
från en lista över tillgängliga nätverk i det
aktuella området. Du kan välja önskat
nätverk och trycka på för att bekräfta
och avsluta, eller trycka på för att
avsluta.
Förvalt: Listar namnen på GSMR-nätverk
på ditt sim-kort.

Obs: Automatiskt val rekommenderas. Du
kan endast välja ett nätverk manuellt när
nätverket har ett aktivt roamingavtal med
din nätoperatör. Om nättjänsten ändras
påverkas den vanliga driften av

handenheten.

6 Anonym: Du kan ansöka om tjänsten
Calling Line Identification Restriction (CLIR)
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(i Sverige Dolt nummer) från
nätoperatören om du inte vill att ditt
telefonnummer visas för den uppringda
parten. Välj Dölj nummer för att dölja ditt
telefonnummer eller välj Visa nummer för
att visa det.

Datatjänst

Med den här funktionen kan du
konfigurera inställningar för
GPRS-datakommunikation. Om
inställningen är På kan din handenhet
användas som modem. Denna funktion
behöver nätverksstöd. Kontakta din
nätverksleverantör för mer information.
1 Dataläge: Du kan välja Aktivera eller
Inaktivera. Om du väljer Aktivera är
funktionerna för datakommunikation
tillgängliga.

Obs: 1 Datatjänstfunktionen är inte
USB-funktionen, den är endast
aktiverad för att handenheten ska

kunna bibehålla
datakommunikationen med en
dator när GPRS-funktionen
används.
2 Om du behöver funktionen för
datakommunikation med en dator
måste du återställa detta alternativ
varje gång handenheten slås på.

2 GPRS pä ved start: Du kan välja Aktivera
eller Inaktivera. Om du väljer Aktivera
kopplas handenheten automatiskt till
GPRS nästa gång du slår på handenheten.

Obs: 1 Du kan fortfarande ansluta ett
GPRS-nätverk även om GPRS pä
ved start är inställt på Inaktivera.
Varje gång du ringer ansluter det
till GPRS först.
2 Säkerställ att dataläget är
aktiverat innan du ansluter till ett
GPRS-nätverk.
3 Mer information om
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GPRS-nätverksrelaterade
inställningar finns på produkt-CD:n
för relaterade driftsinstruktioner.

3 Seriell hastighet: Du kan ställa in den
seriella hastigheten på 2400, 4800, 9600,
19200 eller 115200. Standardhastigheten
är 19200 när handenheten slås på.
4 Internetdelning: Du kan dela nätverket
via USB-internetdelning, WiFi-hotspot och
Bluetooth-internetdelning.
Denna meny har fyra undermenyer:

1) USB-sammanlänkning:
Nätverksdelning med dator kräver
datalänk.
2) Mobil WI-FI-surfzon: Aktivera eller
inaktivera WiFi-delning.
3) Konfigurera trädlös surzon via
WI-FI: Konfigurera WiFi-hotspot.
4) Delning via Bluetooth: Aktivera
eller inaktivera delning av
Bluetooth-nätverk.

5 APN:er: Ställ in och redigera
åtkomstpunktens namn för nätverket.

Användare Återkoppling

Med den här menyn kan du ge feedback
via e-post eller telefon.

4.9 Dokument

Dokument används för att bläddra bland
informationen på ditt T-kort, inklusive Bild,
Video, Ljud, Inspelning.Motsvarande filer
på en dator är bild-, video-, ljud- och
Inspelningsfiler.

Obs: Placera de filer som stöds i
motsvarande dokument när du använder
T-kortet, så att du kan se dem på din
handenhet.

Bild:

Detta dokument visar en lista på bilder på
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ditt T-kort. Det har stöd för bilder i
jpg-format och en maximal upplösning på
1600x1200. Välj en bild i listan och tryck
på för att se bilden eller tryck på

för att öppna en funktionsmeny
som innehåller följande alternativ:
1 Visa: Visar bilden.
2 Radera: Raderar bilden.
3 Döp om: Döper om bilden.
4 Radera alla: Raderar alla bilder i
dokumentet.
5 Egenskap: Visar information om bilden,
såsom namn, format, storlek, tid och
datum för när den skapades samt bildens
mått.

Video

Det här dokumentet visar en lista på
videor på ditt T-kort. Det har stöd för
videor i 3GP- och MP4-format och en
maximal upplösning på 240x320. Välj en
video i listan och tryck på för att

spela upp videon eller tryck på för
att öppna en funktionsmeny som
innehåller följande alternativ:
1 Spela: Spelar upp videon. Tryck på
för att pausa eller börja spela upp videon,
tryck på för att sluta spela upp den.
2 Radera: Raderar den valda videon.
3 Döp om: Döper om den valda videon.
4 Radera alla: Raderar alla videor i
dokumentet.
5 Egenskap: Visar information om videon,
såsom namn, format, storlek, tid och
datum för när den skapades samt
videoupplösning.

Ljud

Detta dokument visar en lista på ljud på
ditt T-kort. Det har stöd för ljud i formaten
AMR, Midi, MP3, AAC och WAV. Välj en
ljudfil i listan och
 Tryck på för att spela upp den,

eller
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 Tryck på tör att öppna en
funktionsmeny som innehåller
följande alternativ:

1 Spela: Spelar upp ljudfilen. Tryck på
för att pausa uppspelningen av ljudfilen,
tryck på för att sluta spela upp den.
2 Radera: Raderar den valda ljudfilen.
3 Döp om: Döper om den valda ljudfilen.
4 Radera alla: Raderar alla ljudfiler i
dokumentet.
5 Egenskap: Visar information om ljudfilen,
såsom namn, format och storlek samt tid
och datum för när den skapades.
6 Välj in som samt.ton: Ställer in den
valda ljudfilen som ringsignal.

Inspelning

Detta dokument visar en lista på
inspelningar på ditt T-kort, inklusive
vanligt förekommande inspelningsverktyg
och samtalsinspelningsfiler i AMR-format.
Välj en fil i inspelningslistan och

 Tryck på för att spela upp den,
eller

 Tryck på tör att öppna en
funktionsmeny som innehåller
följande alternativ:
1 Spela: Spelar upp inspelningen i
inspelningslistan. Tryck på för
att pausa uppspelningen av filen,
tryck på för att sluta spela
upp den.
2 Radera: Raderar den valda
inspelningen.
3 Döp om: Döper om den valda
inspelningen.
4 Radera alla: Raderar alla
inspelningar i dokumentet.
5 Egenskap: Visar information om
inspelningen, såsom namn, format
och storlek samt tid och datum för
när den skapades.
6 Välj in som samt.ton: Ställer in den
valda inspelningen som ringsignal.
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Lagringsutrymme/T-kort utrymme

Denna funktion informerar dig om
T-kortets status, inklusive använt utrymme,
återstående utrymme och T-kortets totala
kapacitet.

Lagringsformat/T-kort format

Du kan använda den här funktionen för att
radera alla filer på ditt T-kort.

Obs: Filerna kan inte återställas efter
formatering. Var därför försiktig med
formatering.

4.10 Kamera

Välj menyn Kamera och tryck på för
att aktivera kamerafunktionen. Bilden som
tas med kameran sparas automatiskt.
Relaterad information visas i skärmens
vänstra och högra hörn.
Stillbildskamerans och videokamerans

funktioner kan nu byta plats med varandra
genom att trycka på Vänster och Höger.
1 Kamera: I kameraläge finns ikonen för
kamerafunktionen längst ner till höger.
Nu kan du
 Trycka på eller för

att justera kamerans brännvidd
 Trycka på för att ta ett foto

direkt.
Fotot sparas automatiskt.
 Tryck på för att visa följande

alternativ:
1) Granska bild: Visar en fotolista.
2) Bildupplösning: Ställer in

bildupplösning på 4160x3120, 3264x2448,
1280x960,1024x768 eller 640x352.

3) Bildkvalitét: Ställer in fotokvaliteten
på Hög,Medium eller Låg.

4) Blixtljus: Ställer in blixtfunktionen.
Om du väljer På utlöses blixten vid
fotografering. Om du väljer Av är
funktionen inaktiverad. Om du väljer Auto
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är funktionen automatisk.
5) Färgläge: Ställer in vitbalansen på

Auto, Glödlampa, Fluorescerande,
Dagsljus eller Molnigt.

6) Återställ till standard:
Kamerainställningen återställs till
standardparametrarna.
2 Videokamera: i videoläge är ikonen för
videokamerafunktionen längst upp till
vänster.. Nu kan du
 Trycka på eller för

att justera kamerans brännvidd, eller
 Trycka på för att spela in video

direkt
 Trycka på igen för att stoppa

inspelningen och spara
videoinspelningen.

Sedan återgår skärmen automatiskt till

videofilmningsläget.

Obs: När minneskortet inte har tillräckligt
med utrymme slutar handenheten att
spela in video och sparar inspelningen
automatiskt.

Nu kan du
 Trycka på för att visa följande

alternativ:
1) Se video: Öppnar en
videodokumentmapp och visar en
dokumentlista.
2) Videoupplösning: Ställer in
videoupplösningen på 1080P, 720P,
480P, CIF eller QCIF.
3) Återställ till standard:
Kamerainställningen återställs till
standardparametrarna.
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Kapitel 5 – Referensinformation
Åtkomstlösenord

Handenheten och sim-kortet har stöd för
flera lösenord för att skydda mot obehörig
åtkomst.
Pin-kod
Pin-koden (Personal Identification Number)
skyddar sim-kortet mot obehörig åtkomst.
Vanligtvis levereras pin-koden med
sim-kortet. När pin-kod vid uppstart är
aktiverat måste du ange denna pin-kod
varje gång du slår på handenheten.

Obs: Om du anger fel pin-kod tre gånger i
följd låses sim-kortet. Då måste du ange
puk-koden för att låsa upp sim-kortet.
Vissa operatörer tillhandahåller inte
puk-kod. Kontakta därför din operatör
omedelbart om du ombeds ange
puk-koden. Ange inga tecken på egen

hand.

Pin2-kod
Vanligtvis levereras pin2-koden med
sim-kortet. Pin2 implementerar vissa
funktioner, t.ex. laddningshastigheten.
Dessa funktioner implementeras endast
när de stöds av ditt sim-kort.
Om du anger en felaktig pin2-kod tre
gånger i följd låses pin2 och du måste ange
puk2 för att låsa upp pin2.
Puk-kod
Puk-koden används för att ändra en låst
pin-kod. Puk-koden levereras med
sim-kortet. Kontakta din lokala operatör
om något är oklart. Om du anger fel
puk-kod tio gånger i följd kan inte
sim-kortet användas längre. Kontakta din
lokala operatör för ett nytt sim-kort.
Puk-koden kan inte ändras. Kontakta din
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lokala operatör om du har tappat bort
puk-koden.
Puk2-kod
Puk2-koden levereras vanligtvis med vissa
sim-kort. Puk2-koden används för att
ändra en låst pin2-kod. Om du anger fel
puk2-kod tio gånger i följd kan du inte
använda vissa funktioner längre. Kontakta
din lokala operatör för ett nytt sim-kort.
Puk2-koden kan inte ändras. Kontakta din
lokala operatör om du har tappat bort
puk2-koden.

Batterianvändning

Handenheten använder speciella
uppladdningsbara litiumbatterier.
Handenheten kan laddas via en
nätadapter eller genom att ansluta till en
dator med en dedikerad USB 2.0-kabel.
Laddning och urladdning:
Ett laddat batteri laddas ur under en viss
period om det inte används.

Försiktighetsåtgärder vid

batterianvändning

 Av säkerhetsskäl ska du inte använda
skadade uppladdningsbara batterier.

 När du använder handenheten nära
en nätverksbasstation är
batteriförbrukningen låg. Därför
påverkas samtals- och standby-tiden
till stor del av signalstyrkan i
mobilnätet och parametrar som ställts
in av nätoperatören.

 Batteriets laddningstid beror på
återstående batterikapacitet och typ
av batteri och laddare.
Uppladdningsbara batterier kan
användas många gånger, men slutar
förr eller senare fungera. Om
batteritiden (samtalstiden och
standby-tiden) försämras avsevärt bör
du överväga att köpa ett nytt batteri.

 Ett fulladdat batteri laddas ur om det
inte används.
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 Använd det avsedda batteriet och
laddaren. Stäng av strömmen när
laddaren inte används. Anslut inte
batteriet till laddaren i mer än en
vecka. Överladdning förkortar
batteriets livslängd.

 Förvara inte batteriet på platser med
extrema temperaturer, till exempel i
en bil på sommaren eller vintern. Det
försämrar batteriets kapacitet och
livscykel. Försök att hålla en jämn
inomhustemperatur för batteriet.
Handenheten kan sluta fungera
tillfälligt i en miljö som är för varm
eller för kall, även om batteriet är
fulladdat. Vanligtvis laddas
litiumjonbatterier ur snabbare i
temperaturer under noll grader.

 Kortslut inte batterikontakterna. Till
exempel: Om du lägger ett batteri
som inte används i en ficka eller väska
tillsammans med metallföremål (mynt,
stift eller pennor) och föremålen

kommer direkt i kontakt med de
positiva och negativa polerna på
batteriet (metallstängerna på
baksidan av batteriet) kan batteriet
kortslutas. Detta skadar kärnan eller
skyddskretsarna inuti batteriet.

 Kassera (vanligtvis återvinn) uttjänta
batterier enligt lokala föreskrifter.

 Utsätt inte batterier för eld.

Noggrant underhåll

Följande förslag hjälper dig att följa
garantiklausulerna och förlänga
handenhetens livscykel. När du använder
handenheten, batteriet, laddaren eller
andra tillbehör:
 Placera handenheten och alla

tillbehör utom räckhåll för barn.
 Lägg inte handenheten på en dammig

plats eftersom detta kan skada dess
rörliga delar.

 LCD-skärmen är en sårbar del av
handenheten. Undvik att tappa
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handenheten eller slå på den med
andra föremål. Förhindra att vassa
föremål repar LCD-skärmen.

 Lägg inte handenheten på varma
platser. Höga temperaturer förkortar
elektroniska apparaters livscykel,
skadar batteriet, skadar enhetens
struktur och smälter plastdelar.

 Lägg inte handenheten på kalla platser.
När handenheten flyttas från en miljö
med låg temperatur till en normal
eller hög temperatur genereras ånga
inuti handenheten när temperaturen
stiger, vilket skadar de elektroniska
kretsarna.

 Handenheten ska inte kastas, utsättas
för stötar eller skakas. Ovarsam
behandling kan skada de interna
kretsarna.

 Använd inte kemiska medel,
lösningsmedel eller starka
rengöringsmedel för att rengöra
handenheten.

 Måla inte handenheten. Färg kan
fastna på enhetens rörliga delar och
påverka driften.

 Använd endast medföljande eller
avsedda antenner. Icke godkända
antenner, tillbehör eller modifieringar
kan skada handenheten och bryta
mot reglerna för radioenheter.

 Kontakta närmsta godkända
servicecenter om handenheten,
batteriet eller något tillbehör inte
fungerar.

VARNING

EXPLOSIONSRISK OM BATTERIET BYT UT
MOT ETT BATTERI AV FELAKTIV TYP.
KASSERA UTTJÄNTA BATTERIER I
ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA.

Ordlista

Antenn
En anordning för att sända och ta emot
signaler. En antenns storlek och form
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beror till stor del på frekvensen hos de
signaler den tar emot. Handenheter och
basstationer måste vara utrustade med
antenner.
Samtalsspärr
En begränsning för utgående samtal och
inkommande samtal.
Vidarekoppling
Möjligheten att vidarekoppla röst- eller
datasamtal till andra handenheter eller
fasta telefoner.
Samtalsparkering
Med samtalsparkering kan du växla mellan
två samtal om ett annat inkommande
samtal tas emot under ett pågående
samtal.
Samtal väntar
Du meddelas om ett annat inkommande
samtal tas emot under ett pågående
samtal.
Konferenssamtal
Ett flerpartssamtal kan ha högst sex
deltagare. Denna funktion kräver

nätverksstöd.
Handsfree
Med den här funktionen behöver du inte
plocka upp eller hålla i en handenhet.
LCD
Refererar oftast till handenhetens
skärmdisplay.
Dolt nummer
Med den här tjänsten kan du visa eller
dölja ditt eget nummer när du ringer.
Pin-kod
En säkerhetskod som skyddar
handenheten mot obehörig åtkomst.
Pin-koden tillhandahålls av den operatör
som tillhanda håller ditt sim-kort.
Pin-koden kan bestå av 4 till 8 siffror och
kan ändras vid behov.
Puk-kod
Lösenordet för att låsa upp sim-kortet om
du anger fel pin-kod tre gånger i rad.
Puk-koden består av 8 siffror och levereras
av operatören tillsammans med
sim-kortet.
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Roaming
En tjänst som låter dig använda
handenheten i andra nätverk än ditt
hemnätverk, till exempel när du reser.
Sim-kort
Detta identifikationskort med chip
innehåller all information (inklusive
nätverks-, minnes- och abonnentdata)
som krävs för att använda en handenhet.
Vanligt sms
En nättjänst som innebär att skicka och ta
emot information till och från andra
användare. Ett skrivet eller mottaget
meddelande (med färre än 160 tecken)
kan visas, tas emot, redigeras eller skickas.
Cell broadcast
Operatören skickar broadcast-information,
såsom trafikinformation och
väderprognoser, till handenheter inom
täckningsområdet. Informationen skickas i
form av textmeddelanden till din
handenhet.
Röstbrevlåda

Om du abonnerar på tjänsten röstbrevlåda
kan personer som ringer lämna ett
meddelande när du inte kan svara på ett
samtal. För ringa ditt
röstbrevlåde-nummer håller du ned
siffertangenten 1 i standby-gränssnittet.
Kontakta din operatör för mer
information.
PB
Telefonbok (Phone Book)
SMS
Textmeddelande (Short Message Service)
vCard
Elektroniskt visitkort
IC
Landsnummer (International Code)
ISDN
Integrated Services Digital Network (ett
system för dataöverföring)
MSISDN
Mobile Station International ISDN Number
(komplett nummer inkl. landsnummer)
CN
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Tågvagnsnummer (Coach Number)
CUG
Stängd användargrupp (Closed User
Group)
EN
Loknummer (Engine Number)
FC
Funktionskod (Function Code)
FN
Funktionsnummer (Function number)
LN
Platsnummer (Location Number)
MO
Meddelande som skickas från en mobil

(Mobile Originated)
MT
Meddelande som skickas till en mobil
(Mobile Terminated)
PTT
Tryck för att prata (Push-To-Talk)
PLMN
Offentligt marknätverk (Public Land
Mobile Network)
ASCI
Avancerade samtalsenheter (Advanced
Speech Call Item)
STK
SIM Tool Kit
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Felsökning

Se följande beskrivningar och lösningar om ett fel uppstår på din handenhet. Kontakta
återförsäljaren eller operatören om du inte lyckas lösa problemet.
Symptom Lösning

Jag kan inte svara
på eller ringa
samtal.

 Kontrollera att handenheten är påslagen.
 Kontrollera att ett giltigt sim-kort har satts i på rätt sätt.
 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
 Kontrollera att samtalsspärr och ’fixed number dialing’ (FND)
är inaktiverade.

 Kontrollera att vidarekoppling är inaktiverat.
 Kontrollera att rätt nätverk har valts.

Samtalets
ljudvolym är låg.  Kontrollera att samtalsljudvolymen har ställts in korrekt.

Handenheten
ringer inte.

 Kontrollera att vibrationsläget eller tyst läge inte är valt för
inkommande samtal.

 Kontrollera att ringvolymen har ställts in korrekt.
 Kontrollera att vidarekoppling är inaktiverat.
 Kontrollera om omgivningen är bullrig.

Den andra parten
kan inte höra mig.

 Kontrollera att ljudet inte är avstängt (satt på ’mute’)
 Kontrollera att handenhetens mikrofon är nära din mun.

Pin-koden är låst.  Kontakta din operatör för att få puk-koden för upplåsning.

www.malux.se
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Symptom Lösning

Det går inte att
ladda batteriet.

 Kontrollera att laddaren är ansluten på rätt sätt.
 Kontrollera att batteriet eller laddaren inte uppvisar några
skador.

Inget nätverk är
tillgängligt.

 Kontrollera att sim-kortet har satts i.
 Kontrollera att platsen du befinner dig på har täckning.
 Förflytta dig till en annan plats för att se om mottagningen
förändras.

Jag kan inte slå på
handenheten.

 Kontrollera att batteriet är installerat.
 Kontrollera att batteriet levererar ström.
 Håll strömknappen intryckt.

Standby-tiden har
förkortats.

 Kontrollera att batteriet är fulladdat.
 Kontrollera om signalstyrkan är svag där du befinner dig.
 Sänk LCD-skärmens bakgrundsbelysning.

Jag hör ett eko eller
oljud.  Förflytta dig till en plats med bättre täckning.

www.malux.se
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