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PRESENTATION AV DIN MOBILTELEFON 
 
 

Lär dig mer om din mobiltelefons layout, tangenter, display 
och ikoner. 

 
 

Tangenter 
 

Följande tabell ger dig en snabb beskrivning av telefonens 
tangenter: 
 

Nr Tangent Funktion 

1 Funktion Utför åtgärden som visas längst ner på 
skärmen. 

2 Navigering 

I vänteläge kan du komma åt de 
användardefinierade funktionerna. I 

menyläge kan du bläddra bland 
menyalternativ. 

3 Ringa 

Öppna listan över senaste samtal eller 
ringa ett samtal till det visade numret. 

Du kan svara på ett inkommande 
samtal. 

4 Lägg på 

Avslutar ett samtal eller avvisar ett 
inkommande samtal. Hålls nedtryckt i 3 

sekunder för att slå på/stänga av 
telefonen. 

5 1......0 Ange siffror, text och/eller specialtecken. 



Skärm 
 

Skärmen på din mobiltelefon är utformad enligt följande: 
 

(Se 1.2 - Sida 2) 
 

Ikoner 
 

Lär dig mer om ikonerna som visas överst på skärmen, vilket 
indikerar telefonens status: 
 

Ikon Funktionsbeskrivning 

 
Representerar aktuell nätverkssignal. Ju fler 

staplar, ju starkare är signalen. 

 
Batteristatus. Fler staplar visar högre 

batterinivå. 

 Olästa SMS. 

 Larm inställt. 

 Bluetooth-funktionen aktiverad. 

 
Profilen inställd på Tyst läge. 

 
Profilen inställd på Mötesläge. 

 Profilen inställd på Utomhusläge. 

 Headset anslutet. 

 Roaming indikator. 

 
  



   FÖRBEREDA DIN MOBILTELEFON 
 
 

Komma igång med att konfigurera din mobiltelefon för första 
gången 
 
 

 
Installera SIM-kortet och batteriet 

 
När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort 
(Subscriber Identity Module) med abonnemangsinformation, 
till exempel ditt personnummer (PIN-kod) och tillvalstjänster. 
 
Så här installerar du SIM-kortet och batteriet, 
 
1. Ta bort batteriluckan. 
 

  (Se 2.1 - Sida 3) 
 

2. Sätt i SIM-kortet. 
 
Din telefon har 2 SIM-kortplatser så att du kan använda 2 
SIM-kort och växla mellan dem. 
 

(Se 2.2 - Sida 3) 
 
• Placera SIM-kortet i telefonen med de guldfärgade 

kontakterna nedåt. 
• Utan att sätta i ett SIM-kort kan du använda telefonens 

icke-nätverkstjänster och vissa menyer. 
 
3. Sätt i batteriet. 
 

(Se 2.3 - Sida 3) 



4. Sätt tillbaka batteriluckan. 
 

 
Sätt i ett minneskort (tillval) 

 
För att lagra ytterligare multimediafiler måste du sätta i ett 
minneskort.  
 
 
• Formatering av minneskortet på en dator kan orsaka 

inkompatibilitet med din telefon. Formatera 
minneskortet endast på telefonen. 

 
 
1. Ta bort batteriluckan. 
 

(Se 3.1 - Sida 4) 
 

 
2. Sätt i en minneshållare med etikettsidan uppåt. 
 

(Se 3.2 - Sida 4) 

  



   ANVÄNDA GRUNDFUNKTIONER 
 

Lär dig hur du utför grundläggande funktioner på din 
mobiltelefon. 
 

Sätt på och stäng av telefonen 
 

Hur du sätter på telefonen, 
 
1. Håll ner strömbrytaren [  ]. 
 
2. Skriv in ditt PIN-nummer och tryck på OK (om det behövs). 
 
För att stänga av telefonen, gå till steg 1 ovan. 
 

Komma åt menyer och applikationer 
 
För att få tillgång till Menyn och Applikationer,  
 
Hur du kommer åt telefonens menyer, 
 
1. I Viloläge trycker du på den vänstra funktionstangenten 
<Meny> för att komma till Menyläge. 
 
2. Använd Navigeringstangenten för att bläddra till en meny 
eller ett alternativ. 
 
3. Tryck på <Välj>, <OK> eller Bekräfta-tangenten för att 
bekräfta det markerade alternativet. 
 
4. Tryck <Tillbaka> för att flytta upp en nivå, tryck på [ ] för 
att återgå till Viloläge. 
 
  



Använda grundläggande samtalsfunktioner 
 
Lär dig att ringa eller besvara samtal i det här avsnittet. 
 
Ringa ett samtal: 
 
1. I Viloläge, ange ett riktnummer och ett telefonnummer. 
 
2. Tryck på [ ] för att ringa numret. 
 
3. För att avsluta samtalet, tryck på [  ]. 
 
Besvara ett samtal: 
 
1. När ett samtal kommer trycker du på [ ]. 
 
2. För att avsluta samtalet, tryck på [  ]. 
 

Skicka och visa meddelanden 
 
I det här avsnittet lär du dig att skicka och visa text (SMS). 
 
Så här skickar du ett textmeddelande: 
 
1. I Menyläge väljer du Meddelanden → Skriv meddelande → 
Textmeddelande. 
 
2. Skriv din meddelandetext.  
 
3. Tryck på <Val> → Skicka till. 
 
4. Ange ett mottagarnummer eller välj från Kontakter. 
 
5. Tryck <OK> eller Lägg till beroende på tidigare steg. 
 



6.  Tryck på <Val> → Skicka. 
 

Lägg till kontakter 
 
Lär dig grunderna i att använda Kontakter. 
 
Lägg till en ny kontakt: 
 
1. Välj Meny. 
 
2. Välj Kontakter → Lägg till ny kontakt. 
 
3. Välj lagringsplats (Telefon, SIM1 eller SIM2). 
 
4. Skriv in kontaktuppgifter 
 
5. Tryck på <Alternativ> → Spara för att lägga till kontakten i 
minnet. 
 
Hitta en kontakt 
 
1. I Menyläge väljer du Kontakter. 
 
2. Ange de första bokstäverna i namnet du söker. 
 
3. Välj kontaktens namn från söklistan. 
 
När du har hittat en kontakt kan du ringa kontakten genom att 
trycka på [   ] 
 
  



Lyssna på musik 
 
Lär dig hur man lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-
radio. 
 
Lyssna på FM-radio: 
 
1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens 
multifunktionsuttag. 
 
2. I Menyläge väljer du Multimedia → FM-radio. 
 
3. Tryck på Navigeringstangent Ner för att starta radion. 
 
4. Styr FM-radion med Navigeringstangenterna. 
 
Lyssna på musikfiler: 
 
När du har överfört musikfiler till mappen "Min musik" på 
telefonen eller minneskortet, 
 
1. I Menyläge väljer du Multimedia → Audio Player. 
 
2. Välj en musikkategori → en musikfil. 
 
3. Styr uppspelning med Navigeringstangenterna. 
 
  



   ANVÄNDA KAMERAN 
 

Lär dig grunderna för att ta och visa bilder. 
 

 
Ta bilder 

 
1. I Menyläge väljer du Kamera för att starta kameran. 
 
2. Rikta linsen mot motivet och gör nödvändiga justeringar. 
 
3. Tryck på Bekräfta-tangenten för att ta en bild. 
Bilden sparas automatiskt. 
 
4. Tryck på <Tillbaka> för att ta en ny bild (steg 2). 
 

Visa tagna bilder 
 
Tryck på den vänstra funktionstangenten och välj sedan 
Bilder för att snabbt gå till bildgalleriet. 
 

Kameraalternativ 
 
När du går till kamerafunktionerna kommer du att kunna 
använda följande alternativ: 
 
Kamerainställningar: 
 
Välj ett slutarljud för varje gång du tar en bild. 
 
Ändra exponeringsvärdet för att justera bildens ljusstyrka. 
 
Justera kontrasten för att skilja mellan mörka och ljusa 
områden. 
 



Ändra Anti-flimmervärde för att eliminera den fluorescerande 
effekten på bilderna. 
 
Ändra fördröjningstiden för att ta selfies. 
 
Ändra det kontinuerliga bildnumret för att ta en serie bilder. 
 
Bildinställningar: 
 
Du kan ändra bildstorleken. 
 
Du kan justera bildkvaliteten. 
 
Vitbalans: 
 
Välj ett färgschema i enlighet med omgivningen. 
 
Scenläge: 
 
Låter dig välja nattläge (extra ljus) eller låter telefonen välja 
det bästa läget. 
 
Effektinställningar: 
 
Lägg till en färgeffekt på de bilder som tagits. 
 
Lagring: 
 
Låter dig välja var du ska lagra de bilder som tagits. 
  



   ANVÄNDA BLUETOOTH 
 

 
Lär dig mer om telefonens möjlighet att ansluta till andra 

trådlösa enheter för utbyte av data. 
 

Slå på den trådlösa Bluetooth-funktionen 
 
1. I Menyläge väljer du Inställningar → Anslutning → 
Bluetooth. 
 
2. Välj alternativet Ström. 
 
3. Tryck på den vänstra funktionstangenten för att starta 
Bluetooth. 
 
4. Om du vill tillåta andra enheter att hitta din telefon bläddrar 
du ner till Synlig och trycker på den vänstra 
funktionstangenten för att Starta. 
 
  



Hitta och para ihop med andra Bluetooth-aktiverade 
enheter 

 
1. I Menyläge väljer du Inställningar → Anslutning → 
Bluetooth → Min Enhet → Sök efter ny enhet 
 
2. Bläddra till en enhet och tryck på <Välj>. 
 
3. Ange en PIN-kod för den trådlösa Bluetooth-funktionen 
eller den andra enhetens Bluetooth PIN-kod, om den har 
någon och tryck på <OK>. 
 
När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller 
accepterar anslutningen är parningen klar. 
 
Skicka data med hjälp av den trådlösa Bluetooth-funktionen. 
 
1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka från en av din 
telefons applikationer. 
 
2. Tryck på <Val> → Skicka → Via Bluetooth → Välj 
enhetens namn och acceptera sedan filen på mottagaren. 
 

Ta emot data med hjälp av den trådlösa Bluetooth-
funktionen. 

 
1. Ange eller acceptera PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-
funktionen och tryck på <OK> (om det behövs). 
 
2. Tryck på <Ja> för att bekräfta att du är villig att ta emot 
data från enheten (om det behövs). 
 

Byt namn på Bluetooth-enheten 
 



1. I Menyläge väljer du Inställningar → Anslutning → 
Bluetooth → Mitt namn. 
 
2. Skriv namnet du önskar och tryck sedan på Val → Klar. 
 

Välj lagringsplats 
 
1. I Menyläge väljer du Inställningar → Anslutning → 
Bluetooth → Avancerat → Lagring. 
 
2. Välj Minneskort om telefonen har ett infogat, annars väljer 
du Telefon. 
 

 
  



   CE  
  
  

Var vänlig ta dig tid att läsa detta viktiga avsnitt. 
 
 
RADIOVÅGOR 
 
Bevis på överensstämmelse med internationella standarder 
(ICNIRP) eller med Europeiska unionens direktiv 2014/53/EU 
(RED) krävs av alla mobiltelefonmodeller innan de kan släppas ut 
på marknaden. Skyddet för hälsa och säkerhet för användaren 
eller annan person är ett väsentligt krav i dessa standarder eller i 
detta direktiv. 
 
DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR 
EXPONERING AV RADIOVÄGOR 
 
Din mobila enhet är en radiosändare och mottagare. Den är 
utformad för att inte överstiga gränserna för exponering för 
radiovågor (elektromagnetiska fält med radiofrekvens) enligt 
internationella riktlinjer. Riktlinjerna har utvecklats av en 
oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP) och innehåller en 
betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerheten för alla 
personer, oavsett ålder och hälsa. 
 
  



Överensstämmelse med EU:s regelverk 
 
Härigenom överensstämmer denna enhet med de väsentliga 
kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. 
 
För försäkran om överensstämmelse, besök webbplatsen 
www.energizeyourdevice.com 
 
Observera: Beakta de lokala bestämmelserna på platsen där 
enheten kommer att användas. Denna enhet kan vara begränsad 
för användning i vissa eller alla medlemsstater i Europeiska 
unionen (EU) 
 
Anteckningar: 
 
- På grund av det använda materialet i höljet ska mobiltelefonen 
endast anslutas till ett USB-gränssnitt av version 2.0 eller högre. 
Anslutningen till så kallad ström-USB är förbjuden. 
 
- Adaptern ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig. 
 
- Använd inte mobiltelefonen i miljöer med för hög eller för låg 
temperatur, exponera aldrig mobiltelefonen för starkt solsken eller 
våt miljö. Den lämpliga temperaturen för telefonen och tillbehören 
är -10 ℃-55 ℃. 
 
- Vid laddning, placera telefonen i en miljö med normal 
rumstemperatur och god ventilation. Det rekommenderas att ladda 
telefonen i en miljö med en temperatur som sträcker sig från 
5 ℃~ 25 ℃. Var vänlig och använd endast laddaren som erbjuds 
av tillverkaren. Användning av obehörig laddare kan orsaka fara 
och bryter mot telefonens tillstånd och garanti. 
 
  



VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT 
EN FELAKTIG TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT 
ANVISNINGARNA 
 
- Överdrivet högt ljud från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka 
hörselnedsättning. 
 
För mer information kan du gå till www.energizeyourdevice.com 
 
Ytterligare information om elektromagnetiska fält och folkhälsa 
finns på följande webbplats. http://www.who.int/peh-emf. 
 
Din telefon är utrustad med en inbyggd antenn. För optimal drift 
bör du undvika att röra den eller försämra den. 
 
Eftersom mobila enheter erbjuder en rad funktioner kan de 
användas i andra positioner än mot ditt öra. Under sådana 
omständigheter kommer enheten att överensstämma med 
riktlinjerna när den används med headset eller USB-datakabel. Om 
du använder ett annat tillbehör, se till att den produkt du använder 
är fri från all metall och att den placerar telefonen minst 1,5 cm 
från kroppen.    
  



Vi, AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
FRANKRIKE) 
Förklarar härmed att:  
 
ENERGIZER överensstämmer med normerna och 
bestämmelserna i direktiven. Certifikatet om överensstämmelse 
som anges i artikel IV i direktiv 2014/53/EU har varit under kontroll 
av följande organisation: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Telefon: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
 Den fullständiga texten på certifikatet om enhetens 
överensstämmelse är tillgänglig på begäran via post på följande 
adress: AVENIR TELECOM - 208, Boulevard de Plombières, 
13581 Marseille Cedex 20, Frankrike. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / VD 
(Datum)  (Namn och underskrift av behörig person) 

 
Maximal SAR för denna modell och förhållanden under vilka den 

registrerades: 
GSM 900 0,586 W/kg 10 g Huvud SAR | 0,731 W/kg 10 g Kropp SAR 

DCS 1800 0,441 W/kg 10 g Huvud SAR | 0,946 W/kg 10 g Kropp SAR 
 
Under användning är de faktiska SAR-värdena för denna enhet vanligtvis långt 
under de ovan angivna värdena. Detta beror på att, för system effektivitet och 
för att minimera störningar på nätverket minskas drivkraften för din mobilenhet 
automatiskt när full ström inte behövs för samtalet. Ju lägre effekten är på 
enheten, desto lägre är dess SAR-värde. 
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