PowerTel
M7510
Mobiltelefon

Bruksanvisning

M7510
Kompatibel med hörapparater
Den här telefonen har försetts med en T-spole som gör att
telefonen passar till de flesta hörapparater. På grund av
det stora utbudet på hörapparater kan vi inte garantera att
telefonen verkligen fungerar tillsammans med alla typer
av hörapparater. Kontrollera om brusimmuniteten är
högre än M2. Bedömningen görs av tillverkaren av hörapparaten. Det kan hända att apparater, vars brusimmunitet
underskrider M2, inte går att kombinera med den här telefonen. När du använder telefonen trycker du på knappen
”T” på din hörapparat så att T-spoleläget aktiveras. I det
här läget kopplas hörapparaten ihop med telefonen och
du upplever att ljudet blir tydligare utan brus från bakgrunden. Kontrollera om din hörapparat är utrustad med
”T”-funktionen, om apparaten gör inställningen automatiskt eller om den måste göras manuellt. På hörapparater
som har hög brusimmunitet och automatiskt T-läge sker
identifiering av din telefon och omkoppling till T-läge automatiskt. På hörapparater med manuell T-funktionen behöver funktionen aktiveras för hand.
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Snabbguide
Obs! Innan du börjar måste du läsa säkerhetsanvisningarna på sidan 102.

I överblick
1 Hörsnäcka

13 Kameraobjektiv

2 Display

14 Display på frontpanelen

3 Vänster funktionstangent15 LED-panel
4 Navigeringsknapp

16 Laddningskontakter

5 Samtalsknapp

17 LED-ficklampa

6 Direktvalsknappar

18 Knapp för nödsamtal

M1, M2, M3
7 Knappsats
8 Stjärna

19 Högtalare
20 Headset-anslutning (headset ingår inte)

9 Fyrkant

21 Micro-USB-laddningsdosa

10 Mikrofon

22 Knapp för

11 Knapp för att avsluta
samtal/på-/avknapp

förstärkare/knapp för ficklampa

12 Höger funktionstangent 23 Volymreglage

6

SNABBGUIDE
1

13

20

21

2
14

15

16
17
3
4
5

12
11

18
22

6
23
7
10

8

9
19

7

SNABBGUIDE
Leveransomfattning
Följande ingår i leveransomfattningen:
1 mobiltelefon

1 laddare

1 litiumjonbatteri

1 bruksanvisning

1 bordsladdare

Sätt i SIM-kort, microSD-kort och batteri
Innehåller smådelar som kan sväljas!
SIM-kortet kan tas bort. Små barn kan svälja dem.
Se till att SIM-kortet inte böjs eller repas. Undvik kontakt med vatten, smuts eller elektrisk laddning.
Ditt telefonnummer sparas på SIM-kortet, inte telefonen. Använd SIM-kortet från en tidigare telefon, så
behåll ditt telefonnummer.
•

Stäng av telefonen.

•

När du vill ta bort locket till batterifacket trycker du lätt
på huset nära SOS-knappen och skjuter ned locket.

•

Om ett batteri är isatt, ta ut batteriet.

•

Telefonen stödjer två SIM-kort. Detta gör det möjligt att
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utnyttja två olika nät och/eller länder. Om två SIM-kort
har satts i, frågar telefonen vilket kort som skall väljas när du
vill ringa upp någon, skicka ett
sms-meddelande eller använda en datatjänst. ett samtal.

GSM

G&W

NOTERA: Korthållaren markeM
SI

rat med ”G&W” (se illustrationen till höger) stödjer
UMTS/GSM (3G), medan korthållaren markerat med ”GSM”

Batterikontakter

(illustrationen till vänster) är
begränsat till att endast stödja ”GSM” (2G). När man
bara använder ett SIM-kort måste man sätta in detta i
korthållaren ”G&W” (illustrationen till höger) för att
kunna använda alla telefonens tjänster via 3G-nätet.
Skjut in SIM-kortet, med guldkontakterna vända nedåt,
så att det passar i den förpräglade SIM-kortshållaren.
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SIM-kortet måste placeras under metallskenan.
•

Du kan öka det interna minnet genom att lägga till ett
microSD-minneskort (max. 32 GB/ingår inte). Minneskort förs enligt bildanvisningen in i skåran tills det tar
stopp.

•

Sätt i batteriet. Batteriets kontakter måste peka nedåt
till höger. Tryck lätt på batteriets övre ände tills det klickar på plats.

•

Placera det bakre kapslingslocket på telefonen och
skjut på det tills det klickar på plats.

10

SNABBGUIDE
Ladda batteri
•

Innan du börjar ladda batteriet måste du se till att det
är rätt placerat. Batteriet får inte tas bort så länge laddning pågår. Annars kan telefonen skadas.

•

Första gången enheten tas i bruk måste batteriet laddas i minst 4 timmar. Vissa batterier uppnår inte full
effekt förrän efter flera laddnings-/urladdningscykler.

Ladda via Mini-USB-laddningsdosa
•

Stoppa in laddningsenheten i Mini-USB-laddningsdosan.

•

Anslut laddningsenheten. Av säkerhetsskäl får du bara
använda den laddningsenhet som följer med leveransen.

Ladda via bordsladdare
•

Stoppa in laddningsenheten i Mini-USB-laddningsdosan på laddstationen. Placera telefonen i laddstationen.
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•

Det kan dröja några sekunder innan laddningsförloppet på telefonen visas med LED-kontrollamporna.

Batteristatus
Aktuell batteristatus visas på följande sätt på displayen:

Fullt - - > - - > - - > - - > - - tomt
När batteriladdningen är låg får du ett meddelande på displayen. Då ska batteriet laddas. När batteriladdningen
underskrider lägsta nivån slås telefonen automatiskt av.

Slå på/av mobiltelefon
3 sek. Slå på mobiltelefon.
3 sek. Slå av mobiltelefon.
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När vissa SIM-kort används krävs det att du anger din
PIN. Följ anvisningarna.
SIM-koden (PIN på SIM-kort), som du får tillsammans
med SIM-kortet behövs för att skydda SIM-kortet mot
användning av obehöriga PIN2-koden som du får tillsammans med vissa SIM-kort behövs för att du ska få åtkomst
till vissa tjänster. Om du har angett fel PIN- eller PIN2-kod
tre gånger efter varandra, uppmanas du, att ange PUKeller PUK2-koden. Om du inte har de här koderna kontaktar du din mobiloperatör.

Ställa in språk
Du ställer in språk i menyn ”Telefoninställningar”
läs mer på sidan 71 och framåt.

Ställa in datum och klockslag
Du ställer in datum och klockslag i menyn ”Telefoninställningar” läs mer på sidan 71 och framåt.
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Ta emot samtal
Ta emot samtal

Avvisa samtal
Avvisa samtal

Avsluta samtal
Avsluta samtal

Uppringning
Ange telefonnummer

Radera

Om du slagit fel tar du bort sista siffran
Välja telefonnummer
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Avancerade inställningar och funktioner
Ytterligare information om inställningarna och funktionerna på Amplicomms M7510 hittar du i den här anvisningen. Exempel:
•

Tilldela direktvalsknappar -> sidan 38.

•

Spara telefonnummer i telefonboken -> sidan 34.

Om du har frågor får du gärna höra av dig till vår servicelinje:
Du hittar våra telefonnummer på vår hemsida
www.amplicomms.com
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INFORMATION OM TELEFONEN

Specifik information om telefonen
Kontroller
På sidorna 6 och 7 förklaras hur de olika kontrollerna fungerar.

Några knappar har specialfunktioner
Vänster funktionsknapp I viloläge -> Öppna huvudmenyn;
Inuti en meny finns det andra funktioner, som visas ovanför funktionsknayen (t. ex. OK).
Höger funktionsknapp I viloläge -> Öppna telefonboken;
Inuti en meny finns det andra funktioner, som visas ovanför funktionsknappen på displayen (t ex.
Tillbaka).
Direktvalsknappar

M1, M2, M3 - Med snabb knapptryckning väljs genast telefonnumret som sparats på tangenten. På de
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INFORMATION OM TELEFONEN
här tangenterna kan du spara telefonboksposter (läs mer i ”Spara
telefonbokspost på en direktvalsknapp” sidan 38).

Svarsknapp

- Används till att välja och ta emot
samtal.
- Används till att öppna samtalslistan/återuppringning.

Avsluta samtalsknapp - Används till att avsluta eller avvisa ett samtal.
- Återgår till viloläge (gäller programmering).
- Slår på/av apparaten.
Navigeringsknapp

Med navigeringsknappen navigerar
du genom menyn. I viloläge gör
navigeringsknappen att man snabbt
kommer åt vissa menypunkter, som
du kan slå fast på egen hand (läs
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INFORMATION OM TELEFONEN
mer på sidan 73). Vid leverans har
knapparna tilldelats följande funk▲ - Ljudinställningar: Val/definition
tioner:

▼ - Slå på kamera

av en användarprofil.

◀ - Öppna SMS/MMS-meny

▶ - Miniräknare

■ - Mitt på navigeringsknappen i
viloläge: Öppna menyn

I menyerna: Funktion ”OK”.
Nummerknapp 1

Om du trycker länge (ca 3 s) välj
telefonnumret till din e-postlåda
(förutsatt att du sparat det).

Nummerknapp 0

Tryck länge (ca 3 sek.) i viloläge för
att växla mellan ljudinställningarna
(se också sidan 61).
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Stjärna

INFORMATION OM TELEFONEN
- När du väljer landskod ”+” (trycker
du snabbt x 2) eller anger P/W (kan
behövas för riktnummer eller begäran om fjärråtkomst från en telefonsvarare).
- När du matar in text: Öppnar
tabell med specialtecken.

Fyrkant

- I viloläge: När trycker länge på
knappen växlar du fram och tillbaka
mellan vald profil och ljudlös inställning.
- När du matar in text: Växlar inmatningsläge (stora/små bokstäver/
nummer).

+/- knappar

- I viloläge: Ställa in ringsignalsvolym
- Vid samtal: Ställer in volym i hörlur.
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INFORMATION OM TELEFONEN

Knapp för förstärkare/knapp för ficklampa
Om du trycker ca 2 s. i viloläge slås
ficklampan på/av. Under samtal:
Genom en snabb knapptryckning
slås förhöjd funktion på/av.
Nödsamtalsbrytare

Löser ut nödsamtalssekvensen. Du
hittar mer information på sidan 55
och framåt.

Symboler på displayen
Ansluten/Signalstyrka
Batteriets laddningsnivå (läs mer på sidan 12)
Olästa SMS
Obesvarat samtal
Vidarekoppling aktiverat
Larm/väckarklocka inställd och aktiverad
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INFORMATION OM TELEFONEN

Förhöjd volym på
Profil inställd på ”Utomhus” eller ”Allmnänt”
Profil inställd på “Möte“
Profil inställd på “Tyst“
Drift med headset
Bluetooth aktiverad
”Roaming”-symbolen visas när telefonen är inloggad hos en annan nätoperatör. Det händer t.ex. om
du reser i ett främmande land. ”Roaming”-funktionen beror på din nätoperatör: Om du vill få mer
information om roaming kontaktar du din nätoperatör.
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Använda telefonen
Allmänt om att använda telefonen
Använd piltangenterna ▲ /▼, för att bläddra i menyer

Mobiltelefonen används och programmeras via menyer.
•

och listor (t.ex. telefonbok) (skrolla).
•

Tryck på Tillbaka, när du vill gå tillbaka till föregående
steg.

•

Tryck på OK, när du vill gå vidare till nästa steg.

Inmatning av Text
•

Vid Textinmatning (t.ex. telefonbok eller SMS) växlar
man mellan olika inmatningsmetoder med knappen #
(symbolen ovan till vänster på displayen):
-

med ordigenkänning eZi: Stora bokstäver (SE), små
bokstäver (se).

-

utan ordigenkänning: Stora bokstäver (SE), små
bokstäver (se), första ordet efter en punkt och
blanksteg kring stor (Abc) samt tal (123).
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Manuell textinmatning
-

Val av tecken: Tryck upprepade gånger på en numerisk knapp tills den önskade bokstaven visas. Vänta
några sekunder innan du matar in nästa tecken.

-

Interpunktion: Med sifferknappen 1 får du Interpunktionstecken.

-

Specialtecken: Med knappen › visas en förteckning

-

Flytta markören: Använd ◀ /▶, för att flytta markö-

över specialtecken. Välj önskat tecken med ▲ /▼/◀

/▶ och tryck på OK för att bekräfta.

ren inom texten.
-

Ändra inmatningsspråk: Tryck på knappen # en längre stund (cirka 3 sek.), för att få upp en förteckning
över tillgängliga språk. Välj ett språk och tryck
sedan på OK.
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Automatisk ordigenkänning
-

Om ordigenkänning eZi är inkopplad, behöver man
bara trycka på respektive knapp en gång. Låt dig
inte irriteras över att behöva trycka på respektive
knapp ännu en gång. Om helt fel ord visas. I vissa
fall, kompletterar telefonen din inmatning automatiskt.
ordet med piltangenterna ◀/▶. Använd det marke-

-

Om flera möjligheter finns väljer du det önskade

-

Om du skulle råka få svårigheter med ordigenkän-

rade ordet med Välj.

ningen, kopplar du helt enkelt ur denna och gör din
textinmatning manuellt (temporär omkoppling sker
genom ett långt tryck på knappen ›).

•

Använd piltangenterna ▲ /▼/ ◀/▶ för att flytta på peka-

ren och Radera, om du vill ta bort tecken.
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Viktig information! Om belysningen på displayen är
avstängd återaktiveras bara belysningen om du trycker på en knapp. Du behöver trycka på önskad knapp
en gång till så att funktionen genomförs.

Den externa displayen
Med den externa displayen får du information om inkommande samtal, SMS, och under en kort stund kan du se
signalstyrkan, batteriets kapacitet och klockan efter att du
har stängt mobiltelefonen. Med ett kort tryck på någon av
specialtangenterna (+/-/volymknapparna eller nödropstangenten) kan man alltid aktivera displayen.
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Slå på/av mobiltelefon
Slå av: Tryck och håll den röda Avsluta samtalsknappen
nedtryckt. Efter några sekunder stängs telefonen av (mörk
display).
Slå på: Tryck och håll den röda Avsluta samtalsknappen
nedtryckt tills displaybelysningen slås på. Ange PIN-koden
till ditt SIM-kort och tryck på OK. Det kan hända att PINkoden inte gäller längre om den har deaktiverats på SIMkortet (se också sidan 76 ”SIM-spärr”/alla leverantörer har
inte tjänsten).
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Använda ficklampa
Aktivera displayen och tryck på Volym-/ ficklampa-knappen under cirka 2 sek. för att tända och släcka ficklampan.
Obs!
- Belysningen genereras med hjälp av en högeffektsLED-lampa. Ljus från lampan får aldrig riktas in i
ögonen eller i optiska apparater.
- Tänk på att när du använder ficklampan förkortas
telefonens drifttid fram till nästa batteriladdning.

Välja telefonnummer/Genomföra samtal
•

Telefonen måste vara försatt i viloläge (SIM-kort ska
vara isatt och enheten på).

•

Mata in telefonnummer inklusive lands- och riktnummer. Om du vill skriva ett + förelandsnumret trycker du
snabbt på knappen › två gånger efter varandra.

•

Tryck på den gröna svarsknappen och välj nummer.
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•

När du vill avsluta samtalet trycker du på den röda
Avsluta samtalsknappen.

Välja med kortnummerknapp
•

Tryck länge på den förprogrammerade siffertangenten
(ca 3 s.). De aktuella sparade numren sparas. Om hur
man går tillväga för att programmera snabbval för siffertangenter, läs ”Spara en telefonbokspost på en
snabbvalstangent”, sidan 37.

Välja med direktvalsknappar
•

Tryck snabbt på de förprogrammerade direktvalsknapparna. De aktuella sparade numren sparas. Om hur du
programmerar direktvalsknapparna, se ”Spara en telefonbokspost på en direktvalsknapp”, sidan 38.
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Välja återuppringning/välja ur samtalslistan
•

Tryck på den gröna svarsknappen i viloläge. En lista
tagna samtal. Välj en post med piltangenterna ▲/▼.

med de senast samtalen med mottagna och inte mot-

•

Tryck på den gröna svarsknappen och välj det nummer
som visas.

Ta emot samtal
•

När telefonen ringer:
•

Tryck på den gröna lyssna-knappen eller på vänster
Softkey (Alternativ -> Svara), för att ta emot samtalet.

•

Tryck på den röda lägg-på-knappen eller den röda
Softkey:n, för att avvisa samtalet. Uppringaren får
upptagettonen (beroende på vem som sköter nätdriften).
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Ställa in volymen
•

Under ett samtal kan volymen ställas in med hjälp av
knapparna + / - som sitter på sidan på enheten. Inställningen sparas.

Handsfree
•

Tryck på H-Fri under samtalet. Samtalet återges via
högtalaren.

•

Om du vill stänga av funktionen trycker du på
H-Hållen. Högtalaren kopplas från.

Urkoppling av mikrofonen
(Mute/Tyst)
•

Under samtalet trycker man på Alternativ, välj Tyst

•

För att koppla in mikrofonen trycker man på Alternativ,

läge och tryck på På. Mikrofonen är nu avstängd.
välj Tyst läge och trycker på Av.
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Samtalsalternativ
Med hjälp av vänster funktionsknapp kan du välja bland
följande Alternativ:
-

Uppehåll enskilt samtal -> Samtalet parkeras. När
du vill aktivera samtalet igen trycker du på Alternativ/Hämta enskilt samtal.

-

Avsluta enda samtal -> Samtalet avslutas (samma
som Avsluta samtalsknapp).

-

Nytt samtal

-

Telefonbok -> Telefonboken öppnas.

-

Callcenter -> Öppna samtalsförlopp.

-

Meddelanden -> SMS-menyn öppnas.

-

Ljudinspelare

-

Tyst läge

-

DTMF
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Upprätta ett konferenssamtal
Med ”Konferens” menas en nätfunktion som gör att flera
deltagare kan samtala med varandra samtidigt (beroende
på nätoperatör).
•

Ring upp den första deltagaren.

•

Tryck på Alternativ -> Nytt samtal, ange telefonnummer till den andar deltagaren och tryck på den gröna
högtalarknappen
eller
tryck på Alternativ -> Telefonbok eller Callcenter, om
du vill leta efter ett nummer. Tryck på Alternativ och
välj Ring upp - OK.

•

När den andra deltagaren registrerar sig, trycker du på
Alternativ och väljer Konferens - OK, så att alla deltagare kan sammankopplas.
Med Alternativ -> Växla kan du växla fram och tillbaka
mellan de båda deltagarna.
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Menyn “Telefonbok“
Du kan spara namn och telefonnummer i den interna telefonboken (upp till 500 namn) och på SIM-kortet.

Öppna telefonbok
•

Tryck på Namn i viloläge

eller
•

Under ett samtal, tryck på Alternativ, välj Telefonbok
och tryck på OK.

Kontrollera upptagen lagringsplats
Om du vill få reda på hur många namn och samtalsnummer som är sparade trycker du på Namn -> Alternativ ->
Telefonboksinställningar -> Minnesstatus -> OK. På mobiltelefonen och SIM-kortet hittar du uppgifter om vilka lagringsplatser som fortfarande står till förfogande.
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Föra in en ny post i telefonboken
•

Tryck på Namn, välj högst uppifrån Lägg till ny kontakt
-> Alternativ -> Välj.

•

Välj om den nya posten ska skapas i mobiltelefonen
eller på SIM-kortet och tryck på OK.
Obs! Om posten ska sparas på SIM-kortet är det
bara möjligt att ange namnet och ett telefonnummer.

•
•

Ange ett namn och tryck på ▼.

Ange (det första) telefonnumret och tryck på ▼.

nummer/arbetsnummer). Tryck sedan på ▼.

•

Om du vill kan du ange flera telefonnummer (privat-

•

Lägg till en samtalsmelodi till posten. Välj melodi med

◀ och ▶. När man väljer Standard används standard

ringsignalen (enligt profilinställningar). Om du väljer
Ny inspelning kan du spela in en egen ringsignal resp.
tala in valfri text i telefonens mikrofon. Den egna
inspelningen spelas upp som ”ringsignal”.Tryck på
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Alternativ och tala in din personliga ringsignal i mikrofonen.
•

Via Alternativ - Lägg till uppgift kan du lägga in ytterligare kontaktinformation.

•

När du är klar med inmatningen av uppgifter för den
nya posten trycker du på Alternativ -> Spara.
Tips om den ”egna ringsignalen”:
Du kan t. ex spela in ”Peter ringer” som ringsignal.
Om du sedan anvisat den här ringsignalen till ”Peter”
meddelar telefonen när Peter ringer:
”Peter ringer”.

Ringa upp från telefonboken
•

Tryck på Namn så att telefonboken öppnas.

•

Välj en post med hjälp av piltangenterna eller börja
med att ange första bokstaven i posten.

•

Tryck på den gröna svarsknappen och välj nummer.
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Ändra en post i telefonboken
•

Tryck på Namn så att telefonboken öppnas.

•

Välj en post, tryck på Alternativ, välj Redigera och tryck
på Välj.

•

Ändra posten.

•

Tryck på Alternativ -> Spara.

Radera en post från telefonboken
•

Tryck på Namn så att telefonboken öppnas.

•

Välj en post, tryck på Alternativ, välj Radera och tryck
på Välj. Bekräfta säkerhetsfrågan genom att trycka på
Ja.

Radera alla poster i telefonboken
•

Tryck på Namn -> Alternativ -> Telefonboksinställningar -> Radera alla kontakter. Välj om posterna i telefonen eller på SIM-kortet ska raderas, ange telefonspärrkoden (standardinställning: 0000) och bekräfta ditt val.
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Kopiera/flytta alla poster i telefonboken
•

Tryck på Namn -> Alternativ -> Telefonboksinställningar -> Kopiera kontakter/Flytta kontakter. Välj om posterna ska kopieras eller flyttas från SIM-kortet till telefonen eller från telefonen till SIM-kortet och bekräfta
ditt val.
Obs! När du flyttar kontakterna raderas de från
ursprungsplatsen.

Spara telefonbokspost till en kortnummerknapp
•

Tryck på Namn -> Alternativ -> Telefonboksinställningar -> Snabbuppringning och sedan på OK.

•

Se till att kortnummerfunktionen är på.
Obs! Om statusen är ”Av”, tryck du på den vänstra
funktionsknappen (OK) och slår på funktionen.
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•

Välj Ställ in nummer och tryck på OK.

•

Välj en knapp ur listan (2…9) och tryck på Redigera.

•

Telefonboken öppnas. Markera en post och tryck på
OK.

Spara telefonbokspost till en direktvalsknapp
•

Tryck på Meny -> Inställningar -> Direktval -> OK

•

Välj en direktvalsknapp (M1, M2, M3), ange ett telefonnummer i inmatningsfältet och tryck sedan på OK.

•
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Fler alternativ
Om du har öppnat telefonboken och valt en post trycker
du på Alternativ och väljer ett av följande alternativ:
•

Visa: Posten visas.

•

Skicka meddelande: Skicka ett SMS/MMS till det här
numret.

•

Ringa upp: Ringa upp numret.

•

Redigera: Du kan bearbeta posten.

•

Radera: Posten raderas.

•

Kopiera: Du har möjlighet att kopiera posten till telefonen eller SIM-kortet.

•

Flytta: Man kan flytta posten i telefonen eller på SIMkortet. Ursprungsplatsen raderas då.

•

Lägg till till blockeringslista: Posten läggs till i blockeringslistan.

•

Grupp: Du kan definiera samtalsgrupper. I samtalsgrupperna kan telefonboksposter, som sparats i telefonboken, sammanfattas.
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•

Telefonboksinställningar
•

Önskad lagring: Välj var nya poster ska lagras (SIMkort , telefon)

•

Snabbuppringning: Funktionen slås på och kortnummerknappar redigeras.

•

Minnesstatus: Med Minnesstatus visas antalet poster på SIM-kortet och telefonen.

•

Kopiera kontakter: Alla kontakter från SIM-kortet till
telefonen eller tvärtom kopieras.

•

Flytta kontakter: Alla kontakter från SIM-kortet till
telefonen eller tvärtom flyttas.

•
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Radera alla kontakter: Alla kontakter raderas.
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Menyn “Meddelanden“
I den här menyn kan du skicka och ta emot textmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande behandlas som ett SMS tills en bild, ett ljud eller
liknande bifogas. Då görs det automatiskt om till ett MMS.
I detta fall finns, vid behov, ytterligare alternativ.
Mottagna meddelanden sparas antingen internt på telefonen eller på SIM-kortet (SMS) resp. minneskort (MMS).
Olästa meddelanden sparas i inkorgen. När ett nytt meddelande inkommit visas ett meddelande på displayen.
Om minnet är fullt får du ett meddelande. Innan du kan ta
emot nya meddelanden måste alla meddelanden först
raderas.

41

MENYN “MEDDELANDEN“
SMS-meny
När du har tryckt på Meny -> Meddelanden -> OK kan du
göra något av följande:
•

Skriv meddelande: Skriva ett nytt SMS/MMS.

•

Inkorg: Öppnar listan över mottagna meddelanden.

•

Utkast: Tillgång till listan över utkast.

•

Utkorg: Öppnar listan över meddelanden som ännu
inte skickats.

•

Skickade meddelanden: Öppnar listan över skickade
meddelanden.

•

Broadcast-meddelande: Om den här tjänsten stöds av
din nätoperatör kan du genomföra respektive inställning.

•

Meddelandeinställningar: Här kan du göra inställningar
för textmeddelanden (SMS), Multimedia-meddelanden
(MMS) och servicemeddelanden (Du hittar mer information nedan).
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Ställa in textmeddelanden
Tips om telefonnumret till SMS-centret: Telefonnumret
behövs för att skicka och ta emot SMS. Det har sparats på
rätt sätt på SIM-kortet. Under vissa omständigheter kan
man behöva kontrollera eller ändra det här numret.
•

Tryck på Meny, välj Meddelanden -> Meddelandeinställningar -> Textmeddelande och tryck på OK.

•

Du kan nu göra något av följande.
- SIM1/SIM2 meddelandeinställningar
- Profilinställningar (den aktiva profilen har markerats med en grön bock).
• Välj önskad profil, tryck på Alternativ, välj Aktivera eller Redigera och tryck på Välj.
• Du har följande redigeringsalternativ: Profilnamn,
rens SMS-center), giltighetsperiod (ändra med ◀
SMSC-adressen (telefonnummer till nätoperatö-

och ▶) och Meddelandetyp (ändra med ◀ och ▶.
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Ändra inte inställningen, den måste vara satt till
”Text”).
- Röstbrevlåda server: Det går att ändra telefonnummer till din röstbrevlåda. Om du har frågor får du
gärna kontakta din nätoperatör.
Du går ur menyn med Tillbaka eller Spara.
- Allmänna inställningar: Välj om skickade SMS ska
sparas.
- Minnesstatus: Visar upptagen lagringsplats för
SIM-kort och telefon.
- Önskad lagring Välj den plats där du vill att meddelanden sparas (SIM eller Telefon).
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Ställa in Multimedia-meddelande
Tips om MMS: Både du och mottagaren måste ha ett
abonnemang som tillåter att bildmeddelanden skrivs och
skickas. Ofta finns en sådan profil redan installerad i förväg. Om inte får du information från din nätoperatör.
•

Tryck på Meny, välj Meddelanden -> Meddelandeinställningar -> Multimedia-meddelande och tryck på
OK.

•

Du kan nu göra något av följande.
- Datakonto (SIM1/SIM2): Om du vill kan du välja en
post ur listan och trycka på OK.
- Almänna inställningar
- Skriva: Inställningar för att skriva ett MMS som
Bildspelstid, Skaparläge, Ändra storl.., Automatis..,
Signatur.
- Skickar: Inställningar för att skicka ett MMS som
Giltighetsp.., Leveransra.., Läsrapport, Prioritet,
Leveranstid, Skicka och ...
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- Hämtning: Inställningar för hantering av ett MMS
Hemnätverk, Roaming, Filter, Läsrapport, Leveransra...
- Önskad lagring: Välj den plats där du vill att meddelanden sparas (Minneskort eller Telefon).
- Minnesstatus: Visar upptagen lagringsplats för
minneskort och telefon.
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Inställningar för servicemeddelande
•

Tryck på Meny, välj Meddelanden -> Meddelande
inställningar -> Servicemeddelanden och tryck på OK.

•

Du kan nu göra något av följande.
- Aktivera Push: Tryck på OK, välj ett alternativ och
tryck på OK.
- Tjänst laddas: Tryck på OK, välj ett alternativ och
tryck på OK.

Skriva och skicka ett SMS/MMS
•

Tryck på Meny, välj Meddelanden -> Skriv meddelande
och tryck på OK.

•

Skriv meddelandet med nummertangenterna. Du hittar
mer information om hur du gör för att mata in text i
avsnittet ”Allmänt om hur man använder telefonen”,
sidan 22.

•

När du matat in texten trycker du på Alternativ, väljer
Skicka till och trycker på Välj.
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Obs! Om du väljer att skicka ett MMS via Alternativ får
du möjlighet att välja ut bilder, ljud och andra bilagor.
•

Välj Ange mottagere, tryck på OK och ange telefonnummer till mottagaren tillsammans med lands- och
riktnummer och tryck på Alternativ -> Klart.

•

Det inmatade numret visas.

•

Tryck på Alternativ, välj Skicka och tryck på Välj.

och/eller
•

Välj Lägg till från Telefonbok och tryck på OK.

•

Välj en post och tryck på OK.

•

Vald post visas.

•

Tryck på Alternativ, välj Skicka och tryck på Välj.
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Läsa meddelanden, radera och fler alternativ
•

Tryck på Meny, välj Meddelanden -> Inkorg och tryck
på OK.

•

Välj ett meddelande som inkommit.

•

Tryck i listvyn Alternativ. Du kan nu göra något av följande:
-

Visa: Meddelandet visas

-

Svara: Du kan skriva ett svar direkt till avsändarens
telefonnummer.

-

Ring upp avsändaren: Du kan ringa upp avsändaren.

-

Vidarebefordra: Du kan skicka meddelandet till ett
annat mottagarnummer.

-

Radera: Meddelandet kan raderas.

-

Radera alla: Samtliga meddelanden kan raderas.

-

Spara i telefonboken: (gäller bara om telefonnumret
inte redan finns) Spara avsändarens telefonnummer i telefonboken.
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När du vill att SMS-innehållet ska visas trycker du på
Alternativ och får följande möjligheter:
-

Svara: Du kan skriva ett svar direkt till avsändarens telefonnummer.

-

Ring upp avsändaren: Du kan ringa upp avsändaren.

-

Vidarebefordra: Du kan skicka meddelandet till
ett annat mottagarnummer.

-

Radera: Meddelandet kan raderas.

-

Lägg till i kalendern: Man kan infoga en påminnelse direkt i kalendern. Bearbeta inmatningsmöjligheterna. Gå till slut till ett inmatningsfält
för datum eller klockslag och tryck på OK. Bekräfta säkerhetskontrollen för lagring av inmatningen.

-

Avancerat: Du har följande alternativ: Använd
nummer / Använd URL / Använd USSD / Kopiera
till telefon/SIM / Flytta till telefon/SIM.

50

MENYN “MEDDELANDEN“
-

Redigera alternativ: Man kan markera hela texten eller delar av den och därifrån markera/
kopiera och infoga det i ett nytt meddelande
(Skriv meddelande -> Alternativ -> Redigera
alternativ -> Klistra in).
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Menyn “Callcenter“
När ett nytt samtal inkommit visas ett meddelande på displayen.
•

Tryck på Avbryt om du vill ta bort meddelandet. Med
en symbol på displayen aviseras att du fått ett nytt
samtal. Samtalet hittar du precis som vanligt bland
Missade samtal.

•

Tryck på Visa för att se telefonnumret/namnet på personen som ringt upp.

•

Tryck på Alternativ. De ytterligare alternativ som finns
beskrivs i fortsättningen under ”Visa samtalslista“.

Visa samtalslista
•

Tryck på Meny, välj Callcenter och tryck på OK.

•

Välj om du vill öppna Missade samtal, Uppringda samtal eller Mottagna samtal och tryck på OK.
In listorna finns det flera alternativ att välja mellan.
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Tryck på Alternativ och välj att något av följande:
-

Visa: Uppgifterna visas.

-

Ringa upp: Ringa upp numret.

-

Skicka meddelande: Skicka ett SMS/MMS till det
här numret.

-

Spara i telefonboken: Posten sparas i telefonboken.

-

Lägg till i Listan över blockerade samtal: Posten
läggs till i Listan över blockerade samtal.

-

Redigera för samtal: Bearbeta numret innan du ringer tillbaka.

-

Radera: Radera posten.
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Radera samtalslista
•

Tryck på Meny, välj Callcenter -> Samtalshistorik och
tryck på OK.

•

Välj Radera samtalslista och tryck på OK.

•

Välj om du vill radera listan över Uppringda samtal,
Missade samtal eller Mottagna samtal eller Alla samtal och tryck på OK. Bekräfta säkerhetsfrågan genom
att trycka på Ja.
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Menyn “SOS“
Telefonen är försedd med en nödsamtalsfunktion. Du kan
lägga in upp till 5 personliga telefonnummer för ett automatiskt nödsamtalsförlopp eller telefonnumret till ett nödsamtalscenter.
TIPS: Om två SIM-kort är installerade väljer man under
SIM-val det SIM-kort som skall användas för nödanrop.

Välj mål för nödsamtal
•

Tryck på Meny, välj SOS-> SOS-lägesinställning och
tryck till sist på OK.

•

Välj Lägg in 5 nummer, när nödsamtalet ska vidarebefordras till 5 sparade telefonnummer (se nedan) eller
Ställa in teletjänstcentral, när nödsamtalet ska vidarebefordras till en central myndighet. Om du väljer Av
inaktiveras nödsamtalsfunktionen.
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Ange telefonnummer för nödsamtalsfunktion
•

Tryck på Meny, välj SOS och tryck till sist på OK.

•

Välj Lägg till SOS nummer -> OK, markera en av de 5
lagringsplatserna och tryck på Redigera

•

Välj Lägg till från Telefonbok, om du vill föra över telefonnummer från telefonboken eller Redigera nummer,
om du vill ange telefonnummer direkt.

eller
•

Välj Callcenter nummer och ange önskat telefonnummer.
Obs! Det är inte tillåtet att föra in uppgifter om
offentliga myndigheter som polis, brandkår eller
räddningscentraler. Det rör sig om ett helt och hållet ”privat” nödsamtal.
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Välj nödsamtalsmeddelande
•

Tryck på Meny, välj SOS -> Ställ in utgående röstmeddelande och tryck till sist på OK.

•

Välj Standard, om du vill skicka ett standard röstmeddelande,

eller
•

Välj Anpassa, om du vill skicka ett röstmeddelande
som du själv spelat in. Om du vill använda den här
inställningen krävs det att du redan spelat in ett röstmeddelande i förväg (läs mer nedan).

Spela in personligt nödsamtalsmeddelande
•

Tryck på Meny, välj SOS -> Ställ in utgående röstmeddelande och tryck till sist på OK.

•

Välj Anpassad och tryck på OK.

•

Välj Spela in och tryck på OK.

•

Tryck på Alternativ, välj Ny inspelning och tryck på OK.
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•

Tala sedan in ditt personliga meddelande i telefonens
mikrofon.

•

För att avsluta samtalet trycker du på Stopp.

•

Välj därefter Välj och tryck på OK, så aktiveras ditt personliga nödmeddelande.
Med funktionen Spela upp kan du höra hur inspelningen låter.
När du raderar ditt personliga nödmeddelande ställs
åter en standardvisning in.
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Så här går det till att ringa ett nödsamtal
Tryck på nödsamtalsknappen på enhetens baksida i ca 2–3
sekunder. När nödsamtalet inleds hörs under några
sekunder en ”siren”-signal.
Gör så här om du vill ställa in ”Lägg in 5 nummer”:
•

Det första telefonnumret rings upp.

•

Om det första nödsamtalsnumret inte besvaras, rings
det andra nödsamtalsnumret upp osv. Samtliga nödsamtalsnummer (max. 5) rings upp efter varandra. Om
du bara angett ett nödsamtalsnummer rings detta upp
flera gånger. Processen upprepas tills batteriet i mobiltelefon blir tomt. Nödsamtalsslingan avbryts så fort
någon svarar på samtalet. Nödsamtalsmeddelandet
spelas upp. Om den uppringda personen trycker på
knappen ”0” på sin telefon medan nödsamtalsmeddelandet spelas upp eller senast 10 sekunder efter att
uppspelningen avslutats aktiveras handsfree-funktio-
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nen på din mobiltelefon och du kan personligen prata
med den uppringda personen.
• Varning! Det är viktigt att du talar om i ditt meddelande att den person som rings upp måste trycka på
knappen ”0” om han eller hon vill prata med dig. Om
det inte sker avbryts inte samtalsslingan. Det här gör
att nödsamtalsslingan inte avbryts om ditt nödsamtal t.ex. tas emot av en telefonsvarare.
• Även efter att ett mottaget nödsamtal avslutats fortsätter nödsamtalsslingan att köras tills nödsamtalet
avbryts (tryck på nödsamtalsknappen en gång till).

Avbryta nödsamtalsfunktion
Tryck åter på nödtangenten under cirka 2-3 sekunder.
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Menyn “Inställningar“
Tonkontroll
Ställ in önskat ljud för öronpropp/högtalare.
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Tonkontroll och
tryck på OK.

•

Välj Normal frekvens, Låg frekvens eller Hög frekvens och tryck på OK.

Slå på/av Förhöjd ljudnivå
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Förhöjd ljudnivå
och tryck på OK.

•

Välj På, om du i regel vill att förhöjd ljudnivå används
eller Av om du i regel vill att förhöjd ljudnivå inte
används.
Om du valt att generellt stänga av förhöjd volym, kan
du när som helst under ett samtal höja volymen med
knappen för förhöjd volym (läs mer på sidan 6).
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Om du lyssnar med hög volym under en längre tid kan
det uppstå skador på hörseln.

Direktvalsnummer
Du kan anvisa de önskade telefonnumren till direktvalsknapparna M1, M2 och M3.
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Direktval och tryck
på OK.

•

Välj en direktvalsknapp (M1, M2, M3), ange ett telefonnummer i inmatningsfältet och bekräfta med OK.

•

Bekräfta säkerhetskontrollen.

Profiler
Det går att spara olika profiler (särskilda inställningar
beroende på användare eller miljö) som du vid behov
snabbt kan byta till.
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Profiler och tryck på
OK.
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•

Välj en profil och tryck på Alternativ.

•

Du kan nu göra något av följande:
-

Aktivera: Profilen aktiveras med respektive inställningar.

-

Anpassa: Redigera inställningarna för vald profil
(”Tyst” kan inte redigeras).
-

Larmtyp: Välj om ett samtal ska aviseras med
Endast ringsignal, Endast vib., Ljud och vib. eller
bara Vibrera först och sedan ringa.

-

Ringtyp: Du kan välja mellan Fallande, Piper en
gång och Upprepa.

-

SIM1/SIM2 Ring - Val av samtalsmelodi.

-

Ring Volume: Välj volym för ringsignal.

-

SIM1/SIM2 SMS - Signal när ett SMS/MMS tas
emot.

-

SMS Volume: Välj volym för signal för mottaget
meddelande (SMS/MMS).

63

MENYN “INSTÄLLNINGAR“
-

Knappsats - Ställ in om du vill välja siffra med
ett Klick, en Signal, genom att en Mänsklig röst
säger siffran eller om du föredrar Tyst läge.

-

Key Volume: Välj volym för knappsignal

-

Starta - Välj signal som anger att mobiltelefonen
slås på.

-

Stäng av - Välj signal som anger att mobiltelefonen slås av.

-

Öppna locket - Välj signal som anger att mobiltelefonen öppnas.

-

Stäng locket - Välj signal som anger att mobiltelefonen stängs.

-

Systemvarning - Signal för Systemmeddelanden
slås på/av.

De ändrade inställningarna träder inte i kraft förrän
du efter att ändringarna slutförts tryckt på Alternativ
en gång till och valt Spara.
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Samtalsinställningar
•

Efter att ha tryckt på Meny -> Callcenter -> Samtalsinställningar -> OK har du följande möjligheter (åtskilda
som SIM1/SIM2, om två SIM-kort är installerade i
enheten):
•

Uppringarens ID: Inställning för överföring av telefonnumret för den uppringda anslutningen.
-

Nätverksinställning: Använd de förinställda nätverksinställningarna.

•

-

Dölj ID: Överför inte telefonnumret.

-

Skicka ID: Överför telefonnumret.

Samtal väntar: Inställning av hur ytterligare uppringningar hanteras under tiden man talar i telefon.
-

Aktivera: Det andra samtalet signaleras med en
uppmärksamhetssignal.

-

Inaktivera: Det andra samtalet för en upptagetsignal.
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-

Förfrågningsstatus: Information om aktuell
inställning.

•

Vidarekoppling: Sätt upp vidarekoppling.
-

Vidarekoppla alla röstsamtal: Du kan vidarekoppla röstsamtal Till nyt nummer (ange samtidigt ett mål-telefonnummer) eller välj Till röstbrevlåda, om samtalet skall vidarekopplas till din
röstbrevlåda. Med Inaktivera kopplas en befintlig
vidarekoppling ur med Förfrågningsstatus kan
man fråga efter nuvarande förhållanden.

-

Vidarekoppla om du inte kan nås: vidarekoppling, om din mobil inte kan nås på nätet (avstängd eller ”Inget nät”). Inställningsalternativ, se
”Vidarekoppla alla röstsamtal”.

-

Vidarekoppla vid inget svar: vidarekoppling, om
du inte svarar när det ringer. Inställningsalternativ, se ”Vidarekoppla alla röstsamtal”.

66

MENYN “INSTÄLLNINGAR“
-

Vidarekoppla vid upptaget: vidarekoppling, om
mobilen är upptagen. Inställningsalternativ, se
”Vidarekoppla alla röstsamtal”.

-

Vidarekoppla alla data samtal: vidarekoppling av
data-trafik. Inställningsalternativ, se ”Vidarekoppla alla röstsamtal”.

-

Avbryt alla vidarekopplingar: Koppla ur alla
vidarekopplingar.

•

Samtalsspärr: Sätt upp spärrar för utgående och
inkommande samtal. Lösenordet som alltid anges
är beroende på din nätleverantör.
-

Utgående samtal: Spärra Alla röstsamtal, inga
samtal kan göras. Spärra Internationella röstsamtal, inga samtal kan göras i utländska nät.
Spärra Internationella röstsamtal förutom hem
PL, endast samtal i din nätleverantörs (som du
har fått ditt SIM-kort ifrån) nät kan genomföras.
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-

Inkommande samtal: Vid aktivering av Alla
röstsamtal signaleras inga samtal – du kan inte
nås. Inställningen Röstsamtal vid roaming spärrar alla inkommande samtal när du befinner dig
utanför ditt ”hemma-nät” (t.ex. i utlandet, när du
är på semester).

-

Avbryt alla: Avaktivera alla spärrar.

-

Ändra lösenord för samtalsspärr: Byt lösenord
för På-/Avstängning av spärrarna. Spärrkoden
erhåller du vid begäran från din nätleverantör.

•

Avancerade inställningar:
-

Blockeringslista: Du kan blockera en samtalslista. Om läget är på aviseras inte längre samtal
från de här telefonnumren.

-

Automatisk återuppringning: Om funktionen är
på, rings telefonnummer upp (var 5 min, max. 5
försök)
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-

Minutsignal: Du kan göra en inställning som
låter dig avgöra om du vill aviseras om samtalstiden efter en viss tid under ett samtal med hjälp
av en varningssignal i hörluren. Om du väljer En
kan du ställa in en tid på upp till 3 000 sek. (=50
min.), om du väljer Periodisk kan du ställa in en
tid på mellan 30 till 60 sek.

-

Avfärda med sms: Om denna funktion är inkopplad kan man avvisa inkommande samtal med ett
SMS (Vid ankommande samtal: Alternativ ->
Avfärda med sms -> Välj mall).

-

Anslut meddelande: Om denna funktion är
inkopplad Kommer en hänvisningston att höras
vid inkommande samtal.

-

Svarsläge: Om du ställt in alternativet Svara
genom att öppna luckan mottas ett samtal när
du öppnar telefonen. När alternativet Valfri
knapp är på, kan inkommande samtal tas emot
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genom att man trycker på vilken knapp som
helst (gäller inte höger funktionsknapp och
Avsluta samtalsknappen).
Om du ställt in Autosvar i headsetläge tas ett
samtal emot automatiskt när headsetet sitter på.
Om du inte valt något alternativ är det bara möjligt att ta emot ett samtal genom att trycka på
svarsknappen.
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Inställningar för dubbel SIM
•

Efter att du har tryckt Meny -> Inställningar -> Inställningar för dubbel SIM -> OK kan du ställa in det aktiva
SIM- kortet (endast om enheten har bestyckats med
två SIM-kort). Detta kan t.ex. vara meningsfullt om du
använder ett ”privat” och ett ”yrkesmässigt” SIM-kort.
Dubbel SIM öppen, betyder att båda SIM-korten är
aktiva. Endast SIM1 öppen resp. Endast SIM2 öppen
aktiverar endast ett av de båda insatta SIM- korten.

Telefoninställningar
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Telefoninställningar
och tryck på OK.

•

Du kan nu göra något av följande:
-

Datum och tid: I den här menyn kan du ställa in
tidszon (Ställ in hemort), både tid/datum och format
(tid 24/12 h/datum (DD-MM-ÅÅÅÅ / MM-DD-ÅÅÅÅ /
ÅÅÅÅ-MM-DD)/ Datumavskiljare). När du kopplar in
Uppdatera med tidszon kommer klockslaget att
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automatiskt ändras vid ändring av tidszon (Ställ in
hemort).
-

Schemalagd tillkoppling/frånkoppling: Du kan ställa
in upp till 4 automatiska till- resp. frånkopplingstider för din telefon.
•
•

Med hjälp av piltangenterna ◀/▶ “Aktivera“ för
Välj en post och tryck på OK.

att slå på funktionen.
•

Välj Starta eller Stäng av och tryck på OK.

•

Mata sedan in önskat klockslag och tryck på
Spara.

Obs! Observera att man ibland måste ange SIMPIN vid tillkoppling. Se också -> Säkerhetsinställningar/spärra SIM, sidan 76.

-
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-

Display
-

Bakgrund: Välj en bakgrundsbild för när telefonen är försatt i viloläge.

-

Slå på display/Stäng av display: Välj en animering som du visas när telefonen slås på resp.
stängs av.

-

Sub Lcd Klocktyp: Välj hur klockan ska visas på
den externa displayen.

-

Dedikerad knapp: Du kan få snabbåtkomst till olika
navigeringsknappen ▲ /▼/◀/▶. När du sedan trycker

menypunkter genom att knyta menypunkter till

på en knapp i viloläge aktiveras direkt motsvarande
menypunkt.
•

Välj en knapp (Upp, Ner, Vänster eller Höger),
tryck på Redigera och välj en funktion ur listan.
När du vill spara trycker du på OK.

-

Mörkerläge: Ställ in hur länge Mörkerläge ska vara
på. I ”Mörkerläge” stängs LED-signalerna av.
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-

Signal-LED: Ställ in indikator-LED:en för batteriladdning, samtal och nya meddelanden att vid
behov alltid vara på (On), i nattläge (under den
inställda tiden som Av, annars som På) eller om
den skall vara helt Av.

-

Huvud LCD bakgrundsbelysning: Ställ in önskad ljusstyrka och hur länge displayen ska vara tänd.

Nätinställningar
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Nätverksinställ-

•

Du kan nu göra något av följande (skilda enligt

ningar och tryck på OK.
SIM1/SIM2, om två SIM-kort är installerade i enheten):
-

SIM1/SIM2 nätverksinställningar
-

Välja nätverk: Välj om mobilnätet ska tilldelas
automatiskt eller manuellt (Valläge), starta en Ny
sökning eller välj ur en lista med identifierade
nätverk (Välj nätverk). Om du väljer inställningen Automatisk försöker telefonen skapa en för-
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bindelse med nätoperatören som du fått ditt
SIM-kort från.
-

Val av tjänst: Val mellan GSM (2G), WCDMA
(3G) eller automatisk (rekommenderas).
Tips: 3G är en mobil radiostandard ur tredje
generationen (UMTS / Universal Mobile TeleCommunications System), med den betydligt
högre dataöverföringshastigheten än med mobila radiostandarden ur andra generationen (2G),
GSM-standarden (Global System for Mobile
Communications), är möjligt.
För ett mobilsamtal är det emellertid försumbart,
vilken standard som finns tillgänglig; fördelarna
vid högre överföringshastigheter visar sig tydligt
vid data-användning, t.ex. när man skickar ett
MMS.
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-

Nätverksinformation: Information om det
nät/den leverantör som används.

-

GPRS överförningspref: välj mellan data- och samtalspreferens.

Säkerhetsinställningar
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Säkerhetsinställningar och tryck på OK.

•

Du kan nu göra något av följande (skilda enligt
SIM1/SIM2, om två SIM-kort är installerade i enheten):
-

SIM1/SIM2 säkerhet:
-

PIN-lås: Funktionen Begäran om SIM-PIN kan slås
på resp. av i samband med att telefonen slås på.
På vissa SIM-kort är detta inte tillåtet.

-

Ändra PIN-nummer: Du kan ändra SIM-kortets
PIN.

-
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-

Telefonsäkerhet:
-

Telefonlås: Det går att spärra telefonen. Om du vill
spärra telefonen måste du ange lösenordet (vid
leverans 0000).

-

Ändra lösenord: Du kan ändra lösenord (vid leverans 0000).

Bluetooth
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Bluetooth och tryck
på OK.

•

Du kan nu göra något av följande:
-

Ström: Slå på/av Bluetooth-funktionen. Omkoppling
sker med hjälp av vänster funktionsknapp.

-

Synlighet: Ställ in om din mobiltelefon ska vara
synlig för andra Bluetooth-enheter när Bluetooth är
på. Omkoppling sker med hjälp av vänster funktionsknapp.
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-

Min enhet: Ansluta bara till en enhet med ljudprofil
(t.ex. headset eller handsfreeanordning).
Dessförinnan måste kommandona ”Sök ny enhet”
och ”Parning” med rätt enhet ha utförts.
När du valt enhet och Alternativ kan du göra något
av följande:
-

Koppla (med den anslutna enheten)

-

Lista över tjänster

-

Byta namn

-

Auktorisera: Du kan tilldela tillstånd för en Bluetooth-enhet.
Detta är praktiskt t.ex. med handsfreeutrustning i
bilen, för att undvika ständigt återkommande
förfrågningar. Ställ då in ”Anslut alltid”-tillstånd.
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Radera den här enheten

-

Radera alla enheter
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-

Sök ljudenhet: Med OK startar sökningen efter en
Bluetooth-apparat. När en sådan apparat hittats och
visats måste den kopplas (vänster Softkey: Koppla).

-

Mitt namn: Det egna Bluetooth-namnet tillsammans med möjlighet att ändra visas.

-

Avancerad: Efter OK, erhåller du följande alternativ:
-

Ljudväg: Bestäm huruvida ljudåtergivningen förblir i mobilen eller styrs vidare till ett par Bluetooth-hörlurar.

-

Lagring: Välj önskad lagringsplats (telefon/minneskort, Fråga alltid).

-

Delat tillstånd: välj mellan Full kontoll och
Endast läsning.

-

Min adress: Visning av telefonens Bluetoothadress.
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Obs! Om din telefon är kopplad till en handsfreeanordning via Bluetooth måste posterna i telefonboken
kopieras från SIM-kortet till telefonen (läs mer på sidan
37), så att den kan användas tillsammans med handsfreeanordningen samt göra så att man kan se namnet
på uppringaren i stället för telefonnumret vid ett samtal.
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Återställa till det skick telefonen var i vid
leverans
Du kan återställa telefonen till det skick den var i vid leverans.
•

Tryck på Meny, välj Inställningar -> Total återställning
och tryck på OK.

•

Ange telefonens spärrkod (fabriksinställning 0000) och
tryck på OK.

•

Svara Ja på säkerhetsfrågan.
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Menyn “Organisatör“
Kalender
Kalendern kan ställas in från och med januari 1970 till och
med december 2030. Med funktionen Alternativ får du tillgång till olika funktioner som
•

Vise

•

Visa alla

•

Lägg till aktivitet

•

Radera aktivitet

•

Hoppa till datum

•

Gå till idag

•

Gå till veckovy/månadsvy

•

Start på vecka (du kan välja mellan söndag och måndag)

Kalkylatorn
Med den integrerade kalkylatorn kan du räkna med plus,
minus, gånger och delat.
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•

Ange den första/de första siffrorna i beräkningen. Med
Tryck på Navigeringsknappen ▲/▼/◀/▶ och välj räkne-

hjälp av knappen fyrkant matar du in ett komma.
•

sätt (+ - x ÷).

•

Mata in de resterande talen.

•

Tryck på knappen som sitter mitt i navigeringsknappen
och genomför beräkningen.

Aktiviteter
Efter Lägg till kan du definiera påminnelser f ör bokade
tider. Du har flera alternativ att välja mellan.

Larm
Det är möjligt att ställa in 5 olika larmtider som aktiveras
en gång, dagligen eller vissa dagar.
•
•

Slå På eller Av larmet med ◀/▶ och tryck på ▼.
Välj en post och tryck på Regigera.

•

Ange tid.

•

Välj om larmet ska utlösas En gång, Varje dag eller
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vissa Anpassad (Alternativ - På/Av, zum Abschluss:
Alternativ - Klart).
•

Med Larmtyp bestämmer du hur du vill att larmet ska
aviseras (Endast ringsignal / Endast vib. / Ljud och vib).

•

Avsluta genom att trycka på Klart.

Om väckningssignalen utlöses stänger du av den med
Stopp.

Tidtagarur
Du kan använda ett tidtagarur med olika funktioner.
•

Vanlig tidtagarur
•

Parallell tidtagning: Tidtagarur med mellantidsfunktion och summering av hela tiden. Med Start startas funktionen, med Mellantid mäts mellantiden
(totaltiden fortsätter att visas), med Paus eller med
hjälp av den knappen mitt på navigeringsknappen
stoppas funktionen och man får möjlighet att spara,
och med Alternativ kan tidtagaruret nollställas eller
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mätningen fortsätta.
•

Varvtidtagning: Tidtagarur med varvtidstagning
utan att hela tiden summeras. Med Start startas
funktionen, med Varvtid mäts varvtiden (tiden som
gått sedan senaste varvtidsmätningen visas), med
Paus eller med hjälp av knappen mitt på navigeringsknappen stoppas funktionen och du får möjlighet att spara, och med Alternativ kan tidtagaruret
nollställas eller mätningen fortsätta.

•
•

Visa register: Lista över lagrade stopptider.

nWay-tidtagarur
Det parallella tidtagaruret består av 4 parallella tidtagapen ▲ /▼/ ◀/▶ .

rur, som var och en kan startas med navigeringsknapVart och ett av de aktiva tidtagaruren kan startas
(Start), stoppas (Paus) och startas om (Fortsätter) med
hjälp av knappen som sitter i mitten på navigeringsknappen eller med den vänstra funktionsknappen.
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Alla fyra tidtagarur kan återställas med hjälp av funktionsknappen Reset.

Menyn “Tjänster“
De poster som visas i den här menyn beror på vad din
nätoperatör tillhandahåller. För mer information rekommenderar vi att du kontaktar din nätoperatör.
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Menyn “Multimedia“
Kamera
•

Tryck på Meny, välj Multimedia -> Kamera och tryck på
OK. Den inbyggda kameran slås på i bildtagningsläge.
På displayen visas aktuell bild.

•

Tryck på vänster Softkey (skiftnyckel-symbol) under
tangenterna ◀/▶ förflyttar du dig bland alternativen,

kameraanvändning för visning av alternativ. Med pilinställningarna ändras med ▲/▼.

För att spara valet trycker man på vänster Softkey, för
att lämna inställningsmenyn använder man höger Softkey.
-

EV: Inställning av ljusvärde.

-

Byt till: Byt till Videokameran eller till fotoalbumet.

-

Fotoläge: Normal, kontinuerlig inspelning (serie)
eller lägg till en ram.

-

Scenläge: Välj Auto eller Natt.
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-

Bildstorlek: Ställa in bildstorlek för fotografering.

-

Slälvutlösare: Ställa in självutlösare.

-

Vitbalans: Välj inställningar för vitbalans.

-

Effekter: Välj olika (färg-)effekter.

-

Bilder: Visar dina bilder. Med Alternativ får du fler
alternativ (För mer information, se Album).

-

Avancerade inställningar
-

Lagring: Välj om bilderna ska sparas på telefonen eller på minneskortet.

-

Bildkvalitet: Bestämma bildkvalitet.

-

Kontrast: Inställning av kontrast.

-

Tidstämpel: När den är påslagen, visas datum
och tid på skärmen.

-

Slutareljud: Val av ljud för aktivering av utlösare.

-

Anti-flimmer: Inställning av anti-flimmer.

-

Återställ standard: Återställ alla alternativ till
standardinställningar.
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•

När du trycker på Alternativ i videoinspelningsläge får
du följande alternativ:
-

EV: Inställning av ljusvärde.

-

Byt till: Växla till Videospelare eller till Kamera.

-

Scenläge: Välj Auto eller Natt.

-

Registrera storlek: Ställ in bildstorlek för mottagning.

-

Vitbalans: Välj inställningar för vitbalans.

-

Effekter: Välj olika (färg-)effekter.

-

Registrera begränsning: Inställning av den maximala tiden för en tagning.

-

Avancerade inställningar
-

Lagring: Välj om videoer ska sparas på telefonen
eller på minneskortet.

-

Videokvalitet: Inställning av videokvalitet.

-

Kontrast: Inställning av kontrast.

-

Spela in audio: Inspelning av originalljudet i
videoinspelningen.
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-

Anti-flimmer: Inställning av anti-flimmer.

-

Återställ standard: Återställ alla alternativ till
standardinställningar.
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Album
•

Tryck på Meny, välj Multimedia -> Album och tryck på
OK. Ett galleri med dina bilder visas.

•

När du tryckt på Alternativ erbjuds du följande alternativ:
-

Visa: Visning av bilden. Med knapparna 1 och 3
roteras bilden 4 och 6 förminskar resp. förstorar
den. Med vänster Softkey kommer man åt följande
alternativ:
-

Spela upp: Startar ett bildspel.

-

Använd som: Ställer in hur bilder används som
bakgrundsbilder, när telefonen slås på eller
stängs av.

-

Skicka: Bilder kan skickas som MMS eller via
Bluetooth.

-

Bildinformation: Visar information om bilder.

-

Inställningar: Inställning av återgivningshastigheten av diabildvisningen.

-

Bildinformation: Visar information om bilder.
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-

Bläddra i stilalternativ: Välj visningssätt (Listtyp/
matristyp).

-

Skicka: Bilder kan skickas som MMS eller via Bluetooth.

-

Använd som: Ställer in hur bilder används som bakgrundsbilder, när telefonen slås på eller stängs av.

-

Byt namn: Byt namn på bilden.

-

Radera: Radera bilden..

-

Sortera efter: Här kan du sortera bilderna.

-

Lagring: Välj lagringsplats för bilderna (telefon/minneskort).
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Videospelare
•

Tryck på Meny, välj Multimedia -> Videospelare och
tryck på OK. Du får se en lista över dina videor.

•

När du tryckt på Alternativ erbjuds du följande alternativ:
-

Spela upp: Uppspelning av video med fler alternaStarta/pausera med ■.

tiv (navigeringsknapp):
-

Spola tillbaka till början med ◀.

Stoppa med höger Softkey.
Spola fram ▶.

Förstora/vrid bild med ∗-knappen.

Reglera volymen med volymknapparna + / -.

Skicka: Videor kan skickas som MMS eller via Bluetooth.

-

Byt namn: Byt namn på videon.

-

Radera: Radera videon.

-

Sortera efter: Här kan du sortera videorna.

-

Lagring: Välj lagringsplats för videorna (telefon/minneskort).
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Ljudinspelare
•

Tryck på Meny, välj Multimedia -> Ljudinspelare och
tryck på OK. Du får se en lista över dina videor.

•

När du tryckt på Alternativ erbjuds du följande alternativ:
-

Ny inspelning: Spela in en ljudfil.

-

Lista: Lista över ljudfilerna med fler alternativ:
-

Spela upp: Spela upp en ljudfil.

-

Byt namn: Byt namn på en ljudfil.

-

Radera: Radera en ljudfil.

-

Använd som: Använda som ringsignal.

-

Skicka: Skicka ljudfilen som MMS eller via Bluetooth.

-

Inställningar: Inställningar för lagringsmedier (telefon/minneskort), filformat och ljudkvalitet.
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Menyn “Filhanterare“
I den här menyn kan du redigera lagringsmedierna (telefon/minneskort). Med Öppna visas de olika trädstrukturerna och du får flera redigeringsalternativ
Med Format formateras de olika minnena – VARNING!
Allt innehåll kommer att raderas för all framtid!
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Bilaga
Tekniska data
Quad-Band
WCDMA Dual-Band
Fler funktioner

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
900 / 2100 MHz

Bluetooth, ficklampa,
nödsamtalsfunktion

Batteri

litiumjon, 3,7 V, 900 mAh

Max. Volym

+35 dB

Samtalstid

ca 5 timmar

Viloläge

upp till 8 dygn

Mått

ca 102 x 51 x 20 mm (stängd)
ca 190 x 51 x 12 mm (öppen)

USB-anslutning

Micro-USB, EU standard

Hörluranslutning 3,5 mm hörlursjack,
variant med fyra poler
SAR-värden
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GSM 900
DCS 1800
WCDMA 900
WCDMA 2100

Head:
Head:
Head:
Head:

0.507 / Body: 0.260
0.229 / Body: 0.077
0.517 / Body: 0.328
0.431 / Body: 0.270

BILAGA
Servicelinje
Om du får problem med telefonen börjar du med att läsa
igenom informationen nedan. Om du har tekniska problem
ringer du vår servicelinje. Telefonnumret hittar du på vår
hemsida www.amplicomms.com
Om du vill utnyttja garantin kontaktar du din återförsäljare.
Garantin gäller i 2 år.

Frågor och svar
Frågor

Svar

Det går inte att slå på

- Inget batteri har satts i.

telefonen.

- Batteriet är inte laddat.

När telefonen slås på är Lås upp SIM-kortet med PUK.
displayen ”låst”.

Kontakta serviceleverantören.

97

BILAGA
Ingen signalstyrka visas Det kan hända att telefonen
används på en plats där det inte
finns någon anslutningsmöjlighet.
Ta dig till en annan plats eller
kontakta serviceleverantören.
Knappsatsen är helt ur

Vid lägre temperaturer är display-

funktion eller fungerar

en långsammare. Det här är nor-

trögt.

malt. Försök på en varmare plats.

När jag vill använda

Många funktioner går inte att

vissa funktioner visas

använda förrän tjänsten efterfrå-

ett meddelande där det gats. Kontakta serviceleverantöstår att det inte går att

ren och be om mer information.

använda funktionen.
Displayen rör sig inte

Ta ur batteriet i 3 minuter och

eller apparaten reagerar gör ett nytt försök.
inte när jag trycker på
knapparna.
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Ingen anslutning till

Kontakta serviceleverantören.

mobilnätverket.
Meddelandet ”Sätt i

Se till att du satt i SIM-kortet på

SIM” kommer upp på

rätt sätt. Du kan behöva ta kon-

displayen.

takt med serviceleverantören.

Det går inte att ladda

- Det är fel på batteriet.

batteriet eller det

- Placera telefonen på rätt sätt i

laddas ur mycket

laddstationen eller se till att

snabbt.

laddningsenheten är ansluten
på rätt sätt. Rengör kontaktytorna på telefonen och på laddstationen med en mjuk och torr
trasa.
- Ladda telefonen i 4 timmar.
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Information om batteriet
•

Du får bara använda batterier, kablar och laddningsdon
som godkänts av tillverkaren, annars finns det risk att
batteriet skadas.

•

Batterier får under inga omständigheter kastas in i eld
eller vatten.

•

Batteriet får inte kortslutas.

•

Se till att batteriet alltid sitter i telefonen så att du inte
av misstag orsakar en kortslutning av batterikontakterna.

•

Batterikontakterna måste hållas rena och fria från
smuts.

•

Det går att ladda och ladda ur batteriet hundratals
gånger, men livslängden är begränsad.

•

När batterieffekten sjunkit ordentligt ska batteriet bytas
ut.
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Avsedd användning
Den här telefonen ska användas till att ringa på i ett
mobilnät. Det är inte tillåtet att använda telefonen till
något annat. Det är inte tillåtet att på eget bevåg ändra
eller bygga om telefonen. Det är under inga omständigheter tillåtet att öppna enheten eller försöka reparera den på
egen hand.

Användningsområde
•

Telefonen får inte används i områden där det råder förbud mot att använda mobiltelefoner.

•

I närheten av medicinsk utrustning måste telefonen
slås av (t. ex. i sjukhus).

•

Använd inte telefonen på bensinstationer, nära bränslen eller kemikalier.

•

Innan du använder telefonen på ett flygplan bör du
kontakta flygbolaget och höra dig för om det är tillåtet
att använda telefonen på planet.
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Säkerhetsanvisningar
•

Se till att telefonen inte utsätts för rök, damm, skakningar, kemikalier, fukt, värme eller direkt solljus. Telefonen är inte vattentät, se till att den hålls torr.

•

Använd bara originalreservdelar och originalbatterier
till telefonen. Försök inte ansluta andra produkter än
de som godkänts av tillverkaren.

•

Om du vill ansluta telefonen till andra enheter måste
du läsa enhetens bruksanvisning så att du får utförliga
säkerhetsanvisningar. Avstå från att föröka ansluta produkter som inte är kompatibla.

•

Enheten får bara repareras av kvalificerad servicepersonal.

•

Alla mobila enheter kan drabbas av störningar som
har en negativ inverkan på effekten.

•

Telefonen och reservdelar tillhörande telefonen måste
hållas utom räckhåll för barn.

102

BILAGA
•

Det går att ta bort SIM-kortet. Se upp! Små barn kan
svälja kortet.

•

Ringsignalen återges via högtalaren. Börja med att
svara och håll sedan upp telefonen mot örat.

•

Om du kör motorfordon eller cyklar får telefonen bara
användas tillsammans med godkänd handsfree och
lämpligt placerade upphängningsanordningar. Se till
att inga funktioner som har betydelse för säkerheten
störs när telefonen används. Lagstiftning och landsspecifika bestämmelser måste absolut följas.

•

Om du har en pacemaker måste du alltid hålla ett
avstånd på minst 15 cm så att inga störningar uppstår.
När telefonen är på bör du inte förvara den i bröstfickan. När du pratar i telefonen ska telefonen hållas mot
det öra som sitter mitt emot pacemakern. Så fort du
märker av eller tror att du märker av någon form av
negativ påverkan måste telefonen omedelbart slås av.
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•

Telefonen går att använda tillsammans med hörapparat. Om du använder hörapparat bör du trots det ovan
sagda fråga din läkare eller tillverkaren om hörapparaten kan påverkas negativt på grund av den mobila
enheten.

•

I nödsituationer räcker det inte med att du förlitar dig
på telefonen. Av olika tekniska anledningar går det inte
alltid att garantera säker förbindelse.
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Energisparande nätdel
Nätdelen som följer med leveransen
uppfyller EU:s
ekodesignkrav för energidrivna produkter (Direktiv 2005/32/EG).
Därför förbrukas betydligt mindre energi när enheten
används och när det är försatt i viloläge jämfört med nätdelar av äldre modell.

Avfallshantering
När du vill kassera enheten tar du den till din
kommuns insamlingsplatser . Enligtförordningen om elektriska och elektroniska produkter är
personer som äger uttjänta produkter enligt lag
tvingade att hantera elektriska och elektroniska
som särskilt avfall. Symbolen här intill betyder
att det är absolut förbjudet att kasta produkten
bland hushållssoporna!
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Ackumulatorer och batterier skadar hälsa och
miljö!
Ackumulatorer och batterier får aldrig öppnas,
skadas, sväljas eller hamna i naturen. Det finns
en risk att de innehåller giftiga och miljöfarliga
tungmetaller. Enligt lag måste ackumulatorer och
batterier kasseras på säkert sätt hos batteriåterförsäljaren eller på miljöstationer där det finns
lämpliga behållare. Det kostar ingenting att kassera ackumulatorer och batterier.
Symbolerna intill betyder att det under inga
omständigheter är tillåtet att ackumulatorer och
batterier kastas bland hushållssoporna och att du
måste ta dem till miljöstationer. Packningsmateriel bortskaffas enligt lokala bestämmelser.
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Försäkran om överensstämmelse
Enheten motsvarar kraven i Europaparlamentets
och Europeiska rådets direktiv: om radioutrustning och
teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av
utrustningens överensstämmelse. Överensstämmelse
med ovan nämnda direktiv bekräftas av CE-märket. Om
du vill ta del av den fullständiga försäkran om överensstämmelse får du gärna ladda ned den kostnadsfritt från
vår webbsida www.amplicomms.com

Skötselråd
•

Huset rengörs utvändigt med en mjuk och luddfri
trasa.

Garanti
AMPLICOMMS enheter tillverkas och besiktigas enligt
senaste tekniska standard. Tack vare särskild utvalda
material och avancerade tekniker uppnår du klanderfri
funktion och lång livslängd. Garantin gäller inte om orsa-
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ken till att enheten inte fungerar beror på
nätoperatören/leverantören. Garantin omfattar inte batterier, ackumulatorer eller batteripack som används i produkten. Garantin är giltig i 24 månader, räknat från
inköpsdatumet. Under garantiperioden åtgärdas alla brister som beror på material- eller tillverkningsfel. Om köparen eller tredje part gör ändringar på enheten gäller inte
garantin.
Skador som framkallas på grund av icke fackmässig hantering eller användning, naturligt slitage, felaktig montering eller förvaring, på grund av icke fackmässigt utförd
anslutning eller installation eller på grund av våld eller
annan yttre påverkan omfattas inte av garantin. Vid reklamationer förbehåller vi oss rätten att åtgärda de felaktiga
delarna, byta ut dem eller hela enheten. Delar eller enheter som bytts ut övergår i vår ägo. Ersättning för skada
utgår inte såvida skadan inte beror på de avsikter som tillverkaren hade eller vårdslöshet. Om du enheten ändå
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skulle uppvisa brister under garantiperioden kontaktar du
butiken mot uppvisande av kvitto där AMPLICOMMSenheten inhandlades. Enligt de här bestämmelserna
måste alla garantianspråk bara visas upp för återförsäljaren. När två år efter inköp och leverans av våra produkter
gått gäller inte längre någon garantirätt.
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Menyträd
Meddelanden

Skriv meddelande
Inkorg
Utkast
Utkorg
Skickade meddelande
Broadcast-meddelande
Meddelandeinställningar
Textmeddelande
SIM1/SIM2 meddelandeinställningar
Multimedia meddelande
Datakonto
Almänna inställningar
Servicemeddelanden

Telefonbok (Alternativ)
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Visa
Skicka meddelande
Ring upp
Redigera
Radera
Kopiera
Flytta
Lägg till till blockeringslista
Grupp
Telefonboksinställningar
Önskad lagring
Snabbuppringning
Minnesstatus
Kopiera kontakter
Flytta kontakter
Radera alla kontakter

Grupp
Telefonboksinställningar
Önskad lagring
Snabbuppringning
Minnesstatus
Kopiera kontakter
Flytta kontakter
Radera alla kontakter
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Callcenter

Missade samtal
Uppringda samtal
Mottagna samtal
Radera samtalslista

SOS

SOS-lägesinställning
Lägg till SOS nummer
Callcenter nummer
Ställ in utgående röstmeddelande
SIM-val (endast med 2 installerade SIM-kort)

Inställningar

Tonkontroll
Förhöjd ljudnivå
Direktval
Profiler
Samtalsinställningar
SIM1/SIM2 samtalsinställningar
Upringarens ID
Samtal väntar
Vidarekoppling
Samtalsspärr
Avacerade inställningar
Blockeringslista
Automatisk återuppringning
Minutsignal
Avfärda med sms
Anslut meddelande
Svarsläge
Inställningar för dubbel SIM
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Samtalsspärr
Avacerade inställningar
Blockeringslista
ENYTRÄD
Automatisk återuppringning
Minutsignal
Avfärda med sms
Anslut meddelande
Svarsläge
Inställningar för dubbel SIM
Telefoninställningar
Datum och tid
Schemalagd tillkoppling/frånkoppling
Språk
Display
Bakgrund
Slå på display
Stäng av display
Sub Lcd Klocktyp
Dedikerad knapp
Mörkerläge
Signal LED
Huvud LCD bakgrundsbelysning
Nätverksinställningar
SIM1/SIM2 nätverksinställningar
Välja nätverk
Val av tjänst
Nätverksinformation
GPRS överförningspref.
Säkerhetsinställningar
SIM1/SIM2 säkerhet
PIN-lås
Ändra PIN-nummer
Ändra PIN2
Telefonsäkerhet
Telefonlås
Ändra lösenord
Bluetooth
Ström

M
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Säkerhetsinställningar
SIM1/SIM2 säkerhet
PIN-lås
Ändra PIN-nummer
Ändra PIN2
Telefonsäkerhet
Telefonlås
Ändra lösenord
Bluetooth
Ström
Synlighet
Min enhet
Sök ljudenhet
Mitt namn
Avancerad
Total återställning

MENYTRÄD

Organisatör

Kalender
Kalkylatorn
Aktiviteter
Larm
Tidtagarur

Tjänster

(beroende på nätoperatör)

Multimedia

Kamera
Album
Videospelare
Ljudinspelare

Filhanterare
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