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Förpackningsinnehåll
Paketet innehåller följande:
• CL8700 4G mobiltelefon
• USB-kabel (C till A)
• Hands-free hörlur med mikrofon
• Strömadapter
• Drop-in laddare
• Li-jon batteri
• Bruksanvisning

Inledning
Tack för att Du har valt att köpa en CL8700 mobiltelefon. Vi hoppas att Du kommer att bli
nöjd med produkten. Vi rekommenderar att Du läser igenom hela bruksanvisningen innan
användning.
Varning! Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med
en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att alla användare känner till
detta. CL8700 har en inbyggd hörslinga som fungerar tillsammans med hörapparater med
T-spole. Slingan är alltid aktiv och telefonen hålls på vanligt sätt mot örat.

Säkerhetsinformation
Det är viktigt att du läser nedanstående information innan du börjar använda telefonen.
1.	 Placera basstationen på ett jämnt och torrt underlag så att den står säkert. Dra
sladdarna så att det inte finns någon risk att du eller någon annan snubblar på dem.
2.	 Ta ur strömsladden ur eluttaget om du behöver rengöra telefonen. Använd endast en
fuktig rengöringsduk, utan tillsats av rengöringsämnen.
3.	 Se till att inga föremål står på el- eller telesladd så att de kläms.
4.	 Utsätt aldrig telefonen för stark värme, direkt solljus, starka rengöringsmedel, ånga,
fukt eller damm.
5.	 Anslut endast godkända tillbehör till telefonen.
6.	 Öppna aldrig bas- eller handenheten. Detta får endast utföras av utbildad personal.
7.	 Var noggrann med att placera batterierna åt rätt håll. Se detaljerad information i
kapitlet om batterier och laddning.
8.	 Använda batterier får ej slängas i hushållssoporna.
9.	 Plocka ut batterierna ur telefonen om den står oanvänd under en längre tid (1 månad).
10.	 Se till att telefonen är utom räckvidd för småbarn.
11.	 Använd inte telefonen om den visar ytliga skador p.g.a. att den tappats i golvet eller
dylikt.
12.	 Telefonen är avsedd för användning i temparaturer från 5° C till 45° C
13.	 För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör nätadaptern kopplas ur
vid kraftigt åskväder.
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Produktöversikt
1
2

1. Hörlur

2. Display

3. Höger knapp

4. Röd lur/strömknapp
5. Navigationsknappar

6. OK-knapp (bekräfta)
3
4
5
6
7
8
9
10

7. Vänster knapp
8. Grön lur

9. Snabbknappar M1, kamera, M2
10. Knappsats

11. Ficklampa (knapp 0)
12. SOS-knapp
13. Högtalare

14. Batterilucka

15. Laddningsport/hörlursutgång
(USB-C)
16. Kamera/blixt

17. Volym upp/ner

18. Främre display
11

4

19. Laddkontakter (för drop-in
laddare)

Produktöversikt

12
13
14

15

16
17
18

19
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Börja använda telefonen
Innan du kan använda telefonen måste SIM-kort och batteri installeras. Se till att telefonen
är avslagen och urkopplad innan du gör något av följande.
Sätt i SIM- och minneskort
Var alltid försiktig när du hanterar ett SIM-kort, det kan gå sönder om kontaktytan böjs
eller skadas. Avlägsna batteriluckan (14) genom att dra den nedåt, lyft sedan av den.

Om batteriet redan sitter i telefonen, avlägsna det för att blotta SIM- och
minneskorthållarna.
Sätt in ett SIM-kort i SIM1 med pläteringen nedåt.
Titta på bilden bredvid hållaren för orientering. Telefonen
kan ha två SIM-kort samtidigt.
Telefonen har också plats för ett micro-SD minneskort
(max 32 GB) OBS! Minneskort medföljer ej.
Sätt tillbaka batteriet, var noga med att de guldpläterade kontakterna hamnar nedåt och
till höger. Texten på batteriet bör vara rättvänd när du håller telefonen rakt.

Ladda batteriet
Det går att ladda batteriet antingen via USB-C porten på telefonens högra sida (15), eller
via medföljande drop-in bordsladdare.
För att ladda med USB-kabel, sätt i kabeln i telefonen och
koppla sedan in nätadaptern. Det går också att ladda på detta
sätt i en dator, observera att laddningstiden då kan förlängas.

För att använda den medföljande bordsladdaren, koppla in den
med den medföljande kabeln och nätadaptern. Sätt telefonen
försiktigt i vaggan för att starta laddningen. OBS! Tryck inte ner
telefonen, det finns då risk att stiften på laddaren skadas.
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Notera! Om telefonen är öppen, visas en ikon som indikerar att batteriet laddas.
Om telefonen är stängd blinkar ett batteri på telefonens främre skärm. När batteriet
på den främre skärmen lyser med ett fast, blått sken är telefonen fulladdad. Det är
rekommenderat att ladda telefonen i minst 3 timmar innan första användningen.
Slå igång telefonen

Tryck i 3 sekunder på den röda luren (4) för att slå på eller av telefonen.
Om inget SIM-kort är insatt kommer displayen visa No SIM card. Installera då SIM-kort
enligt föregående instruktion.
Första gången du startar telefonen kommer du bli ombedd att fylla i tid och datum.
Ställ in språket
CL8700 har möjlighet till flera olika språkinställningar i menyerna. När du får telefonen är
standardspråket engelska. För att byta språk till svenska går du in på Menu → Pil höger till
Settings → OK → Phone settings → OK → Language settings. Välj svenska längst ner i
listan och tryck OK.

Ringa och ta emot samtal

Ringa ett samtal
Öppna telefonen och tryck in numret du vill ringa upp. Om du skriver fel kan du backa med
höger knapp (3). Tryck grön lur (8) för att ringa upp.
För att avsluta samtalet, tryck röd lur (4).
För internationella samtal där + krävs före landskoden, tryck två gånger på
Ringa samtal via samtalsloggen
Alla inkommande och utgående samtal hittas i samtalsloggen vilken du kommer åt genom
att trycka grön lur (8) när ingen meny är öppen. Den går också att hitta under Meny →
Samtalsloggar.
Bläddra fram numret du önskar ringa upp och tryck grön lur (8).
Ringa samtal via telefonboken
Du kan öppna telefonboken genom att trycka på höger knapp (3) när ingen meny är
öppen. Det går också att komma åt telefonboken genom Meny → Kontakter. Bläddra fram
numret du önskar ringa och tryck grön lur (8).
Ringa ett snabbnummer
Det finns två platser för snabbnummer M1 och M2, om du har ett snabbnummer
programmerat behöver du bara trycka på motsvarande knapp för att ringa upp. Om
snabbnummerknapparna inte är programmerade får du valet att göra det när du trycker på
knappen. Läs mer om att programmera M1 och M2 på s.10.
Inkommande samtal
När någon ringer kommer telefonnumret att visas på displayen, om den som ringer finns
sparad i telefonboken kommer namnet den är sparad under visas. Öppna telefonen för
7

att svara. Om telefonen redan är öppen, tryck grön lur (8). OBS! Det går att ändra luckans
beteende vid inkommande samtal, gå in i Meny → Inställningar → Samtalsinställningar
→ Öppna luckan för att svara. Välj Av för att kunna öppna luckan utan att svara.
Avvisa samtal
För att avvisa ett samtal, tryck röd lur (4) när telefonen är öppen. Höger knapp (3) tystar
ringsignalen vid första trycket och avvisar samtalet vid andra trycket. Ändra inställningar
under samtal
Inställningar under pågående samtal
Medan ett samtal pågår går det att göra en rad inställningar genom att trycka vänster
knapp (7).
• Anslut BT headset
• Håll – Pausa pågående samtal
• starta inspelning – Spela in pågående samtal
• Tyst läge – Stäng av mikrofonen
• Kontakter – Öppna kontaktboken
• Samtalslogg – Öppna samtalsloggen
• Meddelande – Öppna meddelanden

Ringsignal och volyminställningar

Ändra samtalsvolym
För att ändra samtalsvolymen, använd volymknappen (17) under ett pågående samtal.
Ändra ringsignalsvolym
R
För att ändra ringsignalsvolymen,
använd volymknappen (17) när telefonen ringer. Det går
också att justera volymen i profilinställningarna, läs mer på s.12.
Tyst läge / vibration
Du kan också växla mellan att slå av alla signaler och vibrationsläge genom att hålla inne
ikonen
visas på displayen i det övre vänstra hörnet. Håll inne
igen för att
hamna i vibrationsläge. Symbolen visas nu uppe i vänstra hörnet. En tredje gång för att
återgå till normaltRringsignalsläge.

R

Handsfee-funktion / högtalare
Det går att aktivera telefonens högtalare under ett pågående samtal genom att trycka på
den högra knappen (3). OBS! Notera att telefonens inbyggda hörslinga inte fungerar i det
här läget, då du måste hålla telefonen vid ditt öra för att T-spolen ska aktiveras. Var noga
med att handsfree-funktionen är avslagen innan du lyfter telefonen till örat för att undvika
ljudchock.
Ändra ringsignal / tyst läge
Läs mer under Profiler s.12.
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SMS-meddelanden och röstbrevlådan

Skicka ett SMS
Ett textmeddelande på denna telefon kan innehålla upp till 160 tecken inklusive
mellanslag. För att skriva ett meddelande tryck på vänster navigationsknapp (5), eller
gå till Meny → Meddelande → Skriv meddelande. Tryck OK medan du står i fältet
Mottagare för att komma till telefonboken. Det går också att söka efter en mottagare
genom att skriva direkt i fältet Mottagare, om denne är sparad i telefonboken.
Tryck navigationsknapp ner (5) för att komma till meddelandefältet Innehåll. Här skriver
du ditt meddelande. För att ändra inmatningsmetod, använd
När du skrivit ditt meddelande färdigt, tryck vänster knapp Val (7) och välj Skicka.
Ta emot ett SMS
När ett SMS kommer till dig visas 1 nytt meddelande på skärmen när telefonen är öppen.
När telefonen är stängd visas brev-ikonen
på telefonens främre skärm. Tryck Läs i
Ri inkorgen som du kommer åt
öppet läge för att läsa meddelandet. Inkomna SMS sparas
genom Meny → Meddelande → Inkorg. I meddelandemenyn finns också Utkorg, Utkast
och Skickade meddelanden.
R

Röstbrevlådan
Om du inte kunnat ta telefonen och har fått ett röstmeddelande kommer du åt
röstbrevlådan med lång knapptryckning på nummerknapp 1. Telefonen ringer upp din
röstbrevlåda och du kan lyssna på röstmeddelanden. Det går också att hitta röstbrevlådan
i meddelandemenyn, Meny → Meddelande → Röstbrevlåda. Ring det aktuella numret för
din röstbrevlåda (olika beroende på operatör).

Telefonboken
Den inbyggda telefonboken kan hålla upp till 2000 nummer, i tillägg till att du kan spara
kontakter direkt på ditt SIM-kort. Fördelen med att spara på SIM-kortet är att om du byter
telefon så följer kontakterna med.
Spara en ny kontakt
Att spara en ny kontakt går att göra på olika sätt:
• Skriv in telefonnumret du vill spara (på samma sätt som när du ska ringa upp numret)
och tryck på vänster knapp Val (7), välj sedan Lägg till kontakter → Lägg till ny
kontakt. Nu får du välja om du ska spara kontakten i telefonens minne eller på SIMkortet. Välj Namn och tryck OK för att skriva in kontaktens namn. Tryck sedan OK och
Spara (7). Kontakten är nu sparad.
• Du kan också lägga till en kontakt via Meny → Kontakter → Telefonbok → Val (7)
→ Ny → OK. Då hamnar du i läget att välja om du vill spara i telefonens minne eller på
SIM-kort, fortsätt då på samma sätt som i punkten ovan.
• Det går även att lägga till en kontakt från SMS-Inkorgen. Meny → Meddelande →
Inkorg. Markera det meddelande som kommer från kontakten du vill spara, tryck Val
(7), bläddra ner till Lägg till → Lägg till ny kontakt.
• Om du vill spara ett nummer som du ringt upp, eller som ringt dig går det göra via
samtalsloggen, Meny → Samtalsloggar.
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Visa och redigera kontakter
Du kan visa dina sparade kontakter genom att trycka höger knapp (3). Tryck Val (7) för
att få upp menyn för att redigera eller ta bort kontakten. Det går också att få tillgång till
menyn genom Meny → Kontakter.
Skapa en fotokontakt
Du kan också skapa en fotokontakt för extra tydlighet. Detta förutsätter att du har ett foto
av personen på telefonen. Läs mer om kamerafunktionen på s.12. Telefonen har plats för
10 fotokontakter.
Gå in i Meny → Kontakter → Fotokontakter. Välj Lägg till (7). Välj en bild från ditt album,
eller ta en ny med Tagning. Välj Namn och Nummer som med vanliga kontakter. Du kan
längst ner i menyn under Ringinställningar också ställa in personlig ringsignal med en
sparad fil på telefonen genom Välj fil, eller spela in en egen genom Starta inspelning, till
exempel kan kontakten tala in sitt namn.
Tips! Du kommer enkelt in i fotokontaktmenyn genom att trycka OK tre gånger utan att
någon meny är öppen och kan där bläddra mellan fotokontakterna.

Snabbnummer

Telefonen har möjlighet att lagra snabbnummer, dels på knapparna M1 och M2, samt
på sifferknappar 3 till 9. M1 och M2 ringer direkt upp det inprogrammerade numret.
Snabbnummer inprogrammerade på sifferknapparna kräver långt tryck samt att ingen
meny är öppen.
Snabbnummer M1 och M2
För att spara ett nummer på M1 eller M2, tryck helt enkelt på knappen. Om inget nummer
redan är sparat kommer meddelandet M1 Inte inställd upp. Tryck OK och välj vilken av
knapparna du vill programmera, där går det att lägga till ett redan sparat nummer från
telefonboken (rekommenderas), eller skriva in ett nummer direkt. För att ändringar ska
sparas så måste du trycka Val (7) → Spara → OK. Meddelandet Spara lyckades visas på
skärmen.
OBS! Om du går tillbaka direkt efter att ha valt ett nummer så kommer snabbknappen inte
att sparas.
För att ringa upp ett snabbnummer inprogrammerat på M1 eller M2 trycker du en gång på
någon av knapparna, fungerar endast om telefonen inte är i någon meny.
Kortnummer sifferknapp 3 till 9
För att spara ett kortnummer på sifferknapparna går du in på Meny → Inställningar →
Kortnummer. Gå in på någon av siffrorna med OK och skriv in nummer, eller välj en redan
sparad kontakt med knappen Kontakt (7). Välj kontakt och tryck OK.
För att ringa upp ett kortnummer håller du in respektive sifferknapp i ca 3 sekunder,
fungerar endast om telefonen inte är i någon meny.
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I.C.E funktion och SOS-knapp
Telefonen har en SOS-knapp på baksidan, samt en I.C.E (In Case of Emergency) snabbknapp
på sifferknapp 2.
I.C.E-knappen
I.C.E-knappen (sifferknapp 2) fungerar liknande som snabbnummer 3 till 9. Håll inne
knappen i tre sekunder när ingen meny är öppen för att få upp och programmera in både
nödkontakter samt telefonens ägarinformation. Under ägarinformationen går det att lägga
in information som sjukdomar, allergier, blodgrupp och läkare.
SOS-knappen
På telefonens baksida finns en röd SOS-knapp. För att komma till SOS-menyn välj Meny
→ SOS. Här kan du ställa in knappens funktion samt programmera in nummer som skall
ringas upp.
Under Läge kan du ange om SOS-knappen ska ringa upp kontakter, eller ett callcenter (till
exempel vårdcentral). Det går också att inaktivera SOS-knappen, välj då Av.
Om du under Läge har valt Ange 5 nummer, välj SOS-nummer och spara nummer
från telefonboken, eller ange direkt. SOS-knappen ringer då i turordning upp de
inprogrammerade kontakterna.
Det går också att programmera in SOS-SMS, det innebär att kontakterna får ett
förprogrammerat textmeddelande.
Du kan också spela in ett röstmeddelande som går ut till SOS-kontakterna under Ange
utgående röstmeddelande.
OBS! Använd endast SOS-knappen i nödläge!

PIN-kod och sekretess

Ändra PIN-kod
När du får ditt SIM-kort så följer en PIN-kod med som behövs för att starta telefonen. Du
kan ändra PIN-kod under Meny → Inställningar → Säkerhet → PIN.

Sekretessbelägg menyer
I menyn Säkerhet går det också att ange om någon meny ska vara lösenordsskyddad
under Sekretess, till exempel meddelanden eller filhantering. Du måste då ange din PINkod/lösenord för att komma åt de menyerna. Fabrikslösenordet för telefonen är 1234.

Blockera nummer, svartlista
I Säkerhet finns också möjlighet att blockera nummer under Svartlista. Välj Svartlista och
lägg till nummer med Val (7) och Ny, ange nummer och tryck Spara (7). Det går också att
hämta nummer från Kontakter.
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Profiler

Du kommer åt profilerna genom att trycka höger navigationsknapp (5), eller genom Meny
→ Inställningar → Profiler. Det finns fem olika profiler tillgängliga: Vanligt, Tyst, Möte,
Inomhus och Utomhus.
Markera profilen du vill aktivera och tryck OK. För att redigera en profil, markera den och
tryck Inställ. (7). Här kan du ändra ljud för SMS- och ringsignal, justera ringsignalsvolymen,
ändra ringsignal för larm och kalender, ringsignalstyp – vibration/ljudlig signal/tyst samt
andra aviseringssignaler.

Kamera

Kameran startas när du trycker på kameraknappen
, tryck på OK eller kameraknappen igen för
att ta en bild. Du kan växla mellan foto- och videoläge genom att trycka på höger navigationsknapp
(5) och välja DV läge. Om du fortsätter trycka på höger navigationsknapp kommer fler inställningar
upp, såsom blixt av/på, upplösning, bildinställningar, funktion för att ta flera bilder efter varandra och
andra inställningar.
Bilder sparas under Meny → Filhantering → Photos. Videofilmer sparas under Meny →
Filhantering → Video.

Koppling till dator
Koppla in din telefon i datorn med medföljande USB-C till USB-A kabel. Du får då tre val:

• Laddar – endast laddning via USB
• U disk – läge för att föra över foton och filer (du kan se telefonens filhanterare i datorn med
denna inställning)
• PC data kommunikation – använd telefonen som internet-hotspot

12

Övriga menyer och inställningar

Samtalsloggar
De senaste missade, inkommande, avvisade och utgående samtalen loggas och kan här
kommas åt. Du kan enkelt bläddra mellan de olika typerna av samtal genom att trycka höger på
navigationsknappen (5).
Ändra tid och datum
Datuminställningar finns under Meny → Inställningar → Telefoninställningar → Tid & Datum. Här
kan du ställa in tid och datum, samt ändra visningsinställningar för tid och datum.
Inställningar för navigationsknapparna
Det går att skräddarsy funktionerna för navigationsknapparna (5) under Inställningar →
Telefoninställningar → Genvägsinställningar. Välj vilken knapp du vill redigera och välj funktion.
Flygplansläge
Flygplansläge går att aktivera genom Meny → Inställningar → Flygläge → Aktiverad.
Ändra luckans beteende
Under Meny → Inställningar → Samtalsinställningar → Öppna luckan för att svara, kan du
ändra vad som ska hända när luckan öppnas vid inkommande samtal.
Verktygsmenyn
Under Meny → Verktyg finns larm, miniräknare, kalender samt inställningar för Bluetooth.
I Bluetoothmenyn kan du inaktivera Bluetooth, se och lägga till parade enheter samt ändra
inställningar och synlighet. Välj Klocka för att ställa in larm och väckarklocka.
Internet
Välj webbläsare och få tillgång till internet. OBS! Internet måste vara tillgängligt för ditt
abonnemang, extrakostnader kan tillkomma. Kontakta din operatör för mer information.
Multimedia
Här tillgång till bilder och filmer, FM-radio och ljudinspelare. Under Ljud kan du spela upp låtar från
minneskortet.
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Översikt, knappar och funktioner
Det går att spara varsitt snabbnummer på M1 och M2 (9). Ring upp snabbnumret
genom ett tryck på knappen.
För att programmera in ett snabbnummer, gå in på Meny → Inställningar →
Familjenummer. Välj antingen M1 eller M2. I nästa meny kan du lägga till ett
nummer från telefonboken. Det går också att skriva in ett telefonnummer direkt
genom att välja Redigera. slå in telefonnumret du vill spara och tryck OK. Tryck
sedan Val → Spara
För att ta bort ett snabbnummer, välj Redigera, ta bort numret genom att trycka Tillb.
tills att numret försvinner, tryck OK → Val → Spara

R

R
R

Av/På-knappen (4) fungerar både som strömbrytare vid långt tryck och för att avsluta
samtal med kort tryck under pågående samtal. Det går också att använda knappen
för att gå ut ur menyer.

R

Navigationsknapparna (5) används för att navigera i menyer, OK bekräftar. De har
också dedikerade funktioner när ingen meny är öppen.
Upp: Musikspelare för lokala filer (på minneskort)
Ner: SIM-inställning
Höger: Profilinställning
Vänster: Skriv nytt SMS
Det går att skräddarsy funktionerna för navigationsknapparna under Inställningar →
Telefoninställningar → Genvägsinställningar. Välj vilken knapp du vill redigera och
välj funktion.

R

Ring upp/svara (8) används för att svara på samtal när det ringer, eller för att ringa
upp ett nummer du har slagit. Om knappen trycks utan att någon meny är öppen och
inget nummer slaget så kommer du till Senase samtal.

Funktionen för höger och vänster knapp (3, 7) beror på vilken meny du står i. Aktuell
funktion för knapparna står i nedre kant på skärmen.
Stjärna-knappen längst ner till vänster används för att mata in specialsymboler i ett
textmeddelande, eller när du sparar en kontakt. Använd navigationsknapparna och OK
för att välja symbol.
Fyrkant-knappen längst ner till höger har flera funktioner. Om du inte står i någon
meny och håller inne knappen så växlar du mellan ljudlös, vibration och normal
ringsignal. I SMS-läge fungerar knappen att växla mellan olika inmatningsmetoder.

R
Rför ficklampa. Utan att någon meny är
Noll-knappen fungerar också som knappen
öppen, håll inne knappen för att slå av eller på ficklampan på telefonens baksida.
OBS! Skärmen behöver vara tänd för att knappen ska fungera.

R
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R

Volym upp och
Rner (17). Justerar ringsignalsvolymen. Justerar samtalsvolymen under
samtal. Möjlighet att justera volymen i 9 steg. Efter nivå 6 aktiveras boost-funktionen.
(Varning! Telefonens maxförstärkning är +40 dB vilket motsvarar 100 gånger
ljudtrycket. Börja alltid med låg volym för att undvika ljudchock).

R
R
R

Symbolerna på den främre skärmen i ihopvikt läge (18) visar om det finns olästa
meddelanden med den översta brev-ikonen, missade samtal med den mellersta,
lur-ikonen och indikerar lågt batteri genom att den nedersta batteri-ikonen blinkar.
Batteri-ikonen blinkar rött vid laddning och lyser med fast blått sken när telefonen är
fulladdad.
SOS-knapp (12). Läs mer om SOS-knappen och dess funktioner på s.11
Kamera-knappen aktiverar kameran på telefonens baksida. I kamera-läge, tryck på
kamera-knappen igen, eller OK för att ta en bild. Tryck OK igen för att spara bilden.
OBS! Tagna bilder sparas inte om du inte trycker OK. När bilden är sparad kan du välja
att skicka den som MMS direkt genom att trycka OK igen. För att ta en ny bild, tryck
Tillb. med högerknappen (3).

Översikt, symboler på skärmen
På LCD-skärmen visas diverse information, ikoner i toppen av skärmen visar diverse systemikoner
såsom till exempel bluetooth, GSM-nät och ljudlös.
I huvudområdet på skärmen visas datum, nummer, telefonbok och menynavigering med mera.
Längst ner på skärmen visas höger- och vänsterknapparnas aktuella funktion.
Symbol för signalstyrka och GSM-nät. En ikon visas per aktivt SIM-kort.
Alarm-ikon, ikonen visas när ett alarm är inställt.
Batteristatus-ikon, syns alltid och visar hur mycket batteri som finns kvar.

R
R
R
R

Roaming-ikon, visas under Roaming-(internationella) samtal.
SMS-ikonen visas när det finns ett oläst SMS-meddelande
Mute-ikonen (tyst läge) visas när mikrofonen är avstängd under samtal. För att
stänga av mikrofonen under ett samtal, tryck på Meny (7) och välj Tyst läge. Upprepa
proceduren och välj Avbryt tyst läge för att aktivera mikrofonen igen.
Ikonen för tyst ringsignal visas när läget är aktiverat, antingen genom lång
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knapptryckning på #-knappen eller genom tyst profil (höger navigationsknapp).
Headset-ikonen visas när ett headset är inpluggat.
Samtal missat
Vibrationsläge aktivt. Endast vibration, ingen ljudlig ringsignal.
Bluetooth aktiv

Felsökning
Symtom

Möjlig lösning

Telefonen startar inte

Se till att batteriet är laddat och sitter korrekt

Displayen visar inget

Se till att telefonen är laddad och på
Se till att batteriet och SIM-kortet är korrekt
insatta

Displayen är låst när telefonen slås på

Ange PUK-kod för att låsa upp SIM-kortet

Ingen signalikon visas

Det finns ingen kontakt med nätverket.
Flytta på dig för att hitta en plats med bättre
mottagning
Kontakta din operatör

Displayen visar ”Sätt in SIM-kort” eller
”Begränsad service”

Se till att SIM-kortet sitter korrekt

Batteriet laddas ur snabbt eller kan inte laddas
alls

Se till att kontakten på sladden sitter korrekt,
om du laddar i laddstationen, se till att både
telefonens och laddstationens kontakter är
rena

Om du bara har ett SIM-kort i telefonen
kommer meddelandet ”Sätt in SIM-kort” alltid
visas för platsen som är tom

Ladda batteriet i 4 timmar
Byt ut batteriet
Telefonen laddas inte

Se till att både telefonens och laddstationens
kontakter är rena
Se till att laddkabeln är hel och sitter korrekt
Byt ut batteriet

16

Symtom

Möjlig lösning

Jag kan inte ringa samtal

Se till att du har pengar på SIM-kortet eller att
ditt abonnemang är betalt
Kontrollera att SIM-kortet är giltigt
Kontrollera att utgående samtal inte är
spärrade under Meny → Inställningar →
Samtalsinställningar → Samtal spärrad
Kontrollera att du har skrivit korrekt nummer
och trycker på den gröna lur-knappen (8)
Kontakta din operatör

Jag kan inte svara på samtal

Kontrollera att SIM-kortet är giltigt
Kontrollera att inkommande samtal inte är
spärrade under Meny → Inställningar →
Samtalsinställningar → Samtal spärrad
Kontakta din operatör

Knapparna är låsta

Starta om telefonen

Nummerpresentationen fungerar inte

Kontrollera din operatör erbjuder funktionen
Uppringaren kan ha valt att dölja sitt nummer
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Underhåll och skötsel
Produkten kräver normalt sett inget underhåll. Om enheten skulle bli smutsig, torka den då med en
ren, fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Hantera produkten med varsamhet för att förlänga livstiden.

Garanti
Produkten omfattas av 1 års garanti. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått
genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte
produkten med andra batterier eller nätadaptrar än de som levereras med produkten.

Service
Om produkten inte fungerar ska du kontakta försäljningsstället.
För produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB, vänligen kontakta support@edin.se.

Miljö och återvinning
Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande föreskrifter. Bo Edin AB är anslutna till FTI
(fd REPA) och El-kretsen.
Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.
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Tekniska data
Strömförsörjning

Li-jon, 1400 mAh uppladdningsbart batteri

Laddning

USB-C, kabel eller laddstation

Batteritid

Taltid: 3 tim 30 min
Standby-tid: 4 dagar

Laddningstid

3-4 tim

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Mobilnät

4G GSM

Övriga funktioner

MP3/MP4-spelare
2 MP kamera
Plats för dubbla SIM-kort
Plats för micro-SD kort (max 32 GB)

Dimensioner

110 x 55 x 19 mm

Vikt (netto)

108 g (inkl. batteri)
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Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.
1969 lanserade vi världens första slingförstärkare med true constant current under
varumärket Univox®. Vårt mål är att med en hög servicegrad erbjuda våra kunder
högkvalitativa hörselprodukter genom att ständigt söka nya vägar för att få fram förbättrade
produkter ur både användar- och miljösynpunkt.
Bo Edin AB		
Leverans		
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Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Tel: 08 7671818
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö				

Hearing excellence since 1965

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se
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