Mobiltelefon

Bruksanvisning

PowerTel M6000

Hörapparatkompatibel M4/T4
Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd
telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare.
För att garantera optimal funktion kan
hörapparatsanvändare välja att ställa sina
hörapparater på T−läget.
Att lyssna på M6000 på full volym under
en längre tid kan orsaka hörselskador.
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Snabbstartsguide
1 Snabbstartsguide
Viktigt: Innan du börjar ska du läsa
säkerhetsinformationen på sidan 103.

En överblick
1 Hörlur
2 Display
3 Snabbuppringningsknapp / Displayknappar
4 På /Av−knapp för att avsluta samtal
5 Bläddra upp / ner knappar
6 Fyrkant
7 Mikrofon
8 Stjärna
9 Knappsats
10 Ringknapp
11 LED
12 Fäste för snodd (medföljer ej)
13 Mini USB ladduttag
14 Laddningskontakter
15 Headset uttag (Headset medföljer ej)
16 Volymkontroll
17 Högtalare
18 Nödsamtalsknapp
19 Batterilock
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Snabbstartsguide
Vad förpackningen innehåller 2
Förpackningen innehåller:
1 mobiltelefon
1 nätadapter
1 batteri
1 bruksanvisning
1 laddstation

Installera SIM kort och batteri
Risk för att svälja små föremål!
SIM−kortet kan tas bort.
Små barn kan svälja dem.
Stäng av mobiltelefonen
Uppmärksamma att SIM−kortet inte är böjt
eller att det repas. Förhindra all kontakt med
vatten, smuts eller elektriska laddningar.
Skjut mobiltelefonens
batterilucka försiktigt mot
1
botten. Lyft bort batteriluckan
från telefonen.
2
Ditt telefonnummer medföljer SIM−kortet, inte
telefonen. Om du använde SIM−kortet i en tidigare mobiltelefon, behåller du samma telefonnummer.
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Om det redan finns ett batteri i
mobilen, ta bort det.
1
2

Skjut in SIM−kortet med
guldfärgade kontakterna
nedåt i den gjutna SIM−kort
hållaren. SIM−kortet måste
ligga under metallbehållaren
för att vara i rätt läge.

Sätt i batteriet. Kontakten på
batteriet ska vändas mot
höger sida på botten. Tryck
lätt på den övre änden av
batteriet tills det sitter
ordentligt på plats.

2
1

Sätt tillbaka batterilocket på
telefonen. Skjut in
batteriluckan uppåt tills den
sitter på plats.
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Uppladdning av batteriet
Innan du börjar att ladda batteriet, kontrollera
att det har installerats korrekt. Ta inte bort
batteriet medan det laddas. Detta kan skada
telefonen.
När du laddar batteriet för första gången, bör
det laddas i minst 4 timmar. Vissa batterier når
bara sin fulla kapacitet efter flera kompletta
laddnings−/urladdningscykler.
Laddning
via mini−USB−uttaget
3
Anslut nätadaptern i mini
USB− uttaget.

Anslut nätadaptern som
illustreras i diagrammet. Av
säkerhetsskäl använd endast Elnät uttag
nätadaptern som medföljer.
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Uppladdning
4
via laddstationen
Anslut nätadaptern i mini
USB−uttaget på laddaren.
Sätt telefonen i laddstationen.
Displayen släcks under tiden batteriet laddas.
Detta är en korrekt laddning.
Det kan ta några sekunder innan mobilen
indikerar laddning. Du kan använda telefonen
under laddningsprocessen.
När mobilen är avstängd visar displayen en annan
ikon − laddningsikonen visar "pumpning" med röd
lysdiod.

Batteristatus varning
Batteriets laddningsstatus anges i displayen enligt
följande: 5
Fullt

Halv tomt

Lågt

Tomt

När batteriladdningen är låg, visas ett motsvarande
varningsmeddelande i skärmen.
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Ladda batteriet.
I de fall då batterinivån är extremt låg, kan det hända
att bakgrundsljuset inte fungerar längre och vissa
funktioner är då inte tillgängliga.
Ladda batteriet.
När batterinivån sjunker under den lägsta status
slås mobilen av automatiskt.

Mobilen "PÅ/AV"
3 sek. 
3 sek. 

Mobilen är påslagen
Stänga av mobilen

Vissa SIM−kort kräver att du anger en
PIN−kod. Följ instruktionerna på skärmen eller
läs mer information om PIN & PIN2 på
sidan 58.

Se till att du är inom räckhåll för nätverket
Vissa nätverk erbjuder bättre täckning än andra i
vissa områden. Ikonen
anger att du har signal
och är ansluten till nätverket. Nätverket visas också i
displayen.
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Att ställa in displayspråk
Om du vill välja ett annat språk se sidan 50.
Språk som är tillgängliga: Tyska, Engelska, Franska,
Spanska, Italienska, Holländska, Portugisiska,
Svenska, Danska, Norska, Finska och Turkiska.

Att ställa in tid och datum
Se sidan 48.

Att ställa in den högsta ringsignal
Se sidan 60.
Nu är du klar för att ringa och ta emot samtal.

Ta ett samtal
{í} 

Ta samtalet

Avvisa ett samtal
{í} 

Avvisa samtalet

Avsluta ett samtal


Avsluta samtalet

Ringa ett samtal
ë
Radera


Slå numret
Radera felslagen siffra
Ring telefonnumret
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Avancerade inställningar och funktioner
För mer information om hur du ställer in din M6000
och andra funktioner följ beskrivningarna i den här
bruksanvisningen.
Exempel;
 Lagra nummer under snabbvalsknapparna
M1,M2 och M3;  Sidan 47.
 Lagra nummer i telefonboken;  Sidan 26.
 Använda index;  Sidan 109.

Frågor och Svar
I de flesta fall är M6000 levererad utan
SIM−kort. Nedanstående frågor och svar kan
vara till hjälp.
F − Varför har mobilen inte levererats med ett
SIM−kort?
S − Många har redan mobiltelefon och vill föra över
sitt befintliga SIM−kort till nya mobiltelefonen. Det har
fördelen att man behåller samma telefonnummer och
du kan också dra nytta av att kunna föra över
eventuella krediter som eventuellt redan finns på
kortet.
F − Var kan jag köpa ett SIM−kort?
S − De flesta vanliga mobiltelefonbutiker kan förse
dig med ett SIM−kort, även i de större
livsmedelskedjorna också. Ett tips när du väljer
SIM−kort/nätoperatör är att se till att du har tillräcklig
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signaltäckning hemma, det är särskilt viktigt om du
bor på landet.
F − Varför har inte Amplicomms mobil ett
telefonnummer?
S − Telefonnummer levereras av nätoperatören, och
registreras på SIM−kortet.
F − Kan jag använda SIM−kortet från min gamla
mobil?
S − Ja, så länge SIM−kortet är mindre än tre år
gammalt kan du överföra kortet. En äldre generation
SIM−kort är dock inte anpassade till Amplicomms
mobiltelefon.
F − Kan jag använda ett SIM−kort från alla mobil
telefonbolag?
S − Ja. Amplicomms mobiltelefon har vad man
betäcknar ett öppet SIM−kort och det är inte
begränsat till en viss operatör eller
mobiltelefonbolag.
F − Hur betalar jag för mina samtal?
S − Det finns två huvudsakliga typer av registrering
hos nätoperatörer. Det ena är ett avtal − då skriver du
ett kontrakt på flera månader/år och betalar en
överenskommen månadsavgift. Det andra är
kontantkort. Med denna typ av kort betalar du en viss
summa i förväg och fyller på "krediten" när det
behövs.
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F − Hur får jag reda på mitt saldo?
S − Nätoperatören som tillhandahåller SIM−kortet har
ett telefonnummer som du kan ringa för att
kontrollera ditt saldo. Numret varierar mellan
operatörerna, så kontrollera vad som gäller för din
operatör.
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Anteckningar
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2 En överblick
Knappar och delar
1 Hörlur
2 Display
3 Snabbuppringninsknappar / Displayknappar
4 På / av−knapp för att avsluta samtal
5 Bläddra upp / ner knappar
6 Fyrkant
7 Mikrofon
8 Stjärna
9 Knappsats
10 Ring
11 LED
12 Fäste för snodd (medföljer ej)
13 Mini USB ladduttag
14 Laddningskontakter
15 Headset uttag (Headset medföljer ej)
16 Volymkontroll
17 Högtalarfunktion
18 Nödsamtalsknapp
19 Batterilucka
Knapparna i denna bruksanvisning avbildas på ett
enhetlig sätt. Därför kan det finnas avvikelser i
utseendet på symbolerna på mobiltelefon jämfört
med dem som avbildas här.
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En överblick
Ikoner och texter i Displayen
Ikon

Beskrivning
Visar batterikapaciteten och laddning
av batteriet.
Signalstyrka för nätverket
Larmet är aktiverat
Knapplås är på  Sidan 35
Ett roaming1 samtal pågår
Ett headset är anslutet
Det finns nya samtal i samtalslistan;
 Sida 37
Mikrofonen är inaktiverad;
 Sidan 35
Vidarekoppling är aktiverat

1 Kostnader

för roaming samtal och SMS varierar
betydligt från land till land. Kontrollera med din
Operatör.
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Ett nytt SMS har mottagits;
 sidan 39
SMS−minnet är fullt;  sidan 44
Endast ringsignal är aktiverad
Endast vibration/Tyst läge aktiverat
Vibration och ringsignal är aktiverade
eller först vibration då ringsignalen är
aktiverad
Bluetooth® 2 är aktiverad
Volymen är hög och man bör vara
försiktig vid användning.
"Fallfunktion" är på;  sidan 77

1 SMS: Short Message

Service = Service för att
skicka textmeddelanden.
2 Bluetooth®: industristandard för kommunikation
mellan enheter över korta avstånd.
19
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3 Hur fungerar det
1 Hörlur

Rösten på den som ringer kan
höras i hörluren inget headset
är anslutet.
2 Display
Informationen som visas i
skärmen guidar dig genom
menyns struktur, och hjälper
dig att hantera mobiltelefonen.
3 ^_` Snabbvalsknappar
Ett telefonnummer kan lagras
under respektive knapp.
Numret kan sedan slås genom
att trycka och hålla ned
knappen.
^` är också
diplayknappar som har
tilldelats olika funktioner i
menyn. Den gällande
funktionen är alltid angiven
genom en text direkt ovanför
knappen i displayen.
` = Initiera knapplås
4  ’På/av’ knapp, Avsluta samtal
Slå mobiltelefon På/Av
Avbryt den aktuella processen
20
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Avsluta eller avvisa ett samtal
Bläddra till höger
5 +, Upp/Ner
Navigera i menyerna
6 # Fyrkant
Slå ringsignal på / av,
Byt Stora/Små bokstäver,
Knapplås
7 Mikrofon
Aktiveras under ett samtal
8 * Stjärna
Skriv specialtecken
9 1−0 Knappsats Ange telefonnummer och
namn eller skriva en text
10  Ringknapp
Ta ett samtal eller ringa ett
nummer
Öppna samtalslistan
Bläddra till vänster
11 LED
Anger telefonens status.
Lysdioden är på under
laddning och blinkar om ingen
signal upptäcks eller inget
nätverk finns.
12 Ögla för snodd
Ögla för snodd (medföljer ej)
13 Uttag för Mini−USB Att ansluta USB−laddaren
14 Laddningskontakter Mobilen laddas via dessa
kontakter när de är anslutna
till laddningsenheten
21
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15 î Uttag för headset (medföljer ej)
När du ansluter ett headset så
avaktiveras högtalaren och
mikrofonen. Du kan endast
höra och tala via headset.
16 :; Volymkontroll
Reglerar volymen på den du
talar med.
17 Högtalare
Du kan höra personen du
talar med härifrån när mobilen
är i handsfree−läge
Nödsamtal
18
19 Batterilucka

Aktivera nödsamtal (SOS)
Lucka till batteriet

Specialfunktioner
Mode
Standby

Hålla #
Byt ringsignal av / på −
Tyst läge

Hold 1
En anslutning är etablerad till din brevlåda, och du
kan lyssna på lämnade meddelanden;  Sida 45.
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4 Komma igång
Detta kapitel innehåller grundläggande information
om hur du använder bruksanvisningen och
mobil−telefonen.

Beskrivningen av funktionssekvenser i
bruksanvisningen
Display
6
2 sek. 7
Håll 1
ë
{í}
è
é
Alternativ

Beskrivning
Tryck på knappen kort
Tryck på knappen i 2 sek
Tryck och håll ner knappen
Skriv in namn och nummer
Mobilen ringer
Ta bort mobilen från laddstationen
Sätt mobilen i laddstationen
Representerar text i displayen
Indikerar symboler i displayen

T.ex
OK

Tryck på displayknappen;
 Sidan 24
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Stand−by läge 6
Alla beskrivningar i denna bruksanvisning förutsätter
att mobiltelefonen är i vänteläge. Systemet växlar till
standby−läge genom att trycka på knappen , flera
gånger om det behövs. Det kan vara nödvändigt att
avaktivera knapplåset.

Energisparar läge
När telefonen har varit i vänteläge för en längre tid,
växlar den automatiskt till energisparar läge.
Displayen lyser inte längre. Tryck på valfri tangent för
att återaktivera standbyläge.

Valknappar 7

Valknappar ^ (3) och ` (3) har tilldelats olika
funktioner i de olika menyerna. Den aktuella
funktionen är alltid med i listan ovan den
underliggande text i displayen.
3

3

Knapp Stand−by läge
^ − Öppna huvudmenyn
`

24

− Öppna telefonboken
− Aktivera knappsatsen

I menyn
− Olika
funktioner
− Olika
funktioner
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Navigera i menyn 8
Alla funktioner kan nås via de olika menyer. Se
Menystruktur,  sidan 84 för information om hur
man får tillgång till respektive funktion.
Meny (^)
Öppna huvudmenyn
+/,
Välj den önskade
undermenyn
OK (^)
Öppna undermenyn
+/,
Välj önskad funktion
OK
Öppna funktionen
+ / , OK
ë
^
(Displayvalsknapp)
`
(Displayvalsknapp)


Välj den önskade
inställningen
Använd knappsatsen för att
skriva in nummer eller
bokstäver
Bekräfta posten
Gå tillbaka en nivå
Avbryt programmeringen och
sparade funktioner och gå till
stand−by läget.
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Skapa poster i telefonboken − exempel 9
För att navigera genom menyer och definiera
inställningar ta hjälp av detta exempel: Skapa poster
i telefonboken.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Telefonbok OK
Telefonbok och bekräfta
+ / , Lägg till kontakt OK
Välj undermenyn och bekräfta
+ / , Till SIM eller Till telefon OK
Välj minnesläget och bekräfta
Namn OK ë OK
Öppna Redigera läget, skriv in
namnet och bekräfta
+ / , Nummer ë OK
Öppna Redigera läget, skriv in
nummer och bekräfta
Spara? Ja eller Nej
Spara eller avbryt posten
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Hur man skriver in text och nummer 10
Knappsatsen är också märkt med bokstäver för att
skriva text.
Telefonen erbjuder olika metoder hur texten kan
anges. Dessa används när du skapar eller redigerar
kontakter i telefonboken, när du söker namn i
telefonboken och när du skriver SMS
textmeddelanden.
Inte varje metod är alltid tillgänglig för varje
tillämpning.

Skriva text
MultiTap
För att skriva in text i MultiTap−läget, tryck på
knappen märkta med motsvarande bokstav / tecken.
Om första tecknet i gruppen krävs, tryck på knappen
en gång. Om det andra tecknet krävs, tryck på den
två gånger, och så vidare.
Om du vill skriva två tecken som tilldelats
samma knapp, tryck på respektive knapp
antal gånger för att ange det första tecknet.
Vänta sedan i ca. 2 sek. och ange andra
bokstaven.
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MultiTap Stora bokstäver
MultiTap Små bokstäver
Siffror
För att växla mellan text och siffror, tryck på
# knappen.
Skiljetecken och specialtecken
När du skriver text, tryck på * knappen.
Skiljetecken och specialtecken visas. Använd + /
, knappar för att välja tecknet du önskar välja och
för in det genom att trycka på OK
displayvalsknappen. För att ange ett mellanrum,
tryck på 0 knappen.
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5 Telefonboken 11
Det går att lagra upp till 500 poster i telefonboken.
 Skriv alltid riktnumret på alla telefonnummer.
 När minnet är fullt visas ett motsvarande
meddelande , när ett försök görs för att lagra en
post till. Innan nya poster kan lagras, måste
gamla poster utgå.
 Telefonboken är i alfabetisk ordning. För att
hoppa direkt till en post i telefonboken tryck på
bokstaven som motsvarar namnet. För att söka
poster manuellt tryck på + / , knapparna.
Din nätoperatör kan ge dig besked om hur
många poster du kan spara på ditt SIM−kort.
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Skriva in namn
Knappsatsen är också märkt med bokstäver för
posten namn. Tryck på motsvarande knapp
respektive antal gånger för att skriva bokstäver.
Information om hur du skriver text,  sidan 27.
0
För att skapa mellanrum
Radera
Radera
/

Flytta markören till vänster
eller höger

Skapa poster i telefonboken 12
13
Se sidan 26.

Spara i stand−by läge
ë
Spara

Skriv in numret

Öppna menyn
+ / , Till SIM eller Till telefon OK
Välj minnesläget och bekräfta
Redigera OK ë Klar
Öppna Redigerarläget, skriv
in namnet och bekräfta
+ / , Nummer ë OK
Öppna Redigerarläget,
redigera numret och bekräfta
30

Telefonboken
Spara?

Ja

eller Nej
Spara posten eller avbryt

Ändra, redigera, radera poster i telefonboken 14
Namn
Öppna telefonboken
Sök efter posten så som det är beskrivit i början av
detta kapitel.
OK
Öppna menyn
Följande funktioner kan också användas:
Ring upp
Ringa numret
Visa
Visa posten
Redigera
Redigera posten
Ta bort
Radera posten
Kopiera
Kopiera posten
(SIM ↔ mobilen)
Flytta
Flytta posten
(SIM ↔ mobilen)
Utför funktionerna och bekräfta därefter dem.
Redigera eller radera alla poster
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Telefonbok OK
Välj Telefonbok" och bekräfta.
Följande funktioner kan också användas:
Kopiera alla
Kopierar alla poster
31

Telefonboken
(SIM eller mobilen)
Radera alla
Radera alla poster
(SIM eller mobilen)
Utför funktionen och bekräfta därefter det.

Inställningar
Meny

Öppna huvudmenyn
+ / , Telefonbok OK
Välj Telefonbok" och bekräfta
+ / , Telefonboksinställningar OK
Välj meny och bekräfta
Följande funktioner är tillgängliga
Extra nummer
Se extra nummer
(t.ex ditt eget telefonnummer)
Minnesstatus
Status av SIM och telefon
minne visas
Spara i
Välj var du främst vill lagra
(SIM eller mobil)
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6 Att ringa och ta emot samtal
Ta emot ett samtal
{í} 

Ta samtalet

Avvisa ett samtal
{í} 

Avvisa samtalet

Ringa ett samtal


Avsluta samtalet

Avsluta ett samtal
ë
Radera


Skriv In telefonnummer
Ta bort den sist siffran, om
felaktig
Ring telefonnumret

Samtalslista
Din mobil sparar de sista ringda telefonnummer
(återuppringning), mottagna samtal och missade
samtal i en samtalslista.

Öppna samtalslistan
+/,
Välj post och ring upp

Att ringa nummer från telefonboken
Telefonnummer måste vara sparade i telefonboken
för denna funktion  Sidan 26.
Namn
Öppna telefonboken
+/,
Välj post och ring upp
33
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Snabbvalsknappar 15
Du måste redan ha tilldelat telefonnummer till
snabbvalsknapparna;  Sidan 47.
3 sek. ^, _ eller `
Tryck på knappen

Ställa in lurvolymen
Volymen kan justeras under ett samtal.
: eller ;
Välj den krävda volymen
Exponering av full lurvolymen under en lång
period kan orsaka hörselskada.

Samtalstid
Varaktigheten av ett samtal visas i timmar, minuter
och sekunder under samtalet.

Handsfree 16
Denna funktion används för att lyssna på samtalet
via högtalaren.
H−Free
Aktiverar handsfree
funktionen
H−Held
Avaktivera handsfree
funktionen
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Stänga av mikrofonen i luren 17
Mikrofonen i telefonluren kan aktiveras och
avaktiveras.
Alternativ
Öppna menyn
+ / , Tyst
På
Av

Avaktivera mikrofonen
(Tyst läge på)
Aktivera mikrofonen

Knappsatslås 18
Knapplåset är avsedd för att förhindra funktioner att
utlösas oavsiktligt.
` och # därefter aktiveras knappsatslåset
Samtal kan fortfarande tas på vanligt sätt även
när knapplåset är aktiverat.
` och # därefter avaktiveras knappslåset
Ringsignal PÅ/AV 19
Ringsignalen kan ställas in på tystläge −endast
vibration.
3 sek. #
Stäng "AV" ringsignal
3 sek. #
Sätt "PÅ" ringsignal
När du har ringsignalen på "AV" kommer du att se
den här ikonen
i displayen.
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Alternativ under ett samtal
Alternativ
Öppna menyn för Alternativ"
Den här menyn ger åtkomst till funktioner som kan
utföras under ett samtal:
Parkera
+ / , Parkera samtal OK
Parkera det aktuella samtalet
När ett samtal är parkerat ändras
menyalternativet till Återta samtal.
Återuppta parkerade samtalet
+ / , Återta samtal OK
Återuppta samtalet
Nytt samtal
+ / , Nytt samtal OK
Välj funktion
ë
Skriv in telefonnummer
Första samtalet är parkerat.
Telefonbok
+ / , Telefonbok
Tyst läge
+ / , Tyst
36

På

OK
Öppna telefonboken

Samtalslista
7 Samtalslista 20
Mobiltelefonen är utrustad med en samtalslista..
Din mobil lagrar de senaste telefonnumren som du
ringt, tagit emot men missat.
Om en av de mottagna telefonnummer
matchar en post i telefonboken, visas
tillhörande namn.
Följande ikoner indikerar
Utgående samtal
Mottagna samtal
Missade samtal
Att
21 ringa från samtalslistan

Öppna samtalslistan
+/,
Välj en post och ring numret
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Visar detaljer i listan
Öppna samtalslistan
Välj en post och visa detaljer
+ / , OK
Alternativ
Öppna Alternativ menyn
Följande funktioner är tillgängliga:
Ta bort
Radera posten
Spara till telefonbok Spara posten
(SIM eller telefonen)
Ring upp
Ring upp posten
Skicka textmeddelande
Skicka SMS
Utför funktionen och bekräfta därefter.
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8 SMS Text Meddelanden
Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner
stöds av alla nätverk. Kontakta därför din
lokala mobiloperatör för detaljer.

SMS−inställningar
Textmeddelanden distribueras via ett
servicecenter. Om du vill skicka och ta emot
SMS måste du lägga in ett nummer till ett
servicecenter i din mobiltelefon. Normalt har
detta redan införts av din operatör.
Navigera i menyn till SMS inställningar".
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Meddelanden OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , SMS inställningar OK
Välj meny och bekräfta det

39

SMS Text Meddelanden
Profilinställningar
Navigera i menyn till SMS inställningar".
+ / , Profilinställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Profil 1 eller Profil 2 Redigera
Välj en profil och bekräfta det
Följande funktioner är tillgängliga:
Profilnamn
Redigera namnet på profilen
SC−adress
Redigera SMS Service
nummer
Giltighet
Definiera perioden av giltighet
Du kan använda denna funktion för att definiera hur
länge ett försök bör göras för att leverera ett
meddelande som du har skickat.
Meddelandetyp
Ställ in typ av meddelande
Utför funktionen och bekräftar därefter det.
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Allmänna inställningar
Leveransrapport
Välj Leveransrapport − På" för att motta
leveransbekräftelse på att ett överfört meddelande
har mottagits.
Svarsväg
Välj Svara − På" för att skicka svaret till
din leverantör med ett SMS. Kontakta din nätoperatör
för ytterligare information.
Navigera menyn till för SMS inställningar".
+ / , Grundinställningar OK
Välj meny och bekräfta det
Leveransrapport
Sätt ’På/av’
Svara
Sätt ’På/av
Minnesstatus
Navigera menyn till SMS inställningar".
+ / , Minnesstatus OK
Välj meny och bekräfta det
Minnes status för både mobiltelefonen och
SIM−kortet visas.
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Att skriva ett textmeddelande
Ett textmeddelande kan innehålla upp till 457
tecken, inklusive mellanslag. Ett standard
meddelande innehåller 160 tecken.
Ytterligare kostnader kan uppstå om
meddelanden som innehåller mer än 160
tecken.
Meny

Öppna huvudmenyn
+ / , Meddelanden OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Skriv meddelande OK
Välj meny och bekräfta det
ë
Skriv texten
Information om hur man skriver text;
 sidan 27.
Alternativ
Öppna menyn
Använd mallar

OK

Klar OK
Följande funktioner finns tillgängliga
Endast skicka OK
ë eller Sök
Skriv in numret eller välj från
telefonboken.
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Save and send

OK
Skriv in numret eller välj från
telefonboken.
SMS−texten sparas i mappen
Outbox" och skickas till det
valda numret.

Spara

OK

SMS−texten sparas i Outbox".

Skicka till flera OK
Meddelandet kan överföras till
flera utvalda mottagare från
telefonboken.
Utför funktionen och bekräfta det.
SMS − skickade och mottagna
Mottagna texter anges med en ringsignal som
du har ställt. Ett meddelande visas i displayen.
Tryck på Läs för att visa meddelandet.
Mottagna SMS är sparade i Inkorgen".
Skickade SMS är sparade i Outbox", liksom utkast.
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Redigera sparade SMS
Meny

22

Öppna huvudmenyn
+ / , Meddelanden OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Inkorgen / Outbox OK
Välj menyn och bekräfta den
+ / , OK
Välj SMS och bekräfta det
Alternativ
Öppna menyn
Följande funktioner är tillgängliga:
Svara
Svara numreret som
SMS−texten skickades från
Ta bort
Radera SMS−texten
Vidarebefordra
Vidarebefodra texten till ett
annat nummer
Kopiera till telefon / Kopiera till SIM
Kopiera SMS−texten
Flytta till telefon / Flytta till SIM
Flytta SMS−texten
Använd nummer
Använd numret som texten
skickades från
Utför funktionen och bekräfta därefter det.
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Röstbrevlåda
9 Röstbrevlåda 23
Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner
stöds av varje leverantör. Därför, kontakta din
lokala mobiloperatör för detaljer. De kan gälla
tjänster som är belagda med avgifter.
För att kunna använda Röstbrevlåda"1 funktionen,
måste det relevanta telefonnummer programmeras
in i mobilen. Normalt har detta redan införts av din
tjänsteleverantör.

Inrättande av Röstbrevlåda
Meny
+/,
+/,
+/,
+/,

Öppna huvudmenyn
Meddelanden OK
Välj meny och bekräfta det
Röstbrevlåda OK
Välj meny och bekräfta det
<Tom> Alternativ
Välj en röstbrevlåda och
öppna alternativet
Redigera OK
Välj meny och starta att
redigera

1

Röstbrevlåda, även kallad brevlåda
(telefonsvarare i mobilt telekommunikation nätverk)
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Röstbrevlåda
+ / , Namn

Redigera ë Klar
Öppna redigerarläget, skriv in
namnet och bekräfta det

+ / , Nummer ë OK
Öppna redigerarläget,
redigera numret och bekräfta
det
Spara? , Ja eller Nej
Bekräfta eller avbryt ändringar
Följande funktion är också tillgänglig i Röstbrevlåda".
Ring röstbrevlåda OK
Röstbrevlådenumret rings
Utför funktionen och bekräftar därefter den.

Spela upp röstmeddelande
Navigera till Ring röstbrevlåda alternativ som det
föregående beskrivit, och tryck OK på
displayvalsknapp
eller
Hold 1
En anslutning är etablerad till din Voice Mail" och du
kan spela upp meddelanden.

46

Andra Användbara funktioner
10 Andra Användbara funktioner
Snabbvalsknappar 24
Det är möjligt att tilldela telefonnummer till
snabbvalsknapparna ^, _ eller ` som
sedan fungerar som uppringare direkt genom att
trycka och hålla motsvarande knapp;  Sidan 34.
Varje nummer du vill definiera som ett
snabbvalsnummer
måste
lagras
i
telefonboken.
Tilldela ett telefonnummer till en snabbvalsknapp:
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Telefonbok OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ställ in M1/M2/M3 OK
Välj meny och bekräfta det
Redigera
+/,
Välj snabbvalsknappen och
bekräfta det.
Välj
Visa
Visa numret
Ändra

Redigera ett nummer i
telefonboken

Ta bort

Radera numret tilldelat
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Utför funktionen och bekräfta det.

Kortnummer
Telefonnummer kan tilldelas till knappsatsknapparna
2 till 9. Håll motsvarande knapp intryckt i max.
3 sekunder för att slå numret som är tilldelat.
Varje nummer du vill definiera som ett
kortnummer måste lagras i telefonboken.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Telefonbok
+/,
+/,
+/,
+/,

+/,

OK
Välj meny och bekräfta det
Snabbuppringning OK
Välj meny och bekräfta det
Status På
Aktivera kortnummer
Ställ in nummer OK
Välj meny och bekräfta det
Lägg till
Välj knappnummer och
bekräfta det
OK
Välj en post och bekräfta det

Tid och datum 25
Detta menyalternativ kan användas för att ställa in
och ändra tid och datum.
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Öppna huvudmenyn:
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Telefoninställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Tid och datum OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ställ in tid/datum OK
Välj meny och bekräfta det
TT:MM ë ,
Skriv in timmar:minuter och gå
till datum
DD/MM/ÅÅÅÅ ë OK
Skriv In datum:månad:år och
bekräfta det
+ / , Ställ in format OK
Välj meny och bekräfta det
Tid  / , , Välj 12" eller 24" och gå till
Date
Date  / , , Välj MM DD YYYY",
ÅÅÅÅ MM DD" eller
DD MM ÅÅÅÅ" och gå till
Skiljetecken datum
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Skiljetecken datum  / , OK
Välj  . "  : "  /  eller  − " och
bekräfta det

Språk 26
Detta menyalternativ kan användas för att ställa in
och ändra displayspråk.
Öppna huvudmenyn:
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Telefoninställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Språk OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , OK
Välj det språk du önskar och
bekräfta det

50

Andra Användbara funktioner
Kalender
Det här menyalternativet öppnar kalendern. Du kan
välja andra dagar. Använd + / , och  / 
knapparna för att navigera.
Öppna Kalendern:
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Övrigt OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Kalender OK
Välj meny och bekräfta det

Alarm
Detta menyalternativ kan användas för 5 olika alarm.
Öppna alarmet:
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Övrigt OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Larm OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , 00:00 Redigera
Välj meny och bekräfta det
Av  / , , Välj På" eller Av" och
flytta ner
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00:00 ë, ,

Skriv in timmar:minuter och gå
till Upprepa

Upprepa  / , ,
Välj En gång", Varje dag"
eller Dagar" och gå till
Snooze
Om du väljer Dagar:
SMTWTFS  / 
Välj en dag
S = Sunday (Söndag), M = Monday (Måndag),
T = Tuesday (Tisdag), W = Wednesday (Onsdag),
T = Thursday (Torsdag), F = Friday (Fredag),
S = Saturday (Lördag)
På eller Av
Välj om alarmet ska vara
aktiverat eller avaktiverat
denna dag
Konfigurera de andra dagarna för önskad situation.
Aktiva dagar är markerade med en ram.
,
Gå till Snooze
Snooze (min)  / , ,
Välj mellan 1−10 min och gå till
Larmtyp
Larmtyp  / , Klar
Välj Vib. och ring", Bara
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Spara? , Ja

ringning!" eller Vib. only" och
bekräfta det
eller Nej
Bekräfta eller avbryt ändringar

Miniräknare
Den här funktionen ger en enkel kalkylator som man
kan lösa enkla grundläggande beräkningar.
Använd + / , knapparna för att välja önskat
räknesätt (+, −, x, ÷).
Använd # knappen för decimalkomma.
Använd * knappen för att ändra tecken (±).
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Övrigt OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Kalkylatorn OK
Välj meny och bekräfta det
Exempel
För att utföra beräkningen  −5 x 2.5  måste du
skriva;
5*= −5
+++ = x
2#5= 2.5
OK = −12.5
Radera = Radera
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Tonkontroll
Användare av hörapparater och andra användare
kommer att uppskatta denna unika funktion.
Telefonen levereras med Tonkontroll i normal
position och det finns ytterligare två alternativ;
 Låg frekvensinställning
 Hög frekvensinställning
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Mottagare signalkontroll OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Normal , Låg frekvens eller
Hög frekvens OK Välj inställning och bekräfta
det
Välj önskad frekvens som ger bästa
hörselupplevelsen.
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Nätverksinställningar
Nätverksval: Denna meny kan användas för att välja
mobila telenät andra än din egen
mobiltelefonoperatör. Dock motsvarande avtal måste
ha varit.
Önskat nätverk: Du kan välja att redigera det mobila
telkommunikationsnät föreskrivet på SIM−kortet.
Använd knapparna + / , för att ändra prioritet.
Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner
stöds av varje leverantör. Därför, kontakta din
lokala mobiloperatör för detaljer.
Meny

Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Nätverksinställningar OK
Välj meny och bekräfta det
Nätverksval eller Önskat nätverk
Se Menystruktur;  Sidan 92.
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Säkerhetsinställningar
Denna meny används för att definiera vilka
funktioner på telefonen eller SIM−kortet som ska
skyddas av ett lösenord / PIN. PIN−koden och
lösenord kan ändras.
PIN−och PIN2 levereras tillsammans med
SIM−kort. Ytterligare information kan fås från
SIM−kortetsleverantör.
Meny

Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Security settings OK
Välj meny och bekräfta det
SIM−kortlås
PIN−koden levereras tillsammans med
SIM−kortet. Om du avaktiverar SIM−låset
behöver du inte därefter ange PIN varje gång
du slår på mobiltelefonen.
Det rekommenderas att lämna SIM−låset på
för att förhindra att obehöriga personer
använder mobiltelefonen.
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Phone lock
Standardinställningen för den är 1234. Om
denna blockering är aktiv måste du först ange
lösenordet för telefonlåset efter byte av
mobiltelefon och skriv in PIN−koden.
Ändra lösenord
Ändring av lösenord/PIN
Se menystruktur;  Sidan 93.

Tips
Lås telefonen med din egen personliga PIN−kod. Du
kan låsa din mobiltelefon för att förhindra obehörig
användning genom att inrätta ett personligt
PIN−nummer.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Security settings OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ändra lösenord OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , PIN OK Välj meny och bekräfta det
Mata in gammal PIN ë OK
Ny PIN ë OK
Mata in igen ë OK
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PIN
27 & PIN2 koder
PIN (Personal Identity Number) och PIN2−koder är 4
till 8−siffriga nummer. PIN−och PIN2−koder ges till dig,
tillsammans med SIM−kortet, från din nätoperatör.
PUK
28 & PUK2 koder
PUK (Personal Unblocking Key) och PUK2 koder är
4 till 8−siffriga nummer. Detta är bara nödvändigt om
du anger PIN−koden för SIM−kortet felaktigt tre
gånger i rad och SIM kortet är spärrat. PUK−och
PUK2−koderna anges till dig, tillsammans med
SIM−kortet, av ditt nät leverantör.

Telefoninställningar
Navigera i menyn till Telefoninställningar".
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Telefoninställningar OK
Välj meny och bekräfta det
Displayinställningar
Använd denna meny för att anpassa displayen till
dina egna personliga behov.
Navigera i menyn till Telefoninställningar".
+ / , Visa egenskaper OK
Välj meny och bekräfta det
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Välj
Skrivbordsunderlägg
För att visa bakgrundsmotiv
Visa datum och tid
För att visa tid och datum
LCD bakgrundsljus Ställ in ljusstyrkan och
belysningsvaraktighet på
bakgrundsbelysningen
Teman
För att visa en färgtema
Se Menystrukturer;  Sidan 91.
Ringprofilsinställningar
Använd denna meny för att anpassa telefonens
ringsignal till dina egna personliga behov.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Användarprofiler OK
Välj meny och bekräfta den
+ / , Alternativ + / , Anpassa OK
Välj en profil och öppna
Alternativmenyn
Välj
Signalinställningar För att välja specifik ringsignal
för olika alarm ringsignaler
59

Andra Användbara funktioner
Volym

För att välja specifik volym för
olika alarm signaler

Exponering av mottagaren på full volym under
en längre tid kan orsaka hörselskada.
Larmtyp

Välj om du vill
uppmärksammas på
inkommande samtal via en
ringsignal eller vibration

Ringtyp

För att ställa in ringsignalen
för larm

Extra ton

För att ställa in extra ton i
vissa lägen

Svarsmod

Du vill välja knapp med vilken
inkommande samtal kan tas
med.
Se Menystrukturer;  Sidan 94.
Exempel − Inställning av den högsta Ringvolymen 29
Den högsta ringvolymen är MIDI 1 + Volym 7 =
100dB.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Användarprofiler OK
Välj meny och bekräfta det
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+ / , Alternativ + / , Anpassa OK
Välj din profil och öppna
Alternativmenyn
+ / , Signalinställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Inkommande samtal OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , MIDI 1 OK
Välj ringsignal och bekräfta
det
Tillbaka
+ / , Volym

OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ringsignal OK
Välj meny och bekräfta det
+ 7 OK
Välj volymen och bekräfta det
Automatiskt knapplås
Du kan ställa in mobiltelefonen så att knapplåset
aktiveras automatiskt efter en viss tid och återgår till
Stand−by.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
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+ / , Security settings OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Auto tangentlås OK
Välj meny och bekräfta det
Speciella funktionsknappar
Du kan definiera vilken meny eller funktion bör
öppnas när man trycker på knapparna + / , i
Stand−by läge.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Telefoninställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Utpekad knapp OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Upp eller Ner Redigera
Välj knapp
OK
+/,
Välj önskad meny eller
funktion och bekräfta det
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Samtalsinställningar
Det är möjligt att inte alla beskrivna funktioner
stöds av varje leverantör. Därför, kontakta din
lokala mobiloperatör för detaljer. De kan gälla
tjänster som är belagda med avgifter.
Nummerpresentation
Denna funktion används för att aktivera / avaktivera
överföring av telefonnummer med den som du gör
samtalet med.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Samtalscenter OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Samtalsinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Uppringarens ID OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Nätverks inställning , Dölj ID
eller Skicka ID OK
Välj en inställning och
bekräftar den
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Samtal väntar
Denna funktion utfärdar en akustisk signal för att
informera dig om att ett samtal har tagits emot under
det aktuella samtal pågår.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Samtalscenter OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Samtalsinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Samtal väntar OK
Välj meny och bekräfta det
Välj därefter
Aktivera OK
"Samtal väntar" är därefter
aktiverat.
Inaktiverera OK "Samtal väntar" avaktiveras
Statusförfrågan OK
Visa aktuella inställningen
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Vidarekoppling av samtal
Följande funktioner gör det möjligt att inkommande
samtal kan överföras till andra telefoner.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Samtalscenter OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Samtalsinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Vidarekoppla samtal OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Avbryt alla vidarekopplingar OK
För att stoppa vidarekoppling
av alla samtal
Välj den inställning när samtal ska vidarekopplas
Vidarekoppla alla röstsamtal
Vidarekoppla om du inte kan nås
Vidarekoppla vid inget svar
Vidarekoppla vid upptaget
Vidarekoppla alla datasamtal
OK
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Välj därefter
Aktivera OK
Till nytt nummer
eller
Till voice mail

OK ë eller Sök OK
Skriv in numret eller välj det
från telefonboken

OK
Vidarekoppling är därefter
aktiverad.
Inaktiverera OK Vidarekoppling avaktiveras
Statusförfrågan OK
Visa aktuella inställningen
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Samtalsspärr
Följande funktion används för att begränsa samtal
som kan tas emot och göras.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Samtalscenter OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Samtalsinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Spärra samtal OK
Välj meny och bekräfta det
Välj den inställning när samtal ska begränsas
Utgående samtal
Alla samtal
Internationella samtal
Internationella samtal utom de från det
egna PLMN nätet
PLMN (Public Land Mobile Network) är det
nätverk SIM−kortet är registrerat på.
Inkommande samtal
Alla samtal
Vid roaming
Aktivera alla
Lösenord för samtalsspärr ë
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Avbryt alla
Lösenord för samtalsspärr ë
eller
Ändra lösenordsspärr
Gammalt lösenord ë
Nytt lösenord ë
Bekräfta nytt lösenord ë
OK
Standardlösenordet är 1234.
Automatisk återuppringning
När denna funktion är aktiverad initieras
återuppringning automatiskt om slagna numret är
upptaget.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Samtalscenter OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Samtalsinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Avancerade inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Automatisk återuppringning På
Aktivera funktion
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Utsändningsmeddelanden
Din mobiltelefon stöder utsändningsmeddelanden1.
Du får information om sändnings
meddelanden, avgifter, data och erbjudanden
från SIM−kortets tjänsteleverantör.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Meddelanden OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Skicka meddelande OK
Välj meny och bekräfta det
Se Menystruktur;  Sidan 85.
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Grundinställningar
Mobiltelefonen kan återställas till sin grund (fabrik)
inställning.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Security settings OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Total återställning
OK
Välj meny och bekräfta det
Standardlösenordet är 1234.
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11 Bluetooth)

Bluetooth)

Bluetooth) På/Av
Meny

Öppna huvudmenyn
+ / , Övrigt OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Bluetooth OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ström På
Sätt på Bluetooth®
eller
+ / , Ström Av
Stäng av Bluetooth®
När Bluetooth® är på minskas batteritiden, så
vi rekommenderar att den bör stängas av när
den inte behövs!

Anslut din M6000 till ett Bluetooth) headset
Det finns möjlighet att ansluta din mobil M6000, till ett
Bluetooth® headset med mikrofon via Bluetooth®
kommunikation.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Övrigt OK
Välj meny och bekräfta det
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Bluetooth)
+ / , Bluetooth

OK
Välj meny och bekräfta det

+ / , Förfrågan ljudenhet OK
Välj meny och bekräfta det
Se bruksanvisningen som medföljer
Bluetooth® headset för instruktioner om hur
man ställer in Bluetooth® headset i ihop
parningsläge.
Välj enhet och upprätta en
+ / , Koppla
anslutning
ë 0000 OK
Skriv in PIN och bekräfta det
PIN−koden som krävs anges i manualen som
medföljder Bluetooth® headset.
Efter att enheterna har kopplats ihop, för ytterligare
funktioner som finns tillgängliga;  Sidan 96.
Se bruksanvisningen som medföljer
Bluetooth® headset för information om hur du
använder headsetet för att ringa.
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Nödsamtalsfunktion
12 Nödsamtalsfunktion
Mobiltelefonen är utrustad med en praktisk
nödsamtalsfunktion. Upp till 5 telefonnummer kan
läggas upp för nödsamtal. För att denna funktion ska
fungera korrekt är det nödvändigt att spela in ditt
personliga meddelande. Se avsnitt nedan, sidan 75
Inspelning av ett nödsamtalsmeddelande.

Lägga in/Radera nödsamtalsnummer
Gör så här för att välja en post i telefonboken som ett
nödsamtalsnummer.
Varje nummer du vill använda som ett
nödsamtalsnummer
måste finnas i
telefonboken.
Meny
+/,
+/,
+/,
+/,

Öppna huvudmenyn
Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
Hjälpinställning OK
Välj meny och bekräfta det
SOS inställning OK
Välj meny och bekräfta det
Ställ in SOS nummer OK
Välj meny och bekräfta det
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+/,

Alternativ
Välj ett minnesläge och öppna
alternativen

+ / , Ändra

OK
Välj funktionen och bekräfta
den

Välj posten och bekräftar den
+ / , OK
Följande funktioner kan också användas:
Visa
Visa posten
Ta bort
Radera posten

Att göra ett nödsamtal
Du kan välja om nödsamtal endast ska skickas till de
nummer som anges i Ställ in SOS nummer" eller till
en specifik trygghetslarmscentral.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Hjälpinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , SOS inställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , SOS modinställning OK
Välj meny och bekräfta det
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Nödsamtalsfunktion
+ / , Ställ in 5 nummer eller
OK
Ställ in uppringningscenter eller Av
Välj funktionsläget och
bekräfta det

Lägga in ett trygghetsnummer
Gör följande för att lägga in ett nummer.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Hjälpinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , SOS inställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ställ in uppringningscenternummer OK
Välj meny och bekräfta det
ë OK
Redigera numret och bekräfta
det

Spela in ett nödsamtalsmeddelande 30
När du ringer ett nödsamtal, är ett budskap skickats.
Det är viktigt att den person som kallats för att godta
detta nödsamtal måste de trycka på 0 tangenten.
M6000 kommer då att byta till högtalarläget och den
du ringer kan lyssna och samtala. Den maximala
längden på detta budskap är 15 sekunder.
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Nödsamtalsfunktion
Vi föreslår att ett meddelande innehåller:
Detta ärditt namn,
Jag behöver hjälp − var snäll och tryck på 0 för att ta
emot mitt samtal.
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Hjälpinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Inspelning SOS meddelande OK
Välj meny och bekräfta det
Alternativ + / , Spela in OK
Börja inspelningen
ð Stopp
Tala in ditt meddelande i
mikrofonen och bekräfta det
Spara ljud? Ja / Nej
Spara eller avbryt
inspelningen
Följande funktion kan också användas:
Spela upp
Spela upp meddelandet
Ta bort
Radera meddelandet
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Fallsensor − Läs noga 31
Den innovativa och sofistikerade fallsensor som är
inbyggd i telefonen kommer att fungera tillförlitligt,
förutsatt att din telefonen alltid hänger runt halsen
med en snodd som kan köpas i vilken telefon som
helst butik. Om du faller, kommer det att leda till att
ditt nödsamtalslarm du har programmerat kommer
att utlösas och telefon gör samtalen utan att du
trycker på larmet. Om larmet utlöses av misstag,
trycker du bara på ALARM knappen upp och ner för
att avbryta. Du kan välja att ställa in M6000 på
normalt eller känsligt läge. Denna funktion bör inte
vara den enda metod för att söka hjälp.
När fallalarmsfunktionen är på kommer du att se
denna ikon
på telefonens display.
Om det är din avsikt att bära din telefon i fickan, eller väskan, kan falskt larm utlösas och
du kanske föredrar att stänga av fallsensorn
enligt anvisningarna.
Falska larm till larmcentraler kan resultera i
stora kostnader som kan debiteras till dig.
Behandla därför denna funktion med omsorg
och uppmärksamhet.
Meny

Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
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Nödsamtalsfunktion
+ / , Hjälpinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Person skadad SOS OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Normal eller Känslighet OK
Välj känsligheten och aktivera
funktionen
eller
+ / , Av OK Avaktivera funktionen

Nödsamtalsfunktion, Exempel
Nödsamtalsfunktionen förklaras här enligt två
exempel.

Nödsamtal till SOS nödcentral
Falsklarm till en officiell nödsamtals central
kan resultera i betydande kostnader som
sedan debiteras till dig.
Det kan vara nödvändigt för dig att registrera
med en trygghetslarmscentral. Fråga din
läkare eller samhällsservice för mer
information.
Utför följande inställningar:
Meny
Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
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+ / , Hjälpinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , SOS inställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ställ in uppringningscenternummer
OK
Välj meny och bekräfta det
ë OK
Redigera numret och
bekräftar det
+ / , SOS modinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ställ in uppringningscenter OK
Välj funktionsläget och
bekräfta därefter det
Vid ett nödsamtal:
Telefonen ringer upp larmcentralsnumret. När en
anslutning har upprättats, SOS meddelandet du
spelade in spelas upp. Anslutningen förblir sedan
aktiv i ca. 10 sekunder. Om numret till
trygghetslarmscentralen är upptaget, görs ytterligare
tre försök automatiskt att ringa numret.

Nödsamtal till flera nummer
De krävda telefonnummer måste lagras i
telefonkatalogen (släktingar/vänner).
Utför följande inställningar:
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Meny

Öppna huvudmenyn
+ / , Inställningar OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Hjälpinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , SOS inställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ställ in SOS nummer OK
Välj meny och bekräfta det
Alternativ
+/,
Välj ett minnesläge och öppna
alternativen
+ / , Ändra OK
Välj funktion och bekräfta det
+ / , OK
Välj post och bekräfta det
När upp till 5 nödsamtalsnummer har fastställts
Tillbaka
+ / , SOS modinställning OK
Välj meny och bekräfta det
+ / , Ställ in 5 nummer OK
Välj funktionsläget och
bekräfta det därefter
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Vid ett nödsamtal:
Telefonen ringer det 1:a larmnumret. När en
anslutning har upprättats, SOS meddelande du
spelade in spelas upp. Anslutningen förblir aktiv i ca.
10 sekunder innan nästa nummer rings upp. Om ett
telefonnummer är upptaget eller en telefonsvarare
tar emot samtalet, ringer mobiltelefonen automatiskt
upp nästa larmnummer (efter ca. 1−’2 minuter).
När personen tar emot ditt nödsamtal kommer de att
höra ditt inspelade röstmeddelanden och måste
acceptera samtalet genom att trycka 0. Ditt nöd
samtal är nu i högtalar−läge. Kom ihåg att stänga av
nödsamtalsknappen.

Starta nödsamtal
Skjut nödsamtalsknappen uppåt. En siren låter.
Telefonen ringer upp angivet nummer. Beroende på
de valda inställningarna återuppringer telefonen det
första numret eller så rings nästa nummer upp.

Avsluta nödsamtal
Efter ett nödsamtal eller för att avbryta nödsamtal,
skjut Nödsamtalsknappen tillbaka ner.

Avsluta fallsensor nödsamtal
Om funktionen aktiveras oavsiktligt, skjut
nödsamtalsknappen upp och sedan omedelbart
tillbaka ner igen.
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Service
13 Service 32
Denna meny innehåller SIM Application Toolkit
(vanligen kallat STK) hos din mobiltelefon leverantör.
Innehåll och funktioner varierar från leverantör till
leverantör och är beroende av SIM−kort som
används.
SIM Application Toolkit (STK) är ett GSM−system
standard som gör det möjligt för SIM att initiera
åtgärder som kan användas för olika
mervärdestjänster.
Kontakta din lokala mobiltelefon för mer
information. De kan gälla tjänster som är
belagda med avgifter.
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Menystruktur
14 Menystruktur
Huvudmenyn
Tryck ^ = Meny för att öppna huvudmenyn.
Använd därefter + / , för att välja ett
menyalternativ och för att bekräfta valet. För
ytterligare information om menyn och funktioner
 Kapitel 4.
Meddelanden
Skriv meddelande
ë Alternativ
Klar
Endast skicka
Save and send
Spara
Skicka till flera
Använd mallar
Inkorgen
Alternativ
Svara
Ta bort
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Menystruktur
Vidarebefordra
Kopiera till telefon /
Kopiera till SIM
Flytta till telefon /
Flytta till SIM
Använd nummer
Outbox
Alternativ
Skicka
Redigera
Ta bort
Kopiera till telefon /
Kopiera till SIM
Flytta till telefon /
Flytta till SIM
Använd nummer
Mallar
SMS inställningar
Profilinställningar
Grundinställningar
Leveransrapport
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Menystruktur
Svara
Minnesstatus
Spara i
SIM
Telefon
Röstbrevlåda
Skicka meddelande
Mottagningsmod
Läs meddelande
Språk
Kanalinställningar

33
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Menystruktur
34

Samtalscenter
Samtalslista
Missade samtal
Alternativ
Ta bort
Spara till telefonbok
Ring upp
Skicka textmeddelande
Uppringda nummer
se Missade samtal
Mottagna samtal
se Missade samtal
Radera samtalslista
Missade samtal
Uppringda nummer
Mottagna samtal
Radera alla
Samtalstider
Senaste samtal
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Menystruktur
Uppringda nummer
Mottagna samtal
Återställ alla
Samtalskostnad
Senaste samtalskostnad
Sammanlagd kostnad
Återställ kostnad
Max kostnad
Pris per enhet
Samtalsinställning
Uppringarens ID
Nätverks inställning
Dölj ID
Skicka ID
Samtal väntar
Aktivera
Inaktiverera
Statusförfrågan
Vidarekoppla samtal
Vidarekoppla alla röstsamtal


35
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Menystruktur
Vidarekoppla om du inte kan nås
Vidarekoppla vid inget svar
Vidarekoppla vid upptaget
Vidarekoppla alla datasamtal
Avbryt alla vidarekopplingar
Spärra samtal
Utgående samtal
Alla samtal
Internationella samtal
Internationella samtal utom
de från det egna PLMN nätet
Inkommande samtal
Alla samtal
Vid roaming
Aktivera alla
Avbryt alla
Ändra lösenordsspärr
Sluten användargrupp
Avancerade inställningar
Automatisk återuppringning
Visning av samtalstid
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36

Menystruktur
37

Telefonbok
Lägg till kontakt
Till SIM
Till telefon
Ställ in M1/M2/M3
M1 samtalsnummer
M2 samtalsnummer
M3 samtalsnummer
Kopiera
Till telefon
Till SIM
Kopiera alla
Från SIM
Från telefon
Ta bort
Radera alla
Från SIM
Från telefon
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Menystruktur
Snabbuppringning
Status
Ställ in nummer
Telefonboksinställningar
Extra nummer
Egna nummer
Servicenummer
SOS−nummer
Minnesstatus
Spara i
SIM
Telefon
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Menystruktur
38

Inställningar
Telefoninställningar
Tid och datum
Ställ in tid/datum
Ställ in format
Ställ in strömpå/av
Språk
Visa egenskaper
Skrivbordsunderlägg
Visa datum och tid
LCD bakgrundsljus
Skärpa
Tid
Teman
Utpekad knapp
Upp
Ner
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Menystruktur
Mottagare signalkontroll
Normal
Låg frekvens
Hög frekvens
Hjälpinställning
SOS inställning
SOS modinställning
Ställ in 5 nummer
Ställ in uppringningscenter
Av
Ställ in SOS nummer
Ställ in uppringningscenternummer
Person skadad SOS
Normal
Känslighet
Av
Inspelning SOS meddelande
Nätverksinställningar
Nätverksval
Ny sökning
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39

Menystruktur
Välj nätverk
Valläge
Önskat nätverk
Security settings
SIM−kortlås
Phone lock
Auto tangentlås
Fixed dial
Mod
Fast uppringningslista
Begränsad uppringning
Mod
Spärrad uppringningslista
Ändra lösenord
PIN
PIN2
Telefon lösenord
Total återställning

40
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Menystruktur
41

Användarprofiler
Allmänt
Aktivera
Anpassa
Signalinställningar
Inkommande samtal
Larm
På
Av
Meddelande
Knappsats
Volym
Ringsignal
Knappsignal
Larmtyp
Bara ringning!
Vib. only
Vib. och ring
Vib. först, sedan ringning
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Menystruktur
Ringtyp
Singel
Upprepa
Stigande
Extra ton
Varning
Fel
Läger på
Anslut
Svarsmod
Alla knappar
Meeting
Utomhus
Inomhus
Headset
Bluetooth

se Allmänt
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Menystruktur
42

Övrigt
Kalender
Larm
Kalkylatorn
Bluetooth
Ström
Förfrågan ljudenhet
Min enhet
Aktiva enheter
Om
Tjänster  Sidan 82
(leverantör beroende meny)

96

Felsökning
15 Felsökning
Problem och lösningar
Problem
Mobilen kan inte
kopplas på.
Displayen är låst", när
mobilen är på.

Ett meddelande visas i
displayen för vissa
funktioner, vilket
indikerar utförande /
användning är inte
möjlig.
Det finns ingen signal.

Lösning
− Inget batteri är insatt.
− Batteriet är inte laddat.
− Skriv in PUK kod för att
låsa upp SIM−kort.
Kontakta din
nätoperatör.
− Många funktioner kan
endast användas efter
respektive tjänst har
yrkats. Kontakta din
nätoperatör för mer
detaljer.
− Ingen nätverks
anslutning. Mobil
telefonen är i ett läge
där det inte finns
nättjänsten. Flytta till
en annan plats eller
kontakta din
nätoperatör.
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Felsökning
Knappsatsen fungerar
inte eller fungerar
väldigt långsamt.

Displayen är fryst eller
inget svar när man
trycker på knapparna.
Ingen anslutning till
mobilt
telekommunikation
nätverk.
Meddelandet "Sätt i
SIM" visas i displayen.
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− Det operativa
hastigheten på
displayen minskar när
det gäller låg
temperaturer. Detta är
normalt. Använd
telefonen på en
varmare plats.
− Ta bort batteriet i
3 minuter och försök
igen.
− Kontakta din
nätoperatör.

− Se till att SIM−kortet har
installerats korrekt.
Kontakta din
nätoperatör, om
nödvändigt.

Felsökning
Batteriet kan inte laddas − Batteriet är defekt.
eller är tomt inom en
− Placera telefonen
kort tid.
korrekt i laddaren eller
anslut laddnings
enheten korrekt.
Rengör Kontaktytorna
på mobiltelefon och
laddaren med en mjuk,
torr trasa.
− Ladda mobilen i
4 timmar.

Tips för batteriet
Använd endast batterier, kablar och laddare
godkända av tillverkaren, annars kan batteriet
skadas.
Kortslut inte batteriet. Håll batteriets kontakter ren
och fri från smuts.
Batteriet kan laddas / laddas ur hundratals gånger
men dess livslängd är begränsad. Byt batteriet när
batteriet har minskat märkbart.
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16 Teknisk information
Teknisk data
Funktion
Standard
Mått
Vikt
Strömförsörjning

Batteri
Stand−by tid
Max. samtalstid
Display
SMS

Värde
GSM1 900, 1800,
1900 Megahertz Triband
mm 50,5 x 134 x 17
(BxHxD)
< 100 G (inklusive
batteri)
Input: 100−240V,
50−60 Hz, 0.2A
Output: Mini−USB 5V,
500mA
Modell: BP−75LI
3.7 V, 750 mAh
Upp till 170 tim
Upp till 150 min
2" Färger,
Upplösning 176 x 220
Standard SMS

1 GSM = Standart för mobil.
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Tillåten temperatur
Tillåten fuktighet

−10°C till 40°C
30% till 75%

Alla rättigheter reserverade!

Standardinställningar 43
Standardinställningarna kan återställas via menyn.

Förklaring av Konformism
Denna apparat uppfyller kraven som
stipuleras i EGdirektiv:
direktiv 1999/5/EU radiosände på slutlig
utrustning för utrustning och för
telekommunikationar och den ömsesidiga
erkännanden av deras konformism.
Konformism med det ovannämnda direktiv
bekräftas av CEN markerar på apparaten.
Att att beskåda den färdiga Förklaringen av
Konformism behar ser till den fria
nedladdningen som är tillgänglig på vår
webbplats www.amplicomms.eu.

1588

101
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Information om SAR
Information om radiofrekvensemissioner och
Specific Absorption Rates (SAR = Specific
Absorption Rate).
Alla tillämpliga säkerhetskrav i samband med
radiofrekvens utsläpp har genomförts under
utvecklingen av denna mobiltelefon. Gränsvärdena
baseras på vetenskapliga direktiv och innehåller en
säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för
alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.
De värden som anges i direktivet om radiofrekvens
utsläppen är baserade på en som heter enhet SAR.
SAR−värden har fastställts med hjälp av vanliga
metoder där telefonen används i alla möjliga
frekvensband med den högsta makten utgång.
Även om SAR−värden för olika telefonmodeller kan
skilja sig, alla modeller har utvecklats för att
upprätthålla relevanta direktiv om utsläpp
radiofrekvens.
Följande information gäller för boende i länder som
med Europeiska unionen, har antagit den
SAR−gränsvärde som rekommenderas av ICNIRP
(International Commission on Non−lonizing Radiation
Protection) som ligger vid 2W/kg (genomsnitt från
10 gram vävnad):
Det högsta SAR−värdet som uppmätts i genomsnitt
under 10 g vävnad, var <0,422 W / kg för denna
mobiltelefon mätt vid örat.
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17 Säkerhetsinformation 44
Läs det här avsnittet noggrant.
Risk för kvävning!
Håll förpackningsmaterial och skyddande
plast oåtkomligt för barn.

Påtänkt bruk
Denna mobiltelefon är konstruerad för användning
vid ansluten till en mobiltelefon nätverk. All annan
användning anses vara oavsiktlig användning.
Obehörig modifiering eller ombyggnad är inte tillåtet.
Under inga omständigheter öppna enheten eller
reparera själv.

Användningsområden





Använd inte telefonen i förbjudna områden.
Stäng av telefonen i närheten av medicinsk
utrustning (t.ex. på sjukhus).
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten bränsle och kemikalier.
Kontrollera med flygbolaget om mobiltelefoner
kan användas ombord.
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Allmän information











104

Förhindra exponering för rök, damm,
vibrationer,kemikalier, fukt, värme och direkt
solljus. Telefonen är inte vattentät, och därför bör
den hållas torr.
Använd endast original tillbehör och batterier.
Försök aldrig att ansluta andra produkter.
Om du vill ansluta telefonen till en annan enhet,
läs handboken som medföljer den enheten med
avseende på någon detaljerad
säkerhetsinformation.
Försök aldrig ansluta inkompatibla produkter.
Reparationer av enheten kan endast genomföras
av kvalificerad servicepersonal.
All mobil kommunikationsutrustning är föremål för
störningar som kan försämra dess prestanda.
Håll telefonen och tillbehör utom räckhåll för barn.
SIM−kortet kan tas bort. Varning! Små barn kan
svälja dem.
Ringsignalen utfärdas via högtalaren. Ta ett
inkommande samtal först och sedan håll
telefonen till örat.
Detta förhindrar eventuella hörselskador.

Säkerhetsinformation






Håll alltid ett avstånd på minst 15 cm till
inopererad pacemaker för att förhindra eventuella
störningar. Om du har haft en pacemaker
inopererad, ha inte telefonen i en bröstficka när
de slås på. Håll alltid telefonen till örat längst bort
från pacemaker under samtal.
Stäng av telefonen omedelbart om du märker
eller misstänker att eventuella negativa effekter.
Denna telefon är Hörapparatkompatibel. Om du
bär en hörapparat, kontakta din läkare eller
hörapparattillverkare för att fråga om eventuella
försvagningar via mobil
kommunikationsutrustning.
Lita inte på mobiltelefonen som en
säkerhetsåtgärd för nödsituationer. För en mängd
olika tekniska skäl är det inte möjligt att garantera
en tillförlitlig förbindelse under alla
omständigheter.
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Nätadaptern
Varning: Använd endast medföljande
strömadapter eftersom andra kan skada
telefonen. Se till att tillgång till nätadaptern inte
hindras av möbler eller liknande.


Den medföljande strömadaptern uppfyller de
krav på ekodesign kraven i Europeiska
unionen (direktiv 2005/32/EG). Således är
strömförbrukningen betydligt lägre, både i
aktivt läge liksom i viloläge, jämfört med
nätadapter av tidigare design.

Uppladdningsbara batterier
Observera: Kasta aldrig batterier i öppen eld.
Använd bara batterier av samma typ.

Streckkodsetiketten på mobiltelefonen
Streckkodsetiketten innehåller information om
telefonen, t.ex. serienummer,ta inte bort den.
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Säkerhetsinformation
Avfallshantering
Avfallshantering av begagnade elektriska och
elektroniska apparater (ska användas i länder som
ingår i den europeiska unionen och andra
europeiska länder med ett separat
uppsamlingssystem för dessa apparater).
Symbolen på produkten eller dess förpackning
hänvisar till att denna produkt inte får behandlas
som normala hushållssopor, utan måste lämnas in
till ett uppsamlingsställe för recycling av elektriska
och elektroniska apparater. Genom ditt bidrag till
korrekt avfallshantering av denna produkt skyddar
du miljön och dina medmänniskors hälsa.
Miljön och hälsan utsätts för risker genom
felaktig avfallshantering.
Materialrecycling hjälper till att reducera
förbrukningen av råämnen.
Ytterligare informationer om recycling av denna
produkt erhåller du hos din kommunförvaltning, de
kommunala avfallshanteringsföretagen eller i den
affär där du köpt produkten.
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18 Underhåll/Garanti
Underhåll



Rengör väckarklockans ytor med en mjuk, fluff fri
trasa.
Använd aldrig rengöringsmedel eller
lösningsmedel.

Garanti
AMPLICOMMS produkter uppvisar en hög
driftssäkerhet. Var god kontakta din återförsäljare
eller vänd dig direkt till tillverkaren om störningar
uppträder trots korrekt montering och användning.
Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum.
Vilkoren för garantin tillämpas inte på de
uppladdningsbara batterierna.
Garantin omfattar kostnadsfri reparation samt
kostnadsfri retursändning. En förutsättning härför är
att apparaten skickas in i originalförpackningen,
kasta alltså inte bort denna. Garantin förfaller vid
skador som förorsakats av felaktig behandling eller
reparationsförsök av icke auktoriserade personer
(förstöring av apparatens plombering).
Garantireparationer genomföres endast vid
insändning eller uppvisning av inköpskvitto.
Två år efter köp av AMPLICOMMS produkter, gäller
ej garantivillkoren längre.
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Alarm, 51
Alternativ under ett samtal, 36
Andra Användbara
funktioner, 47
Ändra poster i telefonboken, 31
Att göra ett nödsamtal, 74
Att ringa och ta emot samtal, 33
Att skriva
ett textmeddelande, 42
Att ställa in
den högsta ringsignal, 11
Automatisk återuppringning, 68
Automatiskt knapplås, 61
Avfallshantering, 107
Avsluta ett samtal, 11, 33
Avsluta nödsamtal, 81
Avvisa ett samtal, 11, 33

B
Batteristatus varning, 9
Beskrivningen av
funktionssekvenser i
bruksanvisningen, 23
Bluetooth, 71

D
Datum, 11, 48
Display, 18
Displayinställningar, 58
Displayspråk, 11

E
En överblick, 4, 16
Energisparar läge, 24

F
Fallsensor − Läs noga, 77
Felsökning, 97
Förklaring av Konformism, 101
Frågor och Svar, 12

G
Garanti, 108
Grundinställningar, 70

H
Handsfree, 34
Högsta ringsignal, 11
Hur fungerar det, 20
Hur man skriver
in text och nummer, 27
Huvudmenyn, 83
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I
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Ikoner i Displayen, 18
Information om SAR, 102
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Kalender, 51
Knappar och delar, 16
Knappsatslås, 35
Komma igång, 23
Kortnummer, 48

L
Lägga in
ett trygghetsnummer, 75
Lägga in/Radera
nödsamtalsnummer, 73

M
Menystruktur, 83
Miniräknare, 53
MultiTap, 27
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N
Nätverket, 10
Nätverksinställningar, 55
Nödsamtal till flera nummer, 79
Nödsamtal till
SOS nödcentral, 78
Nödsamtalsfunktion, 73
Nödsamtalsfunktion,
Exempel, 78
Nummerpresentation, 63
Nytt samtal, 36

P
Parkera, 36
Påtänkt bruk, 103
PIN & PIN2 koder, 58
Problem och lösningar, 97
PUK & PUK2 koder, 58

R
Radera poster i telefonboken, 31
Redigera poster
i telefonboken, 31
Ringa ett samtal, 11, 33
Ringprofilsinställningar, 59
Ringsignal PÅ/AV, 35
Röstbrevlåda, 45
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Säkerhetsinställningar, 56
Samtal väntar, 64
Samtalsinställningar, 63
Samtalslista, 33, 37
Samtalsspärr, 67
Samtalstid, 34
Service, 82
SIM Application Toolkit, 82
SIM kort, 6
Skapa poster
i telefonboken, 26, 30
Skiljetecken
och specialtecken, 28
Skriva in namn, 30
Skriva text, 27
SMS Text Meddelanden, 39
SMS−inställningar, 39
Snabbstartsguide, 4
Snabbvalsknappar, 34, 47
SOS, 73
Speciella funktionsknappar, 62
Spela in ett
nödsamtalsmeddelande, 75
Språk, 50
Ställa in lurvolymen, 34

Stand−by läge, 24
Standardinställningar, 101
Stänga av mikrofonen i luren, 35
Starta nödsamtal, 81

T
Ta emot ett samtal, 33
Ta ett samtal, 11
Teknisk data, 100
Telefonbok, 36
Telefonboken, 26, 29, 33
Telefoninställningar, 58
Tid, 11, 48
Tips, 57
Tips på batteriet, 99
Tone settings, 59
Tonkontroll, 54
Tyst läge, 36

U
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Uppladdning, 8
Utsändningsmeddelanden, 69

V
Vad förpackningen innehåller, 6
Valknappar, 24
Vidarekoppling av samtal, 65
Visar detaljer i listan, 38
Volume, 60
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Viktiga anvisningar om garantisektionen
Den period av garanti för AMPLICOMMS produkten börjar på
inköpsdagen. Rättigheter för krav enligt villkoren i garantin avser brister
till följd av material−eller tillverkningsfel. Rättigheter för krav enligt
villkoren i garantin ogiltigförklaras efter ett ingripande av den köparen
eller tredje part. Skador som orsakas till följd av felaktig hantering eller
drift, normalt slitage, felaktig placering eller lagring, felaktig anslutning
eller installation, force majeure eller andra yttre påverkan som inte
omfattas av villkoren i garantin.

Fordringar enligt VILLKOREN FÖR garanti får endast göras gällande till
återförsäljaren där utrustningen har köpts Varvid förvärvskvitto måste lämnas
in.
Att förhindra onödiga långa förseningar, skicka inte utrustningen enligt
klagomål till vår kontorsadress.
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