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SÅDAN SÆTTER DU SIM-KORTET I 

Fig. 1: Fjern batteri-dækslet 
Fig. 2: Isæt SIM-kortet med den gyldne chip nedad 
Fig. 3: Isæt hukommelseskortet (ekstra-udstyr) 

SÅDAN SÆTTER DU BATTERIET I OG LADER DET OP 

Fig. 4: Batteriets kontaktfl ader skal berøre de 
gyldne kontaktfl ader på mobiltelefonen. 

Fig. 5: Skyd batteridækslet tilbage til den tidligere position, 
indtil den går i indgreb med et klik. 

Fig. 6: Sæt opladerkablet i stikket. 
 ¡ Batteriet lader: Bjælker fylder batteriets ikon op 
 ¡ Batteriet er fuldt opladet: Bjælkerne i batteriets ikon 
holder op med at bevæge sig 

Bemærk: Batteriet skal lade mindst 4 timer før det første 
opkald. Brug kun batterier og ladeapparater som er 
godkendt til brug sammen med denne model.

KAMERA 
Din mobiltelefon har et kamera. 

 ¡ Tag et billede: Tænd for kameraet med  _ 
tryk  for at tage et billede 

 ¡ Billede fremviser: Her kan du fi nde dine gemte billeder. 
Åbn menuen med  _ Billede fremviser 
Der er følgende Valgmuligheder: Se, Billede information, 
Omdøb, Slet, Lager 
(vælg om billederne skal gemmes på telefonens interne 
hukommelse eller på et hukommelseskort) 

FORBINDELSE TIL PC 
Du kan forbinde din mobiltelefon til en PC og overføre billeder 
til din computer. 

Forbind din mobiltelefon til en PC: 
Tænd for din mobiltelefon _ 
brug et USB-kabel til at forbinde telefonen til Pc'en _ 
derefter vil computere genkende telefonen som et 
"masselager" og 
du kan overføre 
billederne. 

TELME NØDSYSTEM
Du kan gemme op til 4 nødopkaldsnumre (familie, naboer, 
venner, redningstjenester). 

 ¡ I nødstilfælde kan du trykke på nødopkaldsknappen og 
holde den inde. Nødopkaldsknappen kan benyttes, 
selv om tastaturet er låst. 

 ¡ Tryk på nødopkaldsknappen for at foretage et nødopkald. 
Op til 4 numre ringes op i en forud fastlagt rækkefølge, indtil 
nødopkaldet besvares. Denne proces gentages 3 gange. 

Bemærk: Telefonen kan ikke afgøre om det er en person, en 
telefonsvarer eller en talebesked der besvarer opkaldet, og 
vil i alle tilfælde afslutte processen! 

 ¡ Tryk  i lang tid for at afbryde nødopkaldet. 
 ¡ Imens nødopkalds-sekvensen står på, udsender mobil-
telefonen en alarmtone for at gøre folk som måtte befi nde 
sig i nærheden opmærksomme på nødsituationen. 

 ¡ Hvis der ikke er gemt nogen nødopkaldsnumre, hvis der 
ikke er fl ere penge på dit forudbetalte SIM-kort eller hvis du 
befi nder dig udenfor dit teleselskabs dækningsområde, 
vil telefonen ringe til det internationale alarmnummer 112. 

Bemærk: Hvis du ønsker at gemme numrene på redningstje-
nester, politi, brandvæsen osv. som nødopkaldsnumre, skal 
du først aftale det med disse institutioner. Der påtages intet 
ansvar for mulige udgifter der kan opstå hvis du ved et uheld 
foretager et nødopkald. 

Sådan gemmes nødopkaldsnumre: 
Gå til Indstillinger _ SOS-indstillinger _ Liste SOS-numre 
_ vælg det kontaktnummer (1-4) du ønsker at gemme eller 
redigere _ vælg Valgmuligheder med  
_ indtast det nødopkaldsnummer du har valgt 
(Rediger eller Tilføj fra kontakter) _ bekræft med . 

Slå nødopkaldsknappen til: 
Gå til Indstillinger _ SOS-indstillinger _ Status _ 

 ¡ Indstil status til Til for at slå nødopkaldsfunktionen Til. 
 ¡ Indstil status til Fra for at slå nødopkaldsfunktionen Fra. 

ALARM
Slå alarmen til eller fra: 

Tryk  eller 
åbn menuen med  _ Ekstra funktioner _ Alarm 
_ vælg en indstilling med  eller  og Rediger med  
_ tryk  for at slå denne alarm-angivelse til eller fra 
_ rul ned  _ indtast alarmtidspunkt _ rul ned  
_ indstil: Én gang, Hver dag ell. Brugerdefi neret 
_ rul ned  _ vælg ringetone og vibrator-indstillinger med  
_ Bekræft med  _ tryk  for at gemme alarm-
indstillingen. 

Sluk alarmen når den lyder: tryk 
Slå alarmen fra midlertidigt når den lyder: tryk  

(lyder igen efter 5 minutter). 

RADIO 
Slå FM-radioen til eller fra: 

 Åbn menuen med  _ Ekstra funktioner 
_ FM-Radio _  eller 

Find/angiv en station: 
 ¡ Søg i kanalerne med  eller . (Automatisk søgning) 
De fundne kanaler gemmes i Liste over kanaler.

 ¡ Hvis du kender frekvensen på den ønskede station, 
kan du vælge Valgmuligheder med  
_ Indstil manuelt _ indtast på tastaturet. 

Indstilling af lydstyrken: (fungerer ikke i forbindelse med 
automatisk søgning) brug  og  på telefonens venstre side. 
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Mobiltelefonens skærm er sort eller viser intet billede: 

Telefonen er i strømbesparende tilstand (tryk på tastaturlås). 

Eller den er slukket _ tryk  i 2 sekunder for at tænde for den. 

Telefonen reagerer ikke: 

Tag batteriet ud, sæt det i igen og tænd for telefonen igen. 

Kontakt service-centret, hvis den stadig ikke reagerer. 

Opladning påbegyndes ikke: 

Det kan tage nogle minutter. Kontakt service-centret, 

hvis telefonen ikke reagerer efter 10 minutter.

SUPPORT
 ¡ TELME Service Centre 
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
offi  ce@telme.at · www.telme.at

TECHNICAL PRODUCT DESCRIPTION

PAKKENS INDHOLD 

GARANTI 
 ¡ Denne garanti er kun gyldig hvis der benyttes originale telme batterier. 

 ¡ Dualband GSM 900/1800MHz

 ¡ Dimensioner: 120 x 59 x 12.3 mm

 ¡ Vægt: 95 g

 ¡ Batteri: Li-Ion 3.7V / 1350mAh

 ¡ Standby-tid: 380 timer

 ¡ Taletid: 6 timer

 ¡ Intern antenne: SAR 0.594 W/kg

 ¡ Mobiltelefon

 ¡ Batteri: Li-Ion 3.7V / 1350mAh

 ¡ USB-kabel med USB AC-adapter

 ¡ Oplader

 ¡ Mobiltelefon: 12 måneder  ¡ Batteri: 6 måneder

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (DOC) 
Vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., erklærer 

hermed som vores eneansvar at dette produkt er konstrueret i overensstemmelse 

med nedenstående relevante harmoniserede EU-retningslinjer. 

 Produkttype: Dual Band mobiltelefon 

 Artikel nummer: C155 

 Relevante EU-retningslinjer:  Rådets direktiv R&TTE 1999/5/EC 

Radio- og teleterminaludstyr 

Harmoniserede EN-standarder:
 Sikkerhed:  EN 50332 - 1,  EN 60950 - 1 + A11,  EN 60950 - 1 + A12

 Sundhed: EN 50360,  EN 62209 - 1

 EMV:  EN 301 489 - 1 V1.8.1 + V1.9.2,  EN 301 489/ - 7 V1.3.1

EN 301 489/ - 17 V2.1.1,  EN 301 489/ - 34 V1.1.1

 Radio:  EN 301 511 V9.0.2

   0678
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SIKKERHED 
 ¡ Sluk mobiltelefonen når du opholder dig på et sygehus eller i nærheden af 

medicinsk udstyr, da mobiltelefonen kan medføre funktionsfejl på udstyret. 

Når telefonen er tændt skal den holdes mindst 20 cm væk fra pacemakere. 

 ¡ Hold aldrig mobiltelefonen i hånden, mens du styrer et køretøj. 

Overhold nationale love og færdselsregler for brug af 

mobiltelefoner i trafikken. 

 ¡ Når du opholder dig i et fly, skal telefonen altid være slukket. 

 ¡ Telefonen skal være slukket i nærheden af tankstationer og 

andre steder hvor der er eksplosive materialer. 

 ¡ Lys aldrig mennesker eller dyr direkte i øjnene med lygten. 

 ¡ Hvis højttaleren eller høretelefonerne er indstillet til høj lydstyrke, 

kan det medføre høreskader. Hold ikke telefonen op til øret, 

når håndfri tilstand er aktiveret, eller når alarmtasten er aktiveret. 

 ¡ Telefonen eller tilbehøret kan indeholde små dele. 

Sørg for at telefonen er uden for små børns rækkevidde. 

 ¡ Vi anbefaler at telefonen for en sikkerheds skyld ikke sluttes til 

ladeapparatet når det er tordenvejr.

KORREKT ANVENDELSE 
 ¡ Denne mobiltelefon er robust og designet til mobil brug. 

Den skal dog beskyttes mod fugt (regn, bad …), stød og slag. 

 ¡ Udsæt den ikke for direkte sollys. 

 ¡ Enhver anden brug end den som er beskrevet ovenfor, vil beskadige 

produktet, og være forbundet med farer (elektrisk stød, brand osv …) 

Produktet må ikke ændres, ombygges eller skilles ad, 

og kabinettet må ikke åbnes. 

 ¡ Strømadapteren egner sig kun til almindelige stikdåser som er sluttet til det 

offentlige ledningsnet med 230 volt / 50 Hz (10/16 A) vekselstrøm.

BORTSKAFFELSE 
Bortskaff else af emballage: 

Indpaknings materialer bør benyttes til genbrug. 

Bortskaff else af batterier: 

Batterier skal ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet! 

Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte 

batterier. Batterier kan afleveres ved den lokale genbrugsstation 

eller i den butik hvor du købte telefonen. 

Bortskaff else af enheden: 

Når denne telefon en dag er udtjent, må du ikke smide den i 

skraldespanden. Af hensyn til miljøet bør du aflevere den på 

en genbrugsstation som modtager gamle mobiltelefoner, 

så den kan bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde



Lygte
 ¡ Tryk og hold inde: 
Tænd/sluk for lygten 

Regulering af lydstyrke  & 
 ¡ Ændring af modtagerens lydstyrke 

 ¡ Hvis telefonen ringer: Tryk  
 for at slå ringetonen fra (den

 vil ringe igen ved næste opkald)

Piletaster  
 ¡ Bladre gennem telefonbog eller menuer 

 ¡ I standby: Brug  til at åbne menuen 
 ¡ I standby: Brug  til at åbne Telefonbogen 

 ¡ Hører radio:  eller  for at søge efter kanaler 

Foretag eller modtag et opkald/OK-tast 
 ¡ Foretag eller modtag et opkald 

 ¡ I en menu: Vælg 
 ¡ I standby: Adgang til Opkaldsliste

 (udgående, indgående eller ubesvarede opkald)
 

 - tast / Talebesked-tast 
Tryk og hold: Skab forbindelse til telefonsvarer 

Stjerne-tast 
 ¡ Tryk og hold: + (for landekoder, f.eks. +45 for DK) 

 ¡ Når du skriver: Særlige tegn ( ?  ! ‚ ( ) @ - + $ € osv.) 
 ¡ Tryk to gange: Aktiver genvejs-funktion 

 - tast
 ¡ Når du skriver (SMS, ny kontakt i telefonbogen): 

Indsæt et mellemrum

TEKSTBESKEDER (SMS) 

SMS (Short Message Service) er en kort tekstbesked, 
med maksimalt 160 tegn. Man betaler kun for at sende SMS'er, 
ikke for at modtage dem. 

Indtastning af tekst: Åbn menuen med  _ Åbn Beskeder 
med  _ vælg Skriv besked med . 
Indtast tekst ved hjælp af tastaturet. Hver enkelt tast repræ-
senterer fl ere tegn, alt efter hvor mange gange man trykker 
på tasten. (f.eks. 2x , 2x , 3x , 3x , 3x  for hello) 

  . , ! ? ‘ “ @ : 1
  a b c 2 ä æ å à
  d e f 3 è è ê
  g h i 4 ì í î ï
  j k l 5 £
  m n o 6 ö ø ó

  p q r s 7 ß $
  t u v 8 ü ù ú
  w x y z 9 ý þ
  Mellemrum; 0
   Specialkarakter: , .   ? ; : ! “ ’ 
@ _  ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

 
Brug -tasten til at vælge mellem 4 indtastningsmetoder: 

 ¡ abc _ små bogstaver
 ¡ ABC _ store bogstaver

 ¡ Abc _ Små og store bogstaver
 ¡ 123 _ tal

Sådan sender du en SMS: Efter at have indtastet teksten, 
tryk 2x  Send _ Indtast nummer eller Tilføj fra telefonbog 
( , blad til du fi nder kontakten og vælg med )._ 
Tryk  igen for at sende beskeden. 

Sådan modtager du en SMS: En kort ringetone og en 
meddelelse på displayet fortæller dig at du har modtaget 
en ny SMS. Med  kan du læse beskeden straks eller 
åbne menuen Beskeder _ Indbakke for at åbne listen over 
modtagne beskeder. 

TELEFONBOG

Gem navne og numre (inkluder altid områdenummeret, 
f.eks. +45 for DK) 
Åbn Telefonbogen med .

Gem en kontakt (navn & nummer): 
I menuen videre med  
_ til Telefonbog med ,  
_ vælg Tilføj kontakt med  
_ indtast navnet ved hjælp af tastaturet 
(Se kapitlet Tekst-besked for indtastning af tekst) 
_  _ indtast nummer 
_ Gem med .

 
Søg efter en kontakt i telefonbogen: 

I menuen videre med  
_ til Telefonbog med ,  
_ Indtast de første bogstaver i det navn du søger 
(der kan fortsat bladres med ). 
_ Når det ønskede navn vises, 
vælg Valgmuligheder med  for at 
Kald Op, Se, Redigér, Slet, Marker fl ere, Slet alle kontakter, 
Kopiér, Telefonbogsindstillinger

SYMBOLER PÅ 
SKÆRMEN 

  Signalstyrke 

  Roaming

  Batteri-indikator 

  Tastaturlås slået til

  Ubesvaret opkald 

  Viderestilling

  Ny besked 

  Alarm til

  Profi l: Stille (lydløs)

  Profi l: Møde

  Profi l: Maksimum   USB tilsluttet 

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Tænd telefonen ved at trykke på -tasten og holde den inde 
i 2 sekunder. Sluk telefonen ved igen at trykke på tasten og 
holde den inde i 2 sekunder. Når du bruger et nyt SIM-kort, 
skal den 4-cifrede PIN-kode (Personligt identifi kationsnummer) 
indtastes og bekræftes med . 
Bemærk: PIN-koden er en 4-cifret talkombination, som 

forhindrer andre i at tænde for din telefon. 

Indgående opkald:
 ¡ Besvar opkald: Tryk på -tasten 
 ¡ Afvis opkald: Tryk på -tasten 
 ¡ Slå midlertidigt ringetonen fra: Tryk på -tasten 

Afslut opkald: Tryk på -tasten 
Opkald: 

Tast telefonnummeret ind med tastaturet (inkl. område-
nummer med 0) _ Foretag opkald med . 

Opkaldsliste: 
Tryk på -tasten for at se opkaldslisten. _ 
Vælg et nummer med  eller  fra en opkaldsliste 
(Ubesvarede opkald, Udgående opkald eller 
Indgående opkald). _ Påbegynd opkaldet med . 

Håndfri: 
Under opkaldet kan du slå den håndfri funktion til og fra 
med –tasten. 

Åbn menuen: 
Tryk på -tasten i standby-tilstand 

Bladre gennem menuen: Brug  og/eller : øverst på 
skærmen vises det menupunkt som for øjeblikket er 
markeret. 

Vælg/bekræft: med 

Standby-tilstand: 
I standby-tilstand er telefonen tændt, men ingen af 
funktionerne er aktive (telefoni, SMS, ...). 

 ¡ Tryk på -tasten eller -tasten i menuen for at vælge de 
funktioner der vises på skærmen, lige over tastaturet. 

 ¡ Skærmen slukkes efter nogle sekunder hvis der ikke 
foretages nogen indtastning, for at spare på energien. 
Ved indgående opkald eller hvis en vilkårlig tast trykkes, 
tændes skærmen automatisk igen. 

 ¡ For at komme fra en hvilken som helst funktion til standby-
skærmen, kan du trykke på -tasten gentagne gange eller 
holde -tasten nede, indtil standby-skærmen vises. 

Genvejstasterne  & : 
Start den funktion du vælger ved at trykke to 
gange på  eller  i standby-tilstand. 
Åbn menuen med  _ Indstillinger 
_ Telefonindstillinger _ Dedikeret tast 
_ vælg Double-click star eller Double-click pound 
_  _ vælg funktionen med  _ bekræft med . 

Auto låsning af tastatur: 
Din mobiltelefon er udstyret med en automatisk tastaturlås, 
som forhindrer at du aktiverer funktioner, f.eks. når telefonen 
ligger i din lomme. 
Åbn menuen med  _ Indstillinger _ 
Telefonindstillinger _ Auto låsning af tastatur _ 
defi ner 5 sec, 30 sec (Tid før der låses) or Fra

Sikkerhedsindstillinger: 
Ændre PIN-koden eller aktivere/deaktivere PIN-kode-
forespørgslen eller Telefonkoden (fabriksindstilling: 4321).

Afslut opkald/Tilbage/Slet-tast 
 ¡ Under opkald: Afslut opkald 
 ¡ I en menu: Et skridt tilbage 
 ¡ Når numre eller tekst tastes ind: Slet 
 ¡ Tænde eller slukke: Tryk og hold den inde i 2 sekunder 

Tastaturlås 
 ¡ Tryk og hold inde: 
Aktivér / Deaktiver tastaturlås 

Kamera-tast 
 ¡ Tryk for at tænde for kameraet 

Alarm 
 ¡ Tryk for at få adgang til alarm-indstillingerne 

Nødopkaldsknap 
 ¡ Tryk for at starte nødopkaldsprocessen 

Nummertegn 
 ¡ Tryk og hold inde: Slå lyden til/fra 
 ¡ Når der skrives: Skift fra store til små 
bogstaver eller numre 

 ¡ Tryk to gange: Aktivér genvejsfunktionen


