TELME NÖDSYSTEM
Du kan spara upp till 4 nödnummer (familj, grannar, vänner,
räddningstjänst).
¡¡ I nödfall, tryck och håll nere nödsamtalsknappen. Knappen
fungerar även när knapplåset är aktiverat.
¡¡ Tryck på nödsamtalsknappen för att ringa efter hjälp. Upp till
4 nummer kommer att ringar upp i en förbestämd ordning
tills samtalet besvaras. Denna process upprepas 3 gånger.
Obs: Telefonen kan inte känna avgöra om det är en person
eller telefonsvarare som svarar och ser detta som en lyckad
uppringning!
¡¡ För att avbryta nödsamtalet, håll nere
¡¡ Under tiden som nödnumren rings upp avger telefonen en
varningssignal som uppmärksammar människor runt dig att
du är i fara.
¡¡ Om inget nödnummer är lagrat, ditt kontantkort är tomt
eller om du inte har täckning från din operatör kommer
larmnumret 112 att ringas upp.
Obs: Om du vill spara nummer till officiell räddningstjänst,
som polis, brandkår osv, måste du få tillåtelse från dessa. Inget
ansvar kommer att antas för eventuella samtalskostnader om
du ringer upp av misstag.
Spara nödnummer:
Gå till SOS _nödsamtal _ välj kontaktnumret (1-4) som du vill
spara eller ändra _ välj alternativ med _ alternativ _ Ändra
_ slå in nödnumret som du valt _ bekräfta med .
Aktivera nödsamtalsknappen:
gå till SOS _ Läge _
¡¡ för att aktivera nödsamtalsfunktionen, markera läge På
¡¡ för att inaktivera nödsamtalsfunktionen, markera läge Av

CAMERA
Din mobiltelefon har en kamera,
Ta en bild: Sätt igång kameran med _ tryck för att ta en
bild
Bilder: Här hittar du dina lagrade bilder. Gå in i menyn med
_ Bilder.
Möjliga Alternativ för en bild är: Se, Bildinformation Döp
om, Radera, Lagra (välj om du vill spara dina bilder på
telefonen eller på ett minneskort)
PC-ANSLUTNING
Du kan ansluta din telefon till en PC för att överföra bilder till
din dator.
Anslut din mobiltelefon till en PC: Sätt igång din mobiltelefon
_ använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till din PC
_ sedan kommer datorn att känna igen telefonen som en
"lagringsenhet" och du kan överföra bilderna.
OFTA STÄLLD FRÅGOR
Mobitelefonens display är tom/svart:
Telefonen befinner sig i sparmode: tryck på någon knapp.
Eller den är avstängd. _ Håll in
knappen under
2 sekunder för att sätta på.
Mobiltelefonen reagerar inte:
Ta ut batteriet, sätt i det igen och starta enheten. Kontakta
ditt servicecenter om det fortfarande inte händer något.
Laddningsprocessen börjar inte:
Detta kan ta flera minuter. Kontakta ditt servicecenter om
det inte har hänt något efter 30 minuter.
UNDERSTÖD

ALARM
Aktivera/inaktivera ett alarm:
Gå in i menyn med
_Alarm _ välj en post med
eller
och Ändra med
_ tryck för att aktivera/inaktivera
detta alarm _ bläddra ner
_ ställ alarm_ bläddra ner
_ ställ in: En gång, Varje dag eller Anpassad _ bläddra ner
_ välj ringsignal och vibrationsinställning med
_
bekräfta med
_ tryck
för att spara alarmet.
Stoppa ett ringande alarm: tryck
Tysta ett ringande alarm: tryck (ringer igen efter 5 minuter).
RADIO (MINI USB-HEADSETET KRÄVS)
Aktivera/inaktivera FM-radion:
Gå in i menyn med
_musik _ FM radio _
eller .
Sök/välj en station:
¡¡ Sök station med
eller
(automatisk sökning).
¡¡ För att välja en specifik frekvens, välj Alternativ med _
Manuell inmatning _ skriv in med knapparna.
Justera volymen:
¡¡ Använd
och
på vänster sida av telefonen (fungerar inte
i automatisk sökning).

¡¡ TELME Service Center
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria
Phone: +43 (0)732 · 77 77 17 · 0
Web: www.telme.eu

EG-ÖVERENSSTÄMMANDEDEKLARATION (DOC)
Härmed förklarar vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH
& Co.KG., att konstruktionen för den i det följande betecknade apparaten
motsvarar de gällande EG-direktiven.
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ÅTERVINNING
Återvinning av förpackning:
Förpackning och packmaterial kan återvinnas och skall lämnas till
återvinning.
Avyttring av batterier:
Batterier hör inte hemma i hushållssoporna! Som konsument är du
förpliktigad att återlämna använda batterier. Dessa kan lämnas till
lokala uppsamlingsplatser eller vissa affärer.
Avyttring av enheter:
Släng inte den här produkten i hushållssoporna när den eventuellt
tas ur drift. Var rädd om miljön genom att lämna den till en
återvinningsstation där gammal utrustning tas emot och genomgår
en miljövänlig återanvändningsprocess

PartNo: TS100_Manual-V4_54247-SWE_201311

ATT SÄTTA I SIM KORTET

AVSEDD ANVÄNDNING
GUARANTEE
¡¡ Garantin gäller endast om originalbatterier användes Emporia.
¡¡ Mobiltelefon: 12 månader
¡¡ Batteri: 6 månader

LEVERANSOMFATTNING
¡¡ Mobiltelefon
¡¡ Batteri: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
¡¡ USB-kabel med USB AC-adapter
¡¡ Bordsladdare

¡¡ Den här mobiltelefonen är stabil och avsedd för mobil användning.
Den skall skyddas från fukt (regn, badrum …) och stötar.
¡¡ Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
¡¡ Annan användning än enligt beskrivningen ovan,
leder till skador på produkten och är dessutom förenad med risker som
elstötar, brand och så vidareProdukten får inte ändras eller byggas om inte
heller får skyddshöljet öppnas.
¡¡ Eladaptern är konstruerad för användning i eluttag i bostäder anslutna till
det allmänna elnätet med 230 volt / 50 Hz (10/16A) volt.
¡¡ Laddaren stängs strömmen från enheten. Strömförsörjningen måste finnas
nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 1: Ta bort batteriskyddet
Foto 2: Skjut i SIM kortet med den guldfärgade kontakten nedåt.
Foto 3: ISätt i minneskortet (valbart).
ATT SÄTTA I OCH LADDA BATTERI

TEKNISK PRODUKTBESKRIVNING
¡¡ Dualband GSM 900/1800MHz
¡¡ Dimensioner: 105,5x54,8x15,7
¡¡ Vikt: 99g
¡¡ Akku: Li-Ion 3,7V / 1000mAh, utbytbara
¡¡ Standbytid: 210h
¡¡ Samtalstid: 200min
¡¡ 1,3 megapixel-kamera
¡¡ Intern antenn: SAR 0,936 W/kg

Med reservation för feltryck, andra fel och tekniska ändringar.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
¡¡ Stäng av mobiltelefonen på sjukhus eller i närheten av sjukhusapparatur.
Ett minsta avstånd skall hållas mellan pacemaker och påslagna telefoner.
¡¡ Kör inte något fordon samtidigt som du håller en mobiltelefon i handen.
¡¡ Följ lagar och trafikregler i det land där du befinner dig. Mobiltelefonen skall
stängas av när du befinner dig i ett flygplan.
¡¡ Telefonen måste stängas av i närheten av bensinmackar eller andra område
med explosiva material
¡¡ För att undvika eventuella hörselskador på hög volym under en längre tid
användning. Håll telefonen mot örat när högtalartelefonen är aktiverat eller
nödsituation knappen trycks in.
¡¡ Enheten och dess tillbehör kan innehålla smådelar.
Förvara denna produkt utom räckhåll för små barn.
¡¡ Vi rekommenderar under ett åskväder, koppla ur laddaren och
telefonen.
¡¡ Lys aldrig med LED-ljus i ögonen på människor eller djur. (Skyddsklass 3)

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 4: För att ladda sätts laddarkabeln in i kontakten på
undersidan av enheten eller i kontakten på undersidan av
bordsladdaren.
Foto 5: Slide battery cover back to its previous position until it
Foto 6: Koppla laddningskabeln i uttaget på sidan av telefonen
¡¡ Under laddning: Staplar (batteri) visas på displayen
¡¡ Fullt batteri: Staplarna är fasta
Vänligen notera: Batteriet bör laddas i minst 4 timmar före
ditt första samtal. Använd endast batterier och laddare som
godkänts för användning med denna modell.

Öppna/stäng enheten
För övre delen av telefonen uppåt
Volymkontroll
&
¡¡ Kontrollera telefonens volym
¡¡ inkommande samtal: stäng av signalen
(den kommer att ringa igen vid nästa
samtal)

Stäng av / OK - Knapp
¡¡ Börja ringa eller ta emot ett samtal
¡¡ I meny: Bekräfta valet
¡¡ I beredskap viloläge: Gå in i Samtalslistan
(uppringda, mottagna, missade)

Pilknappar
¡¡ Bläddra igenom Telefonbok och menyn
¡¡ I standby
mata in i menyn
¡¡ I standby
mata in i Telefonbok
¡¡ Lyssna på Radio:
eller
för att söka
efter station

)-knapp/telefonsvarar-knapp
Tryck och håll nere: anslut till din
telefonsvarare

Lägg på/Tillbaka/Radera - Knapp
¡¡ Under samtalet: Avsluta
¡¡ I menyn: Ett steg tillbaka
¡¡ Vid siffer resp. bokstavsinmatning: Radera
¡¡ För att stänga av eller sätta på:
håll nere i 2 sekunder

Stjärnknapp
¡¡ tryck kort 2x: + (för landskod,
t.ex. +46 för Sverige)
¡¡ Vid skrivning: Specialtecken
( ? ! ‚ ( ) @ - + $ € etc)
- Knapp
Vid skrivning (SMS, införande i
adressboken): Infoga ett mellanslag

DISPLAYSYMBOLER
(SKÄRM)

Ångerknapp
¡¡ Press and hold: enable/disable mute
¡¡ När du skriver in siffror eller text: radera
¡¡ Av/på: Tryck och håll inne i 2 sekunder

signalstyrka

batterinivå

Missat samtal

Nytt SMS

roaming

Knapplås

Vidarekoppling

Väckning på

KOMMA IGÅNG
Tryck och håll nere -knappen i 2 sekunder för att sätta
igång telefonen. För att stänga av den, tryck och håll nere i
2 sekunder på nytt. När du använder ett nytt SIM-kort, slå in
den 4-siffriga PIN-koden (Personal Identidication Number) och
bekräfta med .
OBS: PIN-koden är en 4-siffrig nummerkombination som
förhindrar andra från att starta din telefon
Inkommande samtal:
¡¡ Svara: Tryck på
knappen
¡¡ Avsluta: Tryck på
knappen
För att avsluta samtal: Tryck på
knappen
Ring:
Slå numret på knappsatsen (inklusive riktnummer med 0) –
ring upp med .
Återuppringning:
tryck på
-knappen, scrolla genom listan med
och
(alla uppringda, missade och mottagna samtal), välj ett
nummer och ring upp med .
Prata med Handsfree:
För att prata utan att hålla telefonen till örat, slå av/på
handsfree-funktionen under ett samtal: tryck
Handsfree.
Gå in i menyn: Tryck på )-knappen i standby-läge
Bläddra genom menyn: Använd
och/eller
: längst upp
på skärmen står vilken post som är markerad.
Välj/bekräfta: med
Note: You can Select / activate the menu items by touching the
corresponding symbol on the screen with your fingertip.

Standby-läge:
I standby-läge är telefonen påslagen, men inga aktiva
applikationer (samtal, SMS osv) körs
¡¡ I menyn, tryck
eller
för att välja det valda alternativet
på skärmen ovanför knapparna.
¡¡ Efter några sekunders inaktivitet stänger skärmen av för att
spara ström. Om det ringer eller någon knapp trycks ner slås
skärmen på automatiskt.
¡¡ För att återgå till standby-skärmen från en öppen
applikation, tryck på -knappen upprepade gånger eller
tryck och håll nere -knappen tills standby-skärmen
kommer fram.
Knapplås: Din telefon har ett automatiskt knapplås för att
undvika att råka starta en applikation, t.ex. när du har
telefonen i fickan.
Gå in i menyn med _Inställningar _ Telefoninställningar
_ Automatiskt knapplås _ ställ in 5 sek., 30 sek., 1 min
eller 5 min eller Av. För att inaktivera knapplåset, öppna
telefonen eller tryck på och sedan på skärmen. För att
låsa telefonen, stäng telefonen eller tryck på skärmen .
Säkerhetsinställningar: Ändra PIN.koden eller Aktivera/
Inaktivera kravet på PIN-kod eller PUK-kod (fabriksinst.:4321).

FM

Ficklampa
¡¡ Av/På ficklampa

Kameraknapp
¡¡ Tryck för att sätta igång kameran

Nödsamtalsknapp
¡¡ Tryck för för att aktivera
nödsamtalsfunktionen

USB-tilslutning

ljudlös/somnar

Radio activ

profil ”Möte” På

profil „utomhus“

ADRESSBOK

TEXT MESSAGE (SMS)

Spara namn och nummer (inkludera alltid landsnummer, t.ex.
+44 för Storbritannien)
Gå in i Adressboken med

SMS (Short Message Service) är textmeddelanden på högst
160 tecken.
SMS skriva: En kort signal och ett meddelande på displayen
informerar att du har fått ett nytt SMS. Du kan läsa det
direkt genom att trycka på
eller se en lista över gamla
meddelanden som du redan har tagit emot i menyn
Meddelanden _ SMS _ Mottagna SMS.

Spara en kontakt (namn & nummer): :
Gå in i menyn med
_ Gå in i Adressboken med ,
_ välj Lägg till ny kontakt med
välj om kontakten ska lagras på SIM-kortet eller telefonen.
_ ange namn med knapparna (Läs kapitlet om
textmeddelande om hur man skriver text)
_ _ange nummer
_ Spara med
Sök efter post i Adressboken:
Gå in i Menyn med
_ Gå in i Adressboken med ,
_ skriv in de första bokstäverna i namnet du letar efter ( du
kan bläddra vidare med )
_ När det önskade namnet visas, välj Alternativ med
för att Ringa, Skicka SMS, Skicka MMS, Se, Ändra, Radera
denna, Radera flera, Radera alla kontakter, Kopiera,
Kopiera alla, Adressboksinställningar.
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Genom att trycka på skiftar du mellan inmatningsmetoder:
¡¡ abc _ endast små
¡¡ Abc _ Stora och små
¡¡ ABC _ endast STOR
¡¡ 123 _ Siffror
Skicka SMS: Välj Skicka med 2x
och mata in nummer eller
slå nummret från adressboken ( , bläddra till namn och välj
med
). Tryck därefter
för att skicka.
Ta emot SMS: En kort signal och informatio
Ta emot SMS: En kort signal och en symbol på skärmen
meddelar att du fått ett nytt SMS. Med
kan du läsa
meddelandet direkt eller gå in i SMS-menyn __ Mottagna
SMS för att se listan över mottagna meddelanden.

