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HUR DU SÄTTER IN SIM-KORTET

Fig. 1: Ta bort batterilocket
Fig. 2: Stoppa in SIM-kortet med guldkontakterna riktade
Fig. 3: Sätt i minneskortet (tillval)

HUR DU STOPPAR IN BATTERIET SAMT LADDAR

Fig. 4: Batteriets kontakter måste beröra mobiletelefonens 
guldfärgade kontakter.

Fig. 5: Skjut tillbaka batterilocket till dess ursprungliga position 
tills den låser fast med ett klick. 

Fig. 6: Stoppa in laddningssladden i kontakten.
 ¡ Batteriet laddas: staplarna i batteriikonen fylls
 ¡ Batteriet är fulladdat: staplarna i batteriikonen slutar röra sig

Var god notera: Batteriet bör laddas i åtminstone 4 timmar 
innan det första samtalet. Använd enbart batterier och 
laddare som  godkänts för denna modell.

KAMERA
Din mobiltelefon har en kamera.

 ¡ Ta ett foto: Slå på kameran med  _ 
tryck  för att ta ett kort

 ¡ Bildvisare: Här hittar du dina sparade bilder. 
Välj meny med  _ Bildvisare. 
Tillgängliga Alternativ för en bild är: Visa, Bildinformation, 
Döp om, Ta bort, Förvaring (bestäm om du vill spara 
bilderna på telefonen eller på minneskortet)

PC-CONNECTIVITY
Du kan ansluta din mobiltelefon till en PC om du vill föra över 
bilderna till din dator. 

Ansluta din mobiltelefon till en PC: 
Slå på mobiltelefonen _ 
använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till PC:n _ 
härefter kommer datorn att känna igen telefonen som en 
«masslagringsenhet» och du kan föra över bilderna.

TELME NÖDKNAPP
Du kan lagra upp till 4 nödnummer (familj, grannar, vänner, 
räddningstjänst).

 ¡ I en nödsituation, tryck på larmknappen och håll den 
nedtryckt. Nödknappen fungerar fortfarande även om 
knapplåset är aktiverat. 

 ¡ Tryck på nödknappen för att ringa ett nödsamtal. 
Upp till 4 nummer rings upp i förbestämd ordning till dess 
nödsamtalet besvaras. 
Denna procedur upprepas 3 gånger. 

Obs: Den här telefonen känner inte igenom om en person eller 
maskin har tagit emot samtalet och förmodar att samtalet 
framgångsrikt har kommit fram till adressaten oavsett!

 ¡ För att avbryta nödsamtalet tryck länge 
 ¡ Under nödnummeruppringningen ljuder mobiltelefonen 
även en varningssignal för att göra människor i din 
omgivning medvetna om nödsituationen. 

 ¡ Om inga nödnummer fi nna lagrade, krediten på ditt 
förbetalda kort har tagit slut eller du befi nner dig utanför 
din nätverksoperatörs mottagningsområde kommer det 
internationella nödnumret 112 att ringas upp. 

Obs: Om du vill spara ett nödanropsnummer till exempelvis en 
larmtjänst, polis, brandkår etc. måste du klargöra detta med 
varje institution. Ingen ansvarighet kommer att övertas för 
möjliga kostnader som uppstår om du ringer av misstag.

Spara nödnummer: 
Gå till Inställningar _ SOS-inställning _ SOS-nummerlista 
_ välj det kontaktnummer (1-4) som du vill spara eller redigera 
_ välj Alternativ med  _ ange det nödnummer du 
önskar (Redigera eller Lägg till från kontakter) 
_ bekräfta med .

Aktivera nödknappen: 
Gå till Inställningar _ SOS-inställning _ Status _ 

 ¡ för att aktivera nödfunktionen, sätt statusen till På
 ¡ för att inaktivera nödfunktionen, sätt statusen till Av

LARM
Aktivera/inaktivera ett larm: 

Tryck  eller 
välj meny med  _ Övrigt _ Larm _ 
välj ett alternativ med  eller  och Edit med  
_ tryck  för att aktivera/inaktivera detta larmalternativ 
_ bläddra ner  _ ange larmtid 
_ bläddra ner  _ ställ in: En gång, Varje dag eller Dagar 
_ bläddra ner  _ välj ringsignal och vibreringsinställning 
med  _ bekräfta med  
_ tryck  för att spara larminmatningen.

Stoppa ett larm som ringer: tryck 
Stänga av ett larm som ringer: tryck  

(ringer igen om 5 minuter).

RADIO
Aktivera/inaktivera FM-radio: 

Välj meny med  _ Övrigt _ FM-radio _  eller 
Sök efter/välj en station: 

 ¡ Sök efter kanaler med  eller . (automatisk sökning) 
De kanaler som hittas lagras i Kanallista.

 ¡ När du vet frekvensen på den station du önskar, 
välj Alternativ med  _ Manuell inmatning 
_ ange med knappsatsen.

Justera volymen: (fungerar inte i auto. sökn.) 
använd  och  på telefonens vänstra sida.
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VANLIGA 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 fungerar inte: 

Ta ut batteriet, stoppa in det igen och koppla på enheten igen. 

Om mobilen fortfarande inte fungerar, var god kontakta vårt Service Center.

Uppladdningen påbörjas inte: 

Det kan ta några minuter innan uppladdningen sätter igång. Om ingenting 

fortfarande hänt efter 10 minuter, var god kontakta vårt Service Center.

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

TEKNISK PRODUKTBESKRIVNING

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

GARANTI
 ¡ Denna garanti är endast gällande vid användning av telme originalbatterier.

 ¡ Dualband GSM 900/1800MHz

 ¡ Mått: 120 x 59 x 12.3 mm

 ¡ Vikt: 95 g

 ¡ Batteri: Li-Ion 3.7V / 1350mAh

 ¡ Vilotid: 380 timmar

 ¡ Samtalstid: 6 timmar

 ¡ Intern antenn: SAR 0.594 W/kg

 ¡ Mobil telefon

 ¡ Batteri: Li-Ion 3.7V/ 1350mAh

 ¡ USB cable with USB AC - adaptor

 ¡ Bordsladdare

 ¡ Mobiltelefon: 12 månader  ¡ Batteri: 6 månader

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed förklarar vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. 

KG, att denna produkt uppfyller de krav som ställs i de tillämpliga europeiska 

direktiv som anges nedan. 

 Produkttyp: Dual Band Mobiltelefon
 Artikelnummer: C155
 Gällande EG-direktiv:  EG-direktiv R&TTE 1999/5/EG 

Radioutrustning och teleterminalutrustning  

Harmoniserade EN-standarder:
 Säkerhet:  EN 50332 - 1,  EN 60950 - 1 + A11,  EN 60950 - 1 + A12

 Hälsa: 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

 Radiospektrum:  EN 301 511 V9.0.2

   0678
Eveline Pupeter 27.09.2012, Linz/Austria
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER
 ¡ Stäng av mobiltelefonen på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning, 

då mobiltelefonen kan orsaka att denna utrustning inte fungerar korrekt. 

Håll din mobiltelefon på åtminstone 20 centimeters avstånd ifrån en 

pacemaker då den är på.

 ¡ Kör aldrig bil medan du håller mobiltelefonen i handen. 

Följ de nationella lagar och trafikregler som rör användning av 

mobiltelefoner i trafiken.

 ¡ Stäng alltid av mobiltelefonen då du befinner dig ombord på ett flyplan.

 ¡ Du måste stänga av mobiltelefonen på bensinstationer och 

andra platser där explosiva ämnen förvaras.

 ¡ Rikta inte ficklampan rakt in i ögonen på människor eller djur.

 ¡ Hörselskador kan uppstå som följd av att högtalaren eller hörlurarna 

är inställda på hög volym. Håll aldrig mobilen mot örat medan 

mobilen är inställd i högtalarläge eller då nödknappen aktiverats.

 ¡ Enheten och dess tillbehör kan innehålla smådelar. 

Håll produkten utom räckhåll för små barn.

 ¡ Som försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att laddaren kopplas bort ifrån 

mobiltelefonen under åskväder.

KORREKT ANVÄNDNING
 ¡ Den här mobiltelefonen är robust och  designad för mobilanvändning. 

Den måste dock skyddas ifrån fukt (regn, bad...), elektriska stötar och slag.

 ¡ Utsätt inte för direkt solljus.

 ¡ Användning av produkten på annat sätt än vad som anges ovan skadar 

enheten och kan vara vådligt (elektrisk stöt, brand, osv.). 

Ingen del av produkten får ändras eller byggas om, 

och höljet får inte öppnas.

 ¡ Stickkontakten är enbart lämpad att användas med vanliga 

hushållsuttag med 230 Volt/ 50 Hz (10/16 A) växelström.

KASSERING
Kassering av förpackning: 

Förpackningen  och förpackningsmaterialen bör alltid återvinnas. 

Kassering av batterier: 

Batterier får inte slängas i vanliga hushållssopor! Lagen kräver att du 

som konsument återvinner använda batterier. Du kan lämna in dem 

i en lokal batteriholk eller ta tillbaka dem till återförsäljaren.

Kassering av enheten: 

Släng inte din mobiltelefon i soporna då den blivit uttjänt. Lämna in 

den på ett insamlingsställe för begagnade mobiltelefoner så att den 

kan återanvändas på ett miljösmart sätt.



Avsluta samtal/Tillbaka/Radera-knapp 
 ¡ Under samtal: avsluta samtal
 ¡ I menyn: ett steg tillbaka
 ¡ Då du skriver siff ror eller bokstäver: radera
 ¡ För att koppla av eller på: tryck och håll i 2 sekunder

Knapplås 
 ¡ Tryck och håll nedtryckt: 
aktivera/inaktivera knapplås

Kamera knapp 
 ¡ Tryck för att starta en kamera

Larm 
 ¡ Tryck för att komma åt larminställningarna

Larmknapp
 ¡ Tryck för att starta en nödsamtalsprocess

Fyrkant-knapp 
 ¡ Tryck och håll: aktivera/avaktivera ljud
 ¡ Då du skriver: Växla ifrån stora till små 
bokstäver eller siff ror

 ¡ Tryck två gånger: aktivera genvägsfunktion

Pil-knappar  
 ¡ Rulla igenom Kontakter och menyer

 ¡ I viloläge tillgång till menyer med 
 ¡ I viloläge tillgång till Telefonbok med 

 ¡ Lyssna på radio:  eller  för kanalsökning

Ringa eller ta emot samtal/OK-knapp 
 ¡ Ringa eller ta emot samtal

 ¡ I menyn: välj
 ¡ I viloläge: tillgång till Samtalslogg

 (ringda, mottagna, missade samtal)

 - knapp / Telefonsvarar
 ¡ Tryck och håll: koppla till din telefonsvarare

Stjärn-knapp 
 ¡ Tryck och håll: + (för landskoder, dvs. +46 för Sverige)
 ¡ Då du skriver: särskilda symboler ( ? ! ‚ ( ) @ - + € osv)

 ¡ Tryck två gånger: aktivera genvägsfunktion

 - knapp
 ¡ Då du skriver (SMS, telefonbok): mellanslag

Ficklamps-knapp
 ¡ Tryck och håll nedtryckt: 
aktivera/inaktivera Ficklamps

Justera volymen  & 
 ¡ Ändrar högtalarvolymen

 ¡ Om mobilen ringer: tryck  
för att stänga av ringsignalen 

(den ringer igen vid nästa 
inkommande samtal)

SMS MEDDELANDE

SMS (Short Message Service) är ett kort textmeddelande, 
som använder max 160 tecken. Kostnader för dessa bärs enbart 
av den som skickar meddelandet, inte mottagaren.

Skriva text: Gå in i menyn med  _ välj Meddelanden med 
 _ cvälj Skriv nytt meddelande med . Fyll i text med 

hjälp av tangenterna. Varje tangent representerar ett fl ertal 
tecken, beroende på hur många gånger du trycker på den. 
(t.ex. 2x , 2x , 1x  for hej) 

  . , ! ? ‘ “ @ : 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
  Mellanslag; 0
   speciellt tecken: , .   ? ; : ! “ ’ 
@ _  ~ & + - ( ) < > { } [ ] ...

Använd -knappen för att välja mellan 4 olika texttyper: 
 ¡ abc _ små bokstäver
 ¡ ABC _ stora bokstäver

 ¡ Abc _ stora och små
 ¡ 123 _ siff ror

SkickaSMS: Efter att ha skrivit texten trycker du 2x  Skicka. 
Skriv in det nummer meddelandet ska skickas till eller 
välj det ifrån telefonboken ( , rulla igenom listan till rätt 
kontaktperson och välj med ). 
Tryck på  en gång till för att skicka meddelandet.

Ta emot ett SMS: En kort signal och ett tecken på skärmen 
meddelar att ett nytt SMS/textmeddelande just tagits emot. 
Genom att trycka på  kan du läsa meddelandet direkt eller 
gå till menyn och välja Meddelanden _ Inkorg för att se en 
lista på inkomna meddelanden. 

TELEFONBOK

Lagra namn och nummer (inkludera alltid landskod, 
t.ex. +46 för Sverige) 
Välj Telefonbok med . 

Spara en kontakt (namn och nummer): 
Välj meny med  
_ välj Telefonbok med ,  
_ välj Lägg till kontakt med  
_ fyll i namnet med hjälp av tangenterna 
(Se SMS-kapitlet om hur du skriver text) 
_  _ fyll i nummer 
_ Spara med .

Sök efter ett namn i Telefonboken: 
Välj meny med  
_ välj Telefonbok med ,  
_ fyll i de första bokstäverna i namnet du söker 
(du kan sedan forsätta rulla med ). 
_ När begärt namn visas, välj Alternativ med  för 
Ring upp, Visa, Redigera, Ta bort, Markera fl era, Ta bort 
alla kontakter, Kopiera, Telefonboksinställningar.

SKÄRMSYMBOLER   Signalstyrka

  Roaming (utomlands)

  Batteriindikator

  Knapplås ansluten

  Missat samtal

  Vidarebefodra samtal

  Nytt meddelande

  Tyst läge/Viloläge

  Profi l: Tyst (mute)

  Profi l: Möte

  Profi l: Maximum   USB ansluten

FÖRSTA STEG

 ¡ Tryck och håll nere -knappen i 2 sekunder för att sätta 
på mobilen. För att stänga av den, tryck och håll nere 
2 sekunder igen.

 ¡ Då du använder ett nytt SIM-kort, skriv in den 4-siff riga PIN-
koden (Personal Identifi cation Number) och bekräfta med .

Obs: PIN-koden är en 4-siffrig nummerkombination som 
förhindrar andra från att sätta på din mobiltelefon.

Inkommande samtal:
 ¡ Svara: tryck på -knappen
 ¡ Avvisa: tryck på -knappen
 ¡ Temporärt stänga av ringsignalen: tryck på -knappen 

Avsluta samtal: tryck på -knappen
Slå ett nummer: 

Skriv in telefonnumret med hjälp av tangenterna 
(inkl områdeskoden med 0) _ påbörja samtal med 

Teruppringning: 
Gå in på Samtalslogg genom att trycka på -knappen. _ 
Välj ett nummer med  eller  från en 
återuppringningslista (Uppringt samtal, Missade samtal 
eller Mottagna samtal). _ påbörja samtal med 

Handsfree: 
Tryck på -knappen under pågående samtal för att aktivera 
eller avaktivera handsfree-läget.

Välj meny: 
Tryck på -knappen i vänteläge

Bläddra genom en meny: 
Använd  och/eller : längst upp på 
den skärm där menyobjektet visas.

Välj/bekräfta: med 

Viloläge:
I viloläget är mobilen påslagen, men inga aktiva applikationer 
(samtal, meddelanden...) är verksamma.

 ¡ Tryck på -knappen eller -knappen för att välja läget, 
som visaspå skärmen ovanför knapparna.

 ¡ Efter ett par sekunders inaktivitet stängs skärmen 
av för att spara energi. Vid inkommande samtal eller 
knapptryck tänds skärmen igen automatiskt.

 ¡ För att återgå till viloläge, tryck på -knappen 
upprepade gånger eller håll -knappen nere till 
dess vilolägesskärmen visas.

Kortkommandon  & : 
Starta önskad funktion genom att trycka på  eller  två 
gånger i vänteläge. 
Välj meny med  _ Inställningar _ Telefoninställningar 
_ Dedicated key _ välj Double-click star eller 
Double-click pound _  
_ välj funktion med  _ bekräfta med . 

Knapplås: 
Din mobiltelefon har stöd för ett automatiskt knapplås 
för att undvika att funktioner aktiveras, t.ex. när du har 
mobiltelefonen i fi ckan. 
Välj meny med  _ Inställningar 
_ Telefoninställningar _ Auto tangentlås 
_ defi niera 5 sek, 30 sek eller Av

Säkerhetsinställningar: 
Redigera PIN-koden eller aktivera/inaktivera PIN-kodsfrågan 
eller Lås telefon (default: 4321).


