Bruksanvisning

SV

Bästa användare!
Tack för ditt val av Bea-fon C240.
Den här bruksanvisningen erbjuder allmän
information och driftsanvisningar.

Obs!






För att garantera säkerheten, använd endast
tillbehör som godkänts av telefontillverkaren.
Underlåtelse att efterleva dessa regler står i strid
med reglerna och villkoren för garantin.
Om displayerna som visas i den här
bruksanvisningen inte överensstämmer med
telefonen ska du använda telefonens displayer. Vi
förbehåller oss rätten att ändra funktionerna på
telefonen utan föregående meddelande.
Den här bruksanvisningen kan ändras utan
föregående meddelande.

Säkerhet
Nödsamtal
Oavsett vilket land du befinner dig i kan du ringa
112 (eller andra nödsamtalsnummer) för att få akut
hjälp.
Obs!
Baserat på karaktären i mobila nätverk är det inte
säkert att det går att ringa nödsamtal.
För din säkerhet



Stäng av telefonen på sjukhus och i flygplan.
Observera eventuella begränsningar. Trådlösa
enheter kan påverka funktionen i medicinteknisk
utrustning och orsaka störningar i flygplanet.












Vissa
medicintekniska
enheter,
såsom
hörapparater och pacemaker kan vara känsliga
för
externa
radiofrekvensvågor.
Kontakta
tillverkaren av enheten eller din läkare innan du
använder telefonen i närheten av medicintekniska
enheter.
Var speciellt noggrann med inställningarna av
ringsignalvolym och vibration om du har
hjärtproblem.
Inom områden med potentiellt explosiva
atmosfärer,
såsom
bensinstationer
och
anläggningar med bränsle eller kemiska medel,
ska du observera alla skyltar och instruktioner.
Din telefon sänder ut radiovågor även i standbyläge. Stäng av telefonen när du får instruktioner
om att göra det.
Följ alltid gällande regler och bestämmelser i ditt
område. Använd inte telefonen när du kör bil.
Använd handsfree-funktionen, om den finns
tillgänglig, och håll uppmärksamheten fullt riktad
på körningen och vägen. Sväng av vägen och
parkera innan du ringer någon eller besvarar ett
samtal om körförhållandena kräver det.
Om du tappar bort telefonen eller om den blir
stulen ska du omedelbart informera din operatör
för att hindra att SIM-kortet används.
När du kontaktar din operatör behöver du uppge
ditt IMEI-nummer. Detta är tryckt på telefonens
baksida (du ser det när du tar ut batteriet),
alternativt kan du slå numret *#06# för att söka
ditt IMEI-nummer. Kopiera det här numret och
spara det för framtida behov.






För att fortsätta skydda telefonen från felaktig
användning ska du låsa SIM-kortet eller telefonen
och ändra lösenord vid behov.
Ta inte ut batteriet utan att stänga av telefonen.
Underlåtelse att följa de här instruktionerna kan
resultera i dataförlust.
När du kliver ur bilen ska du ta med dig telefonen
eller lägga den i handskfacket för att undvika
stöld.
Håll telefon, batteri och laddare utom räckhåll för
barn.

Att observera kring telefonanvändning











Placera inte telefonen nära magnetiska kort och
andra
magnetiska
föremål.
Telefonens
magnetiska fält kan radera information som finns
lagrad på disketter, kontantkort till telefoner och
kreditkort.
Användning av telefonen nära analoga linjer, TV,
radio och kontorsutrustning kan orsaka störningar
och påverka telefonfunktionen.
Håll telefonen torr. Alla typer av vätskor kan
angripa de elektroniska kretsarna.
Förvara inte telefonen i extrema temperaturer.
Håll telefonen borta från varma platser där
temperaturen kan överskrida 60 °C, exempelvis
instrumentbrädan i bilen, fönsterlisterna eller nära
eld eller brinnande cigaretter.
Måla inte telefonen.
Du får inte tappa, krossa eller skaka telefonen
våldsamt.









Du får inte plocka isär eller modifiera telefonen.
Detta kan skada telefonen, orsaka läckage och ha
sönder de invändiga kretsarna.
Använd bara en fuktig trasa eller icke statisk trasa
för att rengöra telefonen. Använd inte alkohol,
thinner, bensen eller andra kemikalier eller
rengöringsmedel med slipeffekt för att rengöra
telefonen.
Telefonen blir varm under normal användning och
vid batteribyte.
Lämna inte telefonen med batteriet utplockat eller
urladdat under en längre tidsperiod. Det kan
orsaka dataförlust.
Metalldelarna i telefonen kan komma att irritera
känslig hud.
Stoppa inte telefonen i bakfickan. Om du sitter på
telefonen kan den bli skadad. Lägg inte telefonen
underst i en väska. Du kan krossa den.

Att observera kring batterianvändning




Du får inte demontera eller modifiera batterierna,
eftersom det kan orsaka läckage, överhettning,
brand eller explosion.
Om du kastar batterierna i eld kan det orsaka
brand eller explosion. Gamla batterier ska lämnas
in till din återförsäljare eller kastas i enlighet med
lokala föreskrifter. Kasta inte batterierna i
hushållsavfallet.
















Kortslut inte batterierna med kablar, nålar eller
andra metallföremål, eller förvara batterier med
halsband eller andra metallföremål, eftersom det
annars kan orsaka läckage, överhettning, brand
eller explosion.
Det finns risk för ögonskada om batterivätska
tränger in i ögonen. Gnugga inte i ögonen om
detta händer. Skölj ögonen väl med rikligt med
vatten och sök läkarhjälp omedelbart.
Om utläckt batterivätska kommer i kontakt med
huden kan det orsaka brännskador. Skölj huvudet
med rikligt med vatten och uppsök läkare
omedelbart.
Stoppa aldrig batterierna i munnen. Batterivätskan
kan vara giftig.
Sluta att använda batteriet om det blir mycket
varmt och ändrar färg eller form på ett onormalt
sätt under användningen, laddningen eller
förvaringen.
Håll alltid batterierna torra.
Du får inte använda eller förvara batterier nära
värmekällor och på andra platser med höga
temperaturer, eftersom det annars kan resultera i
läckage, överhettning, brand eller explosion.
Förvara batterierna på en sval plats med god
ventilation på avstånd från direkt solljus.
Ladda inte batteriet i mer än 24 timmar.
Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals
gånger, men blir i slutändan förbrukat. Batteriets
livslängd förkortas för varje laddning.



Vid byte av batterier ska du bara använda
batterier som är godkända av telefontillverkaren.
Skada till följd av användning av olämpliga
batterier täcks inte av garantin.

Trafiksäkerhet







Använd inte telefonen när du kör bil. Ägna alltid
din fulla uppmärksamhet på körningen och vägen.
Sväng av vägen och stanna när du ska använda
telefonen. Observera alltid trafikreglerna.
Normalt sett ska elektroniska system i bilen inte
påverkas av RF-signaler (Radiofrekvens) från din
trådlösa telefon. Om du däremot misstänker
några skador till följd av RF-signaler från
telefonen ska du kontakta din återförsäljare.
Använd inte bilen förrän en behörig tekniker
åtgärdat problemet.
Stäng av telefonen på bensinstationer eller någon
annan plats där trådlös utrustning inte får
användas. Placera inte och transportera inte
telefonen vid antändbara eller explosiva ämnen,
eftersom interna gnistor kan orsaka brand.

Säkerhet i flygplan





Stäng av telefonen när du befinner dig på ett
flygplan. Användning av telefonen i flygplan kan
orsaka säkerhetsproblem och eventuellt överträda
existerande lagar. Bristen på efterlevnad kan leda
till straffrättsliga påföljder eller att du avvisas som
GSM-nätverksanvändare av tjänsteleverantören.
Kontakta flygpersonalen vid ett nödläge.

Certifieringsinformation (SAR):
Bea-fon Mobile GmbH deklarerar härmed att den här
telefonmodellen uppfyller kraven enligt EU kring
exponering av elektromagnetiska fält.
SAR (Specific Absorption Rate) reglerar ett
standardvärde på 2,0 W/kg som ett genomsnittsvärde
per
10
gram
kroppsvävnad
och
denna
mobiltelefonstyp har ett testat värde på 0,452 W/kg
som
uppfyller
kraven
enligt
Europanormen
EN 62209-1. SAR-värden kan variera med nationella
föreskrifter och nätverksband.
Du kan när som helst be om en kopia på
konformitetsdeklarationen
från
oss
(e-post:
info@beafon.com)

Min telefon

1

2

Menyknapp, vänster
På standardskärmen går du till huvudmenyn
med hjälp av den här knappen kopplar bort
knapplåset.
Grön uppringningsknapp
Samtal eller mottagning av samtal. På
standardskärmen: Ringer upp den senaste
samtalslistan

3

4

5
6

7

8

*-knapp
Tryck
på
den
här
knappen
på
standardskärmen för att ange följande
symboler: * /+. I skrivläge: Infoga symbol
Navigeringsknapp (4-vägs)
På standardskärmen kan du hämta de oftast
använda
funktionerna
med
hjälp
av
navigationsknapparna.
Använd dessa för navigation på huvudmenyn.
Menyknapp, höger
Ring upp telefonboken på standardskärmen
Röd knapp
Slå på telefonen och stäng av den (tryck och
håll) / avsluta samtal / koppla på knapplåset
(tryck två gånger).
OK-knapp
På standardskärmen startar du huvudmenyn;
tryck länge på OK-knappen för att tända/släcka
ficklampan.
I menyläget kan du välja valda menyer eller en
bekräftelse av en inmatning
*-knapp
I standby-läget kan du trycka länge för att
ändra mellan tysta, vibrerande och normala
läget.
I skrivläget ändrar du inmatningsperiod.

Symbolbeskrivning
Symbol

Beskrivning
Mottagningsstyrka:
De
vertikala
fälten
visar
nätverksanslutningsstyrkan (SIM1 och
SIM2). Bokstaven G indikerar GPRSdataförbindelse.
Nya meddelanden
Den här symbolen visas när du tar emot
ett nytt meddelande.
SIM-kortet
innehåller
ett
oläst
meddelande. Den här symbolen blinkar
när inkorgen är full. Du behöver radera
några meddelanden för att kunna ta emot
nya meddelanden.
Hörlurar/Headset
Den här symbolen visas när hörlurarna är
inkopplade.
Missade samtal
Den här symbolen visas om du inte
besvarat ett samtal.
Samtalssignal
Tyst läge
Vibrerande läget
Vidarekoppla samtal
Den här symbolen visas när alla samtal

vidarekopplas.
Alarm
Den här symbolen visas när du startar
alarmet.

R

Roaming
Den här symbolen visas när ditt SIM-kort
är i ett främmande nätverk. (endast med
virtuella
nätverksoperatörer)
Obs:
Ytterligare kostnader kan tillkomma vid
användning av din telefon utomlands.
Bluetooth
Den här symbolen visas är Bluetooth är
aktiverat.
Batteriindikator
Batteristatus

Mata in SIM-kort
Telefonen måste stängas av och kopplas från
laddaren.
Lösgör bakskalet genom att dra upp det med nagel
från vecket vid skalets nedre högra hörn.

3 kortfack är tillgängliga: Micro SD-kort. (upp till 16
GB) och för 2st SIM-kort. Sätt SIM-kortet/korten på
plats försiktigt. Guldfärgade kontakterna bör vara neråt
och skurna hörnet på högra sidan.

Mata in Micro SD-kort
Skjut in microSD-kortet försiktigt i kortplatsen
Telefonen stöder microSD™- eller microSDHC™minneskort på upp till 16 GB

Ladda batteriet
1. Koppla laddaren I telefonens laddningskontakt som
är på telefonens högra sida.
2. Koppla sedan in laddaren i ett uttag.
3. Om telefonen laddas när den är påslagen börjar
batteriindikatorn öka.
4. Batteriet är fulladdat när batteriindikatorn inte
längre ökar.
5. Koppla från laddaren från elnätet och från enheten
när den inte längre behövs!
Obs! Den första batteriladdningen ska ta minst
12 timmar. Under laddningen blir telefonen och
laddaren mycket varma. Detta är helt normalt.

Slå på/av telefonen:
1. Tryck och håll in den röda knappen i 1-2 sekunder
för att slå på telefonen.
2. Om PIN-koden aktiverats ombeds du att uppge din
PIN-kod; ange den och bekräfta inmatningen med
OK.
3. Välj språk och bekräfta valet med ”OK”
4. Håll in den röda knappen i 1-2 sekunder för att slå
av telefonen.

Enhetskod
Användning av den här koden kan förhindra obehöriga
personer från att använda den här telefonen.
Förinställd kod är: 0000

PIN-kod
Koden från nätverksoperatören som tillhandahålls med
SIM-kortet förhindrar användning av kortet av
obehöriga personer. Du kan aktivera/inaktivera eller
ändra PIN-koden.

Bakgrundsbild
Välj din egen bakgrund.
På
huvudmenyn
väljer
du
Inställningar
Visningsinställningar - Bakgrundsbild.

-

Navigera i huvudmenyn
I standardskärmen trycker du på vänster ”Meny”tangent eller på OK-tangenten för att öppna
huvudmenyn.
För att gå tillbaka en menynivå trycker du på höger
menytangent.
För
att
återgå
direkt
till
standardskärmen trycker du på den röda tangenten.

Funktionsknappar
Genom att använda navigeringstangenten kan du
snabbt få åtkomst till ofta använda telefonfunktioner.
Öppna telefonfunktioner.

I huvudmenyn väljer du ”Inställningar –
Telefoninställningar – Genväg inställningar”
och trycker på OK
2. Välj önskad tangent (navigationstangenter: upp,
ned, vänster, höger och menytangent höger)
3. Tryck på ”Redigera”
4. Välj en funktion från listan och bekräfta med ”OK”
Obs! Det är inte alla tillgängliga funktioner som
återfinns i listan.
1.

Ringa ett samtal
I standardskärmen anger du telefonnumret,
inklusive riktnummer och trycker på den gröna
tangenten.
2.
Tryck på den röda tangenten eller höger
menytangent för att avsluta samtalet.
Tryck på Radera (höger menytangent) för att radera
numret till vänster om markören
1.

Ringa ett samtal
telefonboken

med

hjälp

av

Om kontakterna finns lagrade i telefonboken kan du
ringa ett samtal med telefonboken.
1. I standardskärmen trycker du på höger
menytangent för att öppna telefonboken
2. Använd navigeringstangenten för att bläddra
(upp/ned) till önskad kontakt.
3. Tryck på den gröna knappen för att ringa numret.
4. Tryck på den röda knappen för att avbryta eller
avsluta samtalet.

Ringa från den senaste samtalslistan
I den senaste samtalslistan visas mottagna,
uppringda, missade och avvisade samtal.
1. I standardskärmen trycker du på gröna
tangenten för att öppna telefonboken.
2. Välj samtalsgrupp med navigeringstangenten
3. Välj en kontakt eller ett nummer med uppåt- och
nedåtnavigeringstangenten.
4. Tryck på ”Alternativ” för att få mer information.
5. Tryck på den gröna tangenten för att aktivera
samtalet.
Obs!
Om du använder två SIM-kort frågar telefonen från
vilket SIM-kort (SIM1 eller SIM2) du vill ringa samtal
från.

Besvara ett samtal
Om du vill ta samtalet ska du trycka på den gröna
tangenten eller vänster menytangent.
Om du vill avvisa samtalet trycker du på den röda
tangenten eller högra menytangenten.

Snabbuppringning
Tilldela ett telefonnummer till en siffertangent (2 till 9).
1. I huvudmenyn väljer du Kontakter och trycker på
OK.
2. Tryck på Alternativ.
3. Välj Avancerad och tryck på OK.
4. Välj Snabbuppringning och tryck på OK.

5. I nummerlistan tilldelar du en kontakt från
telefonkatalogen.
En lång tryckning på önskat nummer (2-9) i
standardskärmen och det tilldelade numret rings upp.

Headset/Bluetooth-läge
Om ett headset ansluts till Mikro USB-uttaget (eller ett
Bluetooth-headset), kan du besvara samtalet med
knappen på headsetet (headset ingår inte).

Volymkontroll
Under samtalet tryck vänstra menyknappen och
sedan använd navigeringsknappen (upp eller ner) för
att justera volymen.

Handsfree
Under ett telefonsamtal kan du slå på/stänga av
handsfree-funktionen genom att trycka på högra
menyknappen.

Ändra ringsignaler
I huvudmenyn väljer du Inställningar – Profil.
Välj profilen som ska användas och tryck på
Alternativ och välj Inställningar.
För att växla till en annan profil väljer du önskad profil
och trycker på OK-tangenten. Anpassade ringsignaler
kan läggas till med ett minneskort (minneskort ingår ej)
Obs! I standardskärmen kan du växla mellan allmänna
och tysta lägen genom att trycka på #-tangenten
1.
2.

Öppna/stäng dubbelt SIM-kort
1. I huvudmenyn väljer du Inställningar –
Samtalsinställningar - Dubbla SIM-inställningar
– Standbyläge
2. Välj det SIM-kort som ska aktiveras eller
inaktiveras. (SIM1 eller SIM2 eller flygläge)
Obs!
Menyvalet beror på antalet SIM-kort.

Röstbrevlådeserver
Röstbrevlådan är en nätverksfunktion. Om ett
röstmeddelande
har
tagits
emot
visas
mottagningskvittot för det nya meddelandet på
telefonens display.
1. I huvudmenyn väljer du Meddelanden och trycker
på OK.
2. Välj Servern för svararen och tryck OK.
3. Tryck på OK för att svara eller redigera
röstmeddelande.
4. Tryck på Redigera för att redigera eller ange
röstmeddelandenummer.
I standardskärmen trycker du på och håller nummer 1
så ringer telefonen motsvarande nummer som sparats
i röstmeddelandeservern.
Obs! Den här tjänsten måste stödjas av
nätverksoperatören.

Huvudmeny
Kontakter
Ny kontakt
I standardskärmen trycker du på Namn. (höger
menytangent).
1. Tryck på vänster menytangent för Alternativ
2. Välj Ny kontakt och tryck på OK.
3. Välj var du vill spara: SIM-kort eller telefon.
SIM-lagring: Endast Namn och Nummer kan
sparas.
Telefonlagring: Enligt standard kan namn,
nummer och grupp sparas.
4. För att spara kontakten trycker du på vänster
menyknapp för att Spara.

Meddelanden
Skriva meddelanden
Välj huvudmenyn, Meddelanden och tryck på OK
Välj Skriv meddelande
Välj SMS eller MMS och tryck på OK
I första fältet väljer du kvittot genom att trycka på
OK-tangenten.
5. Ange texten i det andra fältet
6. Tryck på Alternativ, välj Skicka
Obs!
Om två SIM-kort används väljer du det SIM-kort som
du vill använda.
1.
2.
3.
4.

Inmatningssätt
I skriftläge trycker du på Nummertangenten (#) för att
växla mellan små och stora bokstäver: SV, Sv, sv,
123, ska du se symbolen ovan i displayen.
sSV står för automatiskt förutsägande text.
Infoga symbol
I skriftläge trycker du på Stjärntangent (*), med
navigeringstangenten väljer du önskad symbol och
bekräftar med OK
Skicka och ta emot MMS
Med MMS-funktionen kan du skicka textmeddelanden
och multimedieinnehåll, såsom bild- eller ljudfiler.
Innan du kan skicka ett MMS måste du konfigurera
MMS-inställningarna
1. I huvudmenyn väljer du Inställningar –
Anslutningar – Nätverkskonto.
Om
inget
datakonto
är
tillgängligt
hos
nätverksoperatören ska du skapa ett nytt datakonto.
För mer information om MMS-data, ska du kontakta
nätverksoperatören
Obs!
För att skicka eller ta emot ett MMS, behöver du ett
minneskort. C240 stöder Micro SD-kort med en
kapacitet på upp till 16 GB (ingår ej).

Samtalshistorik
I huvudmenyn väljer du Samtal.
I listan över de senaste samtalen visas mottagna,
uppringda, missade och avvisade samtal.

Kalender
I huvudmenyn väljer du Kalender
Tryck på navigeringstangenten för att växla mellan
dagarna.
Du kan spara Uppgifter i kalendern.

Kamera
I huvudmenyn väljer du Kamera.
För att ta bilder trycker du på OK-knappen.
Viktigt: Använd ett minneskort (Micro SD-kort upp till
16 GB - ingår ej) för att spara bilder.

Media
I huvudmenyn väljer du Bildvisare/Galleri för att visa
sparade bilder (jpg-format). Du kan också skicka och
ta emot bilde r via Bluetooth och MMS (upp till 300kb).

Extra
Alarm
1.
I huvudmenyn väljer du Extra och trycker på OK
2. Välj Alarm och tryck på OK
Du kan ställa in upp till 3 alarm.

Miniräknare
1.
I huvudmenyn väljer du Extra och trycker på OK
2. Välj Miniräknareoch tryck på OK
Med den här funktionen kan du använda
mobiltelefonen som miniräknare. Miniräknaren kan
utföra grundläggande räkneuppgifter.
Bluetooth
1.
På huvudmenyn väljer du Extra – Bluetooth.
Med Bluetooth kan du ansluta telefonen till en
kompatibel Bluetooth-enhet.
Sök efter Bluetooth-ljudenhet
För att starta en sökning efter en annan Bluetoothenhet fortsätter du enligt följande:
1. Välj Identifierade enheter – Ny enhet och tryck på
OK.
2. Välj önskad enhet från listan över hittade enheter
och tryck på Para ihop.
3. Om en anslutning till en annan Bluetooth-enhet
upprättas behöver du ett lösenord för Bluetoothenheten.
4. Bekräfta lösenordet med OK.
Nu paras telefonen ihop med Bluetooth-enheten och
du hittar den i listan över Identifierade enheter.
Radio
1.
I huvudmenyn väljer du Extra och trycker på OK
2. Välj Radio och tryck på OK
Du kan använda telefonen som radio.
För att använda radiofunktionen ska du använda ett
headset (headset ingår inte).

Tiedostojen hallinta
I huvudmenyn väljer du Tiedostojen hallinta
Använd Filhanteraren för att hantera dina filer och
mappar på minneskortet.
Världstid
1. I huvudmenyn väljer du Applikationer och trycker
på OK
2. Välj Världstid och tryck på OK
Här kan du visa huvudstäder med respektive tider.

Inställningar
I huvudmenyn väljer du Inställningar och trycker på
OK
Du hittar följande inställningar i den här menyn:

Profil (Toninställningar)

Telefoninställningar (Datum, Tid, Språk etc.)

Säkerhetsinställningar (PIN/riktnummer)

Nätverksinställningar (Nätverksval)

Samtalsinställningar
(Vidarebefordring
av
samtal, samtals-ID, samtalsspärr etc.)

Anslutningar (MMS-inställningar)

Anslut telefonen till datorn
För att kopiera bilderna du har tagit med C240kameran på din dator, ska du göra enligt följande:
1. Anslut telefonen till datorn med en Micro USBkabel. (medföljer ej)
2. Sedan visas en meny på telefonen där du väljer
”Ta bort disk” och bekräftar med ”OK”
3. Datorn identifierar telefonen som löstagbar media.
4. Nu kan du hantera data med Windows
Utforskaren.

Menystruktur
1. Kontakter
2. Meddelanden
1. Skriva
meddelanden
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Utkast
5. Skickat
6. Mallar
7. Sänd meddelande
8. Röstbrevlådeserver
3. Samtalshistorik
1. Missade samtal
2. Uppringda samtal
3. Mottagna samtal
4. Avvisade samtal
5. Radera allt
6. Samtalets längd
7. GPRS logg

Kalender
Kamera
Media
Extra
1. Alarm
2. Miniräknare
3. Bluetooth
4. FM-radio
5. Världstid
8. Filhanterare
9. Inställningar
1. Profiler
2. Telefoninställningar
3. Bildskärminställningar
4. Säkerhetsinställningar
5. Samtalsinställningar
6. Anslutningar
4.
5.
6.
7.

Specifikationer:
Quad band-nätverk:

GSM 850/900/1800/1900MHz

Batteri:

Li-jon 3,7V - 800mAh

Mått:

103,8 x 54,4 x 16,3 mm

Standby-tid:

Upp till 168 timmar*

Samtalstid:

upp till 300 minuter*

* Funktionslivslängden för batteriet beror på SIMkortet, nätverket, de inställningar som används och
användning, samt omgivningen.

Felsökning
Telefonen kan inte sättas på:
Kontrollera om batteriet sitter i ordentligt i telefonen.
Kontrollera batteristatus, ladda batteriet i 24 timmar,
och ersätt vid behov (6 månaders garanti).
SIM-kortfel:
Smuts på kontaktytorna på SIM-kortet? Rengör
kontaktytorna på SIM-kortet.
SIM-kortet sitter inte i ordentligt. Sätt i SIM-kortet
ordentligt.
SIM-kortet fungerar inte eller är skadat? Kontrollera
ditt SIM-kort hos nätverksoperatören.

Nätverksanslutning kan inte göras:
Dålig mottagning? Flytta dig till ett öppet område eller
nära fönstret om du är på en instängd plats.
Du är utanför området för det mobila nätverket. För
information om täckningen ska du kontakta
nätverksoperatören.
SIM-kortet är ogiltigt. Kontakta operatören.
Dålig röstkvalitet:
Dålig
nätverksanslutningskvalitet
hos
nätverksleverantören? Tryck på end-tangenten och
välj den igen. Du kan omdirigeras till en
nätverksanslutning eller telefonlinje med bättre kvalitet.
Utgående samtal kan inte ringas:
Kontrollera telefonnumret och försök igen.
Har du aktiverat samtalsspärr? Inaktivera i så fall
samtalsspärr.
Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket.
Kontrollera om det finns tillräckligt med kredit på ditt
SIM-kort.
Du tar inte emot inkommande samtal:
Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket.
Kontrollera om telefonen har slagits på.
Kontrollera signalstyrkan
Har du aktiverat samtalsspärr? Inaktivera i så fall
samtalsspärr.

Displayen är svart:
Kontrollera batteristatus, ladda batteriet i 24 timmar
eller byt det om det behövs (6 månaders garanti).
Kontrollera bakgrundsbilden.
Blockerad PIN:
Kontrollera om PIN-koden har angetts korrekt. Om
PIN-koden har angetts felaktigt 3x, spärras SIM-kortet
och du behöver PUK-koden: (Kontakta din
nätverksoperatör för PUK-koden).
Jag hör inte den som ringer
Kontrollera volyminställningarna.
Prova att återställa fabriksinställningarna.
Ta ut batteriet snabbt och starta om enheten

Jag kan inte ta emot eller skicka MMS.
Kontrollera MMS-inställningarna i menyn: Inställningar
– Anslutningar - Nätverkskonto.
Du är utanför området för det mobila nätverket. För
information om täckningen ska du kontakta
nätverksoperatören.
SIM-kortet är ogiltigt. Kontakta operatören
Obs! Om ett specifikt problem inte kan lösas med den
här informationen ska du kontakta kundtjänst på
www.beafon.com. Försök inte reparera telefonen
själv.

Ansvarsbegränsning:




Bea-fon Mobile GmbH ska inte ta ansvar för
några
relevanta,
indirekta,
speciella,
slumpmässiga eller oundvikliga personskador
som orsakas av användning av den här
produkten, inklusive personskador som kan vara
förutsägbara eller inte.
För
eventuella
förluster
orsakade
av
naturkatastrofer
(såsom
jordbävningar,
översvämningar etc.) eller andra händelser eller
olyckor (inklusive medveten eller felaktig
användning av användaren i sammanhanget för
dessa
olyckor
eller
andra
ovanliga
omständigheter) som ligger utanför vårt
ansvarsområde, frånsäger vi oss ansvar och
skyldighet.

Mer information
Om du har frågor eller vill få mer information om någon
av våra produkter kan du besöka vår webbplats
www.beafon.com. eller till och med kontakta oss.
E-post: support@beafon.com
Adress
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Österrike
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