Bruksanvisning
SL160

Allmän information
Vi gratulerar till ditt köp av Bea-fon SL160!
Läs den här informationen för bättre
hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar
för några problem till följd av felaktig
användning.
Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra
produkter och tjänster. Därför förbehåller
sig Bea-fon rätten att göra modifieringar
och förbättringar av produkterna som
beskrivs i den här dokumentationen utan
föregående meddelande.
Innehållet i den här bruksanvisningen
presenteras i befintligt skick. Bea-fon tar
inget ansvar för riktigheten och
fullständigheten av innehållet i den här
bruksanvisningen.
Det kan förekomma mindre avvikelser
mellan bilderna i bruksanvisningen och
telefonen; dessa är exempel, se telefonen.
Vissa funktioner varierar med
nätverksoperatör; för ytterligare
information, kontakta nätverksoperatören.
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Kontrollera de medföljande tillbehören för
att säkerställa att alla tillbehör finns där.
Kontakta återförsäljaren där du köpte
telefonen om någon av komponenterna
skulle saknas eller vara felaktig.

Bea-fon SL160 inkluderar:






1 Telefon (SL160)
1 Laddningsstation (SL160)
1 Laddare (SL160)
1 Batteri (SL160)
Bruksanvisning (SL160)
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Allmän information
Skulle teckensnittet vara för litet och svårt
att läsa för dig kan du se en större version
av bruksanvisningen på vår webbplats.
Gå till Produkter på vår webbplats:
www.beafon.com

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.
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Min telefon

1
2

3

4

Menyknapp, vänster In standby
mode, press to enter the main menu
Grön samtalstangent/samtalsloggar
För åtkomst till samtalsloggar i
standby-läge.
Entrycksknapp M1
Ytterligare funktioner: Navigera till
vänster
*-knapp
I standby-läge håller du in den här
knappen för att inaktivera/aktivera
knapplås
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5
6

7
8
9

10

11
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Tryck på den här knappen i
standby-läge för att ange följande
tecken: */+/P/W.
Högtalare
2-vägs navigationsknapp:
Pilknapp (uppåt), tryck för att öppna
SMS-menyn i standby-läge;
Pilknapp (nedåt)
I standby-läge öppnar du
fotokontakter;
Höger menyknapp i standby-läge
öppnar du telefonboken
Röd knapp Starta/avsluta ett samtal,
avvisa ett samtal
Entrycksknapp M2
Ytterligare funktioner: Navigera till
höger
Snabbåtkomstknapp för kamera
Ytterligare funktioner: Växla till
hands-free-läget under samtal
# Pundknapp
Håll in i standby-läge för att
aktivera/inaktivera tyst läge.
I redigeringsläge; ändra
inmatningssätt.
LED - ficklampa,
Håll ned knappen 0 för att slå
på/stänga av
8

13
14
15
16
17
18

Polyfoniska högtalare
Kameralins
Nödsamtalsknapp
Knapp för att öka volymen
Knapp för att sänka volymen
Mikro USB-port för laddning
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Komma igång
Vad är ett SIM-kort?
Varje mobiltelefon behöver ett SIM-kort
(Subscriber Identity Module). Utan
SIM-kortet kan du inte ringa några
telefonsamtal. SIM-kortet är en
mikroprocessor som sparar dina data och
kontakter. Därför ska du vara försiktig vid
hantering och när du sätter i eller tar ut
kortet. Förvara SIM-kort utom räckhåll för
små barn.

Sätta i SIM-kortet och
Micro SD-kortet
1. Telefonen måste stängas av och kopplas
från laddaren.
2. För att plocka bort batteriluckan på
baksidan använder du tumnageln och
trycker på batteriluckan på nedre
vänstra sidan
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Ta ut batteriet om det sitter kvar i enheten.
1. Två korthållare finns tillgängliga: den
vänstra för SIM-kortet och den högra för
Micro SD-kortet
2. Skjut försiktigt in SIM-kortet i
SIM-kortplatsen.
3. Se till att de guldpläterade kontakterna
på kortet är vända nedåt och det udda
vinklade hörnet vänt åt vänster.
4. Skjut hållaren nedåt för att låsa upp
den.
5. Öppna hållaren och för försiktigt in Micro
SD-kortet i Micro SD-korthållaren.
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6. Stäng hållaren och tryck den uppåt för
att låsa på plats.

SD-kort
SIM-kort

Sätta in i batteriet
1. Rikta de guldpläterade kontakterna på
batteriet mot motsvarande kontakter på
telefonen.
2. Tryck på andra änden av batteriet tills
det snäpper fast på plats.
3. Tryck batteriluckan uppåt på enheten
tills den klickar fast på plats.

Ladda batteriet
Du har två alternativ för att ladda SL160
batteriet:
A. Laddningsstation
B. Laddare
1. Anslut laddningskontakten till telefonen.
2. Anslut laddaren till ett vägguttag.
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3. Batteriet kan ta flera
timmar att ladda. Om
telefonen laddas när den
är avstängd dröjer det
några sekunder innan
laddningsindikatorn visas på skärmen.
4. Om telefonen laddas när den är
påslagen börjar batteriindikatorn öka.
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.
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Slå på/av telefonen:
Se till att SIM-kortet är i telefonen och att
batteriet laddas.
1. Tryck och håll in den röda knappen i
2-3 sekunder för att slå på telefonen.
2. Om PIN-koden är aktiv ber telefonen om
din PIN-kod. Ange den och bekräfta med
OK (vänster menyknapp).
3. Välj språk och bekräfta med OK (vänster
menyknapp).
Håll in den röda knappen i 2-3 sekunder
för att slå av telefonen.
Utan SIM-kort kan man endast ringa
nödsamtal.
Obs! Om du anger fel PIN-kod 3 gånger i
rad ber telefonen om PUK-koden som du
har fått tillsammans med SIM-kortet.

Standby
Om du inte använder telefonen under en
kortare period kommer telefonen växla
automatiskt till standby-läge. Tryck på
valfri knapp för att avsluta det här läget.
Samtal kan besvaras i standby-läge.
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Bildskärm (startskärm)
1

2

3

4
5
6
1.
3.
5.
7.

7

Mottagningsstyrka
Batteristatus
Datum
Telefonbok
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2. Symboler
4. Tid
6. Huvudmeny

Bildskärmssymboler
Mottagningsstyrka:
De vertikala fälten visar
mottagningsstyrkan för din
nätverksoperatör.
Nya meddelanden
Den här symbolen visas när du tar
emot ett nytt meddelande.
SIM-kortet har ett oläst
meddelande. Den här symbolen
blinkar när inkorgsmappen är
full. Du behöver radera några
meddelanden för att kunna ta
emot nya meddelanden.
Hörlurar
Den här symbolen visas när
hörlurarna är inkopplade.
Missade samtal
Den här symbolen visas om du
inte besvarar ett samtal.
Samtalssignal
Endast ringsignal
Tyst läge och vibrera
Vibrera och ringsignal
Vidarekoppla samtal
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R

Den här symbolen visas när alla
samtal vidarekopplas.
Alarm
Den här symbolen visas när
väckarklockan är påslagen.
Bluetooth
Den här symbolen visas är
Bluetooth är aktiverat.
Roaming
Den här ikonen visas om ditt
SIM-kort i ett främmande nätverk
(även för virtuella operatörer)
Obs: Ytterligare kostnader kan
tillkomma vid användning av din
telefon utomlands.
Batteriindikator
Dessa symboler ändras beroende på
batteristatus:

,

,

,

Headset/Bluetooth-läge
Om ett headset är anslutet (eller ett
Bluetooth-headset), kan du besvara
samtalet genom att använda knappen på
headsetet.
Obs! Telefonen kräver ett 3.5mm uttag ingår ej!
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Menyfunktion
På standardskärmen trycker du på vänster
menyknapp ( ) för att öppna Huvudmenyn
och höger menyknapp (
) för att öppna
Kontakter.
Tryck på “Uppåtpilen” för att öppna
Meddelandenoch tryck på “Nedåtpilen” för
att öppna Fotokontakter.
I vissa menyer kan du använda M1 och M2
för att navigera till höger och till vänster.

Låsskärm
För att undvika oavsiktliga knapptryckningar
håller du in stjärntangenten “*” på
standardskärmen för att aktivera och
inaktivera knapplåset.
För att ta emot ett samtal med knapplåset
aktiverat trycker du på den gröna
samtalsknappen. När du avslutar eller
avvisar samtalet låses knappsatsen
autoamtiskt igen.
Ytterligare funktioner:
Automatiskt knapplås; se menyobjekt:
Inställningar - Telefoninställningar - Auto.
Låsskärm
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Samtalsfunktioner
Samtal
1. Ange telefonnumret, inklusive
riktnumret och tryck på den gröna
knappen. Internationella samtal: Innan
du anger riktnumret ska du ange +symbolen genom att trycka på  två
gånger, samt
landskoden/regionsnumret. (Vid behov
kan du utelämna 0 i riktnumret).
2. Tryck på höger menyknapp Radera för
att radera numret till vänster om
markören.
3. Tryck på den gröna knappen för att
ringa numret.

Ringa ett samtal med hjälp av
telefonboken
Om det finns kontakter sparade i
telefonboken kan du ringa med hjälp av
telefonboken.
1. För att öppna telefonboken trycker du
på ‘höger’ menyknapp på
standardskärmen.
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2. Bläddra uppåt eller nedåt med pilen till
önskat telefonnummer.
3. Tryck på den gröna knappen för att
ringa numret.
4. Tryck på den röda knappen för att
avbryta eller avsluta samtalet.

Ringa med fotokontakter
På standardskärmen, tryck på nedåtpilen.
Här kan du välja upp till 8 fotokontakter.
Bläddra med pilknapparna för att gå till
önskad fotokontakt och tryck sedan på
samtalsknappen (grön knapp).
Det valda fotot visas i fotokontaktkatalogen.
Utför följande steg för att tilldela ett foto till
den här kontakten:

Skapa fotokontakt
1. På standardskärmen trycker du på
Nedåtpilen för att gå till
fotokontaktmenyn.
2. Använd pilknapparna för att bläddra.
3. För att redigera en fotokontakt trycker
du på vänster menyknapp och väljer
Redigera och bekräftar med vänster
menyknapp (OK).
4. Ange namnet på första raden
5. Ange telfonnumret på andra raden
20

6. På den tredje raden (kontaktbild)
trycker du på vänster menyknapp
“Alternativ – OK” och lägg till en bild;
kan du välja följande:
a. Främre kamera: Ta en bild direkt
med kameran
b. Välj från fil: Välj en bild du redan har
sparat.
7. När du har redigerat fotokontakten
trycker du på vänster menyknapp
(Alternativ), väljer du “Spara” och
bekräftar med vänster menyknapp (OK).
Viktigt: För att spara bilderna använder
du ett minneskort (Micro SD upp till
16 GB).
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Besvara ett samtal
När du tar emot ett samtal och telefonen
ringer eller virgrerar visas numret eller
namnet på displayen.
1. Om du vill besvara samtalet trycker du
på den gröna knappen eller OK.
2. Om du vill avvisa samtalet trycker du på
den röda knappen.
3. Du kan använda Menyknappen för att
tysta det inkommande samtalet.

Funktioner under en konversation
Klicka på knappen Alternativ under ett
samtal för att kunna få åtkomst till följande
funktioner:
Parkera*:
Konfigurerar en samtalskö.
Avsluta ett enkelt samtal*:
Avsluta samtal.
Telefonbok:
Gå till telefonboken.
Samtalsloggar:
Visar samtalslistan
Meddelanden:
Öppnar meddelanden.
Tyst läge:
Slå av/på mikrofonen
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Volym:
Konfigurerar samtalsvolym.
Obs! Menyobjekten som markerats med *
måste kunna hanteras av SIM-kortet. För
mer information, kontakta
nätverksoperatören.

Handsfree
Under samtalet
kan du trycka på
hands-free-knappen för
att aktivera/inaktivera
hands-free-funktionen; tryck på
hands-free-knappen igen för att
inaktivera hands-free-funktionen.
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Meny
1. Telefonbok
4.
1. Kontaktlista
5.
2. Lägg till ny
kontakt
4.
3. Snabbuppringnin
1.
g
2.
4. Familjenummer
3.
5. Inställningar
4.
2. Meddelanden
5.
1. Skriv SMS
6.
2. Inkorg
5.
3. Utkorg
1.
4. Utkast
2.
5. Skickade
3.
meddelanden
4.
6. Radera
6.
meddelanden
1.
7. Inställningar
2.
3. Samtalslog
3.
1. Missade samtal
4.
2. Uppringda samtal 5.
3. Mottagna samtal
6.

Alla samtal
Töm
samtalsloggarna:
Hjälpredor
Alarm
Kalender
Påminnelser
Kalkylatorn
Ficklampa
Tjänster
Multimedia
Kamera
Bildvisare
FM-radio
Filhanterare
Inställningar
Toninställningar
SOS-inställningar
Telefoninställningar
Samtalsinställningar
Nätverksinställningar
Säkerhetsinställninga
r
7. Anslutning
8. Återställ
fabriksinställningara
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Telefonbok
Du kan spara upp till 200 telefonnummer i
din SL160-telefon. På SIM-kortet finns det
plats för upp till 250 telefonnummer.

Öppna telefonnummer
Du har två alternativ att gå till kontakterna:
1. I standardläge trycker du på höger
menyknapp
2. Du kan också trycka på vänster
menyknapp i standardläge, välja
Telefonbok och bekräfta med vänster
menyknapp (OK)
Obs!
Symboliserar en
SIM-kortsinmatning.
en telefoninmatning.

Symboliserar

Ny kontakt
1. Välj Lägg till ny kontakt i menyn
Telefonbok.
2. Välj minne: SIM-kort eller Telefon.
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SIM-lagring: Endast Namn och
Mobilnummer kan lagras.
3. Telefonlagring: Namn, Nummer och
Kopplingston kan sparas.
4. För att spara en Kontakt trycker du på
Alternativ och Spara.

Redigera en kontakt
1. Välj ett namn och tryck på Alternativ
och välj Redigera och bekräfta med OK.
2. Redigera inmatningarna. För att spara
ändringarna trycker du på Alternativ och
väljer Spara och bekräftar med OK

Snabbuppringning
1. Välj Huvudmeny - Telefonbokoch tryck
på OK
2. Välj Snabbuppringning och tryck på OK.
Du kan omvandla Snabbuppringning status
på eller av.
Upp till 8 nummer kan sparas som
snabbuppringningsnummer (2-9)
1. Välj Ange nummer och tryck på OK.
2. Välj önskat nummer (2-9) och klicka på
Alternativ.
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3. Välj önskat namn i telefonboken och
tryck på OK (det önskade namnet måste
vara sparat under Kontakter).
På standardskärmen håller du in önskat
nummer (2-9) i 2-3 sekunder för att välja
tilldelat nummer.

Familje-/Direktnummer M1 M2
1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på OK
2. Välj Direktnummer M1 M2 och tryck på
OK
Här kan du redigera M1- och M2-numren.
I standardläge trycker du på M1 eller M2 för
din SL160 för att välja det sparade
telefonnumret.
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Meddelanden
Du kan ta emot och skicka Meddelanden.
SMS är dock beroende av operatören. För
mer information, kontakta din operatör.

Skriv SMS
1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK
2. Välj Skriv SMS och tryck på OK

Textinmatning
Följande funktioner är tillgängliga:
 Tryck på 0 för att lägga till mellanslag.
 Tryck på * för att lägga till specialtecken
kan du använda “Pilknappar” och M1
eller M2 för att navigera till önskade
symboler
 Tryck på M1 eller M2 för att flytta
positionsindikatorn åt vänster eller
höger.
 Tryck på högermenyknapp (Radera) för
att radera en bokstav och håll in höger
menyknapp (Radera) för att radera hela
texten.
 Tryck på # för att växla mellan gemener
och versaler: DE, DE, de, 123 och
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observera symbolen överst till vänster
på displayen.
Efter att du har skrivit klart meddelandet
trycker du på Alternativ och väljer Skicka.
Här har du möjligheten att lägga till en eller
flera Kontakter till Meddelande
Andra alternativ:
Antalet bokstäver som används visas längst
ut till höger på skärmen.
Efter att du har skrivit klart meddelandet
trycker du på Alternativ och väljer Skicka.
Här har du möjligheten att lägga till en eller
flera Kontakter till Meddelande
Andra alternativ:
Infoga symbol, Inmatningssätt,
Användardetaljer och Spara.

Inkorg
1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK
2. Välj Inkorg och tryck på OK
I den här menyn kan du visa nya eller redan
lästa Meddelanden.
Beroende på valt läge vibrerar telefonen
eller ringer om du får ett nytt Meddelande
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och du ser den här symbolen på
standardskärmen

.

Tryck på Alternativ för följande funktioner:
Svar, Ring upp avsändare, Avsluta
påbörjad, Radera och Avancerat.
Obs! Om minnet förkorta meddelanden är fullt
blinkar symbolen på standardskärmen. Radera
några meddelanden för att kunna ta emot nya
igen.

Utkorg
1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK
2. Välj Utkorg och tryck på OK
I Utkorg sparas ej skickade SMS.

Utkast
I Utkast ser du dina sparade SMS.

Skickade meddelanden
1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK
2. Välj Skickade meddelanden och tryck på
OK
I den här menyn kan du visa redan skickade
Meddelanden. Följande funktioner är
tillgängliga:
Vidarebefordra, Radera, och Avancerat
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Inställningar
1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK
2. Välj Inställningar och tryck på OK

SMS-inställningar
Du kan definiera SMS-inställningar. Följande
funktioner är tillgängliga:
Profilinställningar:
Här kan du bland annat lägga in nummer till
meddelandeservicecenter (SMSC)
(beroende på nätverksoperatör) och andra
SMS-inställningar.
Gemensamma inställningar:
Aktivera eller inaktivera Leveransrappprt,
Svarssökväg och Skickade meddelanden
Rekommenderad lagring
Välj plats för dina meddelanden: Telefon
eller SIM-kort
Minnesstatus:
Med det här alternativet visas
SMS-minnesstatus från ditt SIM-kort
och telefonen.
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Röstbrevlådeserver
Röstbrevlådan är en nätverksfunktion. Om
ett röstmeddelande har tagits emot visas
mottagningskvittot för det nya meddelandet
på telefonens display.
1. Välj Meny, Meddelanden och tryck på OK
2. Välj Inställningar och tryck på OK
3. Välj Röstmeddelandeserver och tryck på
OK
4. Välj 1. <Tom> och tryck på Alternativ.
5. Välj Välj eller Redigera
6. Om du väljer Redigera, ange ett Namn
och Nummer för ditt
röstbrevlådenummer.
På standardskärmen: Håll in siffran 1 så
ringer telefonen upp motsvarande nummer
som sparats på Röstmeddelandeservern.
Obs! Den här tjänsten måste stödjas av
nätverksoperatören.
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Samtalslog
Samtalshistorik
1. Välj Meny, Samtalslog och tryck på OK
Din telefon sparar listor över Missade
samtal, Uppringda samtal, Mottagna samtal
och Alla samtal
De senaste inmatningarna ligger högst upp
på listan.
Använd Alternativ för att få åtkomst till
följande funktioner:
Uppringning, Display, Skicka SMS och
Radera.

Radera samtalsloggar:
Du kan inviduellt radera loggar bland
Missade, Uppringda och Mottagna samtal
eller radera alla samtalsloggar.
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Hjälpredor
Alarm
1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK
2. Välj Alarm och tryck på OK
Upp till maximalt 5 alarm kan ställas in.
Ställa in alarmet:
1. Välj ett alarm och klicka på Redigera.
2. Konfigurera Status: På eller Av,
3. Konfigurera Tid, Snooze, Volym,
Alarmsignaloch Signaltyp.
4. För att spara alarmet, trycker du på
vänster menyknapp Spara i
menyalternativet Tid.
När alarmet hörs klickar du på knappen
Stopp för att stoppa det ellr så klickar du på
knappen Snooze. I det här fallet kommer
alarmet att snooza och höras igen efter
omkring 5 minuter (standardinställning).
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Kalender
1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK
2. Välj Kalender och tryck på OK
I kalendergränssnittet trycker du på
pilknapparna för att bläddra till olika dagar.

Påminnelser
1. Välj Meny, Tillbehör och tryck på OK
2. Välj Påminnelser och tryck på OK
Här kan du ange händelser.
Lägg till påminnelser:
Klicka på Alternativ och välj Lägg till.
Ange önskade detaljer.
För att spara händelsen trycker du på
Alternativ och Spara.
I menyn Påminnelser finns följande
Alternativ tillgängliga: Visa, Lägg till,
Redigera, Sök, Radera, Radera slutförda,
Radera allt, Gå till datum och Visa: ej
slutförd.

Kalkylatorn
Med den här funktionen kan du använda
mobiltelefonen som miniräknare.
Miniräknaren kan utföra grundläggande
räkneuppgifter.
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Funktioner:
Knapp
M1-knapp
M2-knapp
Pilknapp (uppåt)
Pilknapp (nedåt)
#
Vänster menyknapp
Höger menyknapp

Funktion
Multiplicera
Dividera
Lägg till
Subtrahera
Decimalpunkt
Resultat
Radera

Ficklampa
Den här funktionen gör det möjligt för dig
att tända och släcka ficklampan

Tjänster
Det här är en tjänst som är beroende av
nätverksoperatören.
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Multimedia
Kamera
Tryck på kameraknappen!

Ta bilder
Rikta kameralinsen mot en position eller ett
motiv och tryck på kameraknappen för att
ta en bild. Efter att ögonblicksbilden har
tagits visas bilden på skärmen och sparas
automatiskt.
Viktigt: För att spara bilderna använder
du ett minneskort (Micro SD upp till
16 GB).
Använd “vänster menyknapp” för att ändra
följande inställningar:
Bilder:
Visa sparade bilder (i .jpg-format). Du kan
även ta emot bilder via Bluetooth.
Följande funktioner är tillgängliga under
Alternativ: Visa, Skicka, Använd, Byt namn,
Radera, Sortera enligt, Spara och
Bildinformation.
Kamerainställningar:
Konfigurera, Anti-flimmer, Motivläge,
Vitbalans och Fördröjningstid.
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Bildinställningar:
Definiera Bildstorlek och Bildkvalitet.
Lagringsutrymme:
Välj mellan: Telefon eller Minneskort
(om tillämpligt).
Återställ inställningar:
Återställ standardinställningar.
I fotoläge är följande funktioner tillgängliga
för dig:

Bildvisare
1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK
2. Välj Bildvisare och tryck på OK
Visa sparade bilder (i .jpg-format). Du kan
även ta emot bilder via Bluetooth.
Följande funktioner är tillgängliga under
Alternativ: Visa, Skicka, Använd, Byt namn,
Radera, Sortera enligt, Spara och
Bildinformation.

FM-radio
3. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK
4. Välj FM-radio och tryck på OK
Den här funktionen gör det möjligt för dig
att lyssna på FM-radio. I FM-läge är följande
knappar tillgängliga:
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Knapp
M1-knapp
M2-knapp
Volymökningsknapp +
Volymminskningsknapp
Nummerfält

Funktion
0.1 frekvens ned
0.1 frekvens upp
Vrida upp
volymen
Vrida ned
volymen
Anropa sparade
stationer

Dina alternativ inkluderar följande:
Avsluta:
Avsluta radiofunktionen
Lista över stationer:
spela upp, redigera eller radera sparade
kanaler.
Automatisk sökning:
Skapa en lista över stationer.
Manuell sökning:
Manuell kanalsökning.
Inställningar
Den här funktionen gör det möjligt för dig
att använda radion i bakgrunden och att
lämna menyn
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Obs!
För bättre mottagning, använd headset
(medföljer ej).

Filhanterare
1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK
2. Välj Filhanteraren och tryck på OK
Använd filhanteraren för att hantera dina
filer och mappar i telefonens minne och på
minneskortet.
Öppna:
Visa innehållet i den valda mappen.
Ny mapp:
Skapa en ny mapp.
Namnbyte
Byt namn på en mapp.
Radera:
Radera en mapp.
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Kopiera bilder till datorn
För att kopiera bilderna du har tagit med
SL160-kameran på din dator, ska du göra
enligt följande:
1. Anslut telefonen till datorn med en Micro
USB-kabel (medföljer ej).
2. Sedan visas en meny på telefonen – välj
“Masslagring” och bekräfta med “OK”
3. Datorn identifierar telefonen som
löstagbar media.
4. Genom att använda Windows
Utforskaren kan du nu behandla data
som vanligt eller kopiera dem till datorn.
Obs! Bilderna finns i mappen “Bilder”
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Inställningar
Toninställningar
1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK
2. Välj Toninställningar och tryck på OK
Följande toninställningar finns tillgängliga:
Ringsignal, Signaltyp, Ringsignalsvolym,
Ringsignalstyp, SMS, SMS-volym,
Knappsignal och Knappsignalsvolym.

Ljudlöst läge
När du har startat tyst läge, tystas alla
ring- och varningssignaler. Använd
exempelvis det här läget på bion eller
om du är i möte.
För att växla till Tyst läge, håller du in “#”
pundknappen i standby-läge.
För att växla tillbaka till läget “Allmänt”,
trycker du på “#” pundknappen igen.
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SOS
SOS-appen är en enkel funktion som kan
spara liv i ett avgörande ögonblick. Du kan
spara valfritt antal kontakter och ett SMS.
Dessa SOS-nummers, som initialt kan
sparas i en sekvens, rings automatiskt upp
om det händer en olycka, så fort du håller
in nödsamtalsknappen på mobiltelefonens
baksida i omkring 2 sekunder.
När nödsamtalet aktiverats hörs en
varningssignal så att alla människor i
närheten kan höra den.
Efter detta skickas ett SOS-SMS till alla
sparade SOS-nummer, om alternativet
aktiverats
Som nästkommande steg, om det första
SOS-numret rings upp; om detta inte är
tillgängligt, rings nästkommande nummer
upp automatiskt etc.
Telefonen försöker nå SOS-kontakten i
omkring 19 sekunder
(samtalsinformationssignal). Om den inte
uppnås avslutar telefonen den automatiskt
och ringer nästa SOS-nummer.
Den här funktionen förhindrar ett samtal
från att vidarebefordras till mobilboxen.
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För de flesta operatörer i Europa startar
vidarekoppling till mobilboxen efter omkring
20 - 25 sekunder.
Observera:
Kontrollera att dina SOS-kontakter
konfigurerat aktivering av mobilboxen
inom 20 sekunder.
Obs!
Om du vill stoppa eller avbryta nödsamtalet
trycker du på den röda tangenten eller
SOS-knappen.
Vid användning av kontantkort:
Se alltid till att ha tillräckligt med kredit på
ditt förbetalda kort, eftersom privata
nödsamtalsnummer inte kan ringas upp
utan tillräcklig kredit.
Utanför nätverksoperatörens hemnätverk
går det oftast ändå att ringa internationella
nödnummer 112.
Obs!
Om du sparar nödnummer, till exempelvis
larmtjänst, polis, brandkår etc. måste du i
förväg avtala detta med respektive
verksamhet. Inget ansvar tas för kostnader
som tillkommer till följd av att du ringer ett
sådant nummer av misstag.
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Viktigt:
Under ett nödsamtal aktiveras
handsfree-funktionen automatiskt. Håll
inte telefonen mot örat!

SOS
SOS
1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK
2. Välj SOS-inställningaroch tryck på OK

SOS-alarm
Du kan aktivera/inaktivera SOSalarmsignal.

SOS-nummer
Ange max 5 SOS-nummer och deras
prioritetssekvens.

SOS-SMS
Om SOS-samtalet inleds och inte besvaras
skickas den här texten till SOS-nummer.
Texten kan ändras efter önskemål.

Telefoninställningar
1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK
2. Välj Telefoninställningar och tryck på
OK.
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Följande menyalternativ finns tillgängliga:

Tid och datum
Konfigurera Tidszon, Tid, Datum- och
datumformat.

Språk
I den här menyn kan du ställa in
skärmspråk.

Rekommenderad inmatningsmetod
I den här menyn kan du definiera önskat
inmatningssätt (DE, de, 123).

Auto. Låsskärm
Välj “Av” för att inaktivera det automatiska
knappsatslåset, eller välja en period när
automatiskt knappsatslås ska aktiveras.

LCD-belysning
Konfigurera ljusstyrka för display

Samtalsinställningar
1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK
2. Välj Samtalsinställningar och tryck på
OK
Beroende på nätverksoperatör kan du
använda följande tjänster:
46

Uppringar-ID
Här kan du definiera om ditt nummer ska
vara synligt eller inte för personen som
rings upp.

Samtal väntar
Du får information under ett samtal vid ett
annat inkommande samtal. Tryck på OK
eller vänster menyknapp för att besvara
samtalet. Det första samtalet ligger kvar på
andra linjen; Om du inte vill besvara
samtalet trycker du på knappen Avvisa.

Vidarekoppla samtal
Med den här nätverkstjänsten kan du
vidarekoppla inkommande samtal till en
annan telefon som specificerats av dig.
Flera vidarekopplingar av samtal kan
aktiveras samtidigt.

Samtalsspärr
Med den här nätverkstjänsten kan du
begränsa dina samtal.

Påminnelse om samtalslängd
En signalton hörs under samtalet

Nätverksinställningar
1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK
47

2. Välj Nätverksinställningar och tryck på
OK
Beroende på nätverksoperatör kan du
använda följande tjänster:

Nätverksval:
Här kan du konfigurera Nätverksval till
Manuellt eller Automatiskt

Säkerhetsinställningar
1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK
2. Välj Telefoninställningar och tryck på
OK.
Följande funktioner är tillgängliga:

SIM-säkerhet
PIN-lås Vid växling visas en begäran om PIN
på eller av, blir du ombdd att ange korrekt
PIN-kod för SIM-kortet. Du kan ändra
PIN-kod för SIM-kortet när som helst.
Ändra PIN/PIN2 För att ändra lösenordet
anger du aktuellt lösenord och sedan de nya
lösenorden: PIN eller PIN2

Telefonlås
Telefonlås Vid aktivering a PIN-kodsprompt
på eller av, blir du ombedd att ange korrekt
Telefonlösenord för telefonen.
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Ändra lösenordet För att ändra lösenordet
anger du det faktiska lösenordet och det
nya lösenordet 2x.

Anslutningar
1. Välj Meny, Inställningar och tryck på OK
2. Välj Anslutningar och tryck på OK
Följande menyalternativ finns tillgängliga:

Bluetooth
Med Bluetooth kan du ansluta telefonen till
en kompatibel Bluetooth-enhet.
Följande funktioner är tillgängliga:
Bluetooth:
Tryck på vänster menyknapp
för att aktivera eller inaktivera
Bluetooth-fukctionen.
Synlig
Du kan ställa in telefonen så att den kan
identifieras av andra Bluetooth-enheter.
Identifierade enheter:
I den här menyn kan du upprätta en
anslutning med redan identifierade
Bluetooth-enheter.
Sök efter ljudenhet
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I den här menyn kan du upprätta en
anslutning med Bluetooth-aktiverade
ljudtillbehör.
Ändra enhetsnamn:
Ändra namnen på Bluetooth-enheterna.
Avancerat
I den här menyn kan du göra följande:
Definiera Sökväg för ljud och lagring och
under Min adress visas MAC-adressen för
din telefon.

Sök efter Bluetooth-ljudenhet
1. För att starta sökning efter en annan
Bluetooth-enhet, väljer du Sök efter
ljudenhet och trycker på OK.
2. Välj önskad enhet och tryck på Para
ihop.
3. Om en anslutning till en annan
Bluetooth-enhet upprättas behöver du
uppge ett Lösenord. Ange lösenordet
och bekräfta med OK.
Under Alternativ hittar du följande
funktioner: Anslut, Namnbyte, Auktorisera,
Radera och Radera alla
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Återställ fabriksinställningarna
Med den här funktionen kan du återställa
telefoninställningarna till
fabriksstandardkonfigurationen.
Du måste uppge lösenordet för att återställa
fabriksinställningarna. Standardlösenoret
är: 0000.

Specifikationer:
Dual Band-nätverk:
Batteri:
Mått:
Standby-tid:
Samtalstid:

GSM 900/1800
Li-jon 3,7V - 600mAh
118x54.3x11 mm
Cirka 160 timmar*
Cirka 220 minuter*

* Funktionslivslängden för batteriet beror på
SIM-kortet, nätverket, de inställningar som
används och användning, samt
omgivningen.
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Felsökning
Om problem eller oregelbundenheter
uppstår vid användning av telefonen ska du
se informationen i följande tabell. Om ett
visst problem inte kan lösas med följande
information, ska du kontakta återförsäljaren
där du köpte telefonen.
Telefonen kan inte sättas på:
 Kontrollera om batteriet sitter i
ordentligt i telefonen.
 Kontrollera batteristatus, ladda batteriet
i 24 timmar eller byt det (en
sexmånaders garanti gäller).
 Kontrollera om PIN-koden har angetts
korrekt.
Om PIN-koden anges felaktigt 3 gånger i
rad spärras SIM-kortet och du behöver
uppge PUK-koden (kontakta operatören
för att få PUK-koden).
SIM-kortsfel:
 Smuts på kontaktytorna på SIM-kortet?
Rengör kontaktytorna på SIM-kortet.
 SIM-kortet sitter inte i ordentligt. Sätt i
SIM-kortet ordentligt.
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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 endtangenten och välj den igen. Du kan
omdirigeras till en nätverksanslutning
eller telefonlinje med bättre kvalitet.
 Dålig kvalitet på den lokala
telefonlinjen? Tryck på end-tangenten
och välj den igen. Du kan omdirigeras
till en nätverksanslutning eller
telefonlinje med bättre kvalitet.
 Prova att vrida upp volymen.
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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.
Skicka SMS fungerar inte
 Kontrollera SMSC-numret
(meddelandecenternummer) i följande
menyobjekt:
“Meddelanden - Inställningar - SMSinställningar - SIM - SMSC – Adress”:
Din operatörs meddelandecenternummer
ska visas här.
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Displayen är svart:
 Kontrollera batteristatus, ladda batteriet
eller byt det.
 Kontrollera bakgrundsbilden.
 Har telefonen blivit våt?
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).
Obs! Om ett specifikt problem inte kan lösas
med informationen ovan ska du besöka vår
webbplats på www.beafon.com och välja
produktsidan för din telefon och läsa Vanliga
frågor och svar eller kontakta kundtjänst.
Försök inte reparera telefonen själv.
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Batteri










Din telefon drivs med ett laddningsbart
batteri.
Observera att ett nytt batteri fungerar
bäst först efter två eller tre fullständiga
uppladdningar
och
urladdningar!
Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men så småningom är
det oanvändbart.
När drifttiden (samtalstid och standby
mode) börjar förkortas märkbart är det
dags att köpa ett nytt batteri. Använd
endast batterier som godkänts av
telefonens tillverkare och ladda endast
batterierna med laddare som godkänts av
tillverkaren.
Koppla ur laddaren när den inte används.
Lämna inte batteriet anslutet till laddaren
mer än en vecka, eftersom överladdning
kan förkorta batteriets livslängd. Om ett
fulladdat batteri lämnas oanvänt laddas
det så småningom ur.
Extrema
temperaturer
påverkar
möjligheten för batteriets laddning.
Använd endast batteriet för avsett
ändamål.
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Använd aldrig laddare eller batterier som
är skadade.
Kortslut
inte
batteriet.
Oavsiktlig
kortslutning
kan
uppstå
när
ett
metallföremål (ett mynt, ett gem eller en
penna) orsakar en direkt kontakt med +
och - poler (metallbanden på batteriet)
till exempel om du har ett reservbatteri i
fickan eller handväskan. Kortslutning av
polerna kan skada batteriet eller det
nämnda föremålet.
Om du lämnar batteriet i värme eller kyla,
t.ex. i en stängd bil på sommaren eller
vintern, minskar batteriets kapacitet och
livslängd. Försök alltid förvara batteriet
mellan 15 ° C och 25 ° C. En telefon med
ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt
sluta fungera, även om batteriet är
fulladdat. Batterier är särskilt begränsade
i temperaturer långt under fryspunkten.
Kasta aldrig batterier i öppen eld. Ta
tillvara på batterierna enligt lokala
bestämmelser (t.ex. återvinning).
Kasta dem inte i hushållsavfallet.
Ladda inte mobilen om batteriet inte är
installerat.
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Telefon
Din telefon är en produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas med
största omsorg. Förslagen nedan hjälper dig
att uppfylla garantin som skall gälla och ha
nytta av produkten i många år.








Förvara telefonen och alla dess delar och
tillbehör utom räckhåll för små barn.
Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd,
fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna.
Använd eller förvara inte telefonen i
dammiga, smutsiga miljöer. Dess rörliga
delar kan skadas.
Förvara inte telefonen på varma platser.
Höga
temperaturer
kan
förkorta
livslängden för elektroniska apparater,
skada batterierna och förvränga eller
smälta vissa plaster.
Förvara inte telefonen på kalla platser.
När telefonen värms upp (till sin normala
temperatur) kan det bildas fukt på
insidan, vilket kan skada de elektroniska
kretsarna.
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Försök inte öppna telefonen. Okunnigt
hanterande kan skada den.
Tappa inte, slå på eller skaka telefonen.
Oförsiktig
hantering
kan
skada
kretskorten
Använd
inte
starka
kemikalier,
lösningsmedel
eller
starka
rengöringsmedel
för
att
rengöra
telefonen.
Måla inte på telefonen. Målarfärg kan
täppa till dess rörliga delar och hindra
normal användning.
Använd endast medföljande eller en
godkänd
antenn.
Icke
godkända
antenner, ändringar eller fästanordningar
kan skada telefonen och kan eventuellt
bryta mot de bestämmelser som gäller
för radioenheter.
Samtliga ovanstående råd gäller såväl
telefon som batteri, laddare eller annat
tillbehör. Om någon av dem inte fungerar
som den ska, ta dem till närmaste
kvalificerade serviceverkstad.
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För din säkerhet
Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att
bryta mot reglerna kan vara farligt eller
olagligt.
Mer detaljerad information finns i den här
bruksanvisningen.
Slå inte på mobiltelefonen där
det är förbjudet att använda
den eller där den kan vålla
störningar eller fara.
Störningar
Alla
mobiltelefoner
kan
drabbas av störningar som kan
påverka deras prestanda.
Stäng av telefonen i flygplan
Trådlösa apparater kan orsaka
störningar i flygplan.
Stäng av telefonen på sjukhus
Följ alla föreskrifter och regler.
Stänga av telefonen i närheten
av medicinsk utrustning.
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Stäng av telefonen när
tankar
Använd inte telefonen
bensinstationer. Använd
inte
nära
bränsle
kemikalier.

du
vid
den
och

Trafiksäkerheten
kommer
först
Använd inte en mobiltelefon
när du kör.
Trafiksäkerhet:
Använd inte en handhållen mobiltelefon när
du kör. Säkra alltid telefonen i hållaren,
placera inte den löst på passagerarsätet eller
någon annanstans där den kan slungas iväg
vid en kollision eller häftig inbromsning. Kom
ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i
första hand!
Användningsregler:
Kom ihåg att följa eventuella särskilda regler
som gäller där du befinner dig och stäng
alltid av telefonen där det är förbjudet att
använda den eller där den kan vålla
störningar eller fara.
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Använd bara telefonen i dess normala
positioner.
Delar av telefonen är magnetiska. Metalliska
material kan dra till telefonen. Förvara inte
kreditkort eller andra magnetiska media nära
telefonen, eftersom information som lagrats
på dem kan raderas.
Elektronisk utrustning:
De flesta moderna elektroniska utrustningar
är skärmade mot radiofrekvens (RF). Men
viss elektronisk utrustning är kanske inte
skyddad mot radiosignalerna från din
mobiltelefon.
Pacemakers:
Pacemaker-tillverkaren rekommenderar ett
avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en
trådlös telefon och en pacemaker för att
undvika
risken
för
störningar
hos
pacemakern.
Dessa rekommendationer överensstämmer
med
oberoende
forskning
och
rekommendationer från Wireless Technology
Research.
Personer med pacemaker:
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Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6
inches) från sin pacemaker när telefonen
är påslagen.
Bör inte bära telefonen i en bröstficka.
Bör använda örat på motsatt sida av
pacemakern för att minska risken för
störningar.
Om du har minsta anledning att
misstänka att störningar sker, stäng
omedelbart av telefonen.

Hörapparat:
Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka
störningar hos somliga hörapparater. I
händelse av att en sådan störning skulle
uppstå, kan du kontakta din operatör.
Annan medicinsk utrustning:
Driften
av
en
radiosändare,
t.ex.
mobiltelefoner,
kan
störa
otillräckligt
skyddade medicinska apparater. Rådfråga en
läkare
eller
tillverkaren
av
den
medicintekniska produkten för att avgöra om
den har ett fullgott skydd mot externa
radiosignaler eller om du har några frågor.
Stäng av telefonen på sjukvårdsinrättningar
när det finns föreskrifter anslagna på dessa
områden, Sjukhus och sjukvårdsinrättningar
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använder ibland utrustning som kan vara
känslig för externa radiosignaler.
Andra inrättningar:
Stäng av telefonen på alla platser där det är
anslaget.
Potentiellt explosiva områden:
Stäng av telefonen vid ett område där det
råder risk för explosion och lyd alla skyltar
och instruktioner. Inom ett sådant område
skulle det kunna orsaka en explosion eller
brand som kan leda till kroppsskada eller tom
döden. Användare uppmanas att stänga av
telefonen
vid
bensinstationer
(bensinstation). Användare påminns om att
följa de begränsningar för användning av
radioutrustning som gäller i bränslelager
(bränslelagring och distributions- områden),
kemiska anläggningar eller där sprängning
verksamheten pågår.
Områden med risk för explosion är ofta men
inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även
under däck på båtar, vid transport eller
lagring, fordon som använder flytande
bränsle (t.ex. propan eller butan), områden
där luften innehåller kemikalier eller
partiklar, som korn, damm eller metallpulver
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och alla andra områden där du normalt
ombeds att stänga av bilmotorn.

Fordon:
RF-signaler
kan
påverka
felaktigt
installerade
eller
bristfälligt
skyddade
elektroniska system i motorfordon (t.ex.
elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt
slirskydd (låsningsfria) bromsning system,
elektronisk
hastighetskontroll,
kontrollsystem, air bag system). Kontrollera
med tillverkaren eller deras representant
angående ditt fordon. Du bör också kontakta
tillverkaren av eventuell utrustning som har
lagts till ditt fordon.
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Information om certifiering (SAR)
Denna telefonmodell uppfyller EU-kraven för
exponering av för radiovågor.
Exponeringsstandarden
för
trådlösa
mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific
Absorption Rate eller SAR Ett max SAR-värde
som
rekommenderas
av
Rådet
för
Europeiska unionen är 2,0 W / kg. SAR har
mätts
i
standardmanöverplatser
när
telefonen sänder med högsta certifierade
effekt i alla testade frekvensband.
Det högsta SAR-värde för denna enhet när
den testades mot örat var 0,883W/Kg.
Även om det kan finnas skillnader på SARvärdena för olika telefoner och i olika
positioner uppfyller telefonen alla EU: s krav
för radiofrekvent exponering.
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För din säkerhet
Ansvarsfriskrivning:
Bea-fon Mobile GmbH skall inte bära ansvar
för alla berörda, indirekta, särskilda,
tillfälliga eller oundvikliga skador som
orsakats av användning av produkten,
inklusive skador som har bedömts eller ej
bedömts som sannolikt att de kommer att
hända.
För eventuella förluster orsakade av
naturkatastrofer
(t.ex.
jordbävningar,
översvämningar osv) eller någon handling
eller olyckor (inklusive avsiktligt eller
oavsiktligt missbruk av användaren under
dessa
olyckor
eller
andra
onormala
förhållanden) som ligger utanför vår
ansvarsomfattning, bör inte ansvar ligga på
oss.
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Information
SL590, distributör Beafon
Tilläggsinformation: www.beafon.com eller
genom att be (på engelska) från adressen:
support@beafon.com

Adress:
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Österrike
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