Bruksanvisning
SL590

SV

Allmän information
Grattis till ditt inköp av Bea-fon SL590!
Läs denna information innan telefonen
används för att få bättre förståelse om hur
din telefon fungerar. Vi är inte ansvariga
för eventuella skador på grund av
missförstånd av denna information och
felaktig användning.
Vi strävar efter att förbättra våra
produkter och tjänster. Vi förbehåller oss
alla rättigheter att se över och ändra
beskrivningen av denna produkt och dess
programvara samt denna bruksanvisning
utan skyldighet att meddela någon om
sådana revideringar och förändringar.
Denna bruksanvisning är för bättre
användning av din telefon och inte ett
godkännande av eventuella tillbehör. Alla
bilder i denna bruksanvisning används
endast som referens. Det kan finnas
mindre skillnader mellan utseendet på
telefonen/knapparna/innehållet
på
skärmen
som
används
i
denna
bruksanvisning och själva telefonen. Se
din telefon för faktiskt förhållande. Vissa
funktioner som introducerats i denna
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bruksanvisning
är
nätverkseller
prenumerationsstödda
funktioner.
Kontakta din nätoperatör för ytterligare
information.
Kontrollera förpackningens innehåll för att
säkerställa att alla komponenter som
anges nedan ingår. Om produkten är
defekt eller om en del fattas, kontakta
genast återförsäljaren där du köpte
telefonen.
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Allmän information
Din Bea-fon SL590-låda innehåller:
• 1 mobiltelefon (SL590)
• 1 bordsladdare (SL590)
• 1 reseladdare (SL590)
• 1 batteri (SL590)
• 1 USB-kabel (SL590)
• 1 bruksanvisning (SL590)
Om du tycker att teckensnittet i
bruksanvisningen är svårt att läsa, kan du
även hitta denna bruksanvisning på vår
webbplats där du kan justera storleken på
bruksanvisningen.
Gå till: www.beafon.com/Products

Enhetskod:
Denna
enhetskod
säkerställer
att
obehöriga personer inte kommer att
kunna använda telefonen. Den förinställda
koden är 0000

Pinkod:
Pinkoden levereras till dig av din operatör
tillsammans med SIM-kortet och/eller
regleras eller inrättas av dig.
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Din telefon

1
2
3
4

5
6
7

Nummer för direktuppringning M1
(navigering vänster)
Huvudmeny /vänster meny-knapp
Uppringning/samtalshistorik
* -knapp, Tryck på denna knapp på
skärmen
för
att
ange
följande
symboler: */+/P/W.
Högtalare
Kameraknapp
OK knapp för att godkänna val
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8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

Nummer för direktuppringning M2
(navigering höger)
Höger menyknapp, du kommer också
till telefonboken med denna knapp.
Ström på/av/avsluta-knapp
Piltangenter:
Pil
upp:
Från
startskärmen
till
Meddelanden menyn
Pil ner:
Från startskärmen till fotokontakter
Pil till vänster:
Från startskärmen till kalendern
Pil till höger:
Från startskärmen till alarm-funktion
Knappen #. Tryck länge på den här
knappen för att växla mellan tyst läge
och allmänna lägen; I redigeringsläge
ändrar du inmatningssättet av text.
SOS-knapp
Polyfon-högtalare
Headset, uttag 3,5 mm
Mikro USB-port för laddning
Volymknapp +
Lampknapp, Håll inne för ficklampa
Volymknapp -
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Komma igång
Vad är ett SIM-kort?
Varje mobiltelefon har ett SIM-kort
(Subscriber Identity Module). Detta är ett
mikrochip
som
innehåller
personlig
information
såsom
namn
och
telefonnummer. Din telefon fungerar inte
utan det. Om du redan har kontakter på
SIM-kortet, kan de föras över i de flesta
fall.
Förvara SIM-kortet utom räckhåll för barn.
SIM-kortet kan lätt skadas eller böjas. Du
bör därför hantera SIM-kortet med
försiktighet vid installation och/eller
borttagning.

Sätt in SIM-kortet och Micro SDkort
1. Se till att telefonen är avstängd och
laddaren kopplats bort från telefonen.
2. Vänd på telefonen och ta bort
batteriluckan.
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3. Ta bort batteriet om det redan är isatt.
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4. Du kan se två kortplatser (vänster
sida: SIM, höger sida: Micro SD).
5. Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIMkortplatsen.
Kontrollera
att
de
guldfärgade kontakterna på SIM-kortet
är vända nedåt och att det avfasade
hörnet är till höger.
6. Minneskort: Skjut in Micro SD-kortet i
Micro SD-kortplatsen. Kontrollera att
de guldfärgade kontakterna på SDkortet är vända nedåt.
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Sätt i batteriet enligt följande
1. Sätt i batteriet genom att rikta de
guldfärgade kontakterna i telefonens
batterifack.
2. Tryck ner den övre delen av batteriet
tills det ”klickar” på plats.
3. Stäng batterifacket genom att skjuta
luckan till stängt läge tills du hör
”klick”.

Ladda batteriet
Du kan ladda SL590-batteriet på två sätt:
A. Skrivbordsladdning
B. Headsetladdning
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Mobiltelefonens
litiumbatteri
kan
användas omedelbart efter uppackning.
Ett nytt batteri är inte helt laddat och
fungerar
bäst
när
en
full
laddning/urladdning har utförts 3 gånger:
1. Anslut laddaren till kontakten för
laddaren.
2. Anslut den andra änden till ett eluttag.
3. Telefonen kan behöva flera timmar för
att laddas helt.
När telefonen är avstängd, kan det ta
några sekunder för laddningssymbolen
att visa sig och den visar hur mycket
av laddningen som är klar.
När telefonen är påslagen börjar
batteriikonen blinka när laddningen
påbörjas och slutar blinka med fulla
streck i batteriikonen när du är klar.
4. Batteriet är fulladdat när den röda
LED-lampan är släckt. Koppla från
laddaren
från
telefonen
och
vägguttaget.
Obs! Ladda batteriet i minst 12 timmar
innan du använder telefonen för första
gången.
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Slå på eller av telefonen
Se till att SIM-kortet är insatt i
mobiltelefonen och att batteriet är laddat.
1. Tryck på den röda knappen för att slå
på telefonen.
2. Ifall uppmanad, välj språk och tryck
OK.
3. Om du tidigare har angett en PIN-kod
kommer telefonen nu att fråga efter
koden. Skriv in PIN-koden och bekräfta
med OK.
4. För att stänga av telefonen håller du
ned den röda knappen i två sekunder.
Om du inte satt in ett SIM-kort, visar
telefonen sätt in SIM-kort. Ingen av de
funktioner som är relaterade till SIMkortet kan användas. Du kan endast ringa
nödsamtal.
Obs! Om du anger fel PIN-kod tre gånger
i rad kommer telefonen kräva att du
anger en PUK-kod. Du har fått denna
PUK-kod tillsammans med SIM-kortet.
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Skärm (standby-läge)
1

2

7
1. Signalstatus
2. Piktogram

3
4
5
6
8

3. Batteristatus
4. Nätverksoperatör

5. Tid
6. Dag
datum
7. Meny
8. Namn

och

Beskrivning av lysdioder
Grön
lysdiod
Röd lysdiod
Vitt
ljus

LED-

Inkommande
samtal,
missade samtal eller
olästa meddelanden
Lågt batteri (blinkar),
batteriet laddar (tänd)
Ficklampa

Kamera
LED-ljus
Skärm
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Skärmikoner:
Signalstyrka
De vertikala staplarna visar
styrkan på
nätverksanslutningen. SIMkortet har signal.
Nya meddelanden
Den här ikonen visar när du får
ett nytt meddelande.
SIM-kortet innehåller ett oläst
meddelande
Inkorgen är full.
Den här ikonen blinkar när
inkorgen är full och du behöver
radera meddelanden för att
kunna ta emot nya
meddelanden.
Hörlurar
Den här ikonen visar när du
kopplar in hörlurar. Röst hörs
från hörlurarna.
Missade samtal
Den här ikonen visas när du
visar det missade samtalet.
SIM-kortet innehåller ett
missat samtal.
Larmtyp
Ringsignal
Endast tyst läge och vibration
på
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Vibrera och ringsignal

Vidarekoppling av samtal
Den här ikonen visas när du
vidarekopplar alla samtal.
SIM-kortet har ställts in till
vidarekoppling av samtal.
GPRS
Den här ikonen visas när
GPRS-anslutningen är
tillgänglig eller aktiv.
Starta alarm
Den här ikonen visas när du
startar alarmet.
Roaming
Den här ikonen visas när
telefonen är i roaming-läge.
SIM-kortet använder roaming.
Bluetooth
Den här ikonen visas när
Bluetooth är aktiverat.
Batteristyrka
Den här ikonens färg ändras
beroende på batteristyrka:,
,

,
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Menyanvändning
Menylistor används för installation och
användning.
Vänster och höger menyknappar är
inledningsvis Meny ( ) och Telefonbok (
).
Obs: symboler visas inte om klockan, med
analog stil, är inställd till viloläge.
Tryck Meny ( ) och skärmen ändras och
valknapparna blir OK och Tillbaka.
Använd Upp eller Ner för att flytta upp och
ner i menylistan och OK eller Bakåt för
nästa eller föregående skärm.

Ficklampa
Tryck och håll inne volymknappen på sidan
av telefonen för att slå på/av den inbyggda
ficklampan.

Ansluta valfritt headset
Du kan använda ett headset (medföljer ej)
av typen 3,5 mm, koppla till headset19

anslutningen på övre delen av telefonens
sida.
När du använder headset, inklusive de
som är godkända av Beafon, observera
volymnivåerna
och
läs
säkerhetsinstruktionerna
i
bruksanvisningen.
Anslut
inte
inkompatibla produkter.
Headset-ikonen visas när headsetet är
korrekt insatt.

Headset-anslutning
Anslut headset-tillbehör för användning av
headset. (3,5 mm ljudkontakt)
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Samtalsfunktion
Ringa ett samtal
1. För att ringa ett samtal anger du
telefonnumret
med
prefixet
och
trycker på den gröna knappen. För
internationella samtal anger du ”+”
genom att trycka på  i 2 sek. Skriv
sedan
in
landskoden
följt
av
telefonnummer, där 0:an i prefixet tas
bort.
2. Om du har skrivit in fel nummer, tryck
på ”höger” valknapp Radera för att ta
bort siffran till vänster om den
blinkande markören.
3. Tryck på den gröna knappen för att
ringa numret.
4. Tryck på den röda knappen för att
avsluta
samtalet
eller
avbryta
uppringningen.

Ringa ett samtal genom att
använda telefonboken
Om du har sparat ett namn och nummer i
telefonboken kan du också använda
telefonboken för att ringa ett samtal.
I standby-läge, tryck på ”höger” valknapp
för att gå till Telefonbok.
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1. Bläddra med upp -och nedåtpil till det
namn som du vill ringa upp.
2. Tryck på den gröna knappen för att
ringa numret.
3. Tryck på den röda knappen för att
avsluta
samtalet
eller
avbryta
uppringningen.

Besvara ett samtal
I händelse av ett inkommande samtal,
kommer telefonen att ringa och/eller
vibrera,
samt
visa
numret
eller
motsvarande namn.
1. Tryck på den gröna knappen eller
Svara om du vill besvara ett samtal.
2. Tryck på den röda knappen eller ljudlös
om du vill avvisa ett samtal, eller för
att
avsluta
anslutningen
efter
samtalet.
Hörlurar-/Bluetooth-läge: När du ansluter
hörlurar (inklusive Bluetooth-hörlurar),
kan du svara på ett samtal genom att
trycka på knappen på hörlurarna.
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Användning under ett samtal
Tryck på höger menyknapp för handsfree
Tryck på ”Val” för att utföra följande
åtgärder under ett samtal:
Tyst:
Aktivera/inaktivera
mikrofonen
Telefonbok:
För
att
gå
till
telefonbok.
Parkera:
Parkera
det
här
samtalet.
Meddelande: För
att
gå
till
meddelanden.
Nytt samtal:
För att ringa ett samtal
Avsluta:
Avsluta detta samtal.
Handsfree
Under ett samtal kan du slå på eller slå av
handsfree-utrustningen (högtalare på)
med höger meny-knapp.
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Meny
Tryck på uppåtpilen för att gå till Meny.
Bläddra genom menyn genom att
använda pil-knapparna.
1. Telefonbok
4. Hjälpredor
1. Kontakter
1. Alarm
2. Lägg till kontakt 2.Påminnelser
3. Snabbuppringni
3.Kalkylatorn
ng
4.Kalender
4. Direktnummer
5. Tjänster
5. Bildkontakt
5. Multimedia
6. Inställningar
1. Kamera
2. Meddelande
2. Bildvisare
1. Skriv
3. FM-radio
meddelande
4. Filhanterare
2. Inkorg
6. Inställningar
3. Utkast
1.Profil
4. Utkorg
2.SOS-inställningar
5. Skickade
3.Telefoninställningar
meddelanden
4.Samtalsinställninga
6. SMSr
inställningar
5.Blockera fuktionen
3. Samtalslog
6.Nätverkinställningar
1. Missade samtal
7.Säkerhetsinställnin
2. Uppringda
gar
samtal
8.Anslutning
3. Mottagna
9.Återställ
samtal
fabriksinställningar
4. Töm
samtals
loggarna
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Telefonbok
Du kan lagra namn och telefonnummer i
den interna telefonboken (upp till 250) och
i SIM-telefonboken (beroende på SIM,
men maximalt 250).

Öppna telefonboken
I viloläge, tryck på Höger menyknapp.
I viloläge, tryck på Vänster menyknapp,
Telefonbok och tryck på OK
Obs!
Indikerar poster i SIMtelefonboken,
Indikerar poster i den
interna telefonboken.

Lägga till ny kontakt:
1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Lägg till kontakt och tryck på
vänster menyknapp
3. Välj önskad lagring, Till SIM eller Till
telefon, om du väljer Till telefon: kan
du ändra Namn, Nummer och
Uppringarens rington. Tryck på Val och
Spara om du vill spara kontakten.
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Ändra en telefonbokspost:
1. Tryck på höger menyknapp för
telefonboksökning för att välja vilken
kontakt du vill ändra, tryck på vänster
menyknapp och välj Ändra för att
ändra namnet, tryck på Ner för att
ändra nummer.
2. Tryck Val och OK för att spara
ändringarna.

Radera alla poster från telefon eller
SIM-kort
1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Telefonboksinställningar och tryck
på vänster menyknapp
3. Välj Radera alla kontakter och tryck på
vänster menyknapp
4. Välj Från telefon eller Från SIM 
Radera alla
5. Tryck på OK igen för att bekräfta

Kopiera alla poster från telefon eller
SIM-kort
1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Telefonboksinställningar och tryck
på vänster menyknapp
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3. Välj Kopiera alla och tryck på vänster
menyknapp
4. Välj Till telefon eller Till SIM  Från
SIM/Telefon
5. Tryck på OK igen för att bekräfta

Lagra en post i telefonboken till en
knapp för snabbuppringning (2-9)
1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Snabbuppringning och tryck på OK
3. Ställ in Status till På, tryck ned för att
Ställa in nummer.
4. Tryck på OK och skärmen visar, 2-9
5. Tryck på Upp eller Ner för att välja
knappen att spara till
6. Tryck på OK för att bekräfta posten i
minnet.

Direktnummer:
1. Välj Meny, Telefonbok och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Direktnummer och tryck på
vänster menyknapp.
Lägg till M1 och M2 ringda nummer.
Tryck, i standby-läge, på M1 eller M2 för
att ringa
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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 ändra en fotokontakt, tryck på
”Val” (vänster menyknapp), välj Ändra
och bekräfta med ”OK” (vänster
menyknapp).
4. Slå in telefonnumret och lägg till en
bild på uppringaren.
5. Du har möjligheten att ta en bild direkt
med kameran (från kameran) eller
välja ett redan sparat foto (från en
mapp) med hjälp av filhanteraren.
6. Lägg till fotot och bekräfta med ”OK”
(vänster menyknapp)
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7. När du är klar med ändringen av
kontakten, tryck på ”Tillbaka” (höger
menyknapp) för att spara, och tryck på
”Ja” (vänster menyknapp).
Obs! För att spara flera bilder behöver du
ett Micro SD-minneskort. (Ej inkluderat i
tillbehören)

Meddelanden
Skriva meddelanden
1. Välj Meny, Meddelande och tryck på
OK
2. Tryck på Skriv meddelande
3. Välj SMS eller MMS och tryck på OK
I den här menyn kan du komponera
meddelanden. Antalet bokstäver som
används visas längst ut till höger på
skärmen.

Textinmatning:
Följande funktioner är tillgängliga:
 Tryck på 0 för mellanslag.
 Tryck på *-knappen för att lägga till
specialtecken. Använd ”Pilknapparna”,
29





”M1” och ”M2”-knapparna, för att
navigera till önskade symboler.
Tryck på pilknappen för att flytta
positionsindikatorn åt vänster eller
höger.
Tryck på Radera för att radera en
bokstav. Tryck och håll inne Radera för
att radera en hel text.
Tryck på #-knappen för att växla
mellan stor och liten bokstav och
ordigenkänning: Smart, ABC, abc, 123
och håll ett öga på symbolen längst
upp till vänster av skärmen.

Inkorg:
Denna Inkorg är till för att lagra mottagna
SMS-meddelanden. Beroende på valt läge,
vibrerar eller ringer telefonen när du får
ett nytt meddelande. I standby-läge ser du
denna
ikon tills du har läst det nya
SMS-meddelandet.
Du kan välja följande alternativ när du
läser dina mottagna SMS:
Visa, Svara med SMS, Svara med MMS,
Uppringare,
Vidarebefordra,
Radera,
Radera alla, Spara till telefonbok* I
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alternativet
Avancerat:
Kopiera
till
telefon* Flytta till telefon*, Kopiera alla
och Flytta alla.
*Dessa alternativ kanske inte visas
beroende på lagringsplatsen.
Obs!
Den
nya
meddelandeikonen
fortsätter blinka i standby-läget när
inkorgen
är
full.
Radera
några
meddelanden för att kunna ta emot nya.

Utkast:
I
utkast
kan
du
visa
utkastmeddelanden du har sparat.

SMS-

Du kan välja följande alternativ vid läsning
av utkast:
Visa, Skicka, Redigera, Radera, Radera
alla och avancerat.

Utkorg:
I utkorgen kan du visa meddelanden du
inte har skickat men sparat.
Du kan välja följande alternativ när du
läser dina skickade SMS:
Skicka, Ändra, Radera och Radera alla.
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Skickade meddelanden
Gå till Skickade meddelanden för att se
meddelanden som du har skickat.
Du kan välja följande alternativ när du
läser dina skickade SMS:
Visa, Vidarebefordra, Radera, Radera alla
och Avancerat.
I alternativet Avancerat: Kopiera till
telefon* Flytta till telefon*, Kopiera alla
och Flytta alla
*Dessa alternativ kanske inte visas
beroende på lagringsplatsen.

Informationsmeddelanden
Sök
sändningsmeddelanden.
Dina
alternativ inkluderar följande:
Mottagarläge: Aktivera eller inaktivera
mobilsändning.
Kanaler: Du kan lägga till, redigera och
radera den aktuella kanalen och avbryta
läsningen.
Språk: Ange språk för mobilsändning.
Läs meddelanden: Spara information
om mobilsändning
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Röstbrevlåda
Röstmeddelande är en tjänst som
tillhandahålls av din nätoperatör. För mer
information
och
för
inkorg
för
röstmeddelanden,
kontakta
din
nätoperatör. När du har ett nytt
röstmeddelande kommer din telefon att ta
emot ett meddelande.
1. Välj Meny, Meddelande och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Röstmeddelandeserver och tryck
på vänster menyknapp.
3. Tryck på Val och välj Ring eller Ändra.
4. Om du väljer Ändra, ändra ditt namn
och nummer för röstmeddelande. När
du angett numret, tryck på OK.

I standby-läge:
Tryck och håll inne knapp nummer 1 för
direkt uppringning av Servern för
svararen. Endast nummer sparade under
röstmeddelandeadressen 1 rings upp.

Meddelandeinställningar
Du kan definiera SMS-inställningar.
Följande funktioner är tillgängliga:
33

SIM (Profilinställningar):
Här kan du bland annat lägga in nummer
till
meddelandeservicecenter
(SMSC)
(beroende på nätverksoperatör) och andra
SMS-inställningar.

Minnesstatus:
Med det här alternativet visas SMSminnesstatus från ditt SIM-kort och
telefonen.

Räknare för textmeddelanden:
Räknar antalet skickade och mottagna
textmeddelanden

Skickade meddelanden:
Slå på/av lagringsplatsen för skickade
meddelanden

Önskad lagringsplats:
Välj lagringsplats för SMS på Telefon eller
SIM

Multimediameddelanden
Datakonto:
Välj det datakonto som ska användas

Gemensamma inställningar:
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Följande inställningar är tillgängliga:
Skapa, Skicka, Hämta, Önskad lagring och
Minnesstatus.
Viktig anmärkning:
För att kunna skicka eller ta emot
MMS måste du ha ett Micro SDminneskort med upp till 16GB minne.
För att konfigurera MMS-inställningarna
korrekt
ska
du
kontakta
nätverksoperatören. Du kan skapa ett
datakonto i följande meny: Inställningar –
Anslutning – Datakonto.

Samtalshistorik
Missade uppringda och Mottagna
Telefonen registrerar telefonnumret från
Missade, Mobilnummer, Uppringda och
Alla samtal.
När du trycker på OK för Missade,
Uppringda eller Mottagna, kan du se
samtal som var Missade, Uppringda eller
Mottagna. Om du trycker på Val kan du
göra följande:
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Visa, Ring, Skickade textmeddelande,
Skickade multimedia-meddelande, Spara
till telefonbok och Radera.

Radera samtalsloggar
Du kan radera alla poster för Uppringda,
Missade och Mottagna samtal, du kan
också välja radera Alla samtal för att
radera alla poster i samtalsloggarna som
nämns ovan.

Hjälpredor
Alarm
1.

Välj Meny, Hjälpredor och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Alarm och tryck på vänster
menyknapp.
Du kan ställa in upp till 5 olika alarm.
För att ställa in väckarklockan:
1. Välj ett alarm och tryck på Redigera.
2. Ändra alarm: Ställ in På eller Av, (med
hjälp av knapparna M1 och M2) Tid,
Upprepa och larmtyp.
3. Tryck på Spara för att spara Alarm.
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När larmet ljuder kan du stoppa larmet
genom att trycka på Stopp. Om du trycker
på Snooze, stoppas larmet och ljuder igen
efter 5 minuter.

Till påminnelser
1.
2.

Välj Meny, Hjälpredor och tryck på
vänster menyknapp.
Välj Till påminnelser och tryck på
vänster menyknapp.

Lägg till händelser:
Välj Val och välj Lägg till.
Ange önskade detaljer.
För att spara händelsen, tryck på Val och
Spara.
Om det finns några befintliga händelser i
uppgiftslistan, tryck på Uppåt-/Nedåt knappen för att välja en händelse för att
komma till Val: Visa, Lägga till, Ändra,
Radera, Radera förfallen, Radera alla och
Visa ofullbordade

Kalkylatorn
1.

Välj Meny, Hjälpredor och tryck på
vänster menyknapp.
2. Välj Kalkylator och tryck på vänster
menyknapp.
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Telefonen är utrustad med en kalkylator.
Denna
kalkylator
har
begränsad
noggrannhet och fel avrundning kan
förekomma, speciellt vid långa divisioner.
I läget Kalkylator finns följande funktioner
tillgängliga för dig:
Knapp

Funktion
Använd knapparna
1 till 0 för att infoga
en siffra.
För att infoga en
decimal
+
x
÷
=

1-0
#
Uppåtpiltangent
Nedåtpiltangent
Pil till vänster
Pil till höger
Kameraknapp


Använd knapparna 1 till 0 för att infoga
en siffra.
 För att infoga ett decimaltecken tryck
på #.
 Tryck på uppåt -och nedåtpilarna för
+, För att få resultatet, tryck på Lika med.
Tryck och håll inne Radera för att rensa
skärmen och göra en ny beräkning.
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Kalender
1. Välj i menyn Hjälprädor, och tryck OK
2. Välj Kalender och tryck OK
3. För att tillägga händelser:
4. Tryck Alternativ och välj Lägg till
händelse.
5. Mata in detaljerna.
6. För att spara, tryck Alternativ och välj
Spara.
7. Om det finns en lista över händelser
kan du med pilarna upp / ner välja
händelse och redigera den: Se,
tillägg, redigera, radera, se förfallna,
radera alla och se särskild period.
8. I kalendern kan du navigera med
pilknapparna för att bläddra bland
olika dagar och månader.
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Multimedia
Kamera
Ta en bild:
Rikta kameralinsen mot en plats/ett objekt
och tryck på ”kamera” för att ta en bild.
Håll kameralinsen stadigt under ett tag för
bättre bildkvalitet.
Viktigt: Om du vill spara flera bilder
ska du använda ett minneskort (Micro
SD-kort upp till 16 GB).
I
fotoläge
är
följande
tillgängliga för dig:
Knapp
1
2
4
6
Pil till
vänster
Pil till
höger

funktioner

Funktion
Ändra
bildupplösning
Bildkvalitet
Vitbalans
Fördröjningstimer
Underexponerad bild
(EV-)
Överexponerad bild
(EV+)
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Under Val
funktioner:

kan

du

öppna

följande

Bilder:
Här kan du se sparade bilder. Även de
bilder du fick via Bluetooth. Bilderna som
tas med kameran sparas som .jpg-filer.
Om du trycker på Val kan du välja följande
alternativ för en bild: Visa, Webbläsarstil,
Skicka, Använd som, Byt namn, Radera,
Sortera efter, Lagring och Bildinformation.
Kamerainställningar:
Här kan du ställa in Slutarljud, EV,
Kontrast, Anti-flimmer och Självutlösare.
Bildinställningar:
Här kan du ändra Bildstorlek och
Bildkvalitet.
Vitbalans:
Gör
inställningar
enligt
omgivande
ljusförhållanden.
Motivläge:
Här kan du välja mellan: Automatisk eller
Mörkerläge.
Effekter:
Här kan du lägga till olika bildeffekter.
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Lagringsutrymme:
Välj lagring: Telefon eller Minneskort
(rekommenderas
att
använda
minneskortet)
Återställ till fabriksinställningar:
Återställ fabriksinställningarna.
Obs! Bilder kan lagras i telefonen. Använd
ett minneskort för fler bilder.

Visa bilder
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 finns tillgängliga för
dig under Val: Visa, Webbläsarstil, Skicka,
Använd som, Byt namn, Radera, Sortera
efter, Lagring och Bildinformation.

FM-radio
1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK
2. Välj FM-radio och tryck på OK
Den inställda frekvensen visas.
I FM-radioläge finns följande funktioner
tillgängliga för dig:
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Knapp

Pil till höger
Volymknapp +

Funktion
Sök föregående
kanal
Sök nästa kanal
Höj volymen

Volymknapp -

Sänk volymen

OK knapp

Slå
på/av
radiofunktionen

Pil till vänster

Ange Val, för att kunna utföra följande:

Kanallista:
Du kan lagra upp till 30 kanaler.

Manuell inmatning:
Inmatning av din föredragna FM-frekvens.

Spara aktuell kanal:
När en station hittats, välj Spara aktuell
kanal och tryck på OK
Obs! Automatisk sökning kan ta lite tid, så
var tålmodig.
Anslut ett headset till headsetuttaget för
bättre radiomottagning.

Filhanterare
1. Välj Meny, Multimedia och tryck på OK
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2. Välj Filhanterare och tryck på OK
Tryck på vänster menyknapp för att ange
Filhanterare. När minneskortet är insatt
kan du göra två olika val: Telefon och
Minneskort. Välj en av dem och du kan se
innehållet enligt följande:
Ange Telefon eller Minneskort och tryck
därefter på vänster menyknapp för att få
tillgång till undermenyer.
Om du trycker på Val för en fil eller mapp
kan du välja följande alternativ.
Öppna:
Visa innehållet i den valda mappen.
Ny mapp:
Skapa en ny mapp.
Namnbyte
Byt namn på en mapp.
Radera:
Radera en mapp.
Formatera
VAR FÖRSIKTIG! Med den här funktionen
raderas alla data på lagringsenheten.
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Inställningar
Profiler (Toninställningar)
1.
2.

Välj Meny, Inställningar och tryck på
OK
Välj Profiler och tryck på OK

Öppna funktionen, visa profillägeslistan,
inklusive Allmänt, Tyst, Möte, Utomhus.
Välj ett läge och öppna alternativmenyn:
Aktivera: Aktivera profilläge.
Anpassa: Anpassa
profilläget
enligt
följande:
Larmtyp,
Ringtyp,
Ringsignal,
Ringsignalsvolym,
Meddelandesignal,
Meddelandevolym,
Alarmsignal,
Alarmvolym, Knappljud, Knappsatsvolym,
Ström på, Locket öppet, Locket stängt och
Systemlarm.
Återställ: Återställ inställningarna till
standard.

Ljudlöst läge
Ljudlös är en förinställd profil med
ringsignal,
knappljud
och
meddelandesignal inaktiverat. Alarmet
ringer även när telefonen är inställd till
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ljudlös. Tryck och håll inne # för att
aktivera/inaktivera ljudlöst läge.

SOS-inställningar
SOS-funktionen är en enkel funktion som
kan spara liv i beslutsögonblicket. Totalt
kan du spara 5 SOS-nummer (släktingar,
grannar, vänner och räddningstjänst).
Dessa nummer, som tidigare sparats i
ordning, slås automatiskt vid ett SOSsamtal genom att trycka på SOS-knappen
på mobiltelefonens baksida. Under SOSsamtal hörs en varningssignal för
personen som du ringde, så att han/hon
informeras om nödsituationen! Om du inte
kan komma fram till det första numret,
kommer det andra numret att ringas upp
etc. Om du inte kan komma fram till det
andra numret, kommer det tredje numret
att ringas upp etc.
Om inget nödnummer sparas eller
telefonkortet har förbrukats, eller du inte
kan använda nätverket (t.ex. roaming ej
aktiverat), kan du ringa 112 eller ett annat
nummer på den numeriska knappsatsen.
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SOS-beskrivning
Tryck på SOS-knappen på mobiltelefonens
baksida i 3 sekunder. Om du vill stoppa
eller avsluta SOS-samtalet, tryck igen på
SOS-knappen.
Funktionalitet:
Genom att trycka på SOS-knappen,
kommer telefonen att skicka ett SOS SMS
till personen (ifall nödkontakten har ett
mobil- eller telefonnummer med SMSfunktion) med nödnumret som du tidigare
sparat och kommer automatiskt att ringa
upp personer i förbestämd ordning. (SOSknappen fungerar även när knapplåset är
på). Mobiltelefonen slår på handsfreefunktion med full volym och samtidigt, om
SOS-samtalet inte besvaras inom 25
sekunder, kommer nästa samtal att ringas
upp, o.s.v.
Obs!
 Om du vill stoppa eller avsluta SOSsamtalet, tryck på höger menyknapp
eller SOS-knappen.
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Som
regel
kan
internationella
nödsamtal, 112, fortfarande ringas
utanför din nätoperatörs regionala
nätverk.



Vid byte av telefonkort: Se alltid till att
det finns tillräckligt med kredit på ditt
telefonkort
eftersom
privata
nödnummer inte kan ringas utan
tillräckligt med kredit.

Observera:
Om
SOS-samtalet
vidarekopplas till röstbrevlådan kommer
SOS-samtalet att avslutas.
Observera: Om du vill spara SOS-nummer
till exempelvis ambulans, polis, brandkår
etc., som ett SOS-nummer, måste du i
förväg skaffa tillstånd från var och en av
dessa institutioner. Vi avsäger oss allt
ansvar för eventuella kostnader som
uppstår om numren rings upp av misstag.
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SOS-inställningar
1.
2.

Välj Meny, Inställningar och tryck på
OK
Välj SOS och tryck på OK

Ställ in SOS:
Slå på eller av tonfunktionen för SOSalarm.

Nödnummer:
Här kan du redigera och spara maximalt
fem SOS-nummer i telefonen.

Nödmeddelanden:
Redigera innehållet i SOS-meddelandet,
som skickas ut automatiskt när SOSfunktionen används.

Telefoninställningar
1.
2.

Välj Meny, Inställningar och tryck på
OK
Välj Telefoninställningar och tryck på
OK

Tid och datum:
Ställ in hemstad och tid och datum
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Språk:
Här kan du välja språket som du vill
använda.

Onskade inmatningsmetod:
Här kan du välja inmatningsmetoden för
skrift.

Skärmegenskaper:
Bakgrundsbild
Välj din favoritbakgrundsbild för standbyfönstret.
LCD-bakgrundsljus
Här kan du ställa in tiden (sekunder) och
ljusstyrkan för LCD-bakgrundsljuset.

Samtalsinställningar
1.

Välj Meny, Inställningar och tryck på
OK
2.
Välj Samtalsinställningar och tryck
på OK
Beroende på nätoperatörens support och
abonnemang kan du välja följande
alternativ:

ID för uppringaren:
Ställ in funktionen för uppringare-ID
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Samtal väntar:
När denna nättjänst är aktiverad meddelar
nätverket om ett nytt inkommande samtal
under ett pågående samtal. Tryck på OK
för att besvara det väntande samtalet. Det
första samtalet kommer att parkeras eller
tryck på den röda knappen för att avvisa
samtalet.

Vidarekoppling av samtal:
För att vidarekoppla inkommande samtal
till röstbrevlådan eller något annat
telefonnummer (nättjänst). Välj det
vidarekopplingsalternativ som du vill
använda. Flera vidarekopplingsalternativ
kan vara aktiva samtidigt.

Samtalsspärr:
Med denna nättjänst kan du begränsa
utgående och inkommande samtal med
din telefon.

Mera intällningar:
Svarssätt:
Svara med luckan
Öppna
luckan
för
inkommande samtal.
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att

svara

på

Påminnelse om samtalstid:
Välj att antingen påminna dig Regelbundet
(30-60 sekunder) eller välj En gång (13000 sekunder) eller välj av.

Svarssätt
Valfri knapp
Tryck på valfri knapp för att svara.
Automatiskt svar i headsetläge
Telefonen svarar automatiskt på samtalet.

Blockera funktionen
Du
man
blockera
huvudmenyn:
Telefonbok,
Hjälpredor

funktioner

meddelanden,
och

i

Samtalslog,
Multimedia

Om du aktiverar blockeringen försvinner
den valda funktionen från huvudmenyn
tills du tar bort blockeringen.

Nätverksinställningar
1.

Välj Meny, Inställningar och tryck på
OK
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2.

Välj Nätverksinställningar och tryck
på OK
Denna
meny
är
ansluten
till
nätleverantörer, så kontakta dem när du
använder den här funktionen. Om du vill
ansluta till ett nätverk som inte har
roamingprotokoll med ditt originalnätverk
kommer telefonen att visa att du kan ringa
ett nödsamtal.

Nätverksval:
Beroende på stödet från nätoperatören,
kan du välja följande alternativ:
Valläge
Ställ in automatiskt- eller manuellt läge
GPRS-anslutning
Vid behov och alltid.
GPRS-anslutningsinställningar
Du
kan
välja
datainställning
samtalsinställning.

eller

Säkerhetsinställningar
1.

Välj Meny, Inställningar och tryck på
OK
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2.

Välj Säkerhetsinställningar och tryck
på OK
Du kan välja mellan följande val:
SIM-säkerhet: För att slå På eller Av din
SIM:s PIN-kod, ändra PIN och ändra PIN2.
Telefonsäkerhet: För att låsa telefonen
med ett lösenord. Standardlösenoret är:
0000.
Ändra lösenord: Här kan du ändra ditt
lösenord för: Telefonlösenord.

Anslutningar:
Du kan ansluta trådlöst till
Bluetooth-kompatibla enheter.

andra

Bluetooth:
1.
2.

Välj Meny, Inställningar och tryck på
OK
Välj Bluetooth och tryck på OK

Du kan välja mellan följande val:

Ström:
Här kan du välja att slå På eller Av
Bluetooth.

Synlighet:
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Du kan ställa in synligheten till på eller av.

Min enhet:
Lista över sparade enheter och gör att du
kan lägga till nya enheter; Sök ny enhet.

Sök ljudenhet:
Sök
efter
tillgängliga
Bluetoothljudenheter. Om Bluetooth inte är
aktiverat kan du aktivera det genom att
trycka på Ja.

Sök beskrivning för ljudenhet:
1. Genom att trycka på OK kommer
telefonen söka efter nya enheter.
2. Välj enheterna som du vill ansluta och
tryck på Koppla.
3. När du ansluter till en annan
Bluetooth-enhet behöver du ett delat
lösenord. Ange lösenordet och tryck på
OK.
4. Välj enheten från listan och tryck på
Val. Du kan välja mellan följande val:
Anslut, Namnbyte, Radera och Radera
alla.

Mitt namn:
Här kan du ställa in namnet för Bluetoothenheten.
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Avancerat:
Här kan du ställa in: Ljudväg, Lagring och
kontrollera Min adress.

Datakonton
För att kunna använda MMS-funktionen
måste du skapa ett datakonto.
Konfigurationen
av
datakontot
är
beroende av din nätverksoperatörs data.

Återställ fabriksinställningar
För att återställa vissa av menyfunktionerna
till originalinställningarna. Lösenordet är:
0000

Grundläggande specifikationer:
Nätverk-DualBand
Mått:
Batteri:
Standby-tid:
Samtalstid:

GSM 900/DCS1800
101x50,6x20,2 mm
Li-ion
3,7V
1000mAh
upp till 350 timmar*
upp till 300 minuter*

*Variationer i användningstid kan
förekomma beroende på SIM-kort,
nätverk, och användningsinställningar,
typ av användning och omgivning.
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Vanliga frågor och svar
Om du har frågor om din telefon, se
vanliga frågor och svar nedan. Om du
därefter inte kan lösa problemet, kontakta
mobiltelefonförsäljaren
eller
nätoperatören.

Det går inte att slå på telefonen:




Kontrollera batteriet, ta ut och sätt in
det korrekt igen.
Kontrollera ifall batterinivån är låg, byt
batteri eller ladda batteriet.
Kontrollera om fel PIN-kod slogs in
3 gånger i rad.
Om så är fallet är telefonen låst och du
måste ange din PUK-kod (kontakta din
nätoperatör för att få din PUK-kod).

SIM-fel:




Är SIM-kortet smutsigt? Rengör det.
Försök att återinstallera SIM-kortet.
Är SIM-kortet skadat? Kontakta din
nätoperatör.

Svag eller ingen signal:


Du kan befinna dig på en plats där
mottagningen är dålig, som en tunnel
eller källare, gå till en annan plats och
försök igen.
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Du kan försöka att vända dig om eller
gå närmare fönstret om du befinner dig
i ett rum.
Kontakta din nätverksoperatör om du
fortfarande har svag eller ingen signal.

Dålig samtalskvalité:




Svag signal? Se: Svag eller ingen
signal.
Kontrollera om batteriets batteristyrka
är låg. Ladda eller byt batteriet.
Använd höja volymen-knappen för att
ändra mikrofonvolymen under ett
samtal.

Kan inte ringa ett samtal:





Kontrollera om du angett korrekt
nummer och tryck på grön knapp.
Kontrollera om samtalsspärren är
inställd, avbryt den om så är fallet.
Kontrollera
om
SIM-kortet
är
registrerat på nätverket.
Om SIM-kortet är ett förbetalt kort, se
till att det finns tillräckligt med pengar
på kortet.

Kan inte ta emot samtal:




Är SIM-kortet registrerat på nätverket?
Kontrollera om din telefon är påslagen.
Kontrollera om skärmen visar ingen
signal, och se följande om så är fallet:
Svag eller ingen signal.
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Kontrollera om samtalsspärren är
inställd, avbryt den om så är fallet.

Skärmen är mörk:




Kontrollera om batteriets batteristyrka
är låg. Ladda eller byt batteriet.
Ändra bakgrunden.
Din telefon kan vara fuktig, se till att
den är torr.

PIN låst:


Kontrollera om fel PIN-kod slogs in
3 gånger i rad.
Om så är fallet är telefonen låst och du
måste ange din PUK-kod (kontakta din
nätoperatör för att få din PUK-kod).

Tips: om alla råd och lösningar inte kan
lösa dna problem, kontakta kundtjänst på
www.beafon.com. Demontera eller
reparera inte din telefon utan
professionell hjälp.
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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
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närheten
av
utrustning.

medicinsk

Stäng av telefonen när du
tankar
Använd inte telefonen vid
bensinstationer.
Använd
den inte nära bränsle och
kemikalier.
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
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förbjudet att använda den eller där den
kan vålla störningar eller fara.
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
distributionsområden),
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 och alla andra områden där
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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 0,972W/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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