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SÄKERHETSANVISNINGAR 

Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. 

 Du är själv ansvarig för hur du använder din telefon och konsekvenserna av dess användning. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner 

är förbjuden eller där det kan orsaka interferenser eller fara.  

Småbarn 

Lämna inte din telefon och dess tillbehör inom räckhåll för små barn och tillåt dem inte att leka med den. De kan skada sig s jälva eller andra, eller oavsiktligt 

skada telefonen. Telefonen innehåller små delar med skarpa kanter som kan orsaka skada eller som kan avlägsnas och orsaka kvävningsolyckor. 

 Störning 

Din telefon innehåller en sändare och en mottagare. När den är PÅ, tar den emot och sänder RF-energi. Hänsyn måste tas när du använder telefonen nära 

personliga medicinska apparater, sådana som pacemaker och hörapparater. Alla trådlösa telefoner är känsliga för störningar, vilket kan påverka prestandan. 

Vi (Jablocom) är inte ansvariga för några radio- eller TV-störningar orsakade av otillåtna ändringar på utrustningen. Sådana ändringar kan annullera 

användarens tillstånd att använda utrustningen.  
Din telefon har konstruerats för att inte överstiga exponeringen av radiovågor rekommenderad av internationella riktlinjer. Dessa riktlinjer har utvecklats av den 

oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och inkluderar säkerhetsmarginaler konstruerade för att säkerställa skyddet för alla personer, oavsett ålder 

och hälsa. 

ANMÄRKNING: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en klass B digital apparat, enligt del 15 av FCC (Federala 

kommunikationskommissionens) regler. Dessa begränsningar har beräknats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.  

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i överensstämmelse med anvisningarna, 

kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå. Om denna utrustning 

orsakar skadliga störningar på radio- och televisionsmottagningar, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmuntras 

användaren att försöka att korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:  

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.  

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.  

- Anslut utrustningen till ett annat uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.  

- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp. 

 Pacemakers 

Pacemakertillverkare rekommenderar att ett minimiavstånd på 15 cm bibehålls mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika potentiella 

störningar med pacemakern. Använd telefonen på ett avstånd av mer än 15 cm från pacemakern för att uppnå detta. 

Hörapparater 

Personer med hörapparat eller andra hörselimplantat kan erfara störande ljud när de använder trådlösa apparater eller när man  är i närheten. Störningsnivån 

beror på typ av hörapparat och avståndet från störningskällan, genom att öka avståndet mellan dem kan detta minska störningen. Du kan även  rådfråga 

tillverkaren för din hörapparat för att diskutera alternativ. 

Medicinska apparater 

Rådfråga vänligen din läkare och apparattillverkaren för att bestämma om funktionen av din telefon kan störa funktionen av din medicinska apparat. 

Sjukhus 

Stäng av din trådlösa apparat när du ombeds att göra det på sjukhus, kliniker eller hä lsovårdsinrättningar. Dessa krav ställs för att förhindra eventuella 

störningar på känslig medicinsk utrustning. 

 Trådlösa apparater kan orsaka störningar på flygplan. 

 Explosiva miljöer 

På platser med potentiellt explosiv miljö, följ alla uppsatta skyltar för att stänga av trådlösa apparater sådana som din telefon eller annan radioutrustning. 

Områden med potentiellt explosiv miljö inkluderar tankningsområden, under däck på båtar, bränsle- eller kemisk överföring eller lagringsinrättningar, områden 

där luften innehåller kemikalier eller partiklar, så som korn, damm, eller metallpulver. 

 Tändhatts- och sprängningsområden 

Stäng av din mobiltelefon eller trådlösa apparat när du befinner dig i ett sprängningsområde eller områden du ombedes att stänga av 

tvåvägsradioapparater eller elektroniska apparater för att undvika störningar av sprängningsarbete. Observera restriktionerna, och följ alla bestämmelser och 

regler. 

 Använd enbart det normala läget. När du ringer eller ta emot ett telefonsamtal, håll telefonluren till örat, med knappen mot munnen eller som du skulle 

göra med en vanlig fast telefon.  

 Försök inte att demontera telefonen eller dess tillbehör - enbart kvalificerad personal får installera och reparera telefonutrustningen. Om telefonen eller 

dess tillbehör har sänkts ned i vatten, punkterats, eller utsatts för ett allvarligt fall, använd den inte förrän du har låtit den kontrolleras av ett auktoriserat 

servicecentra.  

Hantera alltid din telefon med omsorg och dess tillbehör och förvara den förvara den på en ren och dammfr i plats. 

Måla inte din telefon eller dess tillbehör. 

Utsätt inte din telefon eller dess tillbehör för öppna lågor eller tända tobaksprodukter. 

Utsätt inte din telefon eller tillbehör för vätskor, väta eller hög fuktighet. 

Tappa inte, kasta eller försök inte att böja din telefon eller dess tillbehör.  

Använd inte hårda kemikalier, lösningsmedel eller frätande medel till att rengöra apparaten eller dess tillbehör.  

Utsätt inte din telefon eller dess tillbehör för extrema temperaturer, minimum -10 och maximum +55 grader Celsius. 

 Hantering och säkerhet för batteri och laddare  

Använd enbart Jablocoms godkända tillbehör och batterier. Anslut inte icke kompatibla produkter eller tillbehör. Se till att inte vidröra eller låta metallföremål, 

som mynt eller nyckelringar att komma i kontakt eller kortsluta batteriterminalerna. 

Använd batteriet och strömadaptern för dess avsedda användning. Använd aldrig en adapter eller batteri som är skadat.  

Telefonen har konstruerat att drivas av strömadaptern. Den begränsade kapaciteten av reservbatteriet ska enbart täcka nödsamtal i fall av strömavbrott.  

Din telefon kan bli varm under laddningen och under normal användning. 

 Kom ihåg att göra backup-kopior av all viktig data. 

 Denna produkt är enbart lämplig för inomhusanvändning. Din telefon är inte vattentät.  

 När du ansluter den till någon annan apparat, läs dess användarhandbok för detaljerade säkerhetsanvisningar.  

 När du ringer ett nödsamtal, säkerställ att telefonen är påslagen och fungerar. Slå nödnumret, och tryck sedan på den gröna knappen. Ange din adress. 

Avsluta inte samtalet förrän du ombeds att göra så. Denna telefon, liksom någon annan trådlös telefon, grundar sin användning på radiosignaler, vilka inte kan 

garantera en anslutning under alla villkor. Du ska därför aldrig lita enbart på en trådlös telefon för nödfallskommunikationer. 
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KOMMA IGÅNG – FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET 

Kontrollera innehållet i förpackningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sätt i SIM-kortet 
 
Sätt i SIM-kortet i uttaget på baksidan av telefonen, med 
guldchipet riktat nedåt och det avskurna hörnet mot uttaget. 
Skjut försiktigt in SIM-kortet i uttaget tills du känner ett klick. 
Säkra SIM-kortet genom att flytta låset till vänster. 
 
Om du vill avlägsna SIM-kortet, lås upp SIM-låset, tryck lätt på 
SIM-kortet och dra ut det. 
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Anslut mottagarkabel 
 

          

Installera reservbatteriet 

       
 

Anslut strömadaptern – slå på telefonen (ON) 
Meddelandet “ TTeelleeffoonneenn  kkoommmmeerr  iiggåånngg …” visas på LCD efter att 
strömadaptern har anslutits. 
 
Ifall ditt SIM-kort är skyddat med en PIN-kod, begär telefonen PIN-koden. 
Mata in PIN-koden och bekräfta genom att trycka på den gröna knappen 

eller OOKK. 
Ifall du matar in fel PIN-kod tre gånger i rad, blockeras PIN-koden. För att 
deblockera den, måste du mata in din PUK (Personlig deblockeringnyckel) 
– se dokumentationen för ditt SIM-kort för detaljer. 

Språk 

Telefonen ställer automatiskt in språket i överensstämmelse med landsnumret på ditt SIM-kort. Språk kan ändras 
manuellt i Inställningsmenyn.  

Ladda batteriet 
Batteriet är tomt vid leverans och behöver laddas före första användningen. Batteriet ska laddas i cirka 5 timmar för att 
uppnå full kapacitet. Batteriet laddas varje gång som telefonen är ansluten till strömadaptern – även när telefonen är 
avstängd. 
 

 Observera: Använd batteriet och strömadaptern för dess avsedda användning. Använd aldrig en adapter eller batteri som är 
skadat. Din telefon kan bli varm under laddningen och under normal användning. Telefonen har konstruerat att drivas av 
effektadaptern. Den begränsade kapaciteten av reservbatteriet ska enbart täcka nödsamtal i händelse av strömavbrott. Standard taltid 
för ett fullt uppladdat batteri är cirka 3 timmar. Standard standbytid är cirka 48 timmar. Batteriet minskar gradvis sin kapacitet under sin 
livslängd. För att uppnå de optimala parametrarna ska batteriet förvaras i en miljö mellan 5°C och 35°C. Utsätt aldrig batteriet för 
temperaturer över drifttemperaturområdet -10°C till +55°C. En apparat med ett varmt eller kallt batteri kan temporärt inte fungera, även 
när batteriet är fulladdat. Ett batteris prestanda är speciellt begränsat i temperaturer under fryspunkten. 
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DIN TELEFON 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extern analog telefon 
anslutning (beroende på 
modell) 

Uttag för laddare Plats för SIM-
kort 

USB-uttag 

Visar inkommande 
textmeddelande  

Tecken-knappar 

 ENTER och 
uppringningsknapp 

  Uppringningsknapp 

  Avbryt 
 

  Navigering 
 

  Öppnar din SMS-låda 

  Slår om det senast slagna numret 

  Öppnar samtalslistan 

  Öppnar din telefonbok 

 Högtalartelefon 

 Påbörjar ett nytt textmeddelande 
 

Snabbnummerknappar 

Styrka på den mobila 
nätsignalen 

Väljarknappar – den aktuella funktionen visas 
på LCD 

Namn på GSM-nät 

Batteristatus 

Analogt telefonuttag – endast för GDP-04A 

Visar för missade 
samtal 

Tid och datum 
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GRUNDFUNKTIONER FÖR SAMTAL OCH TELEFONBOK  

Ringa ett samtal 
Lyft på luren, slå telefonnumret som på en vanlig fast telefon och tryck på  RRiinngg  på LCD. Om du väntar, utan att trycka 

på någon knapp, kommer numret att slås automatiskt. Du kan även trycka på  handsfree-samtal. 

Anmärkning: För att mata in “+” tecknet för internationella samtal, tryck två gånger i snabb följd . 

För att avsluta ett samtal, lägg på luren eller tryck . Tryck för att radera ett samtal i handsfreeläge . 
 

Anmärkning: RADERINGSknappen avbryter automatiskt samtal eller andra aktiviteter . 

För att upprepa det sista slagna numret, tryck .  

Lägga till en ny kontakt i telefonboken 

Öppna telefonboken genom att trycka på . Välj <<nnyy  kkoonnttaakktt......>> genom att trycka på VVäälljj  elle r . Mata in 

kontaktnamnet och bekräfta med . Varje kontakt innehåller upp till 3 olika telefonnummer: Mobil , Företag  och 

Hem . Välj det lämpliga numret genom att trycka och mata in telefonnumret . Lagra posten genom att använda 

LLaaggrraa. 
 
Anmärkning: Du hittar fler detaljer om telefonboken i kapitlet Telefonbok. 

Slå ett nummer från telefonboken 

För att gå till telefonboken tryck  på knappen och rulla igenom kontaktlistan genom att använda .  Du kan även 

använda “snabb kontaktsökning” genom att skriva kontaktnamnet direkt på bokstavstangentbordet. Bekräfta  den 
valda kontakten och numret genom att slå det valda numret. 

Om du lyfter på telefonluren eller trycker på kommer set också att starta nummerslagningen. 
 

TEXTMEDDELANDEN (SMS) 

Kort Meddelande Service (SMS låter dig att skicka och ta emot textmeddelanden på upp till 1000 tecken. 

Skicka ett textmeddelande 

Tryck på knappen , placerad i den övre vänstra sidan på din telefons 
tangentbord för att skriva ett nytt meddelande. Mata in din meddelandetext och 
tryck på LLeevveerreerraa. Mata in mottagarens telefonnummer eller hämta det från 

telefonboken genom att trycka på . Bekräfta mottagarens nummer och 
skicka sedan meddelandet genom att trycka på OOKK . 
 

Anmärkning: Tryck för att byta mellan stora eller små bokstäver . Du kan aktivera / 

avaktivera CAPS LOCK genom att trycka i cirka 2 sekunder . Detta bekräftas av 

LCD-ikonen som växlar mellan AAbbcc, aabbcc och AABBCC.  det kan också användas som en standardväxlingsknapp på en dator – du 

kan samtidigt trycka på en Shift och en bokstavstangent . För att radera det tidigare tecknet, använd . 

Du kan mata in speciella symboler genom att trycka på knappen tillsammans med  knapp från den övre raden av QWERTY 

(tecken) knappar. För att öppna hela symboltabellen, tryck på knappen i cirka 2 sekunder . Välj den önskade symbolen och tryck 
på  SSäätttt  iinn  för att placera den i texten. 

Öppning av ett inkommande meddelande 
När ett nytt meddelande tas emot hör du en ljudsignal och den röda 
indikatorlampan upptill på den högra sidan av telefonen blinkar. Brevsymbolen 

visas på displayen . 
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Tryck för att läsa det mottagna textmeddelandet  och rulla igenom meddelandet genom att använda . 
Extrafunktioner, listade nedan, kan utföras genom att aktivera GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr menyn genom att trycka på 
knappen under displayen: 
 

RRaaddeerraa                – raderar det aktuella textmeddelandet 

SSvvaarraa           – skickar ett meddelande till sändaren av meddelandet 

LLeevveerreerraa  vviiddaarree   – skickar meddelandet vidare till en annan mottagare 

SSaammttaall                          – ringer upp meddelandesändaren 

DDeettaalljjeerr                – visar detaljinformation meddelandesändaren och tiden  

NNyy                              – påbörjar ett nytt textmeddelande 

LLaaggrraa  nnuummmmeerr              – sparar meddelandesändarens nummer i din telefonbok 

RRaaddeerraa  aallllaa                – raderar alla meddelanden i den aktuella mappen 
 
För att läsa tidigare mottagna meddelanden eller skicka meddelanden, öppnar du menyn MMeeddddeellaannddeenn genom att trycka 

 och välja  MMoottttaaggnnaa eller SSäännddaa. 

    
 

ANDRA FUNKTIONER 

Snabbvalsminnen 
Det finns sex knappar på din GDP-04 som kan användas för ofta uppringda nummer eller nödnummer. 
För att spara ett nytt nummer, håll nere den valda minnesknappen i cirka två sekunder tills TTeelleeffoonnnnuummmmeerr  visas. Slå 
telefonnummret och tryck på OOKK.  
För att ansluta snabbvalsknappen med en kontakt ur din telefonbok, gå till 
kontaktnamnet i din telefonbok och tryck ner och håll kvar den valda 
snabbvalsknappen i cirka 2 sekunder tills du ser bekräftelsen på displayen.  
Ytterligare 6 minnen är tillgängliga när du använder ringknappen med 

shiftknappen . 

Tillval 
Vissa speciella funktioner kan väljas under GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr i det normala funktionsläget. 

Tyst läge/Normalt läge 

Denna funktion gör det möjligt att växla till tyst läge där alla ljussignaler och ringningar är avaktiverade. Detta gör det 
möjligt för användaren att vara ansluten till nätverket medan han inte störs av inkommande samtal eller textmeddelanden.  

Stäng av 

Denna funktion stänger av telefonen. När den är avstängd, kan telefonen inte ringa eller ta emot samtal och inte heller ta 
emot textmeddelanden.  
 
Anmärkning: Batteriet laddas varje gång som telefonen är ansluten till strömadaptern – även när telefonen är avstängd. 
Batteriladdareindikatorn på displayen är aktiv när telefonen är avstängd, om batteriet laddas. 

Anmärkning: Telefonen kan även stängas av genom att trycka i mer än 3 sekunder .. 

För att slå på telefonen igen, tryck och håll tills  mmeeddddeellaannddeett  TTeelleeffoonneenn  kkoommmmeerr  iiggåånngg....  visas på 
displayen. 
Anmärkning: Telefonen startar automatiskt när adapterns strömkabel återansluts till telefonen. 

Resläge 

Denna egenskap säkerställer att telefonen inte oavsiktligt slås på. Resläget är enbart aktivt när telefonen enbart drivs av 
batteriet. 

För att slå på telefonen igen från resläge, tryck och håll tills det röda lampan aktiveras och skriv sedan ordet  
“START” på tangentbordet eller anslut effektadaptern igen. 
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AVANCERADE RINGFUNKTIONER 

Anmärkning: Vissa av de avancerade ringfunktionerna fungerar inte ordentligt om inte de är stöds av din GSM-operatör. 

Samtal väntar 
Funktionen samtal väntar anger ett inkommande samtal även när ett annat samtal pågår. 
Anmärkning: För att använda funktionen samtal väntar, kontrollera om den är aktiverad i inställningarna för GSM-nätverket - se kapitel 
Inställningar . 
 

Om ett nytt inkommande samtal anges, tryck för att svara på det väntade samtalet . Du kan även välja funktionerna 

GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr och  PPeennddllaa med väljarknappen. Det första samtalet sätts på väntan. För att växla mellan 

samtalen tryck igen . Båda samtalen kan avbrytas med . 

Konferenssamtal 
Funktionen konferenssamtal är en nätverksservice som tillåter upp till sex personer att delta i ett konferenssamtal. 
För att ordna ett konferenssamtal: 

 Etablera ett samtal till den första deltagaren 

  För att lägga till nya deltagare till konferenssamtalet mata in telefonnumret direkt och tryck eller välj kontakten 

ur telefonboken och tryck på  VVäälljj. Om du vill kan du sätta det första samtalet på väntan genom att 
först trycka på GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr och sedan  PPaarrkkeerraadd.  

 När det nya samtalet har besvarats, tryck på GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr och KKoonnffeerreennss. Meddelandet 

KKoonnffeerreennss visas på displayen.  

 För att lägga till en annan deltagare till konferenssamtalet, upprepa de tidigare stegen. Max. antal avlägsna 
deltagare är 5. 

 För att ha ett privat samtal med en av deltagarna, tryck på GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarroch välj PPrriivvaatt##. Rulla 
till den önskade deltagaren och tryck på VVäälljj. När du en gång har avslutat det privata samtalet, återupptar 
du konferensen genom att trycka på GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr  och sedan KKoonnffeerreennss. 

 För att radera anslutningen med någon av deltagarna, tryck på GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarroch välj sedan  

AAvvsslluuttaa  ##.  Rulla till den önskade deltagaren och tryck på VVäälljj  

 För att avsluta konferenssamtalet, tryck  . 

Vidarekoppling av samtal 
Funktionen samtalsöverföring gör det möjligt för dig att vidarebefordra det aktuella samtalet till ett annat telefonnummer. 
Under det inkommande samtalet, tryck på GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr och välj sedan PPaarrkkeerraadd.. Detta sätter den 
anropande personen på väntan. Mata in telefonnumret direkt och tryck eller välj kontakten ur telefonboken och tryck 

sedan på   VVäälljj.. Så snart samtalet har besvarats, tryck på GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarroch välj sedan ÖÖvveerrfföörr. Du 
kan lägga på så snart som anslutningen har etablerats. 

Samtalslista 

Telefonen registrerar missade samtal , inkommande samtal och utgående 

samtal  . Upp till 100 samtal kan lagras i minnet. Om minnet är fullt, 
raderas automatiskt den äldsta registreringen av samma typ. 

För att se listan över samtalshistorik, tryck . 
 
Ytterligare funktioner är tillgängliga under menyn GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr för 
varje lagrat nummer: 

DDeettaalljjeerr    - visar utökad information om samtalet (nummer, datum, tid, antal försök) 

RRiinngg    - telefonen ringer upp det valda numret 

SSäänndd  SSMMSS    - skickar ett textmeddelande till det valda numret 

RRaaddeerraa   - raderar registreringen av det valda samtalet i registret samtalshistoria 

LLaaggrraa  nnuummmmeerrnn    - spara det valda numret i din telefonbok    
RRaaddeerraa  aallllaa   - raderar alla registreringar i registret samtalshistoria 

Tyst 
Du kan stänga av din mikrofon under ett samtal så att den andra personen inte hör dig fast du kan höra den andra 
personen.  
Välj GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr under samtalet och välj SSttäänngg  aavv  lljjuuddeett för att koppla från mikrofonen (både i 
telefonluren och i hands-free). 
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Välj GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarroch välj SSäätttt  ppåå  mmiikkrrooffoonn  för att återaktivera mikrofonen.  
 
 

TELEFONBOK 

Varje kontakt i telefonboken kan inkludera följande poster: 
  NNaammnn  
  MMoobbiill  
  AArrbbeettee  
            HHeemm    
  RRiinnggssiiggnnaall   (en speciell ringsignal kan väljas för den här kontakten) 
 
 
Anmärkning: Upp till 32 ASCII tecken kan användas för förnamn och efternamn. Den 
totala längden av ett namn ska inte överstiga 44 tecken. Eftersom UTF-8 kodning används för namnlagring, användningen av ICKE-
ASCII specifika tecken kortar den maximala tillgängliga längden för namnet. Upptill 32 tecken (+,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,X,P,*,#) 
kan lagras i minnespositionen för varje telefonnummer. 

 
Menyn GGrruunnddiinnssttäällllnniinnggaarr erbjuder dessa funktioner för varje kontakt: 
  
RReeddiiggeerraa  - öppnar dialogfönstret redigera för att redigera kontaktdetaljerna 

RRiinngg      - ringer upp den valda kontakten eller det specifika numret om flera nummer är sparade under  
   kontaktnamnet 

SSäänndd  SSMMSS  - skickar ett textmeddelande 

LLäägggg  ttiillll  nnyy...... - lägger till en ny kontakt i telefonboken 

RRaaddeerraa   - raderar den valda kontakten i telefonboken (namnet och alla telefonnummer) 

RRaaddeerraa  aallllaa  - raderar alla kontakter i telefonboken 
 
 

KKooppiieerraa  ffrråånn  SSIIMM  gör det möjligt att kopiera alla kontaktregistreringar från ditt SIM-kort till telefonminnet. Välj 

kknnaappppeenn  KKooppiieerraa för bekräftelse. 
 
Anmärkning: Listan över kontaktregistreringar på SIM-korten innehåller enbart ett telefonnummer för varje kontakt. Numren som redan 
finns i telefonboken importera inte igen för att förhindra möjliga dubbletter. Hanteringen av den avancerade SIM-telefonboken är 
tillgänglig via JABLOSUITE programvara som körs på ansluten dator. 

 

INSTÄLLNINGAR 

Den specifika parameterinställningen finns under MMeennyy, IInnssttäällllnniinnggaarr. 

Använd den för att navigera i menyn  och för att ställa in det valda värdet på den numeriska parametern. För 

bekräftelse av en inställning, tryck OOKK eller . Välj TTiillllbbaakkaa eller för att lämna parametern oförändrad. 

Telefoninställningar 

Datum & Tid 

Välj MMeennyy  sedan  IInnssttäällllnniinnggaarr, följt av TTeelleeffoonniinnssttäällllnniinnggaarr och DDaattuumm  &&  ttiidd  för att ställa in datum och 
tid. 

Språk 

Upp till 20 språk kan stödjas i GDP-04 gränssnitt (det exakta antalet beror på version av den fast programvaran). Språket 
väljs automatiskt i överensstämmelse med landsnumret på ditt SIM-kort. Telefonens gränssnitt kan växlas till ett annat 
språk under denna meny. 

Nätverksval 

GDP-04 väljer automatiskt ett lämpligt GSM-nätverk. Manuellt val kan i vissa fall användas. 

Displaykontrast 

LCD displaykontrasten kan väljas i ett område från 0 till 63.  



Desktop GSM telefon GDP-04  Användarhandbok 

JM50803_SV.doc 10 

Samtalsinställningar 

Vidarekoppling 

Inkommande samtal kan omdirigeras till ett specifikt nummer. Följande åtgärder är tillgängliga för vidarekoppling: 

AAkkttiivveerraa,  AAnnnnuulllleerraa  (avaktiverar tjänsten) eller KKoonnttrroolllleerraa  ssttaattuuss (för att se aktuell tjänsteinställning).  
Omdirigering av samtal kan användas i speciella fall: 
 

AAllllaa  ssaammttaall     - alla inkommande samtal kommer att omdirigeras till ett specifikt nummer 

OOmm  uuppppttaaggeenn - inkommande samtal kommer att vidarebefodras om du är upptagen med ett 

annat samtal eller avvisa samtalet med  

OOmm  iinnggeett  ssvvaarr  - inkommande samtal kommer att omdirigeras om du inte svarar i telefonen efter 
en förinställd tid vald i dialogrutan - från 5, 10, 15, 20, 25 till 30 sekunder 

OOmm  eejj  nnååbbaarr  - inkommande samtal kommer att omdirigeras om telefonen är avstängd eller det 
inte finns någon GSM-nätverkssignal 

AAnnnnuulllleerraa  aallllaa  öövveerrfföörriinnggaarr  - raderar alla tidigare omdirigeringar 
 
Anmärkning: aktiv ovillkorlig omdirigiering kan anges på standbyskärmen, om nätverk tillåter 

Samtal väntar 

För att aktivera tjänsten samtal väntar, välj AAkkttiivveerraa. För att avaktivera, välj AAnnnnuulllleerraa.. För att visa aktuell 
tjänstestatus, välj KKoonnttrroolllleerraa  ssttaattuuss . 

Spärra samtal 

Utgående och inkommande samtal kan spärras om lämplig nätverkstjänst är tillgänglig. Du kan välja alla typer av samtal, 
som kommer att spärras:  

UUttggååeennddee  ssaammttaall    - alla utgående samtal kommer att spärras 

IInntteerrnnaattiioonneellllaa  ssaammttaall  - alla internationella utgående samtal kommer att spärras 

IInntteerrnnaatt..  ssaammttaall  ii  uuttllaannddeett - internationella utgående samtal kommer att spärras medan roaming är aktiv 

IInnkkoommmmaannddee  ssaammttaall   - alla inkommande samtal kommer att spärras 

IInnkkoommmmaannddee  ssaammttaall  uuttoommllaannddss - inkommande samtal kommer att spärras medan roaming är aktiv 

ÅÅtteerrkkaallllaa  aallllaa  iinnssttäällllnniinnggaarr  - raderar alla typer av samtalsspärrningar 

Identifiering av uppringare 

Ditt telefonnummer visas normalt för personen du ringer upp. 
För att dölja ditt telefonnummer välj PPåå för Caller ID restriction. För att tillåta visning av ditt nummer, välj AAvv.. 
 
Anmärkning: Vissa GSM-nätverk tillåter inte annullering av anroparens identifiering. 

Meddelandeinställningar 
SSMMSS--cceennttrraalleennss  nnuummmmeerr - redigerar numret av ditt SMS meddelandecenter 

SSMMSS--vvaalliiddiitteett  - väljer tidsperioden för vilken nätverket försöker att leverera ditt meddelande 

SSttaattuussrraappppoorrtteerr  - begär att nätverket ska skicka leveransrapport om dina meddelanden 

Ljudinställningar 
RRiinnggssiiggnnaall   - ställer in ringsignalen RRiinnggttoonn och RRiinnggvvoollyymm för inkommande samtal 

SSMMSS--ssiiggnnaall      - ställer in RRiinnggttoonn och RRiinnggvvoollyymm för nya SMS larmsignaler 
TTeelleeffoonnlluurrssvvoollyymm    
HHaannddssffrreeeevvoollyymm  
EExxtteerrnn  lliinnjjeevvoollyymm - varje audioports volyminställning kan ställas in från 1 till 10. Separata inställningar är 

möjliga för MMiikkrrooffoonn, HHööggttaallaarree  uunnddeerr  ssaammttaall och SSiiggnnaallttoonneerr   

Säkerhet 
PPIINN--sskkyydddd   - aktiverar eller avaktiverar SIM-kort skydd med PIN1 

ÄÄnnddrraa  PPIINN11  - byter lösenordet för PIN1 (4 till 8 siffror) 

AAuuttoo  PPIINN11 - telefonen kan komma ihåg ditt PIN-nummer. Ifall den automatiska PIN-funktionen är aktiverad, 
matar telefonen automatiskt in PIN-numret på ditt SIM-kort. Om SIM-kortet avlägsnas från GDP-
04, så förblir det PIN-skyddat. 
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Service 
Du kan hitta ytterligare information och ställa in avancerade parametrar i menyn SSeerrvviiccee. 

Mjukvaruversion 

Visar information om versionerna av hårdvara och mjukvara i din telefon och dess IMEI nummer. Du kan förfrågas om 
denna information av ett servicecentra eller en hot-line serviceleverantör. 

Servicekod 

Du kan kontrollera vissa specifika egenskaper genom att mata in en servicekod. Kodens struktur är Xn, där “X” är en 
funktionskod och “n” är en värdeinställning. 

Funktion Kod / Värde 

Visning av ett nätverksnamn på displayen 
N0 = Av 

N1 = På 

Automatisk radering av SMS om minnet är fullt 
E0 = Av 

E1 = På 

Bekräftelse före sändning av ett långt textmeddelande (2 eller flera SMS) 
S0 = fråga inte 

S1 = fråga 

Automatisk start när AC (växelström)är ansluten 
A0 = Av 

A1 = På 

Tangentbordsanpassningsprofil 
K0 = utan automatisk rep 

K1 = med automatisk rep 

Kopplingstonprofil 
T0 = Kontinuerlig 

T1 = Mellanrum A 

Aktivering av headset knappsfunktion 
HSS0 = knapp avaktiverad 

HSS1 = knapp aktiverad 

Aktivering av SIM-verktygskitanvändning 
STK0 = STK avaktiverad 

STK1 = STK aktiverad 

Fabriksinställning 

Du kan återställa fabriksinställningarna på telefonen genom att välja detta tillval. Välj OOKK för att bekräfta ditt val. Välj 

TTiillllbbaakkaa för att lämna parametern oförändrad. 

Batteriladdning 

Visar aktuell batteriladdning. Du kan förfrågas om denna information av ett servicecentra eller en hot-line 
serviceleverantör. 

Belysning (nät)  

Inställning av displayens bakgrundsbelysning när telefonen får sin strömförsörjning från strömkabeln. 

Belysning (batteri) 

Inställning av displayens bakgrundsbelysning i standby-läge när telefonen får sin strömförsörjning från reservbatteriet. 
 

PC-GRÄNSSNITT 

JabloSuite call management software 
 
JabloSuite software pack är ett verktyg som låter dig utföra 
effektiv kontroll och professionell hantering av din GDP-04-
telefon via PC. Det låter dig bland annat: 

- synkronisera din GDP-04 telefonbok med telefonboken i 
din dator (t.ex. e-postadresser) 

- kontrollera alla telefoninställningar från datorn 
- slå nummer direkt från datorn eller hantera 

konferanssamtal 
- lätt åtkomst till dina textmeddelanden  
- komma åt samtalshistorik 
- ansluta din dator till Internet via GPRS 
- uppgradera din GDP-04 med den senaste 

programversionen 
- tillåta användning av GDP-04 som en e-faxterminal  
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Anslutning med PC via USB 

Installation av JabloSuite Software Pack 

 Observera: Anslut inte GDP-04 till USB-uttaget på din dator förrän du har slutfört installationen av programvaran från 
CD-skivan. Annars finns det risk för att din telefon aldrig kan anslutas ordentligt till en dator. 

 
Du kan ansluta GDP-04 till en dator med MS Windows 2000 (SP4), MS Windows XP (SP2) eller MS Windows Vista. 
 
Anmärkning: Den senaste versionen av JabloSuite kan laddas ner frånhttp://www.jablocom.com/download. 

 
En del utökade Microsoft software-komponenter behövs för att kunna använda JabloSuite: 

Microsoft Windows Installer version 3.0 
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 
Microsoft .NET 2.0  

Alla de ovan nämnda programmen finns på JabloSuite installations-CD eller så kan de laddas ner gratis från Microsofts 
webbsida före installationen.  
 
Anmärkning: Kontrollera att du har administratörrättigheter för din dator innan 
du påbörjar installeringen. 

 
Sätt in den medföljande CD-skivan i din dator. Om installationsprogrammet 
inte startar automatiskt kör du “AutoRUN.exe” i CD:ns rotkatalog. Så snart 
som startbilden syns väljer du Install och följer instruktionerna på skärmen. 
Behöver du ytterligare hjälp under installationen, se den utförliga 
installationsguiden på din installations-CD. 
Den nödvändiga USB-drivrutinen för GDP-04 och 
telefonhanteringsprogrammet JabloSuite installeras på din dator. 

Anslutning till PC 

Du kan ansluta telefonen till din dator med den medföljande USB-kabeln 
efter att du är färdig med installeringen av USB-drivrutinen och JabloSuite 
software. När Windows ber dig bekräfta giltigheten för USB-enheten trycker 
du på Continue Anyway (fortsätt ändå)– det kan upprepas upp till tre 
gånger. Windows slutför sedan installationen automatiskt.  

Synkronisering av telefonbok  

Du kan synkronisera din GDP-04 telefonbok med JabloSuite interna 
telefonbok eller med adressboken hos din grundinställda e-postleverantör. 
E-postklienter som för närvarande stöds är Microsoft Outlook och Outlook 
Express.  
 
Om du vill slå ett telefonnummer direkt från telefonboken i datorn, placerar 
du bara markören på det nummer du vill ringa, högerklicka med musen och 
välj Call. GDP-04 slår nu numret. 

Samtalslista 

Du kan visa alla mottagna, uppringda och missade samtal 
genom att välja Verktyg, Samtalslista). Om du vill sortera 
listan efter ett av alternativen klickar du på rubriken för 
kolumnen. 

Skicka och ta emot SMS 

För att skicka ett SMS direkt från din dator placerar du 
markören på telefonnumret du vill skicka det till. Högerklicka 
med musen och välj SMS. Knappa in meddelandet i fältet 
Meddelande (meddelande). Du kan se antalet 
standardmeddelanden som använts för att sända meddelandet 
ovanför meddelandefältet (flera meddelanden går åt för längre 
textavsnitt).  

SMS-lista 

Du kan visa alla mottagna och sända textmeddelanden genom att välja Verktyg, Textmeddelanden. Om du vill sortera 
listan efter ett av alternativen klickar du på rubriken för kolumnen. Upprepade klickanden ändrar ordningen. 

http://www.jablocom.com/download
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Direkruppringning från e-postklient  

Du kan direktslå ett nummer från adressboken hos din e-postklient även om du 
inte synkroniserar adressboken med telefonen. Uppringningar och 
samtalsinställningar kan variera beroende på din e-postklient och ditt 
operativsystem. Se instruktionerna för din e-postklient. 

Internetanslutning via GPRS-modem 

Välj Verktyg, Internetanslutning från menyn för att ställa in 
Internetanslutningen via GPRS. Du kan välja ditt land och din leverantör från 
listan eller mata in parametrarna utifrån din leverantörs instruktioner. 
 
Anmärkning: Dessa parametrar kan variera beroende på din leverantörs inställningar. 
Grundinställningar för anslutningsparametrar är APN = “Internet”, Name = “”, Password 
= “”.  

Tryck på Verkställ för att spara dina inställningar och Anslut för att ansluta din dator till Internet via GPRS. 

Uppdatering av programvara 
GDP-04 kan erbjuda en unik möjlighet att uppdatera telefonens programvara via Internet från Jablocom 
uppdateringsserver. JabloSuite kan automatiskt kontrollera eller så kan du utföra en manuell kontroll för att se om ny 
programvara är tillgänglig.  Om det finns ny programvara tillgänglig kan du uppdatera telefonen med Update Tool, en 
integrerad del av JabloSuite.  
Välj Verktyg/uppdatera programvara från menyn. Vi rekommenderar att du synkroniserar din GDP-04 telefonbok med 
datorns telefonbok (JabloSuite eller e-postklient) innan du genomför 
uppdateringen. 

 Observera: Synkronisera din GDP-04 telefonbok med datorns innan du 
genomför uppdateringen, annars kan du förlora data! 
 

UpdateTool har alla programversioner tillgängliga för din telefon. Välj 
Bootloader, Software och de språk (Languages) du vill ladda ner till din telefon 
och välj Verkställ. Telefonen växlar automatiskt till standbyläge så snart som 
nerladdningen är klar. 

PC-fax 
Du kan använda GDP-04 som en PC-fax för att skicka/ta emot fax från/till datorn.  
För att kunna använda GDP-04 som en fax, måste du installera faxservice (tillvalskomponent för Microsoft Windows). 
Detta lägger till FAX som en skrivarenhet i listan över skrivare. Öppna egenskaperna för faxen och välj GDP-04 som 
enhet för skicka/ta emot fax under installation av faxfunktion i ditt operativsystem.  
Aktivera automatisk mottagning av inkommande fax genom att ställa in Fax Console (Start/All 
Programs/Accessories/Communications/Fax/Fax Console). 
 

 Observera: Digital faxfunktion kanske inte fungerar om det stöds helt av din GSM-leverantör. 

Anslutning av en analog telefon (endast GDP-04A) 
GDP-04A ger dig möjlighet att ansluta en standard analog telefon.  
Denna funktion gör att du kan använda en analog telefon på samma sätt som om den är kopplad till ett standard fast 
ledningsnätverk (PSTN), men via ett GSM-nätverk.  
Du kan slå ett nummer från GDP-04A liksom från den analoga telefonen. De kan inte användas samtidigt. Samtalet utförs 
via din GSM-anslutning i bägge fallen. 
Ett inkommande samtal ringer på GDP-04A och på den anslutna analoga telefonen. Användaren kan svara på samtalet 
på vilken telefon som helst. 
Växla ett pågående samtal från GDP-04A till den anslutna analoga telefonen genom att trycka på knappen “Space” (på 
tangentbordet med teckenknappar). Du hör ringsignalen som tre korta pip. Så snart den analoga telefonen tar emot 
samtalet kopplas du bort. Nu kan du lägga på.  
Växla ett pågående samtal från den anslutna analoga telefonen till GDP-04A, genom att trycka på FLASH på telefonen, 
vänta tills samtalet besvaras på GDP-04 och lägg sedan på. 
 
Anmärkning: Endast en telefon eller master PBX-linje (hemutväxlingsenhet) kan anslutas. 

 Observera: Anslut aldrig GDP-04 till ett uttag i väggen för en fast telefonledning (PSTN). 
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FELSÖKNING  

 
JabloCOM förbättrar ständigt GDP-04-telefonens programvara liksom JabloSuite samtalshanteringprogram. 
Om du märker att telefonen inte fungerar som den ska, uppdatera då programvaran genom Update Device Firmware 
inom JabloSuite SW där du kan kontrollera att du har den senast tillgängliga versionen (menyn Tools -> Update Device 
Firmware). Mer utförliga instruktioner om uppdateringen liksom den senaste versionen JabloSuite hittar du på vår 
hemsida - www.jablocom.com/support. 
 
 

Problem / felmeddelande Lösning 

SSäätttt  ii  SSIIMM))  Ditt SIM-kort sitter inte ordentligt fast, eller så stöder telefonen inte din typ av SIM-kort. 

Kontrollera om SIM-kortet sitter ordentligt på plats eller kontakta din GSM-leverantör. 

SSIIMM--ffeell  Telefonen fungerar inte med det isatta SIM-kortet. Det kan hända att du använder ett 

SIM-kort från en annan leverantör i en operatörslåst telefon. Kontakta din GSM-

leverantör. 

RReeggiissttrreerriinngg  ttiillll  
nnäättvveerrkkeett  mmiissssllyycckkaaddeess  

Nätverket vägrade att registrera ditt SIM-kort i nätverket. Kontakta din GSM-leverantör. 

ÅÅttggäärrddeenn  mmiissssllyycckkaaddeess  Nätverket kunde inte utföra det USSD-kommando du skickade. Kontrollera 

kommandots syntax eller kontakta din leverantör. 

UUSSSSDD--kkooddeenn  ttaass  iinnttee  eemmoott  
aavv  nnäättvveerrkkeett  

Nätverket tog inte emot USSD-kommandot under USSD-dialog. Upprepa sändningen 

av kommandot eller kontakta din leverantör. 

KKaann  iinnttee  bbeeaarrbbeettaa  Det finns en konflikt mellan din begäran och den aktuella telefonstatusen, till exempel 

genom telefonboksimport från SIM. Upprepa din begäran. 

DDeett  ggiicckk  iinnttee  aatttt  sskkiicckkaa  Ditt textmeddelande skickades inte till nätverket på ett korrekt sätt. Kontrollera 

telefonnumret och försök igen. Om felet upprepar sig, kontakta din leverantör. 

AAnnaallooggtt  lleeddnniinnggssffeell--
aavvaakkttiivveerraatt  

Möjligt problem med den anslutna analoga telefonen. Dra ur GDP-04-sladden, 

kontrollera din analoga telefon och dess sladd och koppla in strömsladden till GDP-04 

igen. 

FFeell  Fel inmatning eller handling har utförts, till exempel en felaktig servicekod eller ett 

felaktigt SIM toolkit-kommando. Kontrollera att du använder rätt kod. 

FFeellaakkttiigg  iinnmmaattnniinngg  En felaktig PIN-kod har matats in. Skriv in en korrekt. 

IInntteerrnntt  ffeell  nnrr  Internt fel på telefonen. Stäng av telefonen, koppla ur det inbyggda batteriet i 10 

sekunder och sätt sedan på telefonen igen. Om felet upprepar sig, lämna då in 

telefonen för service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Mått 230x220x100 mm, 920 g 

Display Illuminerad grafisk LCD, upplösning 132x65 punkter, 82x40 mm 

Telefonbok  500 namn och 1000 nummer 

SMS textminne 32 kB minne för SMS-lagring (50 mottagna meddelanden + 50 skickade meddelanden + 100 på SIM-minnet) 

Samtalshistorik Minne för 100 noteringar: Historik över missade, utgående och inkommande samtal 

Ringsignaler 20 unika signaler 

SMS-skrift Inbyggt QWERTY tangentbord  

Hastighet nummerslagning 6 minnesknappar (upp till 12 nummer), etikett för noteringar 

Drifttemperatur -10 °C till + 55 °C; 25 till 75 % fuktighet 

Växelströmsadapter 100 – 240 V växelström-50 till 60 Hz, 12 V/1 A likström 

Reservbatteri LiIon eller LiPoly-batteri, 1100mAh 

GSM-system 900/1800/1900 MHz eller 850/1800/1900 MHz tri-band system (se produktetikett), kompatibelt med GSM phase 2/2 +  

Antenn Inbyggd GSM-antenn +2.15dbm för EGSM900/DCS1800 eller GSM850/PCS1900 band 

Dataanslutningsbarhet GPRS klass 10: max. 85.6 kbps, CS1, CS2, CS3 och CS4 

Audioparametrar Ekoeliminering, ljudreduktion, HR, FR, EFR och AMR audio codec 

Hands-free-funktion Inbyggd högtalare och mikrofon 

Språk  Stöder många språk – nerladdningsbara  

Analog telefonlinje  standard analoga telefoner (för PSTN) eller en masterlinje för PBX, Caller ID support, DTMF 

http://www.jablocom.com/support
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CERTIFIERING OCH GARANTI 

 

Härmed intygar vi, JabloCOM s.r.o., att denna GDP-04(A) GSM skrivbordstelefon uppfyller de relevanta bestämmelserna eller andra 

relevanta villkor enligt direktiv 1999/5/EC. Underrättad märkning för GSM-modulens godkännande är CE0682. 

Originalöverensstämmelsebedömningen finns på hemsidan www.jablocom.com. 

 

 

RF-exponering - Specific Absorption Rate (SAR): 

Denna produkt har utformats för att inte överskrida gränserna för exponering av radiovågor enligt de internationella riktlinjer som utvecklats av den 

oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP, och inkluderar säkerhetsmarginaler för att alla personer ska vara skyddade, oberoende av ålder 

och hälsa. Riktlinjerna grundar sig på en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen för trådlösa enheter är 2 W/kg och det 

högsta SAR-värdet för denna telefon låg under denna gräns vid testet. 

GDP-04 uppfyller grundrestriktionerna enligt specifikationerna i det europeiska rådets rekommendation [1999 519 EC] för uppmätta GSM 900, GSM 

1800 och GSM 1900-standarder. Testen utfördes i enlighet med standard IEC 62209-2. Det maximala SAR-värdet för kroppsburen apparatur är 1.86 

W/kg. 

 

Regler för användning: 

Denna telefon är endast avsedd för användning i det land den såldes. 

 

 

Anmärkning: Även om denna produkt inte innehåller några skadliga material, förslår vi att du återlämnar telefonen till tillverkaren efter 

användning. Kontrollera lokala bestämmelser för kassering av elektroniska produkter. 

 

 

Begränsad garanti: 

Enligt villkoren i denna begränsade garanti, garanterar JabloCOM s.r.o. att denna produkt är fri från fel i design, material och arbetsutförande vid 

tiden för det ursprungliga inköpet av kund. Garantin är densamma som den lagstadgade i det land telefonen inhandlas. Om din produkt behöver 

garantiservice, kontakta då återförsäljaren. Felen kommer att åtgärdas utan kostnad genom reparation, eller utifrån vår bedömning, ersätts telefonen  

 

Garantivillkor: 

Om du vill göra anspråk under garantitiden, återlämna produkten till återförsäljaren med alla tillbehör i orginalförpackningen.  Garantin gäller endast 

vid uppvisande av originalkvittot som utfärdats till originalköparen av återförsäljaren, med uppgifter om inköpsdatum, pris och IMEI som motsvarar 

produkten. Plastdelar, kablar eller tillbehör får inte vara synbart skadade, produkten får inte visa tecken på kontakt med vätska, garantisigillet får inte 

vara brutet och felet måste beskrivas. 

 

Denna garanti täcker inte fel på produkten som är resultat av felaktig användning, inklusive men inte begränsat till, användning på annat sätt än det 

brukliga och i enlighet med instruktionerna för användning och underhåll av produkten. Denna garanti täcker inte heller några  fel på produkten som 

är resultat av olycka, modifiering, ändring, felaktig reparation eller force majeure.  

 

Denna garanti omfattar inte komponenter med begränsad livslängd, såsom batterier eller tillbehör. Den gäller inte heller för moduler från andra 

tillverkare, såsom SIM-kort från GSM-leverantören. 

 

Den medföljande garantin påverkar inte konsumentens lagstadgade rätt under nationell lag, eller konsumentens rättigheter gentemot säljaren utifrån 

deras köp/försäljningsavtal. 

Under inga omständigheter är JabloCOM ansvariga för några förluster av information, inkomst eller andra speciella, tillfälliga, följaktiga eller indirekta 

skador oberoende av hur de uppkommit. 

 

Eftersom produkten är föremål för ständig utveckling och förbättring, förbehåller sig JabloCOM rätten att när som helst utföra ändringar på produkten 

utan föregående meddelande. 

Driften och några funktioner är beroende av SIM-kort och/eller nätverk. 

 
© Copyright 2007 by JabloCOM, Jablotron Group. Alla rättigheter reserverade. 
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