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GSM bordtelefon - brugervejledning
Tillykke med Deres køb af GSM bordtelefon GDP-02. Denne telefon har mange letbetjente funktioner som f.
eks. afsendelse og modtagelse af SMS beskeder, håndfri telefon, opkaldsregister, telefonbog med
registrering af op til 200 telefonnumre, genvejstaster til ofte brugte funktioner og et stort QWERTY tastatur.
Vi håber, at telefonen vil bringe Dem glæde og De vil få fornøjelse af at bruge den.

DERES TELEFONS GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndfri telefon giver mulighed for at foretage opkald uden at løfte og holde røret
Telefonbogen registrerer op til 200 telefonnumre og navne (lagret i alfabetisk orden i telefonens
hukommelse)
Opkaldsregisteret giver mulighed for at vise brugeren tid, dato og telefonnummer for de seneste 10
modtagne opkald, 10 mistede opkald og 10 udgående opkald
Afsendelse og modtagelse af SMS beskeder (korte tekstbeskeder)
Arkivering af SMS beskeder (op til 20 beskeder)
QWERTY tastatur for nem skrivning af SMS beskeder
Genvej til ofte brugte funktioner med genvejstaster
Kortnummertaster til opringning af op til 6 gemte numre
Nem betjening ved hjælp af selvstændige piletaster i 4 retninger (op, ned, til venstre og til højre)
Strømtilførsel fra batteri i tilfælde af strømafbrud, samt telefonens bærbarhed

VI BEGYNDER
Kontakt Deres mobiloperatør
For at kunne benytte Dem af telefonens kommunikationstjenester, behøver De et aktiveret SIMkort, uanset
om aktiveringen er sket ved kontrakt eller forudbetalt. Operatører leverer almindeligvis en beskrivelse af det
bestemte SIMkorts tjenester og stiller en brugervejledning til rådighed for kortets funktioner. Forskellige
mobiloperatører understøtter forskellige funktioner, De måtte have brug for. Før De slutter en kontrakt med
nogen, bør De forsikre Dem om, at denne operatør understøtter de tjenester, som De har brug for.

Sådan indsættes et SIMkort
Forsikker Dem om, at telefonrøret er lagt ordentligt på, at telefonen er slukket og at strømtilførselen fra 220Vadapteren er koblet fra. Indsæt kun et SIMkort i telefonen, når telefonen er slukket og adapteren er koblet
fra. Uden et SIMkort er det kun muligt at ringe til nødnummer 112. For at indsætte et SIMkort i telefonen følg
nedenstående instruktioner:
1.

På telefonens bagside finder De en spræk til indsætning af SIMkortet. Tryk den gule knap ned med en
spids genstand (kuglepen, papirclips e. lign.), hvorved De løsner SIMkortholderen.

Billede 1: Udløsning af SIMkortholderen

2.

Indsæt SIMkortet omhyggeligt i holderen (SIMkortets skrå hjørne skal placeres ved siden af
SIMkortholderens skrå hjørne mens fladen med de guldfarvede kontakter skal pege opad).

3.

Indsæt SIMkortholderen i sprækken til SIMkortet og skub holderen forsigtigt tilbage på plads.
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FØRSTE TILSLUTNING AF TELEFONEN
1. Montér den ene ende af strømadapteren i telefonens stik og den anden i et strømstik i væggen.
2. Så snart De kobler strømadapteren til, bør telefonen automatisk tændes.
3. På telefonens bagside finder De en batteriafbryder. Sæt den i ON-position (tændt) således at det indre
backup-batteri automatisk begynder at lades op.
4. Såfremt telefonen beder om indtastning af PINkoden, tast den ind og tryk
indtastning af PINkoden vil telefonen ikke spørge efter koden for fremtiden.

. Efter den første rigtige

Bemærk: Nogle operatører giver ikke mulighed for at slå PINkoden på Deres SIMkort fra. I så fald bliver
De spurgt om indtastning af PINkoden hver gang De tænder for telefonen.
OBS: Tænd ikke for telefonen, hvor det er forbudt at bruge mobiltelefoner eller hvor telefonen kunne
forårsage forstyrrelse eller fare.

TÆNDE OG SLUKKE TELEFONEN
1. For at slukke telefonen tryk på - tasten og hold den nede. Hold tasten nede, indtil De på displayet ser
teksten “Telefonen lukker…” .
2. For at tænde telefonen tryk på
- tasten nogle få sekunder, indtil De på displayet ser teksten:
“Telefonen starter…” Såfremt De benytter batteristrømtilførsel, skal ON-OFF afbryderen på telefonens
bagside stå i ON-position for at telefonen kan tændes.

Strømtilførsel fra batteriet
Under almindelig drift bør der benyttes strømtilførsel til telefonen fra adapteren. Når strømtilførselen er
frakoblet, skifter telefonen automatisk til strømtilførsel fra backup-batteriet (status for batteriet vises til højre
på displayet). Telefonen er i stand til at fungere på strømtilførsel fra batteriet i standby-tilstand i omtrent 48
timer. Samtidig kan et 120-minutters opkald opbruge et fuldt opladet batteri (den egentlige taletid under
batteristrømtilførsel er afhængig af signalstyrken fra GSM-netværket). Benytter telefonen strøm fra batteriet,
indskrænk antal og længde af opkald til et minimum og hvis De ikke bruger telefonen, sæt afbryderen bagpå i
OFF-position for at spare energi.
Er batteriet tomt, slukkes telefonen automatisk. I så fald kan den kun tændes ved tilkobling af
strømadapteren. En fuldstændig opladning af batteriet tager ca. 12 timer.
OBS: Deres
af gentagne
levealder for
udskiftet hos
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telefon er udstyret med et indre genopladeligt batteri. Dette batteri kan undergå hundredvis
opladninger og afladninger, men det mister sin kapacitet med tiden. Den gennemsnitlige
batteriet er omkring to år. I tilfælde af at batteriet mister sin kapacitet anbefaler vi at få det
en autoriseret serviceudbyder.
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FUNKTIONER
Display
Standby tilstand
Når telefonen tændes er den i standby tilstand. Under normale omstændigheder er displayet oplyst. Såfremt
telefonen bruger strøm fra det interne backup-batteri, bliver displayets belysning automatisk slået fra, når
telefonen ikke anvendes.
På billedet nedenfor kan De se en forklaring på de enkelte symboler på displayet:

Billede 2: LCD Display

1. Signalstyrkeindikation – striberne viser styrken på GSM-netværkets signal. Desto flere striber, desto
stærkere netværkssignal. Vises der ingen striber, betyder det, at netværket ikke er tilgængeligt. Prøv
altid at placere telefonen således, at der vises så stærk en netværksforbindelse som muligt.
2. Mistede opkald – viser antallet af mistede opkald (ikonen forsvinder så snart De har aflæst de mistede
opkald – jf. Aflæsning af mistede opkald).
3. Indkomne SMSer – viser antallet af nye modtagne tekstbeskeder (ikonen forsvinder så snart De har læst
de nye beskeder – jf. Læsning af tekstbeskeder SMS, side 9).
4. Roaming – viser, at telefonen er blevet registreret i en tredje parts mobilnetværk og er i roamingtilstand.
5. Lydløs tilstand – viser, at telefonen ikke vil ringe, hvis der kommer et opkald. Denne funktion aktiveres
og deaktiveres ved at trykke på
- tasten og holde den nede. Hvis displayet ikke viser
for lydløs tilstand, er telefonen i ringetilstand og vil ringe, hvis der kommer et opkald.

- symbolet

6. Dato og tid – viser tid og dato, for indstilling se Indstilling af dato og tid på side 6.
7. Indikation for batteriets tilstand (vises kun når telefonen benytter strøm fra batteriet) – viser
spændingsniveauet i batteriet. Desto højere niveau, desto mere energi er der tilbage i batteriet. Hvis
afbryderen for batteristrømtilførsel er i OFF-position, ser De her

- ikonen.

8. Displaytasternes funktion – viser tastfunktionerne under Menu og Telefonbog i standby tilstanden
(disse to tasters funktion skifter i henhold til menuen, der vises på displayet).
Såfremt displayet ikke viser antallet af mistede opkald og/eller nye beskeder, vises der efter et øjeblik midt
på displayet netværksnavnet, hvori telefonen er registreret.
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Telefonens funktioner

Billede 3: Telefonen set ovenfra

1.

Tasten til venstre under displayet – giver adgang til Menu, hvis telefonen er i standby tilstand, eller
udfører den funktion som teksten på displayet ovenover tasten oplyser (f. eks. Vælg = valg af den
markerede tekst i submenuen).
2. Øvre LED-lampe – indikatorlampen blinker, hvis:
a. der er kommet en ny SMS-besked,
b. der kommer et opkald,
c. De har mistet et telefonopkald.
3. Tasten til højre under displayet – giver adgang til apparatets telefonbog, hvis telefonen er i standby
tilstand, eller udfører den funktion som teksten på displayet ovenover tasten oplyser (f. eks. Tilbage =
retur fra submenuen til den forrige menus niveau).
4. QWERTY tastaturet – giver mulighed for at skrive tekster enkelt og nemt.
5.

Tilbage-tasten (
 ) – sletter tegn til venstre for cursoren, hvis De skriver en tekst. Ét kort tryk på  tasten sletter ét tegn til venstre for cursoren, et længere tryk på denne tast sletter hele teksten på
displayet.

6.

TEXT

7.

Annuler–tasten
– ét tryk på denne tast sætter telefonen tilbage til standby tilstanden. Ved at trykke
på tasten og holde den nede skifter De mellem lydløs tilstand og ringetilstand.
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- tasten – bekræfter den valgte funktion (f. eks. åbner det markerede punkt i Menu).
Piletasterne i 4 retninger – til gennemgang af navne, tekster eller menupunkter; kan også bruges til at
styre volumen i løbet af en samtale – ved tryk på tasten op () øges volumen, ved tryk på tasten ned
() sænkes volumen.

10. Fire genvejstaster – for at kunne benytte disse taster, skal telefonen være i standby tilstand:
Ikon

Funktion
SMS-beskeder

Beskrivelse
Åbner direkte til indbakken for indkomne SMS-beskeder.

Mistede OPKALD
(CALLS)

Åbner direkte til registeret over mistede opkald.

Telefonbog NAVNE
(NAMES)

Åbner direkte til Deres telefonbog.

Genkald (REDIAL)

Genopkalder direkte til det sidst kaldte nummer.

11. LED-lampen ved siden af - tasten – hvis denne lyser, er telefonen i brug. Hvis den blinker, betyder
det, at telefonen er i gang med at udføre en funktion (sende en SMS, gemme et telefonnummer o.l.).
12.

- tasten – giver mulighed for at ringe uden brug af telefonrøret (håndfri telefon). Ved at trykke og
holde denne tast nede tændes og slukkes telefonen.
13. Nummertasterne – anvendes til indtastning af telefonnumre eller for en nem indtastning af numre i SMSbeskeder.
14. Kortnummertaster (TEL1 til TEL6) – bruges til hurtig opringning af gemte telefonnumre — jf.
Anvendelse af kortnummertaster (TEL1-TEL6) på side 7.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING
Valg af sprog for displayet
Telefonen bruger engelsk som udgangspunkt. Deres telefon understøtter en række sprog til kommunikation
gennem displayet. Vil De skifte displaysproget til et andet sprog, følg nedenstående instruktioner:
1. Tryk på Menu-tasten, som er placeret til venstre under LCD displayet, brug piletasterne til at finde
menupunktet Indstillinger og tryk på .
2. Brug piletasterne til at finde punktet Sprog/Language og tryk på .
3. Vælg sproget De vil have vist på displayet og tryk på
eller Vælg.

Indstilling af dato og tid
1. Tryk på Menu-tasten som er placeret til venstre under LCD displayet, brug piletasterne til at finde
menupunktet Indstillinger og tryk på .
2. Brug piletasterne til at finde Dato og tid og tryk på .
3. Brug nummertasterne til at indtaste dato og tid i det markerede felt og tryk på .

Opkald
Løft telefonrøret eller tryk på - tasten for håndfri opkald. Når De hører klartonen, tast telefonnummeret. For
at afslutte et opkald læg telefonrøret på, tryk på - tasten eller på
- tasten.
OBS: ”+” - tegn for indtastning af det internationale format for telefonnumre tastes ved et hurtigt
dobbeltklik på tasten med stjerne ”*”.
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Opkald ved hjælp af telefonbogen
Vil De foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen, tryk genvejstasten for telefonbogen
kaldet NAMES
(navne) nederst til højre på telefonen, vælg Søg og rediger ved at trykke på Vælg-tasten eller
- tasten,
vælg det ønskede navn og tryk på
- tasten. Ud over denne måde findes der to andre måder at åbne
telefonbogen på:
1. Tryk på piletasten op () eller piletasten ned () for direkte åbning af listen over navnene i Deres
telefonbog.
2. Tryk på tasten for adgang til telefonbogen til højre under LCD displayet og vælg Søg og rediger ved at
trykke på Vælg-tasten eller
-tasten .
OBS: En hurtig søgning i telefonbogen udføres ved at åbne telefonbogen og skrive ét eller flere
begyndelsesbogstaver i det søgte navn på QWERTY-tastaturet – telefonen skifter automatisk til det
første navn, der begynder med bogstaverne, De har skrevet.

Opkald ved hjælp af kortnummertaster (TEL1-TEL6)
For at kunne benytte funktionen for hurtigt opkald, må De først tildele en af kortnummertaster et
telefonnummer – jf. Indkodning at telefonnummer under kortnummertaster (TEL1-TEL6) , side 11.
1. Tryk på én af kortnummertasterne (TEL1-TEL6) og telefonen ringer automatisk det indkodede nummer
op.

Genopkald
Der er tre måder at gentage et opkald til et bestemt telefonnummer på:
1. Tryk på REDIAL-tasten
for automatisk genopkald til det sidst kaldte nummer.
2. Løft telefonrøret og tryk på Genkald-tasten placeret til venstre under LCD - modulet.
3. For at gentage en opringning til et af de sidste ti telefonnumre (mistede, indkomne eller udgående), tryk
på Menu-tasten, vælg Opkald, vælg Mistede opkald, Indkomne opkald eller Udgående opkald og
brug tasterne op () eller ned () for at finde det ønskede navn eller nummer. For at ringe op tag et af
følgende skridt:
a) Løft telefonrøret.
b) Tryk

eller Valgmuligheder, vælg Opkald og tryk igen på

.

Tip: REDIAL-tasten
kan bruges i alle situationer, hvor man har indtastet et telefonnummer. De kan
bruge den for eksempel når De vil sende en SMS til nogen, De lige har ringet til.

Opkald med brug af håndfri telefon
For opkald med brug af håndfri telefon tryk på - tasten, afvent klartone og tast telefonnummeret. I løbet af
samtalen kan De altid løfte telefonrøret for at vende tilbage til håndsæt tilstanden. For at lægge på i håndfri
tilstand kan De ganske enkelt løfte og lægge telefonrøret på eller De kan trykke på
- tasten.

Vis navn og nummer
I løbet af opkaldet vises automatisk på LCD displayet telefonnummer, navn på den opkaldende person (hvis
dette navn er blevet gemt i Deres telefonbog) og længde på telefonsamtalen (minutter og sekunder).

Hurtig opkald
Hvis De er ved at læse en SMS-besked (jf.: Læsning af SMS-tekstbeskeder på side 9) eller hvis De
aflæser mistede opkald (jf. Aflæsning af mistede opkald, side 9), kan De straks ringe til afsenderen eller
den opkaldende person ved at løfte telefonrøret eller trykke på - tasten og telefonen ringer automatisk dette
nummer op.
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Parkering af opkald og konferenceopkald
For at parkere det igangværende opkald tryk på Hold-knappen på LCD-panelet. Derefter kan De ganske
enkelt foretage et andet opkald ved indtastning af nummeret på tastaturet, et valg fra telefonbogen ved hjælp
af tasterne op () eller ned () eller ved en hurtig søgning i telefonbogen. Efter tryk på
- tasten startes
opringning. Ved hjælp af Swap-tasten på LCD-displayet kan De skifte mellem opkaldene. Ved at vælge
Options (valgmuligheder) vises flere muligheder for arbejde med opkaldene.
Hvis De foretager et konferenceopkald, ændres nummeret på LCD-displayet til ”Conference“ (konference).

Besvarelse eller afvisning af et opkald
•

Når der kommer et opkald, begynder telefonen at ringe og den øvre indikatorlampe begynder at blinke;
telefonnummeret og navnet på den opkaldende person (hvis det er gemt i telefonbogen) vises på
displayet. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten (håndfri) for at besvare opkaldet.

•

For afvisning af opkaldet tryk på

•

De kan altid gemme den opkaldende persons navn og telefonnummer i løbet af et opkald (hvis De ikke
har gjort det i forvejen) ved at trykke på Gem–tasten (til venstre på displayet).

•

Hvis De mister et opkald, bliver dette noteret i et register over mistede opkald (jf.
Aflæsning af mistede opkald). Den øvre indikatorlampe vil blinke og signalerer
dermed, at De har mistet et opkald. En ikon med en telefon og antallet af mistede
opkald vises på LCD-displayet (jf. billede af ikonen til højre).

•

For at afslutte samtalen læg røret på, tryk på
- tasten.

•

Hvis De vil slå ringetonen fra ved indkommende opkald, tryk længe på
- tasten, telefonen holder op
med at ringe (lydløs tilstand aktiveres), mens den øvre indikatorlampe stadig vil blinke, når der kommer
opkald.

- tasten og opkaldet vil blive afbrudt.

- tasten (hvis telefonen er i håndfri tilstand) eller tryk på

Aflæsning af opkald
Aflæsning af mistede opkald
Mistede opkald er opkald der ikke er blevet besvaret mens telefonen har været tændt. Nye mistede opkald
indikeres af en telefon-ikon på displayet og ved at den øvre indikatorlampe blinker. Nummeret ved siden af
ikonen viser antallet af mistede opkald (op til 10). Ikonen forsvinder efter aflæsning af alle mistede opkald. Vil
De aflæse mistede opkald, tryk på genvejstasten OPKALD
. Ved gentagne tryk på denne tast kan De
aflæse opkaldene, eller De kan bruge piletasterne og
- tasten til at vælge det ønskede nummer. Telefonen
noterer de sidste ti mistede opkald.
Vil De tale med personen, hvis telefonnummer De er ved at aflæse, bare løft røret eller tryk på - tasten og
telefonen ringer automatisk dette nummer op. Under aflæsning af mistede opkald vælg
for at gennemføre
følgende funktioner: aflæsning af Tid for opkald, Gem nummer fra den opkaldende person, Ring nummer og
Slet alle opkald.

Aflæsning af indkomne opkald
Indkomne opkald er opkald der er blevet besvaret eller afvist. For at aflæse besvarede opkald vælg Menu på
LCD displayet, vælg derefter Opkald og Indkomne opkald. Telefonen noterer de sidste ti indkomne opkald.

Aflæsning af udgående opkald
Udgående opkald er opkald der er blevet foretaget fra Deres telefon. For aflæsning af udgående opkald vælg
Menu på LCD displayet, vælg derefter Opkald og Udgående opkald. Telefonen noterer de sidste ti
udgående opkald.
OBS: Stjerne “∗” foran et navn/nummer i alle typer af opkaldsmenu (mistede, indkomne, udgående)
betyder, at dette nummer er noteret siden De sidst åbnede denne menu.
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Gem nummer i telefonbogen
Vælg fra standby skærmen Telefonbog-tasten placeret til højre under LCD displayet, eller tryk på
genvejstasten for telefonbogen
(NAMES - navne). De får da følgende valgmuligheder:
•

•
•

Søg og rediger: Vælg denne mulighed for at søge og redigere navnene i Deres telefonbog. Tryk på
og der kommer en liste over navnene i Deres telefonbog. Brug piletasterne til at finde rundt i listen eller
brug tastaturet og indtast begyndelsesbogstavet i det navn, De søger. Telefonen finder automatisk det
første navn der begynder med det bogstav, De har indtastet.
Ved at vælge menupunktet Detaljer vises navn og telefonnummer for den valgte person. Ved at trykke
på Valgmuligheder – tasten kan De udføre en af følgende funktioner:
a) Rediger: Vælg denne mulighed, hvis De ønsker at redigere navnet og telefonnummeret.
b) Opkald: Vælg denne mulighed for at ringe op til den valgte persons telefonnummer eller bare løft
røret og telefonen ringer automatisk dette nummer op.
c) Slet: Ved dette valg sletter De telefonnummeret og navnet fra telefonbogen.
d) Ringetone: Vælg denne mulighed for at knytte en bestemt ringetone til en bestemt person – f.
eks. til Deres chef, ægtefælle eller forældre. Der er 11 ringetoner til disposition. Gå igennem
ringetonerne og klik på Vælg eller tryk på
- tasten for at vælge en ringetone. Hvis De vælger
“0”, bliver ingen særlig ringetone knyttet til denne person – hvis denne person ringer, ringer
telefonen på almindelig vis.
e) Slet alt: Ved dette valg sletter De hele telefonbogen. For at forhindre at hele telefongbogen
slettes ved en fejltagelse skal De efter valg af dette menupunkt endnu en gang bekræfte, at De
virkelig ønsker at slette telefonbogen.
Indsæt ny…: Vælg denne mulighed for at indsætte en ny kontakt i Deres telefonbog. Indtast kontaktens
navn, vælg OK, indtast kontaktens telefonnummer og vælg OK.
SIMKORT telefonbog: Denne funktion giver mulighed for at kopiere navne og numre fra Deres telefons
hukommelse til Deres SIMkort og omvendt.
a) Import fra SIMKORT: Dette valg giver Dem mulighed for at importere telefonbogen fra et andet
SIMkort til Deres telefons telefonbog. Forsikker Dem om, at SIMkortet er rigtigt installeret (jf.
Sådan indsættes SIMkortet på side 2). Vælg menupunktet Import fra SIMKORT. Der vises
teksten ”Måltelefonbogen vil blive overskrevet”. Vælg Kopiere for at importere telefonbogen
og husk, at hele telefonbogen i Deres telefon vil blive overskrevet. Vil De afslutte operationen,
vælg Tilbage eller tryk på
- tasten.
b) Eksport til SIMKORT: Denne funktion giver Dem mulighed for at eksportere telefonbogen fra
Deres GSM bordtelefon til et andet SIMkort. Forsikker Dem om, at SIMkortet er rigtigt installeret
(jf. Sådan indsættes SIMkortet på side 2). Vælg menupunktet Eksport til SIMKORT. Der vises
teksten ”Måltelefonbogen vil blive overskrevet”. Vælg Kopiere for at eksportere telefonbogen
og husk, at hele telefonbogen vil blive overskrevet. Vil De afslutte operationen, vælg Tilbage eller
tryk på
- tasten .
OBS: Det kan tage flere sekunder at lave en kopi af Deres telefonbog. Vent, indtil teksten ”Vent
venligst” forsvinder. I løbet af kopieringen viser telefonen, hvor mange procent den allerede har
bearbejdet.

Læsning af tekstbeskeder (SMS)
Modtagelse af en SMS-besked signaleres ved en valgt lyd og ved at den øvre indikatorlampe
blinker. På displayet vises en ikon med en konvolut og et nummer ved siden af, der viser,
hvor mange tekstbeskeder, der er blevet modtaget (se billedet af ikonen ved siden af).
For at læse nye beskeder følg nedenstående skridt:
• Tryk på genvejstasten SMS
for automatisk at fremkalde menuen for SMS-beskeder. Tryk på denne
tast gentagne gange for at gennemgå alle beskeder, eller tryk på piletasten ned () for gennemgang af
listen over beskeder i nedadgående retning eller tryk på piletasten op () for gennemgang af listen over
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beskeder i opadgående retning. Telefonen kan kun gemme 20 beskeder i indbakken. Den begynder at
slette gamle beskeder (også de ulæste!), så snart der kommer flere end 20 beskeder i Deres indbakke.
Tip: Telefonen begynder først at slette de læste beskeder (fra den ældste); og når der ikke er flere læste
beskeder, begynder den at slette de ældste ulæste beskeder.
De kan flytte den åbne besked ved hjælp af piletasterne op () og ned (). I slutningen af hver besked
vises tid og dato for modtagelse.
Tip: Telefonen kan også vise såkaldte lange beskeder, der kan sendes fra nogle af de nyere typer
mobiltelefoner. For sådan en besked vises op til 4 forbundne SMS beskeder.

• Mens De læser tekstbeskeder, tryk på Valgmuligheder-tasten i det nederste venstre hjørne af displayet
eller tryk på
. Menuen Valgmuligheder åbnes med følgende muligheder: Slet, Svar, Sende, Ring
nummer, Gem nummer, Slet alt. Brug pilene til at finde det ønskede valg og vælg med - tasten for at
gennemføre denne funktion. Nedenstående finder De en forklaring på disse valgmuligheder. Nogle af dem
er tilgængelige kun under aflæsning af listen over sendte beskeder.
Valgmulighed

Beskrivelse

Slet

Sletter den læste besked.

Svar

Dette valg åbner en skærm til tekstbeskeder, der giver Dem mulighed for at skrive et
svar til afsenderen af den besked, De har lige læst. Vælg Send for at sende
beskeden.

(for modtagne
beskeder)

Sende
(for modtagne
beskeder)

Ring nummer
(for modtagne
beskeder)

Gem nummer
Slet alt
Send
(for udgående
beskeder)

Rediger
(for udgående
beskeder)

Dette valg åbner en skærm, der giver Dem mulighed for at indtaste et telefonnummer
til den person, De vil videresende beskeden til. Eller De kan fra denne skærm trykke
piletasterne op () eller ned () for automatisk at åbne telefonbogen. Når De har
fundet det rigtige navn, tryk på . Vælg OK for at sende beskeden.
Dette valg giver Dem mulighed for at ringe til afsenderen af den sidste besked, De
har læst.
Dette valg giver Dem mulighed for at gemme det pågældende telefonnummer (hvis
det ikke allerede er gemt) i Deres telefonbog.
Dette valg sletter alle modtagne beskeder i Deres indbakke.
Dette valg åbner en skærm, der giver Dem mulighed for at indtaste telefonnummeret
til den person, De vil sende beskeden til. Tilsvarende funktionen „Sende“.
Dette valg åbner en skærm med den aktuelle besked og gør det muligt at redigere
denne og sende den til et valgfrit nummer. Denne funktion er ikke tilgængelig for
beskeder der indeholder tegn fra et nationalt alfabet.

• Hvis De vil ringe til afsenderen af den besked, De er i gang med at læse, kan De ganske enkelt løfte
telefonrøret eller trykke på - tasten (håndfri), og telefonen ringer automatisk afsenderens nummer op.

Skrive og sende SMS-tekstbeskeder
Tekstskrivning
Vil De skrive en tekstbesked, tryk på TEXT – tasten (
) på tegntastaturet – der åbnes en tekstskærm.
Brug tegntastaturet til at skrive Deres besked – tryk tast efter tast og bogstaverne kommer op på displayet
ét efter ét. Hvis De har brug for at skrive et nummer, brug telefonens nummeriske tastatur. Mellemrum
indsættes ved et tryk på den store ovale tast (
) for neden midt på tastaturet. Ved et tryk på A/atasten skiftes der mellem store og små bogstaver (Abc – det næste bogstav der skrives bliver stort, mens de
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efterfølgende bogstaver bliver små). Ved at holde A/a-tasten nede skiftes der permanent til store bogstaver
(ABC).
•
•
•

En besked kan indeholde højst 640 tegn. Nummeret i det øverste højre hjørne af TEXT-skærmen viser
hvor mange tegn De kan skrive endnu.
Tilbage-tasten (
 ) — sletter tegn til venstre for cursoren. Ved at trykke på tasten og holde den nede
sletter De hele tekstskærmen.
Hvis De bliver forstyrret, mens De er i gang med at skrive en besked (af et indkommende opkald eller et
vilkårligt tryk på
- tasten), mister De ikke den indtastede tekst. De kan genåbne tekstskærmen ved at
trykke på TEXT-tasten igen.

Brug af piletasterne i fire retninger
Brug piletasterne til at flytte cursoren i beskeden. Vil De flytte cursoren til venstre, tryk på piletasten til
venstre (), til højre – tryk på piletasten til højre (), op – tryk på piletasten op (); ned – tryk på pilestasten
ned ().

Skrivning af symboler og særlige tegn
Deres telefon er udstyrt med en speciel tekstfunktion, der giver Dem mulighed for at skrive 13 orangefarvede
tegn anført ovenover nogle af tasterne. Vil De indsætte et symbol, tryk kort på Symbol-tasten og slip igen.
Tryk derefter på tasten nedenunder det orange symbol, De vil indsætte. Deres telefon har også en del
særlige tegn indkodet i hukommelsen. De får tilgang til disse tegn ved at trykke på Symbol-tasten og holde
den nede. Brug piletasterne til at vælge det ønskede symbol. Dette symbol indsætter De ved at trykke på tasten eller Insert-tasten (indsæt) placeret i det nedre venstre hjørne af displayet.

Send SMS-tekstbeskeder
Når De har skrevet Deres besked, tryk på Send. En skærm til indtastning af telefonnummeret kommer frem.
Indtast et telefonnummer eller tryk på piletasterne op () eller ned () for at åbne telefonbogen. Vælg det
ønskede navn og tryk på Vælg eller
, tryk så på
igen. Telefonen bekræfter altid afsendelse af
beskeden med følgende tekst på displayet: “Besked afsendt”. Hvis beskeden ikke er blevet leveret, vises
teksten “Afsendelse MISLYKKET!”.
Tip: Hvis De er kommet frem til redigeringsskærmen for SMS-beskeder fra telefonbogen, listen over
mistede opkald eller fra listen over beskeder, vil De ikke blive spurgt om modtagerens telefonnummer.
Nummeret på den pågældende kontakt eller fra den oprindelige SMS-besked vil blive brugt.

Indkodning af telefonnummer under kortnummertasterne (TEL1-TEL6)
De seks taster (TEL1-TEL6) placeret til venstre for det nummeriske tastatur er kortnummertaster. De kan
tilslutte telefonnumre til disse taster og ved at trykke på en af tasterne opkaldes automatisk til nummeret
indkodet i hukommelsen. Ved at trykke på en tast, der ikke har et telefonnummer tilsluttet vises teksten
“Hukommelsen er tom”. Der findes to måder at indkode et bestemt telefonnummer under en
hukommelsestast:

Indkodning af nyt telefonnummer under kortnummertasterne
Følg nedenstående instruktioner for at indkode et nyt telefonnummer, der ikke allerede er gemt i Deres
telefonbog:
1. Fra standby tilstanden vælger De en af kortnummertasterne (f. eks. TEL1), tryk og hold den nede indtil
De på displayet ser “Program hukommelse?”. Slip tasten og tryk på .
2. Indtast telefonnummer og tryk på

.

3. Indtast kontaktens navn og tryk på
. På displayet ser De teksten “Nummeret er gemt”, der bekræfter
indkodningen. Nummeret bliver automatisk gemt både i kortnummertasten og i Deres telefonbog.
4. Så snart De trykker på den programmerede tast, kalder telefonen automatisk op til det gemte
telefonnummer; dette nummer bliver kaldt op i håndfri tilstand. Vil De bruge telefonrøret, løft det.
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Indkodning af et nummer fra telefonbogen under kortnummertasterne
Følg nedenstående instruktioner for at indkode et telefonnummer fra Deres telefonbog:
1. Fra standby tilstanden åbnes Deres telefonbog ved at trykke på
Telefonbog på displayet.

-tasten, eller ved at vælge

2. Vælg “Søg og rediger” .
3. Søg navnet (for hurtig søgning brug tastaturet og indtast begyndelsesbogstaverne i navnet efter åbning af
telefonbogen) og tryk
.
4. Vælg en af kortnummertasterne (f. eks. TEL2), tryk og hold den nede indtil De på displayet ser
“Program hukommelsen?”. Slip tasten og tryk på
. På displayet ser De teksten “Nummeret er
gemt”, der bekræfter indkodningen.
5. Så snart De trykker på den programmerede tast, kalder telefonen automatisk op til det gemte
telefonnummer; dette nummer bliver kaldt op i håndfri-tilstanden. Vil De bruge telefonrøret, løft det.

Ændre et telefonnummer for en kortnummertast
1. Gentag de ovenstående skridt for at overskrive det eksisterende programmerede telefonnummer (vælg
en allerede programmeret kortnummertast i skridt 4).

Slette et telefonnummer under en kortnummertast
1. Slettes navn og telefonnummer fra Deres telefonbog, slettes dette nummer automatisk også fra
kortnummertasten (se Gem nummer i telefonbogen på side 9 for information om sletning af
telefonnumre fra Deres telefonbog). Efter De har slettet et telefonnummer fra Deres telefonbog tryk på
den givne kortnummertast og på displayet ser De teksten ”Hukommelsen er tom”. Det betyder, at
nummeret er blevet slettet, og at denne kortnummertast ikke har tilsluttet noget nummer.
De kan også trykke på kortnummertasten og holde den nede, indtil der på displayet står ”Program
hukommelse?” Tryk Vælg, slet nummeret ved hjælp af tilbage-tasten (
 ), og vælg Slet. Nummeret
bliver derefter slettet fra kortnummerstasten, men ikke fra Deres telefonbog.

MENU FUNKTIONER
Deres telefon er designet, så De nemt kan betjene den. Denne del af vejledningen forklarer, hvordan De
bruger dens enkle software funktioner.

Skærm i standby tilstand
Når telefonen er klar til brug og De ikke har efterspurgt nogen funktioner er den i standby tilstand. Når De
søger i nogle af dens menuer og vil tilbage til standby tilstanden, skal De trykke
- tasten, og De føres
automatisk tilbage til skærmen for standby tilstanden. Når telefonen i længere tid ikke er i brug, vender den
selv tilbage til standby tilstanden.

Menuoversigt
For at åbne menuen tryk på Menu-tasten, placeret i det nedre venstre hjørne af display panelet. De ser
menu-skærmen (se Billede 4: Menuoversigt). Når De vil forlade den bestemte menu tryk på
- tasten for at
komme tilbage til standby tilstanden eller tryk på Tilbage-tasten for at komme tilbage til den tidligere skærm,
brug piletasterne op () eller ned () for at vælge en menufunktion, og tryk på Vælg-tasten (eller
tasten) for at vise undertitlerne i menuen.

Beskeder
Opkald
Indstillinger
Vælg
Billede 4: Menuoversigt
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Beskeder
Denne sektion giver Dem mulighed for at behandle nye, indkomne og udgående beskeder.
• Skriv ny...: Denne funktion giver mulighed for at skrive nye beskeder, tryk Send og De sender beskeden.
•

Indbakke: Denne funktion giver mulighed for at aflæse indkomne beskeder. Ikonen med en åben konvolut
(
) betyder, at denne besked er læst, ikonen med en lukket konvolut (
ulæst.

) betyder, at beskeden er

•

For at åbne SMS beskeder tryk på genvejstasten SMS
. Tryk Valgmuligheder, og find en passende
funktion og tryk Vælg for valgmulighederne: Slet (slet beskeder), Svar (besvar beskeder), Sende
(videresend beskeder), Ring nummer (ring op til nummeret til den person, som har sendt beskeden),
Gem nummer (gem nummeret til den person, som har sendt beskeden) eller Slet alt (slet alle beskeder).

•

Sendte beskeder: Dette valg giver Dem mulighed for at se udgående beskeder. En konvolut med
”flueben” (
) betyder, at beskeden er afsendt; en konvolut med kryds (
) betyder, at afsending af
beskeder mislykkedes (modtageren har f. eks. slået sin telefon fra i længere tid); en ”bevinget” konvolut
(
) betyder, at beskeden afsendes. Tryk SMS
for at åbne beskeder. Tryk Valgmuligheder, find
en passende funktion og tryk Vælg for: Send (send beskeder), Rediger (rediger beskeder), Slet (slet
beskeder), Gem nummer (gem nummeret til den person, som har sendt beskeden) eller Slet alt (slet alle
beskeder).

Opkald
Denne sektion giver Dem mulighed for at vise mistede opkald, indkomne opkald og udgående opkald.
• Mistede opkald: viser en liste over mistede opkald. Vælg opkald og tryk Valgmuligheder for: at vise
opkaldstid (Tid), at ringe op til nummeret på den givne person (Opkald), at gemme den opkaldendes
nummer (Gem nummer), at slette opkaldet fra hukommelsen (Slet opkald).
•

Indkomne opkald

•

Udgående opkald

Indstillinger
Denne funktion giver Dem mulighed for at indstille telefonen til Deres personlige præferencer.
• Ringe toner: Med dette valg tilpasses ringetonen og volumen på Deres telefon. Tryk Vælg og find ved
hjælp af piletasterne Ringe melodi (vælg en ringemelodi fra ti forskellige melodier), eller tilpas Volumen
indstilling (9 niveauer).
•
•
•
•
•
•

Start lydløs tilstand – Stop lydløs tilstand: Med valget af denne mulighed tændes eller slukkes for
lydløs tilstand.
Ny besked modtaget: Dette valg og brug af piletasterne giver Dem mulighed for at ændre melodien for
modtagelse af en besked på Deres telefon (fra 4 særlige melodier).
Dato & tid: Med dette valg tilpasses dato og tid, som Deres telefon viser. Brug nummerisk tastatur for at
indtaste numrene i de angivne felter, med piletasterne vælges felt.
Volumen: Med dette valg tilpasses volumen i telefonrøret og telefonens højtaler volumen. Tryk Vælg og
ved hjælp af piletasterne ændres volumen i telefonrøret eller volumen for højtaleren.
Sprog: Med dette valg indstilles sproget på telefonens display. Skift til det ønskede sprog og tryk Vælg.
Opkalds indstillinger: Med dette valg ændres opkaldsindstillingerne. Skift til den passende funktion og
tryk Vælg for ændring af Deres:
o

Opkalds ID: Gør det muligt at vælge, om andre kan se Deres telefonnummer, når De ringer op. Find
den ønskede mulighed og tryk Vælg for valg af Aktiver, Afbryd eller Sat af Mobilnettet.

Tip: Check om operatøren understøtter funktionen ”skjult telefonnummer” før De aktiverer dette valg!

o

Omdiriger: Gør det muligt at omdirigere indkommende opkald til et andet telefonnummer. Find den
ønskede mulighed og tryk Vælg for mulighederne:
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omdiriger Alle opkald (giver Dem mulighederne Aktivere, Slet eller Check status),



Hvis optaget



Hvis intet svar (hvis De ikke tager telefonen)



Hvis udenfor rækkevidde (hvis De har telefonen slukket eller ikke modtager signal)



Slet alle omdirigeringer (sletter alle omdirigeringer)

Opkald venter: Hvis denne netværkstjeneste er tilgængelig, kan Deres netværk gøre Dem
opmærksom på, at der kommer et andet opkald, mens De netop taler med nogen. Find den ønskede
mulighed og tryk Vælg for mulighederne: Aktivere, Slet eller Check status. Hvis denne tjeneste er
aktiveret, hører De et bip, hvis De taler med en bestemt person, og der kommer et andet opkald. Den
nye opkaldende persons nummer vises på displayet under nummeret på den person, som De taler
med. Vælg tasten Skift opkald (skifter opkald) i nedre venstre hjørne af displaypanelet eller Afslut
(afslutter dette opkald) i nedre højre hjørne af displaypanelet.

Specifikationer:
Dimensioner
Display
Telefonbog
SMS-hukommelse

240 x 210 x 100 mm
Belyst grafisk LCD, opløsning: 132 x 65 pixels, 82 x 40mm
200 navne
20 sidste modtagne beskeder (160 tegn pr. besked)
20 sidste afsendte beskeder (160 tegn pr. besked)
Opkaldshukommelse
10 sidste opkaldte numre
10 sidste indkomne opkald
10 sidste mistede opkald
Ringetoner
10 særlige ringetoner
SMS-skrivninvg
Indbygget “QWERTY” tastatur
Kvikkald
6 kortnummertaster
Håndfri opkald
Indbygget højtaler og mikrofon
Driftstemperatur
-20°C til +55°C; 25 til 85% luftfugtighed
Strømadapter
100 – 240V vekselstrøm / 50 til 60 Hz; 12V/1A jævnstrøm
Backup-batteri
NiCD batteri, 900mAh
GSM system
900 / 1800 MHz dual band system, præstationsklasse 4 (2W@900MHzm, 1W@1800MHz)
I overensstemmelse med Sundhed og sikkerhed: EN 60950 klasse II
EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
Radioparametre: ETSI EN 301419-1, EN 301511; højfrekvensudstyr: klasse 1
Kan anvendes ifølge T/R 20-08

Jablotron s.r.o. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og yderligere
bestemmelser i direktivet 1999/5/EC og NV nr.426/2000sb., 483/2002Sb.
Overensstemmelseserklæringens original findes på www.jablotron.cz i sektionen ”poradenství” (rådgivning).

Bemærk: Selv om produktet ikke indeholder skadelige stoffer, anbefaler vi at De efter produktets
levetid er ophørt ikke kasserer det som almindeligt affald, men afleverer det til forhandleren eller direkte til
producenten.
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Servicemenu (kun for serviceudbyderen)

Fra standby-skærmen skriv med QWERTY-tastaturet ordet SERVICE (ordet kommer ikke op på skærmen, telefonen vil blot bippe i løbet af
skrivningen). Servicemenuen åbnes. Hvis De laver en fejl under skrivningen, løft røret og læg det på igen før De prøver på ny. Derefter kan De gå
gennem følgende valgmuligheder:
I servicetilstanden tilbydes følgende valgmuligheder:
•
•
•

•
•
•

Software version – viser IMEI samt telefonens FW-version.
Vis kontrast – her kan indstilles LCD kontrast.
Baggrundsbelysning – indstilling af niveau for baggrundsbelysning af LCD i standby tilstanden ved strømtilførsel fra AC. Efter
niveauændring bliver baggrundsbelysningen indstillet til det valgte niveau indtil tryk på den næste tast. Det er ikke muligt at vise
belysningsniveauet når telefonen udelukkende får strøm fra batteriet. I så fald slukkes displayet helt.
Volumen indstilling (detaljeret indstilling af alle niveauer inkluderet ekstern linie)
Batteri spænding – måler akkumulatorens spænding
Fabriks indstillinger – gennemfører reset inkl. sletning af alle hukommelser (telefonbogen, SMS og opkald slettes, standardsprog
indstilles, mens dato og tid forbliver uændret)

I servicetilstanden kan der indtastes koder for særlige funktioner:
•
•
•
•
•
•

*P1# – en fuktion som deaktiverer SIMkortets beskyttelse med PINkoden (fabriksindstilling) når telefonen tændes
*P0# – deaktivering af ovenstående funktion (SIMkortets beskyttelse forbliver uændret)
*A1# – aktiverer en funktion der automatisk tænder for telefonen efter tilslutning til AC adapteren (fabriksindstilling)
*A0# – deaktivering af ovenstående funktion (tilslutning af AC adapteren medfører ikke at telefonen tændes)
*N1# – aktiverer en funktion der på displayet viser navnet på det netvæk, telefonen i øjeblikket benytter (nogle særlige SIMkort viser
istedet for netværksnavnet sit eget telefonnummer)
*N0# – netværksnavnet vises ikke
”#”-tegnet afslutter altid koden De er i gang med at skrive og telefonen meddeler „OK“ såfremt koden er blevet indtastet rigtigt, evt. „Fejl“,
hvis den indtastede kode er forkert. Koderne kan indtastes kun når servicemenuen vises.

Begrænsede garanti:
I henhold til betingelser vedr. „Begrænsede garanti Jablotron s.r.o.“ garanterer denne problemsfri drift af anlæg hvad
angår udsynet, materialet samt værkstedsbearbejdning fra kundens indkøbstidspunktet og frem i løbet af 2 år. Såfremt
anlæg kræver en garantiservice send venligst dette til forhandleren hvor anlæg blev anskafet.
Betingelser:
• Garanti for indlevering eller udskiftning af Anlæget til reparation gælder kun såfremt der er vedlagt en original regning
udstedt af sælger hvoraf der fremgår salgsdato. Garanti gælder ikke for skader sket som følge af forkert behandling af
Anlæg, incl. anvendelse af anden end den normale anvendelsesmåde eller i strid af anvendelses og
vedligeholdelsesvejledning. Garanti gælder heller ikke for anlægsfejl forårsaget af et uheld, tilpassning, fejlagtig
indstilling, ikke egnet reparation, eller forårsaget af en højere magt.
• Garanti gælder ikke for batteri, eller moduler af andre leverandører (f.e. SIM kort af GSM operatør).
• Givet garanti har ikke indflydelse på kundens lovmessige rettigheder som følge af den gældende national lovgivning og
heller ikke kundens ret overfor sælgeren som følge af deres salgs/indkøbs kontrakt.

Produkttype
Produktnummer:

GDP-02C

Service udbydes af:

Salgsdato:
Forhandlerens
stempel:

Copyright 2005 by Jablotron Ltd. Alle rettigheder reserveret.
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