ARTFONE CF241A

1. Venstre softkey: Bekræft valg / gå til menu
2. Kamera-knap: gå til kamera
3. Højre softkey: gå tilbage / gå til telefonbog
4. Grøn knap: ring op / besvar opkald / se opkaldshistorik
5. Navigationsknap: gå op eller ned
6. Rød knap: Sluk eller tænd / afslut opkald / tilbage til standby-skærm
7. Hurtigopkald (M1 og M2): Hold nede for at tilføje en kontakt fra telefonbogen,

ring direkte op
8. SMS-knap: tryk en enkelt gang for at gå til indbakken
9. * Knap: Hold nede for at gå til FM radio
10. # Knap: Hold nede for at gå til “Forstyr ikke”-tilstand, eller “Generelt”-tilstand
11. + Knap: Lydstyrke op
12. - Knap: Lydstyrke ned
13. Knap til blitz

Ikon beskrivelse

Viser nøjagtigt GSM-signal

Ulæst besked

Viser normal profil

Hovedtelefoner tilsluttet

Alarmen er sat

Bluetooth aktiveret

Batteristatus

LED indikatorlys

Der er to LED-indikatorlys. Det første indikerer indkommende opkald, mens det
andet er til SMS. Under opladningsprocessen vil disse LED-lys blinke skiftevis.

Hvordan tændes den?
Tryk og hold den røde knap nede i 2.5 sekunder.

Hvordan slukkes den?
Vær sikker på at tastaturet er låst op. Tryk og hold den røde knap nede i 2.5
sekunder.

Hvordan bruges lommelygten?
Tryk på knappen der er angivet som nummer 15 på listen ovenover. Knappen er på
siden af telefonen og bruges til at tænde eller slukke lommelygten.

Hvordan bruges SOS-funktionen?

-

-

Status: Tænd eller sluk funktionen her:
SOS-numre: Dette er meget vigtigt: du kan ikke indsætte mere end 5 numre
her. Når du trykker på SOS-knappen, vil telefonen automatisk ringe til
numrene én efter en.
SOS-SMS: Du kan redigere SMS
SOS-SMS TÆND/SLUK: Du kan tænde eller slukke for SOS-beskeder.

Hvordan foretager man opkald?
1. Hurtigopkald: tryk på M1/M2, eller hold numrene 1-9 nede
2. Tast et telefonnummer ind og tryk på den grønne venstre-knap
3. Find en kontakt i telefonbogen og tryk på den grønne venstre-knap
4. SOS specielt opkald: tryk på SOS-knappen og telefonen vil automatisk ringe
til det forhåndsinstallerede SOS-nummer

Justering af lydstyrken
Tryk på sideknappen + eller – for at justere lydstyrken.

Hvordan ændres ringetonen/beskedtonen/lydstyrken?
Gå til Indstillinger → Profiler → Generelt→ Tilpas

Gendan fabriksindstillinger:
Indstillinger→ Telefonindstillinger → Gendan fabriksindstillinger → Adgangskoden er
1234

FAKTA
1. SIM-kort: understøtter nano og micro SIM, men det er bedst at bruge et

standard SIM-kort.

2. Virker telefonen med 3G netværk?
Nej, det er en 2G GSM telefon, den understøtter disse Quadbånd:
850/900/1800/1900
3. Er telefonen ulåst?
Ja, alle Artfone-telefoner er ulåst og virker godt på 2G GSM-netværk rundt omkring i
verden.
4. Er der høretelefoner inkluderet i telefonpakken?
Nej, men den har en 3.5mm indgang, som er kompatibel med de fleste høretelefoner
på markedet.

