
 

ARTFONE C1 
 
 

 



 

 
 

1. Modtager 
2. LCD 
3. Venstre softkey 
- Kom til hovedmenuen i standby-tilstand  
- Bekræfter dit valg 
- Aktiverer den valgte funktion (OK)  

 
 

4. Højre softkey:  
- I standby-tilstand er den tilegnet funktionen “Kontakter”  
- Forlad menu eller afbryd den igangværende handling  
- Andre egenskaber afhængig af konteksten  

 



 

5. Op/ned knap:  
- Navigation i menuen 
- “Op” er en genvej til Beskeder, “ned” er genvejen til Multimedia. 

 
6. Grøn knap: Besvar/foretag opkald  
7. Rød knap: Afslut et opkald, Strøm tænd/sluk 
8. Numerisk tastatur 
9. Numerisk 0-knap eller hold nede for at skifte til “Forstyr ikke”-tilstand. 
10.  3.5mm jackstik 
11.MicroUSB-stik 
12.LED lommelygte  
13.Lås tastatur 
14.Lås tastaturet op 
15.Sideknapper til at tænde/slukke lommelygten 
16.Sideknapper til lydstyrken +/- 

 
 
Beskrivelse af ikonerne 
 

Viser det nøjagtige GSM-signal 

 Ulæst besked 

 Viser den normale profil 

 Høretelefoner tilsluttet  

 Alarmen er sat 

Bluetooth er aktiveret  

Batteri-status 
  



 

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. Tast et telefonnummer ind og tryk på den grønne venstre-knap  
2. Find en kontakt i telefonbogen og tryk på den grønne venstre-knap  
3. SOS specielt opkald: tryk på SOS-knappen og telefonen vil automatisk ringe 

til det forhåndsinstallerede SOS-nummer  
4. Hurtigopkald 

 
 
 



 

 
 
Hurtigopkald 
 

 
 

Hvis du ønsker at ringe op hurtigt og nemt, kan du indtaste numre til 
hurtigopkald som vist ovenover. Denne funktion kan også slås fra.  
 
Justering af lydstyrken 
 

Tryk på sideknappen + eller – for at justere lydstyrken. 
 
Hvordan ændres ringetonen/beskedtonen/lydstyrken?  
 

Gå til Indstillinger → Profiler → Generelt→ Tilpas 
 
Adgangskode 

 
Sikkerhedsindstillinger → Telefonsikkerhed→ Adgangskoden er 1234 
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. 
  

5. Hvordan bruges kameraet? 
Gå til Multimedia og tryk på kameraet. Du tager billeder ved at trykke 

på nummer 1.  


