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1. Oversigtsbillede 

1 Pil op tast 6 Mikrofon 11 Lade stik bruges 
til med bordlade-
ren 

2 Pil ned tast 7 Indikator-  
Lampe 

12 SOS knap 

3 OK tast 8 Læg på tast 
Tænd/sluk 

13 Headset. 
Lade stik 

4 Højttaler 9 Løft af tast   

5 Taster 10 Display   
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Taster Navn på 
taster 

Funktion 

 Løft af tast Tryk for at ringe eller modtage et opkald/ 
bekræfte 

 Læg på 
tast 

Tryk for at afslutte et kald. 
Tryk i flere sekunder for at tænde eller sluk-
ke telefonen. 
Slette tast 

 Pil op og 
pil ned tast 

I standby trykkes for at indstille ringe styr-
ken.  
Under en samtale kan lydstyrken reguleres. 
Ved indkodning trykkes for at bevæge cur-
soren.  

 OK tast Bruges til at bekræfte og gemme indkodede 
telefonnumre og tid. 

 Hurtig 
kalds ta-
ster/
nummerta-
ster 

Tryk og hold nede på en af nummertasterne 
for at ringe op til et indkodet nummer. 
Tryk på nummertasterne for at ringe op til et 
hvilket som helst telefonnummer. 

 Signal lys 1) Rødt lys blinker: Batteriet skal oplades 
2) Grønt lys: Batteriet er fuldt opladt 
3) Grønt lys blinker: Er Forbundet til net-

værk 
4) Intet lys: Telefonen er slukket eller kan 

ikke finde netværk eller sim-kort er de-
fekt 

 SOS  Tryk for at ringe til SOS nummer (det er de 
telefonnummer som kan indkodes under 
tasterne A, B, C, D, E. 

2. Funktions-taster 
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3. Klargøring 
 
Indsætte sim-kort og batteri i Easy5+ mobiltelefonen. 
 
Det er meget vigtigt at telefonen er slukket og lader er frakoblet. 
 
Vend telefonens bagside opad. 
Forsigtigt skubbe dækselet nedad ved at holde og trykke på de to lin-
jer.  
Når dækselet er fjernet skal sim-kortet indsættes.  
Sim-kortet skal monteres med printet nedad mod telefonen og skub-
bes ind under metal pladen. 
Når sim-kortet er monteret skal batteriet isættes.  
Dette gøres ved at sætte batteriet (teksten som er skrevet på batteriet 
skal kunne ses) i foroven og derefter trykke forsigtigt ned på plads. 
Derefter monteres dækselet og telefonen kan tændes . 
 
 
 

4. Display 
 
Når telefonen er tændt vises i displayet: 
1) I højre side ses netværkssignalet 
2) I venstre side ses batteri tilstand 
3) Tid, vises i midten af displayet 

 
 
 

5. Tænd/sluk—Læg på tast 
 
Tryk i ca. 3 sekunder på Læg på tasten                 indtil displayet lyser op 
og der står ”Welcome!” og telefonen spiller en melodi. Nu er telefonen 
tændt. 
 
Tryk i ca. 3 sekunder på Læg på tasten                indtil displayet skriver 
”Goodbye!” og spiller en melodi. Telefonen er nu slukket. 
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6. Pin-kode 
 
VIGTIGT: For at aktiverer (tilkoble) eller deaktiverer (frakoble) pin-
kode skal sim-kortet  installeres i en almindelig GSM mobiltelefon, da 
EASY5+ ikke har denne funktion. 
 
 

6.1 Pin-kode aktiv (tilkoblet) 
 
Når telefonen tændes vil der stå i displayet ”Input PIN1” Nu skal pin-
koden indtastes. Eksempel: Hvis pin-koden er 1059:  
     
Tryk en gang på A tasten og der vil stå 1 i displayet 
Tryk to gange på D tasten og der vil stå  0 i displayet 
Tryk to gange på B tasten og der vil stå 5 i displayet 
Tryk tre gange på C tasten og der vil stå 9 i displayet 
 
Hvis der trykkes forkert brug Læg på tasten               til at slette. 
 
Når pin-koden er indtastes skal der trykkes på  Løft af tasten               
for at bekræfte. 
Derefter skal tid indstilles se punkt 6.2. 
 

6.2 Pin-kode deaktiv (frakoblet) 
 
Hvis pin-koden er frakoblet og telefonen tændes  for første gang vil 
der i displayet stå tid. Tiden (timer og  minutter) skal indkodes det gø-
res på følgende måde: 
 
Cursor er markeret i timer 
Brug pil op eller pil ned for at vælge timer. Når dette er gjort tryk på  
 
Løft af tasten og cursoren er markeret i minutter. 
 
Brug pil op eller pil ned for at vælge minutter og tryk derefter på OK 
tasten (på venstre side) og tid er gemt. 
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7. Indstille tid efterfølgende: 
Tryk på E tasten til p vises i displayet. Tryk på OK tasten og brug pil 
op eller pil ned for at sætte timer og minutter som beskrevet  i afsnit 
6,2 
 

8. Besvare et opkald 
 
Når telefonen ringer: 
 
Tryk på Løft af tasten 
 
For at slutte et opkald skal trykkes på Læg på tasten  
 
Når telefonen ringer og man ikke vil modtage opkaldet trykkes på  
Læg på  

 
 
9. Gemme hurtig kaldsnummer (nummer som indkodes 
  under tasterne A, B, C, D, E) 
 
I standby tilstand (det vil sige at displayet viser tid og batteri og net-
værksforbindelse) 
 
Tryk på OK tasten 
I displayet står nu ”select the key” (vælg tast) 
Tryk på eksempelvis tast A og tryk derefter på Ok tasten 
Nu vises i displayet ”input number” (tast nummer). Tast det ønskede 
nummer og tryk på OK tasten og i displayet står ”operate suc-
ceed” (indkodningen er ok) 
 
Hvis der tastes forkert brug Læg på tasten                   for at slette. 
 
Vær opmærksom på at SOS tasten ringer til disse indkodede 
nummer gemt under tasterne A,B,C,D,E. 
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10. SOS tast 
 
Hvis SOS tasten aktiveres for nødkald, tryk og hold tasten 
nede i 3 sekunder, og telefonen ringer automatisk til de fem nummer 
som er indkodet under tasterne A,B,C,D,E. 
 
Vigtigt: hvis der ikke er indkodet nummer eller sim-kortet er de-
fekt vil telefonen ikke ringe op. 
 
NB! Hvis et af de fem indkodede telefonnummer er tilkoblet en 
telefonsvarer vil rundringningen stoppe. Eks. hvis det gemte 
nummer under tast A gå videre til en telefonsvarer vil Easy5+ 
ikke ringe videre til de andre indkodede nummer 
 
Ved aktivering af SOS ringer telefonen automatisk op til de indkodede 
nummer som er gemt under tasterne A,B,C,D,E.  
SOS starter med A og hvis A ikke tager telefonen vil Easy5+ automa-
tisk sende en SMS med teksten ”Help” og derefter ringes op til B og 
hvis B ikke svare, vil Easy5+ igen sende SMS ”Help” og ringe C op.  
 
Når SOS aktiveres vil telefonen afgive et alarm signal. 
Hvis der ønskes at afslutte SOS trykkes på Læg på tasten  
 
 

11. Ringe til andre nummer end de fem gemte. 
Ønskes der ringet til eksempel: Tele Call Danmark , tlf. 21 123456: 
 
Tryk på A to gange:  2 
Tryk på A en gang:   1 
Tryk på A en gang:   1  
Tryk på A to gange:  2 
Tryk på A tre gange: 3 
Tryk på B en gang:   4 
Tryk på B to gange:  5 
Tryk på B tre gange: 6 
 
Hvis der trykkes forkert bruges Læg på tasten for at slette  
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12. Tastatur lås 
 
1) Tryk på E tasten en gang og der vises i displayet ”+” 

 
2) Tryk på OK tasten (på venstre side af telefonen) og tastaturet er 

låst. 
 

For at låse op trykkes på OK tasten to gange. 
 
 

Vigtigt SOS virker selvom tastaturet er låst. 
 
 

13. Hånd fri 
 
Denne funktion kan kun aktiveres under en samtale. 
 
Under samtalen kan der trykkes på OK tasten (på venstre side af tele-
fonen) og telefonen er hånd fri. 
 
Hvis der under samtalen ikke mere ønskes hånd fri trykkes på OK 
tasten igen. 
 
 

14. Specifikationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netværk GSM850MHz/DCS1900MHz 
GSM900MHz/DCS1800MHZ 

Dimensioner 87,50mm x 54mm x 212mm 

Vægt 70 gram inklusiv batteri 

Taletid 2-3 timer afhængigt af netværk 

Standby tid 100-200 timer afhængigt af netværk 

Batteri BL888 
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15. Vedligeholdelse 
 
Vigtigt: Benyttes Easy5+ ikke gennem længere tid skal batteriet opla-
des og afmonteres. 
 
Berør ikke Easy5+ med våde hænder. 
Hold Easy5+ tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stoffer. 
Hold Easy5+ ren og fri for støv. 
Udsæt ikke Easy5+ for ekstrem varme eller kulde. 
Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre fugtskade. 
Rengør kun Easy5+ med en tør klud uden rengøringsmiddel af nogen 
slags. 
Mal eller skriv ikke på Easy5+. Der må kun skrives på det medfølgen-
de mærkat som kan monteres på dækslet. 
Modificer ikke Easy5+ på nogen måde. 
Udsæt ikke Easy5+ for stød og fald. 
 
Vigtigt: Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde. 
 

16. Forbehold 
 

Fabrikanten kan uden forudgående varsel ændre funktioner og tekni-
ske data, uden at informere herom. Fabrikanten og forhandleren kan 
ikke gøres ansvarlig for brug som ikke er beskrevet i denne manual. 
Ligeledes kan ansvarlig for manglende assistance ved nødopkald, 
uanset og dette måtte skyldes teknisk fejl på Easy5+. 

 
Ved udarbejdelse af denne danske udgave af brugervejledning til Ea-
sy5+, er der taget særligt hensyn til at det skal være enkelt og hurtigt 
at komme i gang med at anvende telefonen. Den engelske manual 
medfølger i salgspakken. I tilfælde af uoverensstemmelse henvises til 
den engelske manual. 
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17. Sikkerhedsforanstaltninger 
 

Læs venligst følgende orientering omhyggeligt og efterlev disse reg-
ler, for at undgå at give anledning til fare eller lovovertrædelse. 
Sikker kørsel 
Anvend ikke mobiltelefonen, når du kører bil.  
Anvend det hånd fri headset hvis du skal bruge mobiltelefonen når du 
kører bil. 
Placer mobiltelefonen et sikkert sted under kørsel, så den ikke falder 
ned i tilfælde af sammenstød eller nød opbremsning.  
Hvis bilen er udstyret med airbag, må der ikke være bærbart trådløst 
udstyr i vejen for den. Airbaggen kan fejle eller forårsage alvorlig ska-
de, hvis den ikke kan fungere korrekt. 
Radiosignaler fra mobiltelefonen kan påvirke elektroniske systemer i 
motorkøretøjer ( f.eks. elektronisk brændstofindsprøjtning. ABS-
bremser, automatiske fartpiloter, airbag systemer), der er blevet in-
stalleret forkert eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet. 
Fly 
Det er forbudt af bruge mobiltelefonen under flyvning. Sluk for mobil-
telefonen inden du går om bord på et fly. Brug af mobiltelefon om 
bord på et fly kan indebære risiko for luft sikkerhed og forstyrre tele-
kommunikationsudstyret. 
Sprængningsområde 
I nærheden af områder med sprængstoffer eller kemikalier, brandfarli-
ge, eller farlige produkter. Sluk altid mobiltelefonen hvor der er risiko 
for eksplosion og følg alle regler og anvisninger. Inden for et sådant 
område kan gnister forårsage eksplosion eller brand, der kan føre til 
personskader, selv døden. 
Sluk mobiltelefonen, når du er på en tankstation eller i nærheden af et 
sted, hvor brændstof og kemiske præparater, eller andet farligt gods 
er opbevaret. 
Du må ikke opbevare eller transportere brandfarlige flydende gasser 
eller eksplosive stoffer sammen med mobiltelefonen eller dens tilbe-
hør. 
Hospital og medicinske faciliteter. 
Overhold de dermed forbundne regler og vedtægter for hospitalet, når 
du bruger din mobiltelefon på et hospital. Sørg for at slukke mobiltele-
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fonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Brugen af trådløs 
transmission udstyr, inklusiv mobiltelefonen, kan gribe ind i enhver 
medicinsk udstyr eller andet elektronisk udstyr. 
Børn 
Opbevar  mobiltelefonen og tilbehør på et sikket sted uden for børns 
rækkevidde. Da mobiltelefonen og tilbehør indeholder små dele, hvis 
de rives løs og kan udgøre en kvælningsrisiko. 
Nødopkald 
Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Du må 
derfor aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødop-
kald. Forhør dig hos den lokale teleudbyder. 
Interferens. 
Telefonens ydeevne kan være påvirket på grund af radio interferens. 
Pacemaker 
Producenter af pacemakere anbefaler en afstand på mindst 15 cm 
mellem en mobiltelefon og en pacemaker for at undgå risikoen for in-
terferens i pacemakeren. 
Personer med pacemaker skal: 
Opbevare mobiltelefonen i en afstand af mindst 15 cm fra pacemake-
ren. 
Ikke bære mobiltelefonen i en brystlomme. 
Hold mobiltelefonen i nærheden af øret på den modsatte side af 
pacemakeren for at mindske risikoen  interferens. Hvis du har mistan-
ke om, at der er  interferens, skal du slukke for mobiltelefonen og flyt-
te den længere væk. 
Høreapparater  
Visse digitale enheder såsom mobiltelefon kan  forårsage forstyrrelser  
i nogle typer høreapparater. 
Professionel service 
Skil ikke telefonen ad. Indlever telefonen til en kvalificeret servicetek-
niker hvis der er brug for reparation.  Enhver indgriben foretaget af 
andre end en kvalificeret servicetekniker, medfører at garantien bort-
falder. 
Korrekt brug 
Brug kun telefonen som anbefalet og beskrevet i denne manual. 
Undgå at bruge mobiltelefonen i områder, der er kolde eller varme.  
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Udsæt ikke mobiltelefonen for direkte sollys eller i områder med me-
get høj fugtighed eller støv. 
Du skal udvise ekstrem omhu og opmærksomhed inden du bruger 
mobiltelefonen i nærheden medicinsk udstyr,  pacemakere, høreap-
parater, eller andre elektriske enheder, der kan blive udsat for interfe-
rens fra en mobiltelefon. 
Undgå at holde mobiltelefon og tilbehør i nærheden af magnetiske 
stoffer, såsom  magnetiske diske eller kreditkort, da den kan påvirke 
oplysningerne på magnetstriben. 
Du må ikke kaste eller ligge mobiltelefonen og/eller tilbehør i nærhe-
den af åben ild. 
Hold telefonen mindst 2,2 cm fra kroppen. 
Denne enhed er i overensstemmelse med retningslinjerne for stråling, 
når den anvendes enten i en normal position mod øret, eller når det 
er mindst 2,2 cm (7 / 8 tommer) fra din krop. Hvis enheden er båret 
tæt ind til kroppen i en bærestrop eller i bælte, bør der ikke være me-
tal i nærheden af mobiltelefonen. 
Brug udelukkende originalt tilbehør for at undgå at beskadige mobilte-
lefonen. 
Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. 
 
 
SPECIFIKKE ABSOPTION Rate (SAR) OPLYSNINGER OM CERTI-
FICERING 
(SAR) 
Denne model opfylder de internationale retningslinjer for radiobølger. 
Din mobiltelefon er en radiosender og -modtager. Den er designet til 
at overholder de grænser for radiobølger, jævnfør internationale ret-
nings linjer. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige vi-
denskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer 
til formål at sikre beskyttelsen af alle personer uanset alder og hel-
bred.  
Retningslinjerne for udsættelse af radiobølger, benytter måleenheden 
SAR. 
SAR-grænsen for brug af mobile enheder i offentligheden, er 2,0 W / 
kg. SAR måles som den højeste udnytte energioverførsel fra enhe-
den, faktiske SAR af enheden, mens SAR værdien under drift, typisk  
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er under det ovenfor anførte niveau. Dette skyldes, en automatisk re-
guleringer af effektniveauet fra enheden, for en for at sikre at der kun 
bruges minimum effekt for at nå nettet. Selv om der kan være forskel-
le mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige 
positioner, overholder de alle statslige krav til sikker eksponering. 
Verdenssundhedsorganisationen har erklæret, at den nuværende vi-
denskabelige oplysninger ikke pege på behovet for eventuelle særlige 
forholdsregler for brug af mobile enheder. De bemærker, at hvis du vil 
reducere din eksponering derefter kan du gøre det ved at begrænse 
længden af opkald eller bruge en hånd fri enheden, holde mobiltelefo-
nen væk fra hovedet og kroppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEEE FORORDNINGER 
Den overstregede affaldsbeholder på hjul betyder, at i Den Europæi-
ske Union Produktet skal tages til særskilt indsamling på produkter, 
der er end-of-life. Dette gælder for enheden, men også ekstraudstyr, 
som er mærket med dette symbol. Smid ikke disse produkter som 
usorteret husholdningsaffald. 
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