
 

Copyright © af Tele Call, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes                        1 

Easy Call 
Brugervejledning 
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Oversigtsbillede 

1 Pil op knap 6 Rød lampe 11 Højttaler 

2 Pil ned knap 7 display 12 Mikrofon 

3 SOS direkte 
opkald 

8 Læg på / til-
bage 

13 Stik til oplader / 
hovedsæt 

4 Løft af / ok / 
medhør 

9 Direkte kald 
(M1, M2) 

  

5 Grøn lampe 10 nummertaster   
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Taster Navn på taster Funktion 

 Løft af / ok Tryk for at ringe eller modtage et 
opkald 

 Læg på / tilbage Tryk for at afslutte et kald. 
Tryk i flere sekunder for at tænde 
eller slukke telefonen. 
Slette tast, hvis telefonnummeret 
ikke er tastet korrekt. 

 Pil op / menu I standby trykkes for at gå til menu.  
Under en samtale kan lydstyrken 
øges ved tryk på tasten. 
Tasten bruges også til at navigerer 
i menuen. 

 Pil ned / telefonbog I standby trykkes for at gå til tele-
fonbog.  
Tasten bruges også til at navigerer 
i menuen.  

 Direkte kald Tryk og hold nede på en tasterne 
for at ringe op til et indkodet num-
mer. 
Nummeret gemmes i menu. 

 Indikatorlamper 1) Rødt lys blinker: Batteriet 
skal oplades 

2) Grønt lys: Batteriet er fuldt 
opladt 

3) Grønt lys blinker: Forbinder 
til netværk 

4) Intet lys: Telefonen er sluk-
ket eller kan ikke finde net-
værk eller sim-kort er defekt 

 SOS Nødkald Tryk for at ringe til SOS nummer. 
Telefonen ringer 112 når tasten 
holdes nede i 3 sek. nummeret 
kan ændres i menu. 
 

Funktions-taster 
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M2 nummer 

M1 nummer 

SOS nummer 

Indstil ur 

Alarmtid 

Modtaget  Opkaldslister 

Ringetone 

Slet 

Rediger 

Søg 

Kontakter Ring op 

Ny kontakt 

Telefonbog 

Menu træ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ved tryk på  pil op / menu kan du vælge mellem symboler for: telefonbog,  
opkaldslister og indstillinger med tasterne pil op og pil ned.  
 
Menupunktet vælges ved tryk på Løft af / ok 
 

 
 
 
 

3 1 

 

1 

2 

2 

 

1 2 

Kaldte 

Indstillinger 

Varighed 

Mistede kald 
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Ikoner i display 

 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Opkald  / indgående kald oplader Henter kontakter fra sim 

Afslut opkald Vent venligst 
Simkort fyldt 

Samtale varighed Vælg ringemelodi Indsæt simkort 

Ingen dækning Melodi Simkort tomt 

Søg 
Slet ? 

Udført / OK 

Indtast nummer Liste tom Ikke udført / afbryd 

Tastatur låst Lås op Lås tastatur 

Medhør Mistede kald Nødkald 

Tast PIN 1 Tast PIN 2 Lav batteristand 
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Klargøring 
 
Indsætte sim-kort og batteri i Easy Call mobiltelefonen. 
 
Det er meget vigtigt at telefonen er slukket og laderen er frakob-
let 
 

Ven 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 i de to metalsider. 
Når Sim-kortet er monteret skal batteriet isættes. 
Dette gøres ved at sætte batteriet (Teksten som er skrevet på batteri-
et skal kunne ses) i foroven og derefter trykke forsigtigt med på plads. 
Derefter monteres dækselet og telefonen kan tændes. 
 

Tænd/Sluk 
 
Easy Call tændes og slukkes på                 Ved at trykke og holde på 
tasten. 
 

Display 
 

 
Når telefonen er tændt vises i displayet: 
 
1) I højre side ses batteri tilstand 
2) I venstre side ses signalstyrke 
3) I midten vises tid og dato 
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Pin-kode 
 
VIGTIGT: For at aktiveret (tilkoble) eller deaktiverer (frakoble) pin-
kode skal sim-kortet installeres i en almindelig GSM mobiltelefon, da 
Easy Call ikke har denne funktion. 
 

Pin-kode aktiv (tilkoblet) 
 
Når telefonen tændes vil der vises i displayet  
 
Nu skal pin-koden indtastes og derefter for at bekræfte trykkes på  

 
 

 

Indstille tid og dato 
 
Tryk på pil op 
Nu vises i displayet De forskellige menuer.  
Tryk på pil op indtil cursor er på billedet                  indstillinger  
Tryk på  
 
Brug pil ned indtil ikonet             vises 
 
Tryk derefter på  
 
Nu skal dato skrives (dag, måned, år) 
Efter at dato er indtastet trykke på pil ned 
Nu skal tid indtastet (timer, minutter) 
Derefter trykkes på  
 
Nu er vises         i displayet.  
 
For at forlade menu trykkes to gange på 
 
Nu kan tid og dato ses i displayet. 
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Pin-kode deaktiv (frakoblet) 
 
Hvis pin-koden er frakoblet og telefonen tændes for første gang vil 
der i displayet visses forkert tid og dato. 
Se Indstille tid og dato. 
 

Besvare et opkald 
 
Når telefonen ringer: 
 
Tryk på                      for at besvare opkaldet. 
 
For at slutte et opkald trykkes på  
 
Når telefonen ringer og man ikke vil modtage opkaldet trykkes på  

 
 

 
 

Indstille alarm 
 
I standby trykkes på Pil op. Derefter skal vælges indstillinger  
 

Tryk på  
 

Alarm symbolet vises i displayet            Tryk på 
 

Nu skal dato indtastes og derefter trykkes på pil ned. 
Nu skal tidspunkt for alarm indtastes. Derefter trykkes på  
Nu er alarmen aktiveret. 
 

Når alarmen går i gang står der i displayet: Alarm. 
 
For at slukke for alarmen trykkes på  
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SOS tast 
 
Hvis der ikke bliver indkodet et nummer, vil der ved et tryk på ca. 2 
sekunder blive ringet op til 112. 
 
Indkodning af nummer: 
 
I standby trykkes på pil op. Nu vises de forskellige menuer. 
Tryk på pil op indtil cursor er på billedet indstillinger 
 

Tryk på 
 

Brug pil ned indtil ikonet            vises i displayet. 
 
Tryk på  
 

Nu vises symbolet                     nu skal det ønskede nummer indtastes 
 
Når nummeret er indtastet trykkes på  

 
Vigtigt: SOS tasten virker selvom tastaturet er låst.  
Vær opmærksom på at SOS ikke virker hvis sim-kortet er defekt. 

 
M1 og M2 tast 
 
Indkodning af M1: 
 
I standby trykkes på pil op. Nu vises de forskellige menuer. 
Tryk på pil op indtil cursor er på billedet indstillinger 
 
Tryk på  
 
Brug pil ned indtil ikonet           vises i displayet. 

 
Tryk på  
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Nu vises symbolet            nu skal det ønskede nummer indtastes. 

 
Når nummeret er indtastet trykkes på  

 
På samme måde gøres med indkodning af M2 

 
 
Tastatur lås 
 
Tryk på pil op       i ca. 2 sekunder. Først vises menuer i displayet og  
 
derefter vises         nu er tastaturet låst. 
 
For at låse op trykkes på pil opi ca. 2 sekunder. Først vises symbolet  
 
Derefter vises symbolet               og tastaturet er låst op 

 
 
Hånd fri 
 
Denne funktion kan kun aktiveres under en samtale. 
 
Under samtalen kan der trykkes på             og samtalen er hånd fri. 
 
Hvis der under samtalen ikke mere ønskes hånd fri trykkes på  
igen. 

 
 
Telefonbog/gemme i telefonbog 
 
I standby trykkes på pil op. Nu vises de forskellige menuer. Cursoren 
 
er på billedet telefonbog 
Tryk på  
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Nu vises symbolet                   Sim-kort tomt.  Der er ikke gemt nogle 
 
nummer i telefonbogen. 
 
Tryk derefter på                  For at gemme i telefonbogen.        

 
Nu vises symbolet               som betyder gemme i telefonbog 
 
Tryk på  

 
Nu vises symbolet               det betyder at telefonnummeret nu skal 
tastes og derefter trykkes på             nu er telefonnummeret gemt.  

 
Nu vises symbolet             Ringe melodi når det gemte nummer rin-
ger. Der kan vælges mellem 10 forskellige melodier. 
 
Hvis flere telefonnummer ønskes gemt gøres følgende: 
 
I standby trykkes på pil op og menuerne vises i displayet. Cursoren er  
 
i telefonbog.Tryk på 
 
Nu vises det første telefonnummer som er blevet indkodet. Tryk på  

 
 

Derefter trykkes med pil op på indtil symbolet               vises (ny kon-
takt) 
Tryk på  

 
Nu skal det nye telefonnummer indtastes og derefter trykkes på 

 
 

Nu skal der vælges mellem de 10 ringe melodier ved brug af pil op og 
derefter trykkes på  
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Når man er i telefonbog kan der bladres mellem de forskellige telefon-
nummer ved at bruge pil op og pil ned. 

 
Vedligeholdelse 
 
Vigtigt: Benyttes Easy Call ikke gennem længere tid skal batteriet 
oplades og afmonteres. 
 
Berør ikke Easy Call med våde hænder. 
Hold Easy Call tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stoffer. 
Hold Easy Call ren og fri for støv. 
Udsæt ikke Easy Call for ekstrem varme eller kulde. 
Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre fugtskade. 
Rengør kun Easy Call med en tør klud uden rengøringsmiddel af no-
gen slags. 
Mal eller skriv ikke på Easy Call. Der må kun skrives på det medføl-
gende mærkat som kan monteres på dækslet. 
Modificer ikke Easy Call på nogen måde. 
Udsæt ikke Easy Call for stød og fald. 
 
Vigtigt: Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde. 
 

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 Easy Call. 

 
Ved udarbejdelse af denne danske udgave af brugervejledning til Ea-
sy Call, er der taget særligt hensyn til at det skal være enkelt og hur-
tigt at komme i gang med at anvende telefonen. Den engelske manu-
al medfølger i salgspakken. I tilfælde af uoverensstemmelse henvises 
til den engelske manual. 
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Sikkerhedsforanstaltninger 
Læs venligst følgende orientering omhyggeligt og efterlev disse regler, 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 skade, 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 installeret 
forkert eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet. 
Fly 
Det er forbudt af bruge mobiltelefonen under flyvning. Sluk for mobiltelefonen inden du går om bord på et 
fly. Brug af mobiltelefon om bord på et fly kan indebære risiko for luft sikkerhed og forstyrre telekommuni-
kationsudstyret. 
Sprængningsområde 
I nærheden af områder med sprængstoffer eller kemikalier, brandfarlige, eller farlige produkter. Sluk altid 
mobiltelefonen hvor der er risiko for eksplosion og følg alle regler og anvisninger. Inden for et sådant om-
råde 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 tilbehør. 
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 mobiltelefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Brugen af trådløs 
transmission udstyr, inklusiv mobiltelefonen, kan gribe ind i enhver medicinsk udstyr eller andet elektro-
nisk 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 nødopkald. 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 pace-
maker for at undgå risikoen for interferens i pacemakeren. 
Personer med pacemaker skal: 
Opbevare mobiltelefonen i en afstand af mindst 15 cm fra pacemakeren. 
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 mistanke om, at der er  interferens, skal du slukke for mobiltelefonen og flytte 
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 servicetekniker hvis der er brug for reparation.  
Enhver indgriben foretaget af andre end en kvalificeret servicetekniker, medfører at garantien bortfalder. 
Korrekt brug 
Brug kun telefonen som anbefalet og beskrevet i denne manual. 
Undgå at bruge mobiltelefonen i områder, der er kolde eller varme.  
Udsæt ikke mobiltelefonen for direkte sollys eller i områder med meget høj fugtighed eller støv. 
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Du skal udvise ekstrem omhu og opmærksomhed inden du bruger mobiltelefonen i nærheden medicinsk 
udstyr,  pacemakere, høreapparater, eller andre elektriske enheder, der kan blive udsat for interferens 
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 nærheden 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 nor-
mal 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 metal i nærheden af mobiltelefonen. 
Brug udelukkende originalt tilbehør for at undgå at beskadige mobiltelefonen. 
Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. 
 
SPECIFIKKE ABSOPTION Rate (SAR) OPLYSNINGER OM CERTIFICERING 
(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 videnskabelige organisation ICNIRP og 
indeholder sikkerhedsmarginer  
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 enheden, faktiske SAR af enheden, mens SAR værdien under drift, typisk  
er under det ovenfor anførte niveau.  
 
 
Dette skyldes, en automatisk reguleringer af effektniveauet fra enheden, for en for at sikre at der kun bru-
ges minimum effekt for at nå nettet. Selv om der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskelli-
ge telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle statslige krav til sikker eksponering. Ver-
denssundhedsorganisationen har erklæret, at den nuværende videnskabelige 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 mobiltelefonen væk fra hovedet og kroppen. 
 
 
 
 
WEEE FORORDNINGER 
Den overstregede affaldsbeholder på hjul betyder, at i Den Europæiske 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. 
 

 
Specifikationer 

 
 

Netværk GSM900MHz/DCS1800MHz  

Dimensioner 100mm x 53mm x 14mm 

Vægt 77g inklusiv batteri 

Taletid 4-5 timer, afhængigt af netværk 

Standby tid 64 timer, afhængigt af netværk 

Batteri 700 mAh  
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