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Tænd/sluk og Lægpåknap
· Knappen kan anvendes til at tænde eller slukke telefonen. Anvend et
langt tryk.
· Knappen anvendes også til at lægge på når en samtale skal afsluttes
eller til at afvise et opkald. Her skal der anvendes et kort tryk.
Når du tænder EASY5, afspiller den en tændemelodi og indikatorlampen
lyser. EASY5 vil nu tilslutte sig telefonnetværket. Når det er sket vil indikator
lampen begynde at blinke hvert 8. sekund og EASY5 er klar til brug.
Ligeledes afspilles der en slukkemelodi, når du slukker EASY5.
Vigtigt: Høres slukkemelodien når du afslutter samtalen, er det fordi
’Tænd/sluk og Lægpåknap’ er blevet aktiveret 2 gange og EASY5 vil derfor
slukke.
Løftafknap
· Tryk på knappen for at besvare et opkald til telefonen.
· Ved et langt tryk på knappen, ringer EASY5 op til 112 alarmcentralen.
· Ved tryk på knappen under samtalen, skiftes der til håndfri betjening.
Nummer taster
· Ved et langt tryk (3 sekunder) på én af nummertasterne, kalder
telefonen det nummer som er gemt på SIMkortet. EASY5 kvitterer med
en lyd når opkaldet påbegyndes. Se de 5 indkodede numre på
bagsiden af EASY5.
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+ lyd og lydknap
· Under opkaldet anvendes knapperne til at regulere lydstyrken.
· Når telefonen er i standbytilstand, anvendes knapperne til at vælge
ringetone.
Indikator lampe
Lampen viser telefonens tilstand, som vist i tabellen herunder:
Normal tilstand
(Standby og tilsluttet netværket)

1 blink hvert 8. sek.

Når telefonen tændes og netværk
søges
Lader

Konstant lys indtil telefonen er
tilsluttetnetværk
Konstant lys indtil ladningen er
fuldført eller laderen bliver afbrudt

SIM kortet er ikke monteret
Intet netværk
Anden unormal tilstand

Hurtige blink

Klargøring
Gem telefonnumre på SIM kortet
Easy5 har mulighed for at kalde 5 selvvalgte telefonnumre, som gemmes på
SIMkortet. Da EASY5 ikke har alle nummertaster, skal SIM kortet indsættes i
en normal GSM telefon. De 5 telefonnumre kan nu gemmes på SIM kortet.
Start med at frakoble Pinkoden på den normale telefon. Se vejledningen til
den normale telefon.
Indsæt nummer 15 foran navnet og gem de 5 numre på SIM kortet som
normalt.
Eksempel
· Indtast ’1Nabo’ og gem det sammen med det tilhørende telefonnummer
· Indtast ’2Knud’ og gem det sammen med det tilhørende telefonnummer
Indsæt SIM kortet i EASY5, når alle 5 navne og numre er gemt som
beskrevet herover.
*Vigtigt – EASY5 er ikke i stand til at foretage opkald, hvis numrene ikke er
gemt som foreskrevet. Du skal derfor sikre dig at der er indsat nummer 15
foran navnet.
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Montering af SIM kort
Vigtigt – Før monteringen af SIM kortet, skal EASY5 være slukket, og
laderen må ikke være tilsluttet.
· Afmonter dækslet ved at trykke ind øverst på dækslet og skubbe det
ned mod bunden af telefonen.

· Afmonter batteriet ved forsigtigt at skubbe batterilåsen en smule op,
herefter trækkes batteriet ud i toppen.

· Indsæt SIMkortet og skub SIMkortlåsen ind over SIMkortet.
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· Monter batteriet. Dette gøres ved at placere de små tapper i bunden af
batteriet i de tilhørende huller i bunden af batterirummet på telefonen.
Tryk batteriet ind i bunden og skub det forsigtigt på plads i toppen, ind
mod batterilåsen.
· Monter dæksel
Betjeningsvejledning
Læs venligst afsnittet ’Klar gøring’ inden EASY5 tændes.
Tænd EASY5
Tryk og hold på Tænd/slukknappen indtil indikator lampen lyser og
tændemelodien afspilles. Indikator lampen vil lyse indtil netværket er tilsluttet.
Når netværket er tilsluttet vil indikatorlampen vil vise telefonens tilstand. Se
tabellen under afsnittet ’Indikator lampe’
Sluk EASY5
Tryk og hold på Tænd/slukknappen indtil indikator lampen lyser og der høres
en slukke melodi. Lampen slukker og telefonen er slukket.
Foretag opkald
Der er to måder at foretage et opkald på når EASY5 er i normaltilstand:
· Tryk på én af de numeriske taster i 3 sekunder og det tilhørende
telefonnummer på SIMkortet ringes op.
· Tryk kort på én af de numeriske taster og tryk derefter på løft af
knappen (inden 5 sekunder) og det tilhørende telefonnummer på SIM
kortet ringes op. EASY5 kvitterer med en lyd når opkaldet påbegyndes.
NØDOPKALD: NÅR EASY5 ER TÆNDT, KAN DU FORETAGE
NØDOPKALD TIL 112, VED AT TRYKKE PÅ LØFTAFKNAPPEN I 3
SEKUNDER. DER BEHØVER IKKE AT VÆRE SIMKORT I EASY5 FOR
AT FORETAGE NØDOPKALD.
Kald til EASY5
Når der ringes til EASY5, vil den forudvalgte ringetone afspilles.
Se afsnittet ringetoner.
Besvar et opkald
Tryk på løft af knappen for at besvare et opkald til telefonen.
Ved tryk på lægpåknappen afvises opkaldet.
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Under en samtale, kan håndfri funktion tilkobles ved at trykke på løftaf
knappen endnu en gang.
Lydstyrken kan reguleres under en samtale ved tryk på + lyd knap eller – lyd
knap.
Ringetoner
Når telefonen er i normal tilstand kan der vælges ringetone, ved tryk på + lyd
knap / lydknap. Der kan vælges mellem 10 forskellige indstillinger med
ringetoner og vibrator.
Den valgte ringetone kan afspilles ved tryk på + lyd knap / lydknap.
Batteri lader og indikation for lav batteri stand.
Der høres et bip når EASY5 har brug for at få opladet sit batteri.
Hvis EASY5 er slukket når laderen tilsluttes, vil EASY5 automatisk tænde.
Tændemelodien afspilles og indikatorlampen vil lyse indtil ladningen er
gennemført eller laderen frakobles. Herefter vil EASY5 overgå til normal
tilstand og indikator lampen vil blinke hvert 8. sekund.
Vedligeholdelse
Vigtigt: Benyttes EASY5 ikke gennem længere tid skal batteriet 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 den medfølgende
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.
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Specifikationer
Netværk
Dimensioner
Vægt
Taletid
Standby tid
Batteri

GSM 900/DCS 1800 Dual Band
87mm x 53mm x 22 mm
60g inklusiv batteri
23 timer, afhængigt af netværk
60 – 100 timer, afhængigt af netværk
680 mAh Liion

Forbehold
Fabrikanten kan uden forudgående varsel ændre funktioner og tekniske data,
uden at informere herom.
Fabrikanten og forhandleren kan ikke gøres ansvarlig for brug som ikke er
beskrevet i denne manual. Ligeledes kan fabrikanten og forhandleren ikke på
nogen måde gøres ansvarlig for manglende assistance ved nødopkald,
uanset om dette måtte skyldes teknisk fejl på EASY5.
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