BRUKERMANUAL
Telenor 4G bordtelefon
Kaerdesk 185

V. 27

1. Oppstart
Før du tar telefonen i bruk, følg instruksjoner angitt i quickguiden (som følger med
telefonen) for første gangs oppkopling og oppdatering av programvaren.
Telefonen krever bruk av PIN-kode (til SIM-kortet). For å forenkle bruk kan denne
deaktiveres, Se kap 6.6 «Deaktivere PIN» for fremgangsmåte.
Ved nedsatt hørsel:
Trykk <pil opp> tast for høyere ringelyd.
Trykk <pil høyre> tast når samtale pågår for høyere samtalelyd.
For sterkere ringetone, se kap 6.1. Velg f.eks. ringetone “Very alarmed”.

2. Vær oppmerksom på følgende
-----------

Slå av telefonen i omgivelser hvor det ikke er tillatt å bruke trådløst utstyr (om
telefonen skal benyttes utenfor bolig/kontor).
Slå av telefonen før batteri eller SIM-kort tas ut.
Ved rengjøring, slå av telefonen og rengjør med en litt fuktig eller antistatisk
klut. Tørr klut kan lett gjøre apparatet statisk ladet. Ikke bruk kjemiske
rengjøringsmidler til å rengjøre overflaten.
Ikke utsett telefonen for intenst sollys, unngå høy varme.
Ikke koble med andre, inkompatible enheter.
Kun laderen og batteriet som fulgte med telefonen, skal brukes. Bruk av andre
batterier eller strømforsyningsenheter kan være farlig.
Telefonen vil ikke fungere normalt dersom batteriet ikke er satt i, selv om strøm er
tilkoblet.
Lad telefonen minst 8 timer før første gangs bruk.
Om telefonen ikke er i bruk i lengre tid, lad telefonen hver 3. mnd. for å
vedlikeholde batteriet.
Følg nasjonale lover og regler ved avhending av batteri og telefon.

3. Kort forklaring
Telefonen har i tillegg til vanlige telefon funksjoner, støtte for 4G Tale, SMS og WiFi
hotspot. Telefonen har menyvalg for tjenester og funksjoner. Brukermanualen gir en enkel
innføring med vekt på ordinær telefonbruk.
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3.1 Taster og funksjoner
Tastene har multifunksjoner og de viktigste funksjonene er beskrevet her.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Skjerm (LCD)
-- Trykk På/Av-tast og startskjerm vises.
-- Øverste felt: statusfelt for batteri, signal, meldinger, tekstmodus m.m.
-- Nederste felt: forklarende tekst til funksjonstastene.
Høyre funksjonstast (
)
-- Velge kontakter når startskjerm vises.
-- Følg anvisningen som vises nederst til høyre i skjermen.
Venstre funksjonstast (
)
-- Velge hovedmeny når startskjerm vises.
-- Følg anvisningen som vises nederst til venstre i skjermen <enter> av kommando
som er markert på skjerm.
Piltaster
-- Flytter markør i menyer.
-- Endre ringevolum – trykk opp eller ned pil når du ikke er i samtale.
-- Endre samtalevolum – trykk venstre eller høyre pil i samtale.
Sende/ringe-tast
-- Slå nummer og trykk på tasten for å ringe.
På/av-tast
-- Slå på telefonen ved å holde på/av-tasten inne noen sekunder til skjermen lyser
opp
-- Slå av telefonen ved å holde på/av-tasten inne noen sekunder til “Slå av meny”
vises
-- Vise skjerm igjen når strømsparing er aktivert.
-- Forlate undermenyer og gå til startskjerm
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-- Avvise innkommende anrop.
-- Avslutte samtale og gå til startskjerm
7. Alfanumeriske taster
-- Slå telefonnummer
-- Angi tekst i tekstmodus
8. *-tast
-- Angir spesial symboler i tekstmodus.
-- Brukes for å aktivere nettjenester, f.eks. viderekobling *21*B-nr#
9. #-tast
-- Angi tall eller bokstaver i tekstmodus (se statusfelt for gjeldende valg).
-- Brukes for å aktivere nettjenester, f.eks. viderekobling *21*B-nr
10. Hurtigtast
-- “Familie 1” - Direkte ring til forhåndslagret nummer
11. Hurtigtast
-- “Familie 2” - Direkte ring til forhåndslagret nummer
12. Hurtigtast
-- “Familie 3” - Direkte ring til forhåndslagret nummer
13. Hurtigtast
-- “Familie 4” - Direkte ring til forhåndslagret nummer
14. WiFi-tast
-- Åpner WiFi-meny for oppsett.
15. Repetisjonstast
-- Slå siste benyttede nummer.
16. Høyttaler-tast
-- Veksler mellom høyttalende funksjon (handsfree) eller lyd i telefonrør.
17. Antennetilkobling (TNC) for medfølgende eller ekstern antenne.
		
3.1 Inntasting av tekst
-- Når du skal angi navn/nummer etc. gjelder følgende:
-- Trykk #-tast for å bytte mellom ABC, abc eller 123 (se statusfelt øverst for valgt
modus).
-- Bruk *-tast for spesialsymboler og piltaster for valg.
-- Trykk 0-tast for mellomrom (i bokstavmodus).
-- Trykk 0 til 9 for å taste ønskede bokstaver og tall.
Om du vil skrive bokstaven “e”, velg abc ved å trykke på #-tasten, og ta to raske trykk på
3-tasten for å velge andre bokstav. Tilsvarende vil tre raske trykk gi tredje bokstav “f”.

4. Bruk
4.1 Slå på/av telefon og deaktivere skjermsparer
-- Slå på telefonen ved å holde på/av-tasten inne noen sekunder til skjermen lyser
opp.
-- Hvis skjermsparer er aktivert (mørk skjerm) for å spare strøm, trykk på/av-tast for
å aktivere skjermen igjen.
-- Om du ikke vil benytte telefonen til å ringe ut eller motta samtaler, kan den slås
helt av. Dette gjøres ved å holde på/av-tast inne noen sekunder til “Slå av meny”
vises. Trykk venstre funksjonstast to ganger for å bekrefte.
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4.2 Oppdatering av programvare.
Telefonen søker automatisk etter oppdateringer av
programvare. Svar “Ja” på meldinger for å sikre best mulig
ytelse på telefonen din.
Oppdateringen kan ta litt tid (telefonen slår seg av, foretar
oppdateringer og starter opp igjen). Når startskjermen
vises, er din telefon oppdatert og klar til bruk.
4.3 Håndtering av samtaler
Ringe ut, dette kan gjøres på flere måter:
1. Fra startskjerm, tast nummer og trykk “Sende/ringe”-tast for å ringe ut.
2. Ta av røret eller trykk høyttaler-tasten for å få summetone, tast nummer og trykk
“Sende/ringe”-tast for å ringe ut.
3. Finn ønsket nummer i Kontakter (telefonkatalog) eller anropslogg, og trykk
“Sende/ringe”-tast for å ringe ut.
4. Trykk på en av hurtigtastene.
Motta en samtale:
1. Når det ringer: Løft røret eller trykk høyttaler-tasten for å motta samtalen.
2. Avslutte en samtale: Legg på røret – evt trykk på høyttaler-tasten.
3. Avvis innkommende anrop: Når det ringer, trykk På/av-tast for å avvise anropet
eller vent til det slutter å ringe.
4.4 Endre volum.
Samtalevolum: Under samtalen kan du trykke høyre eller venstre piltast for å justere
volumet.
Ringevolum: Trykk opp eller ned piltast når du ikke er i samtale.
4.5 Kontakter
Fra startskjermen, trykk på høyre funksjonstast for å vise kontaktlisten. Tilgjengelige
funksjoner i kontaktlisten får du frem ved å trykke på venstre funksjonstast.
Ny kontakt: Velg “Legg til kontakt”, angi lagre på Telefon eller SIM-kort, skriv inn navn og
nummer, trykk “Velg” og “Save” (lagre).
Redigere en kontakt: Marker kontakt, trykk “Velg” og følg instruksjoner.
Slette en eller flere kontakter: Velg “Masse-Sletting”, marker kontakter som skal fjernes og
følg instruksjoner.
4.6 Anropslogg
Under Meny/Logg vises liste over alle anrop. Du kan velge “Ikke besvarte”, “Mottatte” og
“Utgående samtaler”. For å ringe opp igjen, marker nummer og trykk sende/ringe-tast.
Trykk “Velg” for flere valgmuligheter.
4.7 Hurtigtastene Familie
4 stk hurtigtaster Familie (øverst til høyre på telefonen), kan forhåndsprogrammeres med
telefonnummer for direkte samtaleoppsett. Samtale settes opp ved å trykke “Familie”
tasten som har lagret det nummeret du vil ringe til.
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Registrere nummer: Under Meny > Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Generelt, velg
“Familie”. Marker ønsket tast ved å bruke piltastene, trykk “Valg”, trykk “Valg” igjen for
å velge telefonnummer fra kontaktliste eller velg “Custom Family number”. Tast nytt
nummer og piltast ned for å markere “OK”, trykk venstre funksjonstast for å bekrefte.
Om du velger fra kontaktlisten vil navn vises under registrert nummer. For å redigere
forhåndsprogrammert nummer, gå inn på samme undermeny, marker nummeret du vil
endre og trykk “Valg” for å editere eller slette.
4.8 Hurtigtastene 2-9
De alfanumeriske tastene 2 til 9 kan også forhåndsprogrammeres med telefonnummer for
direkte samtaleoppsett. Samtale settes opp ved å trykke og holde inne “talltasten” som har
lagret det nummeret du vil ringe til, i 3 sekunder.
Registrere nummer: Under Meny > Innstillinger > Samtaleinnstillinger > Generelt, velg
“Hurtigtast”. Velg deretter “Status”, marker “On“og trykk “OK” (dette aktiverer Hurtigtast
funksjonen). Velg så “Angi nummer”. Marker ønsket tast ved å bruke piltastene, trykk
“Rediger” og legg inn ønskede nummer. Trykk “OK” for å lagre. For å redigere en hurtigtast,
gå inn på samme undermeny, marker nummeret du vil endre og trykk “Rediger”. Trykk
“Delete” for å fjerne nummeret, skriv inn nytt nummer, avslutt med “OK”.

5. Andre tjenester
5.1 SMS
Telefonen støtter mulighet til å skrive enkle/korte meldinger.
Under Meny/Meldinger, trykk “Velg” og “Ny Melding”. Angi mottaker ved å taste nummeret
eller gå inn i undermenyen og velg fra “Kontakter”. Trykk piltast ned for å komme til
meldingsteksten. Skriv meldingen (trykk #-tast for å veksle mellom tall og bokstaver). Trykk
høyre piltast, deretter venstre funksjonstast, velg “Send” og deretter venstre funksjonstast
igjen.
5.2 WiFi hotspot
Mobil Hjemmetelefon abonnementet som følger med i standardpakken for Mobil
Hjemmetelefon, har ikke inkludert dataplan. Er du tilkoplet 4G og har dataplan inkludert
i ditt Mobil-abonnement, kan telefonen benyttes som ruter (WiFi hotspot). Trykk på WiFitasten for å sette opp telefonen som ruter. Velg “Konfigurer WiFi sone” (navn/sikkerhet/
passord) og “Lagre”. Velg “Konfigurer WiFi sone” igjen, og velg “På”. Andre enheter i
hjemmet kan nå se det trådløse nettverket, og kople til ved å benytte det valgte passordet.
WiFi hotspot påvirker ikke vanlige telefonfunksjoner og du kan fortsatt ringe og motta, eller
gjøre andre valg på telefonen din.

6. Innstillinger
Under Meny > Innstillinger er det mulig å stille inn en rekke parametere. Her vises ett lite
utvalg i forbindelse med ordinær telefonbruk.
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6.1 Lyd
Volum: Bruk opp/ned piltaster for å markere “Ringevolum” og endre styrke med venstre/
høyre piltaster. Bruk så piltast ned til “OK” blir markert (blå farge) og trykk venstre
funksjonstast igjen.
Ringetone: Velg “Medielagring” med piltaster (de andre er for avansert bruk) og trykk
venstre funksjonstast. Velg ønsket “Melodi” og trykk deretter venstre funksjonstast.
6.2 Skjerm
Lysstyrke: Bruk venstre/høyre piltaster for å endre styrke. Trykk “Tilbake” for å akseptere.
Hvilemodus (skjermsparer): Velg ønsket tid med opp/ned piltaster og trykk deretter venstre
funksjonstast.
6.3 Samtaleinnstillinger
Aktuelle samtaleinnstillinger er beskrevet under kapittel 4.7 og 4.8.
6.4 4G Tale (VoLTE)
Forbedret samtalekvalitet: 4G Tale ved 4G dekning. Øverste rad på skjerm viser status om
VoLTE er aktivert.
Aktivere VoLTE: Trykk “Velg” for å hake av rute.
Deaktivere VoLTE: Trykk “Velg” for å fjerne hake i rute.
Ved varierende/dårlig 4G dekning og du opplever lav samtalekvalitet, forsøk å deaktivere
VoLTE.
6.5 WiFi
Aktuelle innstillinger er beskrevet under kapittel 4.10
6.6 Sikkerhet
Skjermlås: Angi passord som må benyttes for å bruke telefonen når skjermsparer har blitt
aktivert. Funksjonen trer i kraft ved å slå telefonen av og på. For å fjerne aktiv skjermlås,
velg samme meny, så “Skjermlås” og skriv inn passord (skjermlås er mest aktuelt dersom
mange ukjente har tilgang til telefonen og man vil hindre unødig bruk)
Deaktivere PIN-kode: Gå til Meny/Innstillinger/Sikkerhet. Velg “Sette opp SIM-kort lås” –
Marker med piltast “Lås SIM-kortet”, trykk “Velg” for å fjerne hake. Angi PIN-koden til SIMkortet, så piltast ned til “OK” og trykk venstre funksjonstast. For å aktivere bruk av PIN-kode
igjen, gjenta prosedyren over (hake av at PIN-kode må benyttes).
6.7 Språk
Velg mellom Engelsk eller Norsk.
6.8 Tilbakestilling
Velg ”Fabrikkinnstillinger“ om du ønsker å fjerne alle lagrede data og endringer som er
gjort.
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7. Problemer og årsaker
Problem

Årsak

Løsning

Telefonen slår seg ikke på

-----

---

Strøm ikke tilkoblet,
Batteriet tomt
Batteri ikke satt i.
Batteri defekt

---

Samtaler brytes

----

Svakt mobil signal
Lavt batterinivå
Antenne løs

----

Lav samtalekvalitet

--

Svakt mobil signal

---

Telefonen er “ustabil” eller
responderer dårlig

--

--

--

Ikke oppdatert programvare
“Heng” i programvare.

Kun mulig å ringe nødnummer

----

SIM-kort mangler
SIM-kort satt inn feil
SIM-kort defekt

---

--

--

Kople til strøm
Kople til strøm og
batteriet lades
Sett i batteri og kople
til strøm
Kontakt kundeservice
Velg sted med bedre
dekning/ekstern
antenne
Kople til strøm og
batteriet lades
Sjekk antenne tilkopling
Velg sted med bedre
dekning/ekstern
antenne
Slå av 4G Tale (VoLTE)
Svar Ja når oppdatering vises på telefonen.
Slå telefonen helt av
og på igjen.
Sette inn SIM-kort
Sjekk SIM-kort posisjon
(se quick-guide)
Kontakt kundeservice

For eventuelle oppdateringer og mer informasjon, se
https://www.telenor.no/privat/telefoni/mobil-hjemmetelefon/

telenor.no

