
För mer information om hur du använder telefonen, gå till www.alcatelmobile.com och hämta hela 
användarhandboken. På webbplatsen kan du även hitta svar på ofta ställda frågor och annat.
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Säkerhet och användning ...........
Vi rekommenderar att du läser det här kapitlet noggrant 
innan du använder telefonen. Tillverkaren friskriver 
sig från skada, som uppstår som en konsekvens av 
olämplig användning eller användning som motstrider 
anvisningarna häri.
• TRAFIKSÄKERHET:
Studier visar att det är farligt att använda en telefon 
vid bilkörning, även om handsfree-kitet används (bilkit, 
headset...), så bilförare ombedes att inte använda sin 
telefon förutom när fordonet är parkerat.
Använd inte telefonen och headsetet för att lyssna på 
musik eller radio medan du kör. Att använda headset 
kan vara farligt och är förbjudet i vissa områden.
När telefonen är på kan dess elektromagnetiska 
strålning störa bilens elektroniska system, som ABS-
bromsar eller krockkuddar. Så här ser du till att det inte 
blir några problem:
-  Placera inte telefonen ovanpå instrumentbrädan eller 

inom krockkuddens utlösningsområde;
-  Kontrollera med din bilhandlare eller biltillverkare 

att instrumentbrädan är tillräckligt skyddad från 
telefonens RF-energi.

SKYDDA DIN HÖRSEL
 För att förebygga eventuella hörselskador bör 
du inte lyssna på för hög volym under långa 
perioder. Var försiktig när du håller telefonen 
nära örat när högtalaren används.

Den här produkten uppfyller tillämpliga 
nationella SAR-gränser på 2,0 W/kg. De 
specifika maximala SAR-värdena finns i 
sektionen Radiovågor.
När du bär produkten eller använder 
den buren på kroppen, ska du använda 
antingen ett godkänt tillbehör som ett 
hölster eller på annat sätt upprätthålla 
ett avstånd på 5 mm från kroppen för att 
säkerställa att kraven för RF-exponering 
efterlevs. Observera att produkten kan 
sända även om du inte ringer ett samtal.

SAR
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• ANVÄNDNINGSVILLKOR:
Du rekommenderas att stänga av telefonen då och då 
för att optimera prestanda.
Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan.
Stäng av telefonen när du är på sjukhus och liknande, 
förutom inom särskilda områden. Precis som mycket av 
den utrustning som används nuförtiden kan telefoner 
störa andra elektriska eller elektroniska enheter eller 
annan utrustning som använder radiofrekvenser.
Stäng av telefonen när du är nära gas eller brännbara 
vätskor. Åtlyd alla skyltar och anvisningar som finns på 
bränsledepåer, bensinstationer eller kemiska fabriker 
eller annan potentiellt explosiv atmosfär.
När telefonen är på ska det hållas minst 15 cm 
ifrån medicinsk enhet som pacemaker, hörapparat eller 
insulinpump, mm. Du bör du hålla telefonen mot örat på 
motsatt sida till telefonen, särskilt när du använder den. 
För att undvika hörselförsämring ska du svara på samtalet 
innan du sätter telefonen till örat. Flytta även telefonen 
bort från örat när du använder handsfree eftersom den 
förstärkta volymen kan orsaka hörselnedsättning.
Låt inte barn använda telefonen och/eller leka med 
telefonen och tillbehören utan övervakning.
Om din telefon har ett avtagbart hölje, observera då 
att telefonen kan innehålla ämnen som kan orsaka en 
allergisk reaktion.

Din telefon är en allt-i-ett-enhet, så bakstycket och 
batteriet går inte att ta bort. Om du tar isär telefonen 
gäller inte garantin. Batteriet kan skadas om du tar isär 
telefonen och ämnen kan läcka ut som kan orsaka en 
allergisk reaktion.
Hantera alltid telefonen med försiktighet och förvara 
den på en ren och dammfri plats.
Låt inte telefonen exponeras för ogynnsamma väder- 
eller miljöförhållanden (fukt, regn, inträngande vätskor, 
damm, havsluft, m.m). Tillverkarens rekommenderade 
driftstemperatur är mellan 0°C (32°F) och +40°C 
(104°F). 
Över 40°C (104°F) kan läsbarheten för telefonens 
skärm försämras, men det är tillfälligt och inte allvarligt. 
Öppna inte, montera inte isär och försök inte att 
reparera din telefon själv.
Tappa, kasta eller böj inte telefonen.
Använd inte telefonen om glasskärmen är skadad, 
sprucken eller trasig för att undvika skada.
Måla den inte.
Använd endast batterier, batteriladdare och tillbehör 
som rekommenderas av TCL Communication Ltd. 
och dess partners och som är kompatibla med din 
telefonmodell. TCL Communication Ltd. och dess 
partners friskriver sig från ansvarsskyldighet för skada 
som orsakas av andra laddare eller batterier.
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Kom ihåg att ta säkerhetskopior eller ha en utskriven 
notering av all viktig information som lagras i telefonen.
Vissa personer kan få epilepsianfall eller minnesluckor 
av att utsättas för blinkande ljus eller när de spelar 
videospel. Dessa anfall eller minnesluckor kan inträffa 
även om personen aldrig tidigare har haft ett anfall 
eller en minneslucka. Om du har haft anfall eller 
minnesluckor, eller om någon i din familj upplevt det, 
bör du rådgöra med läkare innan du spelar videospel på 
telefonen eller aktiverar en funktion med blinkande ljus. 
Föräldrar bör övervaka barnens användning av 
videospel eller andra funktioner som innebär 
blinkande ljus på telefonen. Alla bör avbryta 
användning och konsultera läkare om något av 
följande symptom upplevs: kramp, ögon- eller 
muskelryckning, medvetslöshet, ofrivilliga rörelser eller 
desorientering. För att begränsa sannolikheten av sådana 
symptom bör du vidta följande försiktighetsåtgärder:
-  Spela inte med eller använd en funktion med blinkande 

ljus om du är trött eller behöver sova,
-  Ta minst 15 minuters paus varje timme;
-  Spela i ett rum där alla lampor är tända;
-  Spela så långt bort från skärmen som möjligt;
-  Om händer, handleder eller armar blir trötta eller 

ömma när du spelar ska du sluta och vila i flera timmar 
innan du spelar igen;

-  Om du fortsätter att bli öm i händer, handleder eller 
armar när du spelar eller efteråt, sluta spela och sök 
läkare.

När du spelar spel på telefonen kan du uppleva tillfälligt 
obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av 
kroppen. Följ instruktionerna för att undvika problem 
som seninflammation, karpaltunnelsyndrom eller andra 
rubbningar i rörelsesystemet.
• SEKRETESS:
Observera att du måste respektera gällande lagar och 
föreskrifter i din jurisdiktion eller andra jurisdiktioner 
där du använder din enhet, avseende fotografering 
och inspelning av ljud med telefonen. Enligt sådana 
lagar och föreskrifter kan det vara strängt förbjudet 
att fotografera och/eller spela in andra personers 
röster eller något annat personligt kännetecken och 
kopiera eller sprida detta, eftersom det kan anses vara 
en överträdelse av den personliga integriteten. Det 
är helt och hållet användarens ansvar att se till att 
eventuellt nödvändiga tillstånd för att spela in privata 
eller konfidentiella samtal eller ta ett foto av en annan 
person inhämtats i förväg. Den som tillverkat eller sålt 
din telefon (inklusive operatören) friskriver sig från 
all ansvarsskyldighet som kan uppstå vid olämplig 
användning av telefonen.
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• BATTERI:
Enligt luftföreskrifter är batteriet som medföljer 
produkten inte laddat. Var god ladda det först.

För en icke-unibody-enhet:
Observera följande försiktighetsåtgärder:
-  Försök inte öppna batteriet (på grund av risk för giftiga 

ångor och brännskador);
-  Ha inte sönder, montera isär eller orsaka kortslutning 

av ett batteri;
-  Bränn inte eller kasta ett använt batteri i hushållssoporna 

eller förvara det i temperaturer över 60°C (140°F).
Batterier måste kasseras enligt lokala miljöföreskrifter. 
Använd endast batteriet i det syfte det konstruerats för. 
Använd aldrig skadade batterier eller sådana som inte 
rekommenderas av TCL Communication Ltd. och/eller 
dess partners.

För icke-unibody-enheter med icke-utbytbara 
batterier:
Observera följande försiktighetsåtgärder:
-  Försök inte ta ut, byta eller öppna batteriet;
-  Ha inte sönder, montera isär eller orsaka kortslutning 

av batteriet;
-  Bränn inte eller kasta telefonen i hushållssoporna eller 

förvara den i temperaturer över 60°C (140°F).
Telefon och batteri måste kasseras enligt lokala 

miljöföreskrifter.

För en unibody-enhet:
Observera följande försiktighetsåtgärder:
-  Försök inte öppna bakstycket;
-  Försök inte ta ut, byta eller öppna batteriet;
-  Ha inte sönder telefonens bakstycke;
-  Bränn inte eller kasta telefonen i hushållssoporna eller 

förvara den i temperaturer över 60°C (140°F).
Telefon och batteri är en allt-i-ett-enhet som måste 
kasseras enligt lokala miljöföreskrifter.

Den här symbolen på telefonen, batteriet och 
tillbehören innebär att de här produkterna måste 
lämnas på en insamlingsplats när de ska kasseras:

-  Kommunala återvinningscentraler har särskilda 
behållare för den här typen av utrustning;

-  Insamlingsbehållare på försäljningsställen. 
De kommer sedan att återvinnas, vilket förhindrar 
att ämnen sprids i miljön och komponenterna kan 
återanvändas.

I länder inom EU:
Dessa insamlingsplatser är kostnadsfria.
Alla produkter med det här märket måste lämnas på 
dessa insamlingsplatser.
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I jurisdiktioner utanför Europeiska Unionen:
Utrustning med den här symbolen får inte slängas i 
vanliga soptunnor om din jurisdiktion eller region har 
lämpliga anläggningar för återvinning och insamling, den 
ska i stället lämnas på insamlingsplatser för återvinning.
VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET 
ERSÄTTS MED ETT AV FELAKTIGT TYP. KASSERA 
ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.
• LADDARE:
Elanslutna laddare fungerar i temperaturintervallet 0 °C 
(32 °F) till 40 °C (104 °F).
De laddare som är konstruerade för din telefon 
uppfyller säkerhetsstandarden för användning med 
informationsteknisk utrustning och kontorsutrustning. 
De följer också ekodesigndirektivet 2009/125/EC. 
På grund av olika tillämpliga elspecifikationer kan en 
laddare du köpt i en jurisdiktion kanske inte fungera i 
en annan jurisdiktion. De ska endast användas för sitt 
syfte.
Modell: PA-5V550mA-006/PA-5V550mA-015/
PA-5V550mA-005/PA-5V550mA-029/
CY050055EU-L/CY050055UK-L
Ingångsspänning: 100~240 V
AC-ingångsfrekvens: 50/60 Hz
Utgångsspänning: 5,0 V
Utgångsström: 0,55 A

Uteffekt: 2,75 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: 69,0%
Strömförbrukning vid noll-last: 0,08W

Radiovågor......................................
Alla telefonmodeller måste efterleva internationella 
standarder (ICNIRP) eller Europadirektiv 2014/53/
EG (RED) innan de kan släppas ut på marknaden. Att 
användarens och andra personers hälsa och säkerhet 
skyddas är ett viktigt krav i dessa standarder eller detta 
direktiv.
DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA 
RIKTLINJER FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR.
Din telefon är en radiosändare och mottagare. Den är 
konstruerad för att inte överstiga exponeringsgränserna 
för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiovågor) 
som rekommenderas av internationella riktlinjer. 
Riktlinjerna utvecklades av en oberoende vetenskaplig 
organisation (ICNIRP) och innehåller en betydande 
säkerhetsmarginal framtagen för att garantera 
säkerheten för alla människor, oavsett ålder och 
hälsotillstånd.
Riktlinjerna för exponering av radiovågor 
använder en måttenhet som kallas SAR (Specific 
Absorption Rate). SAR-gränsen för mobilenheter är  
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2 W/kg för huvud och kropp, 4 W/kg för lemmar.
Tester för SAR genomförs med hjälp av standardiserade 
funktionspositioner där enheten sänder på högsta 
certifierade nivå på alla testade frekvensband. De 
högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den 
här enhetsmodellen är:
Maximal SAR för den här modellen och förhållanden 

när den noterades.

SAR för huvudet GSM 900 1,48 W/kg

SAR när den bärs på 
kroppen (5 mm) LTE Band 28 1,66 W/kg

SAR på en lem (0 mm) LTE Band 7 3,31 W/kg

Under användning är SAR-värdena för den här telefonen 
oftast mycket lägre än de värden som anges ovan. Din 
telefons energi minskas automatiskt när full energi inte 
behövs för samtalet. Detta av systemeffektivitetsskäl 
och för att minska störning på nätverket. Ju lägre 
energieffekt för telefonen, desto lägre SAR-värde.
Kroppsburen SAR-testning har utförts på ett avstånd 
på 5 mm. För att uppfylla riktlinjerna för RF-exponering 
under kroppsburen användning, ska telefonen placeras 
på minst det här avståndet från kroppen.
Om du inte använder ett godkänt tillbehör måste du se 
till att den produkt du använder är fri från metall och 

att den håller telefonen på det indikerade avståndet 
från kroppen. 
Organisationer som World Health Organization och 
US Food and Drug Administration har fastställt att om 
människor är oroliga och vill minska exponeringen kan 
de använda en handsfree-enhet för att hålla telefonen 
borta från huvud och kropp under telefonsamtal eller 
minska den tid som telefonen används.
Mer information finns på www.alcatelmobile.com.
Ytterligare information om elektromagnetiska fält och 
allmän hälsa finns på följande webbplats: http://www.
who.int/peh-emf.
Telefonen har en inbyggd antenn. För optimal drift ska 
du undvika att röra den eller förstöra den.
Eftersom mobiltelefoner har flera olika funktioner kan 
de användas på andra positioner än mot örat. Under 
sådana omständigheter följer telefonen riktlinjerna när 
den används med headset eller USB-datakabel. Om 
du använder ett annat tillbehör ska du se till att den 
produkt du använder är fri från metall och att den håller 
telefonen minst 5 mm från kroppen.
Observera att när du använder enheten kan vissa 
av dina personliga data delas med huvudenheten. 
Det är ditt eget ansvar att skydda dina personliga 
data och inte dela dem med obehöriga enheter eller 
tredjepartsenheter anslutna till din. För produkter med 
Wi-Fi-funktioner ska du bara ansluta till betrodda 



17 18

Du kan komma åt, granska och redigera din personliga 
information när som helst genom att logga in på 
ditt användarkonto, besöka din användarprofil eller 
genom att kontakta oss direkt. Om du begär att vi ska 
redigera eller ta bort dina personliga data kan vi be dig 
att tillhandahålla bevis för din identitet innan vi kan 
behandla din begäran.

Licenser ...........................................
 Bluetooth®-ordmärket och logotyper ägs av 
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana 
märken av TCL Communication Ltd. och dess 
partners är under licens. Övriga varumärken och 
varunamn tillhör sina respektive ägare. 
Alcatel 3080G Bluetooth deklarationsnummer 
D049911

Allmän information ......................
•	 Internetadress: www.alcatelmobile.com
•	 Direktlinje: Se informationsbladet ”TJÄNSTER” som 

medföljde telefonen eller gå till vår hemsida.
•	 Tillverkare: TCL Communication Ltd.
•	 Adress: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East 

Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong 

trådlösa nätverk. Säkerställ även din nätverkssäkerhet 
när du använder produkten som åtkomstpunkt (om 
det går). De här försiktighetsåtgärderna hjälper dig att 
skydda telefonen mot obehörig åtkomst. Din produkt 
kan lagra personliga information på olika platser, 
däribland SIM-kort, minneskort och inbyggt minne. Se 
till att du tar bort eller rensar all personlig information 
innan du återvinner, lämnar tillbaka eller ger bort din 
produkt. Välj dina appar och uppdateringar noggrant 
och installera endast från betrodda källor. Vissa appar 
kan påverka din produkts prestanda och/eller få åtkomst 
till privat information, däribland kontoinformation, 
samtalsdata, platsinformation och nätverksresurser.
Observera att alla data som delas med TCL 
Communications Ltd. lagras i enlighet med tillämplig 
dataskyddslagstiftning. För dessa syften implementerar 
och vidtar TCL Communication Ltd. lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda alla personliga 
data från exempelvis otillåten eller olaglig bearbetning 
och förlust eller förstörelse av eller skada på sådana 
personliga data där åtgärderna ska tillhandahålla en 
lämplig säkerhetsnivå med avseende på
-  Tillgängliga tekniska möjligheter;
-  Kostnaderna för att implementera åtgärderna;
-  Riskerna involverade i att bearbeta personliga data 

och;
-  Känsligheten i bearbetade personliga data.
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Kong
På webbplatsen hittar du vårt avsnitt med Vanliga 
frågor (FAQ). Du kan också kontakta oss via e-post om 
du har några frågor. 
Denna radioutrustning fungerar med följande 
frekvensband och maximal radiofrekvenseffekt:
GSM 900: 34 dBm
GSM 1800: 31 dBm 
UMTS B1 (2100): 24 dBm 
UMTS B8 (900): 23.5 dBm 
LTE FDD B1/3/8 (2100/1800/900): 24.5 dBm
LTE FDD B7 (2600): 22.5 dBm
LTE FDD 20/28 (800/700): 24 dBm
Bluetooth 2.4 GHz band: 5.5 dBm
•	 Regelinformation
Härmed förklarar TCL Communication Ltd. att 
radioutrustningstypen Alcatel 3080G överensstämmer 
med direktiv 2014/53/EU. 
EU-direktivets fullständiga text avseende försäkran 
om överensstämmelse är tillgänglig på följande 
internetadress: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.
•	 Ytterligare information
Beskrivningen av tillbehör och komponenter, inklusive 
programvara, som gör det möjligt för radioutrustningen 
att fungera som avsett, kan erhållas i den fullständiga 

texten av EU-försäkran om överensstämmelse på 
följande webbsida: http://www.alcatelmobile.com/EU_
doc.
Skydd mot stöld (1)

Din telefon identifieras av ett IMEI (telefonserienummer) 
som finns på förpackningsetiketten och i telefonens 
minne. Vi rekommenderar att du noterar numret första 
gången du använder telefonen genom att ange * # 0 
06# och förvara det säkert. Det kan begäras av polisen 
eller din operatör om telefonen blir stulen. Med det här 
numret kan telefonen blockeras och det förhindrar att 
en obehörig person använder den, även med ett annat 
SIM-kort.
Friskrivning
Det kan finnas vissa skillnader mellan 
användarhandbokens beskrivning och telefonens 
funktion, beroende på den programvaruversion 
telefonen har eller specifika operatörstjänster.
TCL Communication Ltd. ska inte hållas juridiskt 
ansvariga för sådana skillnader, om de förekommer, 
eller för potentiella konsekvenser därav, vars ansvar 
helt och hållet ligger på operatören. Den här telefonen 
kan innehålla material, däribland applikationer och 
programvaror i exekverbar eller källkodsformat, som 
är utvecklat av tredje parter för att ingå i den här 
(1) Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera 

tjänstetillgängligheten.



21 22

telefonen ("Tredjepartsmaterial"). Alla tredje parts 
material i denna telefon tillhandahålls "i befintligt 
skick", utan någon garanti, oavsett om det är 
uttryckligt eller underförstått. Köparen godkänner att 
TCL Communication Ltd. har följt alla kvalitetskrav 
som åligger dem som tillverkare av mobilenheter 
och handenheter enligt immateriella rättigheter. 
TCL Communication Ltd. är inte i något hänseende 
ansvariga för att tredjepartsmaterial inte fungerar på 
den här telefonen eller i interaktion med köparens 
andra enheter. Till den maximala grad som lagen tillåter 
friskriver sig TCL Communication Ltd. från allt ansvar för 
anspråk, krav, processer eller aktioner och mer specifikt -  
men inte begränsat till - åtalbara handlingar, enligt 
alla teorier om ansvarsskyldighet, som uppstår vid 
användning, oavsett sätt, eller försök till användning 
av sådana tredjepartsmaterial. Dessutom, nuvarande 
tredjepartsmaterial, som tillhandahålls utan kostnad 
av TCL Communication Ltd., kan vara föremål för 
betalda uppdateringar och uppgraderar i framtiden. TCL 
Communication Ltd. avsäger sig allt ansvar avseende 
sådana ytterligare kostnader, som helt tillkommer 
köparen. TCL Communication Ltd. ansvarar inte för 
bristen på tillgång till någon applikation, eftersom 
tillgängligheten beror på land och köparens operatör. 
TCL Communication Ltd. förbehåller sig rätten att när 
som helst lägga till eller ta bort tredje parts material 
från sina telefoner utan föregående meddelande. TCL 

Communication Ltd. får under inga omständigheter 
hållas ansvarig gentemot köparen för eventuella följder 
av sådant borttagande.
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1 Din mobil .................................

1.1 Knappar och kontakter
2

3
1

4

1. Headset-kontakt

2. Kamera

3. Blixt

4. USB-port

1
42

8

5
67

9

3

1. Mittersta funktionstangenten
•	 Bekräfta ett alternativ (tryck på mitten av knappen)
•	 Tryck: åtkomst till applistan (Hemskärmen)

2. Vänstra funktionstangenten

3. Ring-knappen
•	 Svara på/skicka samtal
•	 Tryck: öppna samtalslogg (från viloskärmen)

4. Högra funktionstangenten
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5. Avsluta-knapp
•	 Återgå till föregående skärm eller stäng en 

dialogruta eller alternativmenyn.
•	 Tryck: Avsluta ett samtal

6. Navigeringsknapp
•	 Flytt till menyerna i topp, botten, vänster eller 

höger.
•	 Tryck (från viloskärm):
•	 Upp/ned: för att tillgå volymjustering
•	 Höger: för åtkomst till Profiler
•	 Vänster: för åtkomst till meddelanden

7. “5”-knapp
•	 På viloskärmen:
•	 Tryck: Mata in ”5”
•	 Långt tryck: slå på/av ficklampan

8. *-knapp
•	 På viloskärmen
•	 Tryck: Mata in "*"
•	 Långt tryck: lås skärm
•	 I redigeringsläge:
•	 Tryck: infoga symboler

9. #-knapp

•	 Viloskärmen
•	 Tryck: Mata in ”#”
•	 Tryck och håll: Vibrationsläge av/på
•	 I redigeringsläge

•	 Tryck: ändra inmatningsmetoder

1.2 Kom igång
1.2.1 Inställning

Sätt i eller ta ur SIM/microSD-kortet

Placera SIM-kortet med chippet nedåt och skjut det på 
plats i hållaren. Se till att det är rätt isatt. Ta bort kortet 
genom att trycka på det och dra ut det.

Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar ur SIM/
microSD-kortet.

Ladda batteriet

Anslut batteriladdaren till telefonen och sätt i kontakten 
i vägguttaget.
•	 Var försiktig och tvinga inte in kontakten i uttaget.
•	 Se till att batteriet är korrekt isatt innan du ansluter 

till laddaren.
•	 Vägguttaget måste befinna sig nära telefonen och 

vara lättillgängligt (undvik förlängningskablar).
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 För att minska ström- och energikonsumtion bör 
du koppla ur laddaren när batteriet är fulladdat; 
stäng av Bluetooth. I Inställningar kan du också 
sänka ljusstyrkan på skärmen och korta ned tiden 
innan skärmen går till viloläge.

1.2.2 Sätt på telefonen
För att sätta på telefonen, håll ner Tillbaka/Avsluta-
knappen tills telefonen slås på. Det tar några sekunder 
innan skärmen lyser upp. Lås upp telefonen med ett 
lösenord innan Hemskärmen kan visa om du angivit ett 

skärmlås i Inställningar.

Ställa in telefonen för första gången

Första gången du sätter på telefonen bör du se följande 
alternativ:
•	 Välj telefonens språk och tryck sedan på Högra 

funktionstangenten för att gå vidare.

Även om inget SIM-kort sitter i slås telefonen på och du 
kan använda vissa av telefonens funktioner.

1.2.3 Stäng av telefonen
För att stänga av telefonen, håll ned Tillbaka/Avsluta-
knappen. 

1.3 Hemskärmen
1

1   Statusfält
•	  Status/meddelanden
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1.4 Applista
Tryck på Vänster funktionstangent eller mittersta 
funktionstangent från Hemskärmen för att få åtkomst 
till applistan.

1.4.1 Statusfält (1)

Statusfältet visas högst upp på din Hemskärm. Ikoner 
anger telefonens status och nya aviseringar visas i 
statusfältet.

Nytt meddelande 
eller MMS

Inget SIM-kort 
installerat

Tyst läge Alarm är inställt

SD-kort installerat Bluetooth är på

Nivå för 
nätverksmottagning

Headset är 
anslutet

Flygplansläge Nytt 
röstmeddelande

1.4.2 Ändra bakgrund på Hemskärmen
•	 Från Hemskärmen pressa Mittersta funktionstangent, 

välj ikonet Inställningar  och tryck sedan 
Navigationsknappen för att välja Telefoninställningar 
> Skärm > Bakgrundsinställningar  > Statisk bakgrund 
eller Fler bilder. 

(1) Ikonerna och illustrationerna i denna guide är endast 
avsedda som information.
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•	 Välj en ny bild och tryck Vänster funktionstangent   för 
att spara. Avsluta och ny bild visas på Hemskärmen.

2 Samtalsloggar ...................

2.1 Ringa ett samtal
Ring önskat nummer tryck Ring-knappen för att ringa 
samtalet, eller tryck höger funktionsknapp för att 
välja en kontakt från kontakter. Använd upp eller 
ned på Navigationsknappen för att välja den önskade 
kontakten och tryck Samtals knappen. Om du gör fel 
kan du ta bort de felaktiga siffrorna genom att trycka 
på vänstrafunktionsknappen. Avsluta samtalet genom 
att trycka på Avsluta-knappen.

Utlandssamtal

För att ringa ett utlandssamtal, tryck och håll på  
för att komma in i "+" och ange sedan landsnumret följt 
av telefonnumret och tryck på Ring-knappen.

Nödsamtal

Om telefonen har nätverkstäckning slår du nödnumret 
och trycker på Ring-knappen för att ringa ett nödsamtal.

2.2 Svara på eller avvisa ett samtal

När du tar emot ett samtal:
•	 Tryck på Vänstra funktionstangenten eller Ring-

knappen för att svara.
•	 Tryck på Högra funktionstangenten eller Tillbaka/

Avsluta-knappen för att avvisa.
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2.3 Åtkomst till telefonsvarare (1)

•	 Tryck och håll  för att öppna röstbrevlådan.
•	 Följ anvisningarna för att ställa in ditt 

röstbrevlådekonto.

3 Kontakter ..........................

3.1 Konsultera dina Kontakter
Kontakter möjliggör snabb och enkel åtkomst till den 
kontakt du vill nå. 

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att:
•	 trycka på Mittersta funktionstangenten från 

Hemskärmen och välja Kontakter. 
•	 trycka på Höger funktionstangenten från 

Hemskärmen.

(1) Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera 
tjänstetillgängligheten.

2

3
1

1    Tryck på Vänstra funktionstangenten för att få 
åtkomst till flera valmöjligheter.

2    Tryck på Mittersta funktionstangent för att ange 
kontaktuppgifter.

3    Tryck på Högra funktionstangenten för återgå till 
Hemskärmen.

3.2 Lägga till en kontakt
På din kontaktlista välja Ny kontakt, eller tryck Vänster 
funktionstangent för att välja Valmöjligheter > Ny 
kontakt för att lägga till nya kontakter med detaljerade 
uppgifter. 
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När du är klar trycker du på Vänstra funktionstangenten 
för att spara.

3.3 Redigera dina kontakter
Välj en kontakt, tryck Mittersta funktionstangent för 
åtkomst till Detaljer, välj Alternativ > Redigera och 
tryck Mittersta funktionstangent för att redigera.

3.4 Ta bort en kontakt
I din kontaktlista tryck Vänster funktionstangent 

för åtkomst till Alternativ, välj Ta bort och tryck 
Mitterstafunktionstangentenför att ta bort.

3.5 Tillgängliga alternativ
Du har åtkomst till följande alternativ från kontaktlistan:

Ring

Ringa upp vald kontakt.

Nytt meddelande

Skicka ett sms/mms till en kontakt du valt från 
Kontakter.

Importera/Exportera
•	 Importera kontakter

  Importera kontakter till din telefon eller ditt SIM-
kort.

•	 Exportera kontakter
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  Exportera kontakter från din telefon eller ditt SIM-
kort.

Övrigt
•	 Lägg till kontakter för snabbuppringning

  Ange en eller flera kontakter för snabbuppringning åt 
gången.

4 Kalender ..........................
Använd kalendern för att hålla koll på viktiga möten, 
bokade tider, etc.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom 
att trycka på mittersta funktionstangenten från 
Hemskärmen och välja Kalender.

4.1 Multivisningsläge
Du kan visa kalendern i vyn Dag, Vecka eller Månad. 
Tryck på vänstra funktionstangenten och välj Alternativ 
för att ändra din kalendervy. 

Dagsvy

Veckovy

Månadsvy

4.2 Lägg till en ny händelse
Tryck på vänstra funktionstangenten för att lägga till en 
ny händelse från någon kalendervy. 
•	 Fyll i all nödvändig information för den här nya 

händelsen. Om det är en heldagshändelse kan du 
välja Händelse hela dagen.

•	 När du är klar trycker du på Vänstra funktionstangenten 
för att spara.

Fler viktiga alternativ är tillgängliga genom att trycka 
på Vänstra funktionstangenten från kalenderns 
huvudskärm:
•	 Gå till datum

  Gå till vilket datum du vill. 
•	 Se händelser
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  Tryck på mittersta funktionstangenten för att se de 
händelser du har lagt till Kalender.

4.3 Påminnelse om händelse
Om en påminnelse för en händelse aktiverats kommer 
den kommande händelsen att visas på skärmen när 
påminnelsetiden är inne. 

5 Verktyg ...............................

5.1 Alarm
Telefonen har en inbyggd väckarklocka med snooze-
funktion. Du kan ställa in upp till fem olika larm med 
olika uppvakningstider.

5.2 Kalkylator
Tryck på upp, ner, vänster, höger och mittersta 
funktionstangent för att välja +, -, ×, ÷ och = 
respektive.

5.3 Bluetooth
Du kan utbyta data såsom videofilmer, bilder och 
ljudfiler med andra Bluetooth-försedda enheter inom 
en rimlig utsträckning efter parning.

5.4 Omvandling
Omvandlaren kan omvandla vikt- och längdenheter.

5.5 Samtalsfilter
Du kan skapa en svart lista med den här funktionen.

Från samtalsfilter-skärmen finns följande alternativ 
tillgängliga:

Svart lista
Du kan lägga till kontakter till svarta listan på följande 
sätt:

1. Från Svartlista > Alternativ > Ny

- Ange ett namn och nummer eller tryck på OK för att 
välja en kontakt från Kontakter i taget och tryck sedan 
på Vänster funktionstangent för att spara.

2. Från Svartlista > Alternativ > Importera kontakter

- Välj och markera kontakter en efter en eller markera 
alla kontakter samtidigt med Alternativ > Markera alla

- Alternativ > OK

Inställningar

Aktivera/inaktivera samtals- och meddelandefunktionen 
för kontakter på din svarta lista.
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5.6 Ficklampa
Slå på/av ficklampan.

5.7 Världsklocka
Den första klockan visar tiden på den plats där du 
startade telefonen. Du kan lägga till andra orter för att 
visa tiden i deras tidszoner.

5.8 Röstalarm
Med denna meny kan du skapa en röstfil och använda 
den som alarm.

5.9 SIM-verktyg
Den här telefonen stödjer olika tjänster. De specifika 
posterna beror på ditt SIM-kortet och nätverket. 
Tjänstemeny läggs automatiskt till i telefonmenyn när 
den stöds av nätverk och SIM-kort.

Obs: Fråga din lokala nätverksoperatör om aktuella 
kostnader och specifika inställningar.

6 Meddelanden ....................
Använd meddelandefunktionen för att skicka och ta 
emot SMS eller MMS.

6.1 Skriv meddelande
•	 Från Hemskärmen, tryck på Mittersta 

funktionstangenten och välj Meddelanden.
•	 Tryck på vänstra funktionstangenten för att skriva 

textmeddelanden. 
•	 Ange mottagarens telefonnummer i fältet Till och 

tryck på mittersta funktionstangenten för att lägga 
till mottagare. 

•	 Tryck på Meddelande-fältet för att skriva 
meddelandet.

•	 Tryck på mittersta eller vänstra funktionstangenten 
för att skicka textmeddelanden.

6.2 Skicka ett mms
Med mms kan du skicka videoklipp, bilder, foton, 
kontakter och ljud. Från meddelandeskärmen välj 
Alternativ > Lägg till och välj vad som ska bifogas.
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Ett sms konverteras automatiskt till mms när mediefiler 
(bild, video, ljud etc.) bifogas eller e-postadresser läggs 
till.

6.3 Så här skriver du ett meddelande
Når man är i redigeringsläge är standardinmatningen på 
engelska. Du kan trycka på knappsatsen för att ändra 
inmatningsmetoden för att få åtkomst till siffrorna 
1,2,3... eller göra ett långt tryck på motsvarande knapp 
för att få det nummer du vill ha.

Du kan mata in texten med predikativt input eller trycka 
# för att ange den önskade texten.
•	 För normal textinmatning trycker du på en sifferknapp, 

2-9, upprepade gånger tills önskat tecken visas. Om 
nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som 
den nuvarande trycker du på knappen igen och igen 
tills nästa pekare visas.

•	 Tryck på knappen  för att växla mellan lägen 
"abc--> ABC--> 123".

•	 För att infoga en punkt eller ett specialtecken trycker 
du på -knappen.

•	 Om du vill ta bort redan inskrivna bokstäver eller 
symboler trycker du på höger funktionstangent för 
att ta bort dem en och en.

6.4 Inställningar
Sms-inställningar
•	 Meddelandecentral

Du kan se ditt meddelandecentralnummer här.
•	 Giltighetsperiod för meddelanden

Du kan ställa in giltighetsperioden för meddelanden till 
1 timme, 6 timmar, 24 timmar, 72 timmar, 1 vecka eller 
maximum.
•	 Statusrapport

Du kan välja att aktivera eller avaktivera statusrapporter.
•	 Svarsspår

Markera kryssrutan för att aktivera svarspår.
•	 Teckenkod

Du kan ställa in teckenkoden som 7 bit, 8 bit, UCS2 
eller Auto.
•	 Föredragen lagringsmetod

Ange spåret för placeringen af dina sparade 
meddelanden.
•	 Exportera sms

Ange sms-vägen du önskar att exportera från.
•	 Autosignatur

Välj för att använda autosignatur på dina meddelanden.
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•	 Signatur

Mata in din signatur.

Mms-inställningar
•	 MMS-konto

Välj datakonto för multimediemeddelanden.
•	 Mottagningsalternativ

Du kan montera dina mottagningsinställningar.
•	 Skicka alternativ

Du kan montera dina sändningsinställningar.
•	 Fillagring

Ange spåret för placeringen af dina sparade mms-
meddelanden.
•	 Spela upp ljud

Du kan ställa in om du vill eller inte vill spela upp 
ljudfiler.
•	 Återställ standardinställning.

Återställ din telefon till standardinställningarna.

7 Multimedia .......................

7.1 Galleri
Galleriet fungerar som en mediaspelare för dig att 
titta på bilder.  Det finns ytterligare en uppsättning 
bildhandlingar tillgängliga som du kan välja ifrån.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom 
att trycka på mittersta funktionstangenten från 
Hemskärmen och välja Multimedia > Galleri.

2

3
1

1    Tryck på Vänstra funktionstangenten för att få 
åtkomst till flera valmöjligheter.

2    Tryck på Mittersta funktionstangenten för att visa 
den valda bilden.

3    Tryck på Högra funktionstangenten för återgå till 
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Multimedia.

Ändra din bild

Fler Alternativ är tillgängliga om du trycker på Vänstra 
funktionstangenten från bildskärmen.
•	 Ställ in som bakgrund

  Gör det möjligt att ställa in bilden som bakgrund.
•	 Skärmsläckare

  Gör det möjligt att ställa in bilden som 
skärmsläckare.

•	 Ställ in som kontaktikon

  Gör det möjligt att ställa in bilden som kontaktikon.
•	 Ta bort

  Ta bort den valda bilden.
•	 Dela

  Dela bilden via mms eller Bluetooth.

•	 Byt namn

  Gör det möjligt för dig att byta namn på bilden.
•	 Bildspel

  Tryck för att se bilderna i ditt Galleri som ett 
bildspel.

•	 Zooma

  Tryck på mittersta funktionstangenten för att 
zooma in och vänstra funktionstangenten för att 
zooma ut ur bilden.

•	 Detaljer

  Visa bildinformation, till exempel namn, storlek, 
bildtyp osv.

7.2 Inspelare
Använd den här funktionen för att spela in ljudfiler. 
Telefonen stöder WAV och AMR. När den är klar 
kommer filen att sparas i Audio automatiskt.

8 Mina filer ..........................
Du kan få åtkomst till den här funktionen genom 
att trycka på Mittersta funktionstangenten från 
Hemskärmen och välja Mina filer.
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Din telefon ger dig ett visst utrymme att hantera 
filer och den stöder mikro-SD-kort. Mikro-SD-kortens 
innehåll kan redigeras. Du kan skapa en ny mapp och 
ta bort, redigera, söka, markera och visa detaljer och de 
filer, den innehåller.

9 Kamera ..............................
Mobiltelefonen är utrustad med en kamera för foton 
och videofilmer.

9.1 Kamera
Du kan få åtkomst till den här funktionen genom 
att trycka på Mittersta funktionstangenten från 
Hemskärmen och välja Kamera.

Ta bilder

Skärmen fungerar som sökaren. Positionera föremålet 
eller landskapet i sökaren och tryck på Mittersta 
funktionstangenten för att ta bilder, de kommer 
automatiskt att sparas. Eller tryck på vänster 
funktionstangent  för att spara.

9.2 Video
Spela in videoklipp

•	 Tryck på höger sida av Navigeringsknappen för att 
växla til videoläge från kameraläge. 

•	 Tryck på Mittersta funktionstangenten för att filma 
ett videoklipp. 

•	 När du är klar trycker du på Vänstra funktionstangenten 
för att spara. Du kan se filen genom att välja 
Alternativ > Videolista.

10 Inställningar ...................
Du kan få åtkomst till den här funktionen genom 
att trycka på Mittersta funktionstangenten från 
Hemskärmen och välja Inställningar.

10.1 Telefoninställningar
För att ändra telefoninstäl lningar väl jer du 
Telefoninställning. Du ser Skärm, Tid och datum, Stäng 
av/slå på automatiskt, Språkinställningar.

•	 Bildskärm

Denne funktion ger åtkomst till att du kan välja 
Bakgrundsinställningar, Inställning av skärmsläckare, 
Kontrast, Bakgrundsbelysning och Tid för 
bakgrundsbelysning av knappsats.
•	 Tid och datum
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Ger dig åtkomst till att ändra inställningar för tid och 
datum, inklusive 12/24h-format och datumformat 
(År-Mån-Dag/Mån-Dag-År/Dag-Mån-År). Du kan även 
välja att uppdatera tidvisningen automatiskt genom att 
välja Uppdatera inställningar > Autouppdatering av 
tid.
•	 Widgetfält

Välj På/Av för att aktivera eller inaktivera visning av 
widgets på huvudskärmen. Gå till Redigera widgets för 
att välja widgets som du vill visa på huvudskärmen.
•	 Stäng av/slå på automatiskt

I denna funktion kan du ställa in tiden för på-/
avslagning.
•	 Språkinställningar

Välj visningsspråk för meddelanden här. Du kan välja 
skärmspråk och inmatningsspråk i denna meny.

10.2 Samtalsinställningar
•	 Vidarekoppling

Du kan aktivera, avbryta eller verifiera status för 
vidarekoppling till röstmeddelande eller till ett angivet 
nummer. Följande konfigurationer är möjliga:
Ovillkorlig vidarekoppling: systematisk vidarekoppling 
av alla samtal. 
Vidarekoppling vid upptaget: om din linje är upptagen, 

om du inte svarar eller om du befinner dig utanför 
nätverksintervallet.
Vidarekoppling vid inget svar: om du inte önskar att 
svara.
Vidarekoppla om du inte går att nås
Avsluta alla vidarekopplingar
•	 Samtal väntar

Aktivera/inaktivera meddelande med ett pip om ett 
andra inkommande samtal. Du kan även kontrollera 
status för väntande samtal.
•	 Samtal spärrat 
Följande konfigurationer är möjliga:
Alla utgående samtal
Alla utgående samtal är spärrade.
Alla inkommande samtal
Alla inkommande samtal är spärrade.
Inkommande samtal vid roaming
Alla inkommande samtal spärras vid roaming.
Utgående samtal vid roaming
Utgående internationella samtal, förutom de till det 
land där du har ditt abonnemang, spärras.
Avbryt alla spärrar
Avbryt all spärrning av samtal.
Ändra lösenord
Ändra det ursprungliga lösenordet för spärrning för att 
aktivera spärrning av samtal.
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Dölj ID
Du kan välja att dölja ID, visa ditt nummer eller visa ID 
via nätverk.
•	 Övrigt
Du kan aktivera/avaktivera Samtalstid 
minutpåminnelse, Svars-sms vid avvisning och 
Automatisk inspelning av röstsamtal i denna meny.

10.3 Profiler
Med den här menyn kan du ställa in ljudläget till 
Allmänt, Tyst, Vibrera eller Flygplansläge .

10.4 Nätverksinställningar
•	 Nätverksval
Nätverksanslutning kan växlas mellan Automatisk och 
Manuell.

•	 Primär nätverkstyp
Du kan välja 4G/3G/2G Auto, 3G/2G Auto, 2G eller 
3G som din föredragna nätverkstyp.

•	 Nätverksuppgifter
Du kan se dina nätverksuppgifter här.

10.5 Anslutningar
•	 Nätverkskonto
Du kan skapa ett nätverkskonto.

•	 Mobildata

Du kan slå mobildata av och på efter behov.
•	 Dataroaming

Datatjänster kan användas vid internationell roaming.
•	 Återställning av SIM-leverantör

Återställ SIM-leverantör

10.6 Säkerhet
Du kan skydda din telefon genom att aktivera och 
ändra PIN-koden och lösenordet. Förinställningen är 
1234. Denna funktionen låter dig även låsa telefonen 
genom att aktivera PIN2 för fast uppringningsnummer.

•	 PIN
Skyddskoden för SIM-kortnummer för fast uppringning 
begärs varje gång telefonen slås på.

•	 Ändra PIN2
En skyddskod för vissa funktioner på SIM-kortet 
(Fakturering/Kostnad/FDN, osv.) kommer att begäras 
om du försöker få åtkomst till kortet om koden har 
aktiverats. Välj att uppdatera den med en ny kod (mellan 
4 och 8 siffror).

•	 Telefon låst
En upplåsningskod begärs varje gång telefonen slås 
på..
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•	 Byt ut telefonens lösenord.
Byta telefonens lösenord (det preliminära är 0000).

•	 Sekretess
Det gör så att appar kan låsas. Ange lösenordet (den 
preliminära är 0000) och markera i kryssrutan för 
att aktivera låset för Samtalshistorik, Meddelanden, 
Kamera, Kontakter, Mina filer, Kalender, SD-kort, 
ljudspelare och videospelare.

•	 Automatisk lås av knappsatsen
Du kan aktivera/avaktivera automatiskt lås av 
knappsatsen och ställa in tiden för det.

•	 Fast uppringning
Telefonen kan låsas, så att det bara går att ringa 
vissa nummer eller nummer med vissa prefix. För att 
aktivera den här funktionen krävs PIN2-koden.

10.7 Regler och säkerhet
Visa information om din telefon, som produktmodell, 
tillverkarnamn, IMEI-kod, CU-referens, mm.

10.8 Återgå till de ursprungliga 
inställningarna

Se till att telefonens inställningar återgår till 
standardvärdet. Slutanvändardata kommer att raderas. 

Ange standardlösenordet 0000 för att bekräfta 
återställningen och starta om.

10.9 Om
Du kan se Sekretess- och användarvillkor.

10.10 Uppdatering
Om du vill uppdatera systemet trycker du på sök efter 
uppdateringar och när det är klart kommer din telefon 
att ha den senaste versionen av programvaran.

11 Tillbehör ...............................
Standardtillbehör 
•	 Batteri
•	 Laddare
•	 Snabbstartsguide
•	 Broschyr om produktsäkerhet 

Använd endast Alcatel-batterier, laddare och 
tillbehör tillsammans med denna enhet.
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12 Garanti ..................................
Telefonen har garanti mot brister eller fel 
som inträffar vid normal användning under 
garantiperioden på tolv (12) månader (1)  
 från inköpsdatum enligt ursprungsfakturan.
Batterier(2) och tillbehör som säljs med telefonen 
har också garanti mot defekt som uppstår under de 
första sex (6) månader (1) från inköpsdatum enligt 
ursprungsfakturan.
I händelse av att telefonen har en defekt som hindrar 
dig att använda den normalt måste du omedelbart 
informera din återförsäljare och visa upp din telefon 
med inköpsbevis.
Om defekten bekräftas kommer din telefon, 
eller del därav, att ersätts eller repareras. 
En reparerad telefon och tillbehör har en (1)  
 månads garanti för samma defekt. Reparation 
eller ersättning kan utföras med rekonditionerade 
komponenter med motsvarande funktionalitet.

(1) Garantiperioden kan variera från land till land.
(2) Livslängden för ett laddningsbart telefonbatteri när det gäller 

samtalstid/standbytid och total livslängd beror på hur det används 
och nätverkskonfiguration. Batterier är förbrukningsvaror och 
specifikationerna fastställer att du bör ha optimal prestanda 
under de första sex månaderna efter inköp och i ungefär 200 
laddningar till.

Den här garantin omfattar kostnaden för delar och 
arbete, men exkluderar andra kostnader.
Den här garantin ska inte gälla defekter på telefonen 
och/eller tillbehör på grund av (utan begränsning):
-  Att anvisningarna för användning eller installation 

eller för teknik- och säkerhetsstandarder tillämpliga 
i det geografiska område där telefonen används inte 
följs;

-  Anslutning till utrustning som inte medföljer eller inte 
rekommenderas av TCL Communication Ltd.;

-  Ändring eller reparation utförd av person som inte är 
auktoriserad av TCL Communication Ltd. eller dess 
partner eller återförsäljaren;

-  Modifiering, justering eller ändring av programvara 
eller hårdvara som utförs av enskilda personer är inte 
auktoriserad av TCL Communication Ltd.;

-  Dåligt väder, blixtnedslag, brand, fukt, inträngande 
av vätskor eller mat, kemiska produkter, hämtning av 
filer, krasch, högspänning, korrosion, oxidering…

Telefonen repareras inte om etiketter eller serienummer 
(IMEI) har tagits bort eller ändrats.
Det finns inga uttryckta garantier, varken skrivna, 
muntliga eller underförstådda, andra än den här tryckta 
begränsade garantin eller den obligatoriska garantin 
från ditt land eller din jurisdiktion.
I ingen händelse ska TCL Communication Ltd. eller 



59 60

någon av dess partner hållas ansvariga för indirekta eller 
följdriktiga skador av vilket slag det än kan vara, inklusive 
men inte begränsat till kommersiell eller ekonomisk 
förlust eller skada, dataförlust eller imageförlust i den 
utsträckning att dessa skador kan friskrivas enligt lag.
Vissa länder/stater tillåter inte uteslutande eller 
begränsning av indirekta, tillfälliga eller följdriktiga 
skador, eller begränsning av underförstådda garantier, 
så föregående begränsningar eller uteslutande kanske 
inte gäller dig.

13 Felsökning ............................
Innan du kontaktar servicecentret ombes du följa 
instruktionerna nedan:
•	 Du rekommenderas att ladda ( ) batteriet helt för 

optimal funktion.
•	 Undvik att lagra stora mängder data i telefonen 

eftersom det kan påverka prestandan.

•	 Använd FOTA (Firmware Over The Air)-
uppgraderingsverktyget för att uppdatera din telefons 
programvara. För att få åtkomst till Uppdatera telefon, 
tryck på Inställningar\Uppdatera\Kontrollera för 
uppdateringar.

och gör följande kontroller:

Min telefon går inte att slå på eller har hängt sig
•	 Kontrollera batterikontakter, ta bort och sätt i 

batteriet igen och sätt sedan på telefonen.
•	 Kontrollera batterinivån, ladda i minst 20 minuter.

Min telefon har inte svarat på flera minuter
•	 Starta om telefonen genom att trycka och hålla ner 

Avsluta-knappen.
•	 Ta ur batteriet och sätt i det igen, starta sedan om 

telefonen.

Min telefon stänger av sig själv
•	 Kontrollera om telefonen är låst när den inte används 

och se till att du inte oavsiktligt stänger av telefonen 
när du låser genom att trycka på Tillbaka/Avsluta-
knappen.

•	 Kontrollera batteriladdningsnivån.

Min telefon laddar inte ordentligt
•	 Se till att du använder ett Alcatel-batteri och laddaren 

som följde med när du köpte telefonen.
•	 Se till att batteriet är isatt ordentligt och rengör 

batterikontakten om den är smutsig. Det måste 
sättas i innan laddaren sätts i.

•	 Se till att batteriet inte är helt urladdat. Om batteriet 
är tomt under en längre tid kan det ta omkring 
20 minuter innan batteriladdarsymbolen visas på 
skärmen.

•	 Se till att laddningen görs under normala förhållanden 



61 62

(0°C till +40°C).
•	 Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du 

är utomlands.

Min telefon kan inte ansluta till ett nätverk eller så 
visas ”Ingen tjänst”
•	 Försök ansluta på en annan plats.
•	 Verifiera nätverkstäckningen med din operatör.
•	 Kontrollera hos din operatör att SIM-kortet är giltigt.
•	 Försök välja tillgängliga nätverk manuellt
•	 Försök ansluta senare om nätverket är överbelastat.

Min telefon kan inte ansluta till internet
•	 Kontrollera att IMEI-numret (tryck *#06#) är samma 

som det som står på garantikortet eller lådan.
•	 Kontrollera att tjänsten för Internet-åtkomst på ditt 

SIM-kort är tillgänglig.
•	 Kontrollera telefonens inställningar för 

internetanslutning.
•	 Se till att du är på en plats med nätverkstäckning.
•	 Försök ansluta senare eller på en annan plats.

Ogiltigt SIM-kort
•	 Kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt.
•	 Kontrollera att chippet på SIM-kortet inte är skadat 

eller repat.
•	 Kontrollera att tjänsten på ditt SIM-kort är tillgänglig.

Det går inte att ringa ut
•	 Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt 

på Ring-tangenten.
•	 Kontrollera lands- och riktnummer för internationella 

samtal.
•	 Kontrollera att telefonen är ansluten till ett 

nätverk och att nätverket inte är överbelastat eller 
otillgängligt.

•	 Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör 
(kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).

•	 Kontrollera att du inte har några spärrade utgående 
samtal.

•	 Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.

Det går inte att ta emot inkommande samtal
•	 Kontrollera att telefonen är på och ansluten till ett 

nätverk (kontrollera om nätverket är överbelastat 
eller otillgängligt).

•	 Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör 
(kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).

•	 Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande 
samtal.

•	 Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.
•	 Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.
Numret för den som ringer visas inte när ett samtal tas 
emot
•	 Kontrollera att den här tjänsten ingår i ditt 
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abonnemang.
•	 Den som ringer från dolt nummer.
Jag hittar inte mina kontakter
•	 Kontrollera att SIM-kortet inte är trasigt.
•	 Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
•	 Importera alla kontakter som är sparade på SIM-

kortet till telefonen.

Ljudkvaliteten för samtalen är dålig
•	 Du kan justera volymen under ett samtal genom att 

trycka på Volym upp/ned-knappen.
•	 Kontrollera nätverksstyrkan .
•	 Kontrollera att mottagaren, kontakten och högtalaren 

på telefonen är rena.

Jag kan inte använda funktionerna som beskrivs i 
handboken
•	 Kontrollera med din operatör att den här tjänsten 

ingår i ditt abonnemang.
•	 Kontrollera att den här funktionen inte kräver ett 

tillbehör från Alcatel.

När jag väljer ett nummer från mina kontakter kan jag 
inte ringa numret
•	 Kontrollera att du har skrivit in numret korrekt när 

du sparade det.
•	 Kontrollera att du har angivit landsprefix om du 

ringer ett utlandsnummer.

Jag kan inte lägga till en kontakt i mina kontakter
•	 Kontrollera att SIM-kortets kontakter inte är fullt, ta 

bort några filer eller spara filerna i telefonkontakter.

De som ringer mig kan inte lämna meddelanden i min 
röstbrevlåda
•	 Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera 

tjänstetillgängligheten.
Jag får inte tag i mina röstmeddelanden
•	 Kontrollera att din operatörs röstbrevlåda är korrekt 

angiven.
•	 Försök senare om nätverket är upptaget.

Jag kan inte skicka eller ta emot MMS
•	 Kontrollera telefonminnet – det kan vara fullt.
•	 Kontakta nätverksoperatören för att kontrollera 

tillgängligheten för tjänsten och MMS-parametrar.
•	 Verifiera servercenternumret eller din MMS-profil 

med din operatör.
•	 Servercentret kan vara överhopat, försök igen senare.

SIM-kortet är PIN-låst
•	 Kontakta nätverksoperatören för att få PUK-koden 

(Personal Unblocking Key).

Telefonen kan inte hittas av andra via Bluetooth
•	 Kontrollera att Bluetooth är på och att telefonen är 

synlig för andra användare.
•	 Se till att båda telefonerna är inom räckhåll för 
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Bluetooth.

14 Specifikationer ....................

Processor Enkelprocessor A7, upp till 1,0 GHz

Plattform UMS 9117

Minne 128 MB ROM + 64 MB RAM

Dimensioner 
(LxWxT)

125,2x50,5x12,9mm

Vikt 96 g

Bildskärm 2,4 tums LCD-huvudskärm

Nätverk GSM 900/1800 
UMTS B1/8 
LTE B1/3/7/8/20/28(full)
(Bandfrekvens och datahastighet 
beror på operatören.)

Anslutning •	 Bluetooth BT5.0
•	 3,5 mm ljudjack
•	 micro-USB

Kamera •	 Upp till 1,30 megapixel bakre 
kamera av SW

Stödda 
ljudformat

AAC, AMR-NB, AMR-WB.

Batteri (1) Kapacitet: 1530 mAh

Expansionsjack microSD TM-minneskort 
(tillgänglighet för microSD-kort 
beror på marknaden)

Obs: Specifikationer kan ändras utan föregående 
meddelande. (1)

(1) Originalbatteriet har genomgått rigorösa säkerhetsinspektioner 
för att leva upp till kvalifikationskraven. Det kan vara farligt att 
använda icke-ursprungliga batterier.


