Rehabmodul AB

Astrakangatan 151, 165 52 Hässelby
Telefon: 08-583 588 90 Mobil: 0708-35 88 91

Hemsida: www.rehabmodul.se

Huawei Nordic F617-20
Mobiltelefonen - som är en bordstelefon!
Bordstelefonen
utan sladd!

• Mycket enkel att använda menyer och brux på svenska
• 6 snabbvalsknappar för
egeninlagda telefonnummer
• Bara prata samt ta emot/
skicka SMS-meddelanden
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Stora knappar, 20 x 10 mm. Knappsatslås. Nummerpresentatör. Svart skal.
Belyst, monokrom skärm 58 x 30 mm. Upplösning 128 * 64
Telefonbok och nummerlista för upp till 1000 nummer
6 snabbvalsknappar för egeninlagda telefonnummer
Ta emot och skicka SMS-meddelanden
Högtalartelefon med inställbar volym
Telefonlur med inställbar volym
FM-radio är inbyggd. Antennen är inbyggd,
Uttag för headset (3,5 mm) samt dataport USB. Stöd för Bluetooth 2.1.
Direktvalsknappar för konferens och koppla om samtal.
Flera olika ringsignaler samt visuell ringindikering på skärmen
Inbyggd GSM (GPRS / EDGE) och 3G-datamodem som ansluts
till dator med standard USB-kabel (USB-kabel medföljer inte)
• Mått: 230 x 183 x 59 mm. Exkl. telefonlur. Vikt: C:a 680 gram
• Laddare, batteri (3,6 V/1 Ah) och svensk bruksanvisning ingår
• Vilotid vid enbart batteridrift: >200 timmar. Samtalstid: 4 timmar

Läs även nästa sida för mer information för användning!
(Kompletterar bifogade Huawei Quick Start)

OBS! Standard SIM kort ska användas!
Kontantkort eller abonnemang väljer du själv.

Rehabmodul AB

Huawei Nordic F617-20

1. Vänster funktionstangent

- Öppnar huvud-Meny i väntläget
- Väljer alternativet som visas i skärmens
vänstra hörn (OK kan också användas!)

2. Navigeringstangenter

- Öppnar huvudmenyn genom att trycka
på OK i väntläget
- Visar en genvägsmeny genom att trycka
på motsvarande navigeringstangent i
väntläget
- Justerar ljudvolymen under ett samtal

3. Höger funktionstangent
- Väljer alternativet som visas i
skärmens högra hörn

4. Mikrofon AV-tangent

Stänger av/sätter på mikrofonen
under ett samtal (sekretess)

5. Avsluta-tangent
Sätter på och stänger av strömförsörjningen till telefonen med
att trycka/hålla ned tangenten!
- Avslutar ett samtal
- Avvisar ett inkommande samtal
- Återgår till väntläge

6. Snabbvalsknappar - Direktval av lagrade nummer

- För att lagra: Välj F. Inställningar ->Telefoninställningar ->
Snabbuppringningsinställningar -> för att tilldela en
siffertangent 2-9 och/eller en snabbvalsknapp m1 - m6 ett
telefonnummer eller redigera numren. Totalt 14 snabbval.

8. Samtals-/återuppringningstangent (Grön lur)

7. Högtalandetangent (Handsfree)

- Ringer eller besvarar ett samtal
- Visa ringda samtal i väntläge

- Ringa eller besvara ett samtal i högtalande läge
- Avbryter uppringning eller avslutar samtal i högtalande läge

9. Siffer/bokstavs- och symboltangenter

10. CONF-tangent

11. TRANS-tangent

12. HOLD-tangent

- Matar in siffror, bokstäver och symboltecken
- Ringer upp ett egendefinierat telefonnummer om en av tangenterna 2-9 hålls intryckt i väntläget
- # -tangent. Växlar mellan textinmatningsmetoder i redigeringsläget
- * -tangent. Visar listan med symboler i redigeringsläget
- Under pågående samtal kan ett nytt inkommande samtal överföras till ett annat telefonnummer

13. Bluetooth-indikator

- Släckt = ingen Bluetooth-enhet är ansluten
- Snabb, blå blinkning = en Bluetooth-enhet håller på att anslutas
- Långsam, blå blinkning = en Bluetooth-enhet är ansluten
- Fast, blått sken = ett samtal pågår via ett Bluetooth-headset

Under pågående samtal kan ett annat
nummer ringas upp och sedan trycka
på CONF för ett konferens-samtal
(max 6 deltagare)

- Parkera eller återuppta ett samtal

14. Statusindikator

- Släckt = normalläge
- Fast grönt sken = det finns missade samtal, olästa meddelanden,
nya röstmeddelanden eller programuppdateringar

HUVUDMENYER och 1:A NIVÅ UNDERMENYER - fler undernivåer finns ofta
A. Kontakter

1. Mobil -> Alternativ ->
2. SIM-> Alternativ ->
3. Grupper->Familj, Vänner, m fl
4. Inställ->Sortera, Minnesstatus,
SDN (mobiltjänster), Mitt nummer

E. Profiler

x Normal (förvald)
-> Alternativ ->
o Tyst -> Alternativ ->
o Utomhus -> Alternativ ->

Börja med att välja
språk och ställa in
datum och tid!
Gå till menyn Inställningar!

B. Meddelanden

1. Skriv meddelande-> Alternativ ->
2. Inkorgen-> Alternativ ->
3. Utkorgen -> visar ev. poster
4. Utkast -> visar ev. poster
5. Skickat -> visar ev. poster

F. Inställningar - BÖRJA HÄR!

C. Samtalslogg

1. Missade -> Alternativ ->
2. Mottagna -> Alternativ ->
3. Uppringda -> Alternativ ->
4. Ta bort alla -> OK/Avbryt
5. Samtalstid ->

1. Telefoninställningar -> Datum och tid, Språkinställning,
Autom. knapplås, Genvägsinst., Snabbuppringningsinst.
2. Displayinställningar -> Ljusstyrka, Bakgrundsbel., mfl
3. Samtalsinställningar -> Alternativ ->
4. Nätverksinställningar -> Alternativ ->
5. Onlineuppdatering -> Alternativ ->
6. Säkerhetsinställningar -> PIN-kod, Lösenord vid start,
Återst
7. Programversion - Aktuell information
8. Sekretessavtal - Webb-adress

D. Verktyg

1. Bluetooth -> Alternativ ->
2. FM-radio -> Alternativ ->
3. Larm -> Alternativ ->
4. Världsklocka -> Alternativ ->

Ikoner på skärmen
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(Se Quick Start!)

