
Brukerveiledning, vedlikeholds- og mon-
teringsanvisning

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM  Art.nr.: 2201690

HØRSEL · KOMMUNIKASJON · SYN · VARSLING · OMGIVELSESKONTROLL      Leverandør av elektroniske hjelpemidler



Gratulerer med kjøpet av din «Sydney» mobiltelefon og håper den vil gi mange år med pålitelig 

service. Du har valgt et moderne og pålitelig system. Vennligst les bruksanvisningen nøye for å bli 

kjent med enheten og å bruke den riktig. 

Standard leveranse: 

-Mobiltelefon «Sydney»

- Ladekabel

- Desktop lader

- 1x oppladbart batteri Li-Ion 3.7V/750mAh

- Brukerveiledning

- Garantikort.

Skulle noen deler mangle, vennligst ta kontakt med forhandler eller produsent.

1. Kontrollelementer



Sikkerhetsanvisninger 

Slå av mobiltelefonen i sykehus og i nærheten av annet medisinsk utstyr. Minimum 20 cm 

avstand mellom pacemakere og påslåtte telefoner. 

Kjør aldri bil samtidig som du holder telefonen i hånden. Overhold nasjonale lover og 

trafikkregler. 

Mobiltelefonen må være avslått i fly. 

I nærheten av bensinstasjoner og andre steder med eksplosiver må mobiltelefonen være 

avslått. 

SAR-verdi: Maksimal verdi satt av EU er 2.0 W/kg. Denne modellen har maks <1.05 W/kg. 

2. Sett inn SIM-kort

Bilde 1 Bilde 2 

Bilde 1:  Skyv dekselet på batteriholderen nedover mens du trykker lett. Løft batteriholderen 

av telefone. Dersom batteriet er installert – ta dette ut. 

Bilde 2:  Skyv SIM-kortet med gullkontaktene ned inn i SIM-kort-holderen. SIM-kortet må 

være nedenfor metallprofilen. 

3. Sett i batteriet

Sett på plass batteriet og skyv batteridekselet 

tilbake over batteriet 

4. Lade batteriene

Lade via desktop-lader: 

Sett pluggen på ladekabelen inn i jacken bak på desktop-laderen. 

Sett telefonen til lading i ladestasjonen. 

Lade via mini-USB-ladekabelen: 

Sett pluggen på ladekabelen inn i mini-USB-ladekabelen. 

Under lading:  Batteridisplayet er aktivt 

Fult batteri:  Batteridisplayet stopper 

Ved første gangs bruk skal batteriet lade i minimum 4 timer! 



5. Symbolene i displayet 

Batteriindikator   Signalstyrke 

Tapt anrop   Roaming 

Ny melding   Alarm aktivert 

Stillemodus   Samtale viderekoblet 

Høretelefoner 

6. De første stegene 

Trykk inn  i 3 sekunder for å slå mobiltelefonen på.  

For å slå mobiltelefonen av skal samme knapp trykkes inn i 3 sekunder. 

Noen SIM-kort ber deg om å trykke inn din PIN-kode. Følg instruksjonene i displayet. 

             For å deaktivere SIM-koden: 

             I innstillinger – sikkerhetsinnstillinger – be om PIN-kode – AV 

Gå inn i menyen: 

- Trykk  

- Se gjennom menyvalgene med  og  

- Bekreft med  

innkommende samtaler: 

- Aksepter: trykk på  

- Avvis: trykk på  

Ringe: 

Trykk inn telefonnummeret med nummertastene – start anropet med  

Automatisk gjenoppringing: 

Ved å trykke på i menyvalget anropslogg. Velg ønsket nummer fra alle anrop og start anropet med 

 

Søke i telefonboken: 

- Åpne telefonboken i menyen med  

- Med  og kan du se gjennom oppføringene 

  eller 

- Du kan bruke navnesøket: skriv inn første bokstav i oppføringen.  

Når du har funnet ønsket oppføring, start anropet med  

Håndfri: 

Under anrop kan du slå av eller på håndfri-modus med  

7. Hurtigoppringing: 

- Åpne innstillinger i menyen med  

- Velg hurtigoppringning. 

- Trykk på «muliggjør hurtigoppringning» 

- velg «på» med  

- Velg «sett nummer» med  

- Under «key M1, M2 og M3» kan du velge nummer fra telefonboken 



Velg tasten med  – velg «rediger» med  - velg oppføringen fra telefonboken som du ønsker 

at skal tilknyttes tasten med .  

Ringe med hurtigtastene. 

For å ringe med hurtigtastene, trykker du på tasten som er tilknyttet nummeret du ønsker å ringe. 

8. Telefonbok 

Lagre navn og nummer (husk landkode dersom du skal lagre utenlandske nummer). 

- Gå inn i menyet med  

- trykk deg frem til «telefonbok» med  og . 

Telefonbokmenyen har følgende valg: søk i oppføringer, legg til ny oppføring, kopier alle, slett, 

anroper gruppe, ekstra nummer og innstillinger 

9. Nødanrop 

- Gå til menyen med  

- Trykk deg frem til «innstillinger» med  

- I innstillingsmenyen, trykk deg frem til «SOS» med  og . 

- Hvert telefonnummer du ønsker å bruke som nødnummer må allerede være lagret i telefonboka. 

En SMS vil bli sendt dersom en nødsamtale blir startet. 

- Sende et nødanrop med SMS-funksjonen: 

Du kan lagre inntil 5 nødnummer. En nød-SMS kan forhåndsdefineres under menyvalget «SOS 

Message» 

- Gå også inn på menyvalget «SMS Message Send Option», og slå funksjonen for nød-SMS «PÅ» 

10. SMS 

SMS er korte meldinger med inntil 160 tegn. Det koster penger å sende, men ikke å motta SMS. 

- Skrive SMS: Gå til menyen med . Velg «meldinger» med . Meldingen skrives med 

talltastene. Hver talltast representerer flere bokstaver. For bokstaven A, trykker du en gang på 2. For 

N trykker du to ganger på 6. 

1: . , ! ? ´ “ @ : 1  5: j k l 5 £*:   9: w x y z 9 ý þ  

2: a b c 2 ä æ â á  6: m n o 6 ö Ø ó  0: mellomrom; 0   

3: d e f 3 é è ê   7: p q r s 7 ß $   spesialsymboler: , . ? ; : !  

4: g h i 4 ì í î ï   8: t u v 8 ü ù ú   “ ` @ _ ~ & + - ( ) < > { } [ ] ... 

 

- Sende SMS: Velg «skriv medling» med . Skriv meldingen. Trykk på «valg» med . Velg 

«ferdig» med . Velg mellom «bare send», «lagre og sende», «lagre», «send til flere» og «send 

via gruppe».  

- Motta SMS: Et kort signal og en beskjed i displayet viser at du har mottatt en ny SMS. Med  

kan du lese SMSen, eller du kan se den i listen over mottatte meldinger under menyvalget 

«meldinger» - «mottatte meldinger». 

11. Andre funksjoner og innstillinger 

- Stillemodus: Trykk           i 3 sekunder. 

- Lydinnstillinger: Meny - Brukerprofiler – Definer. Her kan du gå inn i de ulike valgene og definere 

ringetoner og lyd. 

- Nettverksinnstillinger: Meny – Innstillinger – Nettverksinnstillinger. Her kan du velge mellom 

automatisk eller manuell. 

- SIM-lås: Meny – Innstillinger – Sikkerhetsinnstilling – SIM-lås. Her kan du slå SIM-låsen av og på. 

- Kalkulator: Meny – Organiser – Kalkulator 

- Alarm: Meny – Organiser – Alarm 



12. FAQ

- Displayet viser «sett inn SIM-kort»: Sjekk instruksjonene for å sette inn SIM-kortet. Gullkontakten

skal være ned.

- Ikke mulig å gjennomføre en oppringing: Sjekk om telefonnummeret er riktig.

- Displayet på mobiltelefonen er sort: Telefonen er i sparemodus. Trykk på en knapp. Eller: telefonen

er avslått. Trykk på i 3 sekunder for å slå på telefonen. 

- Mobiltelefonen reagerer ikke: Dersom batteriet har nok strøm: Ta ut batteriet, sett det inn igjen og

slå telefonen på. Om det fremdeles ikke er noen reaksjon.

Dersom batteriet er tomt, må det lades.

Dersom ingen av disse forslagene fungerer, ta kontakt med din forhandler.

- Ladeprosessen starter ikke: Dette kan ta noen minutter. Dersom det ikke er noen reaksjon etter 10

minutter, vennligst kontakt din forhandler.

Destruksjon av brukte elektriske og elektroniske enheter (gjelder i landene i EU og andre 

europeiske land med et eget innsamlingssystem). Symbolet på produktet eller på emballasjen 

viser at dette produktet ikke skal bli behandlet som vanlig husholdningsavfall, men skal returneres til 

et oppsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske enheter. Du beskytte miljøet og 

helsen til dine medmennesker ved riktig avhending av dette produkter. Miljø og helse blir truet ved 

feil avhending. Materialgjenvinning bidrar til å redusere forbruket av råmaterialer. Du vil motta 

nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet fra ditt nærmiljø, din rennovasjonsetat 

eller din lokale forhandler. 

De oppladbare batteriene som følger med mobiltelefonen, kan gjenvinnes. Vennligst lever 

brukte batterier til gjenvinning.  For å beskytte miljøet, skal man gjenvinne batterier som er 

helt utladet. 

Tekniske data 

Standard: GSM 900, 1800, 1900MHz Triband 

Batteri:  Model: SKL BL-5C 3.7V, 750 mAh 

Dimensjoner:  50.5 x 134 x 17 mm 

Stand-by-tid:  Opp til 170timer 

Vekt:  101 g. inkludert batteri 

Maksimal ringetid: Opp til 120 minutter 

Dispaly:  50.08 cm farge, oppløsning 176 x 220 

SMS:  Standard SMS 

Tillatt omgivelsestemperatur: -10oC til 40oC 

Tillatt relativ luftfuktighet: 30% til 75% 

Denne telefonen oppfyller følgende EU-direktiver: 
- 1999/5 / EG R & TTE-direktivet
- 2002/95 / EG RoHS-direktivet

- 2002/96 / EG WEEE-direktivet
- 2004/108 / EF EMC-direktiv
- 2006/95 / EG Lavspenningsdirektiv
Samsvar med de direktiver som er nevnt ovenfor er bekreftet av CE
forsegling på telefon. CE samsvarserklæringer er tilgjengelig på
Internett på www.humantechnik.com.
Tekniske spesifikasjoner kan endres uten varsel.



Cantec AS 

Postadresse: 
Postboks 626, 1411 Kolbotn 
Bes0ksadresse: 
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr 

Tlf: 66 99 60 00 

bestilling@cantec.no 
www.cantec.no 
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