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1. Använda telefonen
I denna bruksanvisning beskrivs de steg som krävs för att använda en funktion i förkortad form. Huvud
displayen utgör alltid startpunkten, t.ex. för att hämta listan över missade samtal:
MENU > SAMTALSREGISTER > MISSADE SAMTAL
Detta innebär att du ska göra följande på telefonen:
Steg 1:

Tryck på höger displayknapp (MENY).

Steg 2:

Använd navigationsknappen för att navigera till önskad menypost (i detta fall
SAMTALSREGISTER) och öppna den genom att trycka på höger displayknapp.

Steg 3:

Upprepa steg 2 vid behov tills du når den sista menyposten (i detta fall MISSADE
SAMTAL).

Åtgärden att trycka på höger eller vänster displayknapp beskrivs även i förkortad form med hjälp av
lämplig textsymbol.
Exempel: Bekräfta din inmatning med OK.
Så här gör du på telefonen: Tryck på den displayknapp som tilldelats texten OK.

BACK

OK

Sektion som visar display och displayknappar

TIPS: Såvida inget annat visas kommer du till föregående steg genom att trycka på vänster
displayknapp. För att avbryta och återgå till huvuddisplayen, tryck när som helst på slutknappen.
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2. Säkerhetsinformation
112 Nödsamtal
I likhet med alla mobiltelefoner fungerar denna enhet genom radiosignaler, mobila radio- och
landkabelnätverk och med användarprogrammerade funktioner. Därför kan upprättande av en anslutning
inte garanteras i alla situationer. Därför ska du inte enbart förlita dig på denna enhet när det gäller
livsviktig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).
Kom ihåg att du bara kan ringa upp och ta emot samtal med enheten när den är påslagen och du
befinner dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. I vissa fall går det inte att ringa nödsamtal i alla
mobila radionätverk. Det är även möjligt att det inte går att ringa nödsamtal om vissa nätverkstjänster
och/eller telefunktioner är aktiva.
Trafiksäkerhet
Använd enbart enhetens handsfree-funktion när du kör. Använd ditt handset för samtal endast när ditt
fordon står stilla. Placera alltid handsetet i dess hållare. Lägg inte handsetet på sätet eller någon annan
plats från vilken det kan slungas iväg vid en krock eller plötslig inbromsning. Handsfree-funktionen är
endast aktiv när handsetet sitter i sin hållare.
Driftsmiljö
Följ alla lagar och bestämmelser när du använder enheten. Stäng av enheten med på/av-knappen överallt
där detta begärs med varningsskyltar eller där det kan uppstå fara, t.ex. nära bränsle och/eller antändliga
kemikalier.
Hälsa
Funktionen för medicinska enheter som t.ex. hörselapparater och pacemakers kan störas av enheten. Håll
ett avstånd på minst 20 cm mellan telefonen och pacemakers. Under samtal, håll telefonen mot det öra
som befinner sig längst bort från pacemakern. För mer information, rådfråga din läkare.
Elektroniska enheter
Under vissa omständigheter kan högfrekventa signaler störa funktionen hos felaktigt installerade eller
otillräckligt skärmade elektroniska system i fordon.
Tillbehör
Använd endast godkända tillbehör till enheten. Om ej godkända tillbehör används upphäver detta
garantin och kan leda till åtalspåföljd för användaren. Fråga din återförsäljare eller tillverkaren om
godkända tillbehör.
Underhåll, installation och reparation
Endast kvalificerad specialistpersonal får underhålla, installera och/eller reparera denna enhet. Enheten
får inte öppnas. Inga ändringar får göras på enheten och gjorda ändringar upphäver garantin.
Nätverkstjänster
Den telefon som beskrivs i denna bruksanvisning är avsedd att användas i mobila GSM 850-/900- och
GSM 1800-/1900-radionätverk.
Vissa funktioner som beskrivs i bruksanvisningen kallas för nätverkstjänster. Nätverkstjänster är
specialtjänster som användaren kan begära från sin teleoperatör. Innan användaren kan börja använda
funktionerna, måste han/hon ha blivit auktoriserad av sin teleoperatör.
Det är möjligt att vissa nätverk inte stöder alla tjänster.
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3. Översikt över telefonen
Telefonen består av själva telefonenheten (TPU) med en uppsättning sladdar, handset, högtalare och
handsfree-mikrofon.

Displayknappar
De aktuella funktionerna
för vänster och höger
displayknappar visas längst
ner på displayen som
textsymboler.

Samtalsknapp
Slutknapp
 Avsluta
samtal
eller
avbryta/blockera
 Återgå till displayens

Ringer upp eller besvara ett
samtal

Inmatningsknappar
Kontrollknapp

Inmatning
bokstäver

av

siffror

och

Rullar upp/nerför listor och
menyer

Ljudavstängningsknapp
På/av-knapp
Tryck på denna knapp för
att sätta på/stänga av
enheten

Tystar den aktiva mikrofonen
(ljudavstängningen
upphör
automatiskt efter varje avslutat
samtal)

PTCarPhone 3 Bruksanvisning ____________________________________________________________________________

6

Displayknappar med textsymboler (1)
Textsymboler för de aktuella funktionerna för vänster och höger displayknapp
Kontrollsymboler (2)
Visar huruvida det går att rulla uppåt/neråt
Huvudfönster (3)
Visar information om den aktuella funktionen. Tid eller aktuell teleoperatör visas på displayens
huvudskärm

Huvudskärm i privat läge
Symbollist (4)
Visar displaysymboler enligt följande:
Styrka på mottagningssignal
Volym i privat läge
Volym i handsfree-läge
Den aktiva mikrofonen är tystad
Påslagen:
Blinkande:

oläst SMS i inkorgen
det finns bara lagringsutrymme för ett enda SMS till

Roaming/Utländsk teleoperatör: den aktuella teleoperatören visas, och nedanför visas
teleoperatören från i hemlandet
Aktiverad GPS
1
GPS-Signal - ingen giltig position
2
2D Fix - tvådimensionell position
3
3D Fix - tredimensionell position
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Handsfree-läge
Aktivt när handsetet sitter i den medföljande A8-hållaren och samtalet äger rum via den externa
högtalaren och mikrofonen. Under samtalet kan du justera volymen med navigationsknappen. Om du
lyfter handsetet försätts telefonen i privat läge.

Handsfree-läge
Privat läge
Aktivt när handsetet är upplyft från hållaren och samtalet utspelar sig via handsetet. Under samtalet kan
du justera volymen med navigationsknappen. Om du sätter tillbaka handsetet i hållaren försätts telefonen
i handsfree-läge.

Privat läge
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4. Komma igång
Du kan börja använda din telefon när den har installerats av behörig personal i enlighet med
installationsinstruktionerna och befunnits vara redo att tas i bruk.
4.1 Sätta i SIM-kort
Du måste ha ett giltigt SIM-kort för att kunna använda telefonen. Du får ditt SIM-kort från din
teleoperatör. På SIM-kortet lagras alla viktiga anslutningsdata. Om SIM-kortet levereras i
checkkortsformat ska du seprara den mindre sektionen och ta bort alla utstickande plastdelar.

Se till att SIM-kortet glider in i rätt position!
Du ska inte bruka våld!

OBS: Sätt endast in SIM-kortet i enheten när den är frånslagen, dvs. tändningen är frånslagen och allt är
helt avstängt!
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4.2 Sätta på/stänga av telefonen
Du sätter på telefonen med fordonets tändningssignal. Telefonen stängs av när tändningen slås ifrån och
en inställningsbar tidsfördröjning har förflutit.
Du kan även sätta på/stänga av telefonen när som helst, oberoende av tändningssignalen, genom att
trycka på och hålla in strömknappen.
4.3 Ange PIN-kod
Om du måste ange en PIN-kod uppmanas du att göra detta genom ett meddelande. Ange din PIN-kod
med inmatningstangenterna och bekräfta med NÄSTA. Du kan korrigera inmatningen med hjälp av
RADERA. Inmatningstecknen markeras med asterisker för att din PIN-kod inte ska synas. Den påföljande
nätverksregistreringen kan ta några sekunder.
När du har matat in PIN-koden visas displayens huvudskärm.
OBS: Efter tre felaktiga försök att ange PIN-koden, låses SIM-kortet. För att låsa upp PIN-koden,
uppmanas du att ange din PUK-kod (MASTER-PIN).
4.4 Huvudskärm
När du har satt på handsetet och angett PIN-koden (vid behov), visas huvudskärmen. Härifrån kan du
navigera genom de olika menyerna och inställningarna. Displayen visar:









Mottagningsnivå
Aktivt läge (handsfree eller privat)
Volym i detta läge
Teleoperatör
Genväg till oläst textmeddelande (bokstav och navigationssymboler, navigationsknapp)
Genväg till telefonbok (NAMN, vänster displayknapp)
Menyåtkomst (MENY, höger displayknapp)
GPS-mottagning (se post 3 "Översikt")
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5. Ringa samtal
5.1 Nödsamtal (nätverkstjänst)
Det officiella nödsamtalsnumret är aktiverat för nödsamtal och kan ringas utan PIN-kod. Ange
nödsamtalsnumret och tryck på samtalsknappen.
OBS: Du måste ha ett aktiverat SIM-kort från din teleoperatör i handsetet för att kunna ringa nödsamtal.
5.2 Uppringning med knappsatsen
Ange önskat telefonnummer (inkludera alltid riktnummer eller landskod) med knappsatsen. Du kan
korrigera genom att välja Radera). Du ringer upp numret genom att välja DIAL (Ring) eller trycka på
samtalsknappen. Du avbryter uppringningen genom att välja REJECT (Avisa) eller trycka på slutknappen.
5.3 Återuppringning
Från huvudskärmen trycker du på samtalsknappen och väljer önskat telefonnummer
navigationsknappen. Tryck en gång till på samtalsknappen för att ringa upp numret.

med

5.4 Snabbuppringning
Telefonen kan spara nio snabbuppringningsnummer. Tryck och håll in en av knappsatsens siffror (1-9) så
visas eventuella befintliga telefonboksposter som tilldelats denna knapp. Använd navigationsknappen för
att rulla igenom de tilldelade snabbuppringningsnumrena. Uppe till höger på displayen står ett nummer
inom parentes som visar den tilldelade snabbuppringningsknappen. Du ringer upp telefonnumret genom
att välja UPPRINGNING eller trycka på samtalsknappen.
5.5 Ringa upp nummer från telefonboken
Välj telefonnummer enligt beskrivning i sektion 6.1 "Söka efter kontakter" och ring därefter upp numret
genom att trycka på samtalsknappen.
5.6 Uppringning från samtalsregistret
Välj önskad kontakt via MENY > SAMTALREGISTER > MISSADE SAMTAL, MENY >
SAMTALREGISTER > MOTTAGNA SAMTAL eller MENY > SAMTALREGISTER > UPPRINGDA
NUMMER och ring därefter upp numret genom att trycka på samtalsknappen.
5.7 Besvara ett samtal
Beroende på vilken typ av bilradio och anslutning du har, tystas radion när någon ringer upp dig. Du hör
ringsignalen med inställd volym från handsfree-enheten. Du kan besvara samtalet genom att välja SVAR
eller trycka på samtalsknappen.
Om uppringarens nummer skickas ser du det på displayen. Om numret finns i din telefonbok visas även
uppringarens namn.
Radion börjar höras igen så snart samtalet har avslutats.
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5.8 Avböja ett samtal
Du avböjer ett samtal genom att välja AVISA eller trycka på slutknappen.
5.9 Avsluta ett samtal
Du avslutar ett pågående samtal genom att välja AVISA eller trycka på slutknappen. Radion börjar höras
igen så snart samtalet har avslutats.
5.10 Justera volymen
Under ett samtal kan du bara justera volymen med navigationsknappen. Volyminställningarna för
handsfree- och privat läge kan justeras separat i respektive läge. Aktuell volyminställning visas i
displayens symbollist.
För varje samtal används den senast gjorda volyminställningen för det valda läget.
5.11 Ljudavstängning
Tryck på ljudavstängningsknappen för att tysta den aktiva mikrofonen under ett samtal. När mikrofonen
är tystad visas ljudavstängningssymbolen i stället för volymsymbolen. Mikrofonen börjar fungera igen så
snart samtalet har avslutats.
5.12 Samtalsväxling/samtal väntar (nätverkstjänst)
Om du blir uppringd under ett pågående samtal kan du besvara denna uppringning genom att trycka på
VÄXLA. Då besvaras uppringningen och det aktiva samtalet parkeras. Genom att trycka en gång till på
VÄXLA kan du aktivera det första samtalet och parkera det andra samtalet. På displayen visas det
parkerade samtalet som (h) och det aktiva samtalet som (a). Du kan bara tala med den aktiva
samtalspartnern.
Det parkerade samtalet placeras i en kö och kan alltså inte höra det aktiva samtalet.
5.13 Vidarekoppla ett samtal (en andra telefonlur krävs)
När du har accepterat ett inkommande samtal på en andra telefonlur (se sektion 9.1.4 Inkommande
samtal), kan du vidarekoppla det aktiva samtalet till den andra telefonluren genom att trycka på ÄNDRA.
Den andra telefonluren avger en ljudsignal (som ej kan ändras) för att signalera ett inkommande
vidarekopplat samtal. Tryck på SVARA/anslutningsknappen för att acceptera samtalet, eller tryck på
AVISA/slutknappen för att avisa samtalet.
NOTE: Om du trycker på AVISA eller slutknappen för att avböja det vidarekopplade samtalet, avslutas
anslutningen till uppringaren i båda handsetenheterna.
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6. Telefonbok
Du kan välja mellan att spara telefonnummer i telefonens minne (den interna telefonboken) eller i SIMkortets minne (SIM-telefonboken). Du kan spara upp till 1000 telefonnummer i telefonens minne. Det
antal kontakter som kan sparas på SIM-kortet beror på vilken typ av kort som används. Båda
telefonböcker listar kontakterna i alfabetisk ordning. SIM-telefonboken är endast tillgänglig i driftsläge 0.

TIPS: När du skriver in kontaktnamn kan du växla mellan stora och små bokstäver efter behov med
knappen #. Detta visas uppe till höger på displayen med ABC för stora bokstäver och abc för små
bokstäver. Genom att trycka på en sifferknapp flera gånger kan du rulla igenom de tecken som är
tilldelade den knappen. För att radera alla tecken i ett svep, tryck på och håll in CLEAR.
6.1 Söka efter kontakter
Du kan söka efter en kontakt genom att välja MENY > TELEFONBOK > SÖK. Då visas den första
kontakten i alfabetisk ordningsföljd. Nu kan du välja mellan att söka efter en post i den aktiva
telefonboken med navigationsknappen eller genom att skriva in en bokstav med knappsatsen. Om det
inte finns någon kontakt som börjar med den valda bokstaven, visas nästa tillgängliga kontakt. När du har
hittat eller valt en kontakt kan du ringa upp denna person genom att trycka på samtalsknappen. Genom
att välja VÄLJ kan du redigera, radera eller kopiera kontakten.

TIPS: Du kan gå direkt till denna funktion från huvudskärmen genom att trycka på vänster displayknapp
för att välja NAMN.
6.2 Lägga till kontakter
Du kan lägga till en ny kontakt genom att välja MENY > TELEFONBOK > LÄGG TILL KONTAKT. Då
uppmanas du att ange kontaktens telefonnummer med knappsatsen. Bekräfta med Nästa och lägg
därefter till kontaktens namn med knappsatsen. (Du kan korrigera genom att välja RADERA och/eller
med navigationsknappen.) Du sparar den inmatade kontakten genom att välja OK.
6.3 Redigera kontakter
Välj den kontakt du vill redigera via MENY > TELEFONBOK > SPARA SOM KONTAKT. Nu kan du
ändra kontaktens telefonnummer genom att välja RADERA och/eller med navigationsknappen. Välj
NÄSTA och redigera kontaktens namn med RADERA och/eller med navigationsknappen. Du bekräftar
och sparar dina ändringar genom att välja OK.
6.4 Ta bort kontakter
Välj den kontakt du vill ta bort via MENY > TELEFONBOK > RADERA och med navigationsknappen.
Du tar bort kontakten genom att välja RADERA och bekräfta genom att välja JA. Du annullerar åtgärden
genom att välja ÅTERGÅ eller trycka på slutknappen.
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6.5 Minnesstatus
För att visa hur mycket ledigt minne det finns i enågon av telefonböckerna och&eller katalogplats, välj
MENY > TELEFONBOK > MINNESSTATUS. Använd höger displayknapp för att växla mellan
telefonböckerna.
6.6 Val av minne
Oavsett driftsläge kan du välja den aktiva telefonboken och/eller katalogplatsen via MENY >
TELEFONBOK > VÄLJ TELEFON ELLER SIM-MINNE. SIM väljer SIM-kortet som katalogplats, och
Telefon väljer telefonminnet.
6.7 Uppläggning av snabbuppringning
Telefonen kan spara nio snabbuppringningsnummer. För att välja en snabbuppringningspost, tryck och
håll in den tilldelade knappsatssiffran. Tryck sedan på samtalsknappen för att ringa upp numret (se
avsnitt 5.4 "Snabbuppringning").
Telefonen kan spara snabbuppringningstabeller, vardera med nio snabbuppringningsnummer för upp till
tio SIM-kort plus en snabbuppringningstabell för den interna telefonboken i telefonens minne. Om SIMkortet byts ut läses den snabbuppringningslista in automatiskt som lades upp tidigare. Om fler än tio olika
SIM-kort används, raderas den äldsta tabellen. Om några SIM-kontakter inte längre är tillgängliga,
raderas de från snabbuppringningsnumren.
Alla nio snabbuppringningsnumren kan väljas med MENY > SNABBUPPRINGNING och med hjälp av
navigationsknappen. Den aktuella tilldelningen för varje snabbuppringningsnummer visas. Välj ÄNDRA
för att gå till kontakten i den aktiva telefonboken. Välj önskad post eller kontakt med hjälp av
navigeringsknappen och bekräfta valet med OK.
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7. Samtalsregister
Det finns fyra samtalsregister: MISSADE SAMTAL, MOTTAGNA SAMTAL och UPPRINGDA NUMMER
och TOP 10. Välj MENY > SAMTALSREGISTER och använd navigationsknappen för att markera
önskat samtalsregister och välj därefter VÄLJ för att öppna det. När posterna är listade kan du ringa ett
nummer genom att trycka på samtalsknappen. Alternativt kan du välja SPARA I TELEFONBOK eller
SSKICKA MEDDELANDE genom att välja VÄLJ.
Telefonen kan lista tio nummer i vart och ett av de första tre samtalsregistren. Om en lista är full, tas den
äldsta posten bort. Varje lista sorteras i kronologisk ordning. Den nyaste posten står alltid först på listan.
Om samma nummer förekommer två gånger på listan, sparas den nyaste posten och den äldre posten tas
bort.
Samtalsregistret TOP 10 skiljer sig från de övriga listorna. Det består av de senaste 20 telefonnummer
som använts. De oftast uppringda numren står överst på listan.

TIPS: Genom att rulla uppåt med navigationsknappen kan samtalsregistret TOP 10 även visas på
huvudskärmen.
7.1 Spara i telefonboken
För att spara ett telefonnummer från ett av samtalsregistren till den aktiva telefonboken, välj först önskat
register genom att välja MENY > SAMTALSREGISTER och genom att använda navigationsknappen.
Använd navigationsknappen för att navigera till den post du vill spara i telefonboken. Välj först VÄLJ och
därefter SPARA I TELEFONBOK. Nu visas telefonnumret. Vid behov kan du korrigera det genom att
välja RADERA och/eller använda navigationsknappen. Välj NÄSTA för att gå till namnposten. Ange ett
namn för telefonnumret med knappsatsen och välj OK för att bekräfta inmatningen och spara den i
telefonboken.
7.2 Skicka ett SMS-meddelande
Du kan skicka ett meddelande direkt till ett nummer från ett av samtalsregistren. Välj först önskat
samtalsregister genom att välja MENY > SAMTALSREGISTER och genom att använda
navigationsknappen. Använd navigationsknappen för att navigera till det nummer till vilket du vill skicka
ett meddelande. Välj först VÄJL och därefter SKICKA ETT SMS. När du har skrivit ditt meddelande med
knappsatsen, tryck först på NÄSTA och därefter på VÄLJ för att korrigera mottagarens nummer vid
behov. Välj nu SÄND för att skicka meddelandet till mottagaren.
7.3 Radera samtalsregistret
Välj den lista du vill ta bort genom att välja MENY > SAMTALSREGISTER > RADERA LISTA och
genom att använda navigationsknappen. Välj RADERA och bekräfta ditt val med JA. Du annullerar
åtgärden genom att välja ÅTERGÅ eller trycka på slutknappen.
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8. Textmeddelanden (SMS)
Läs även tipsen om textinmatning i sektion 6, Telefonbok.
8.1 Läsa mottagna meddelanden (SMS)
När du får ett textmeddelande hörs en ljudsignal i den aktiva högtalaren och bokstavssymbolen visas i
displayen. För att läsa textmeddelandet på huvudskärmen trycker du navigationsknappen neråt för att
öppna genvägen till SMS-inkorgen. Om du har fler än ett oläst meddelande, välj önskat meddelande med
navigationsknappen och öppna det genom att välja VÄLJ. Om meddelandet inte får plats på skärmen
rullar du uppåt och neråt i meddelandet med navigationsknappen. Genom att välja VÄLJ kan du nu
RADERA, SVARA, VIDAREBEFORDRA, ÄNDRA, SPARA, RINGA TILLBAKA eller SPARA NUMMER.
Följ instruktionerna för de olika funktionerna. Tryck på ÅTERGÅ för att öppna eventuella olästa
meddelanden eller använd slutknappen.
NOTE: Genvägen till SMS-inkorgen är bara tillgänglig om du har olästa SMS-meddelanden.
Alternativt kan du öppna ett meddelande via MENY > SMS > SMS-INKORG. Välj meddelandet med
navigationsknappen och öppna det genom att välja VÄLJ. Om du trycker en gång till på VÄLJ får du alla
de alternativ som beskrevs ovan.
8.2 Skriva och skicka meddelanden
Välj MENY > SMS > SKRIV SMS för att öppna redigeringsskärmen där du kan skriva in ditt
meddelande med knappsatsen. När du har skrivit in texten, välj NÄSTA och SKICKA SMS. Nu kan du
välja huruvida du vill ange mottagarens telefonnummer direkt genom att välja LÄGG TILL NUMMER
eller om du vill välja en mottagare från den aktiva telefonboken genom att välja FRÅN TELEFONBOK.
Du skickar meddelandet till mottagaren genom att trycka på SÄND.
8.3 Radera meddelanden
Välj det meddelande du vill ta bort via MENY > SMS > SMS-INKORG eller MENU > SMS > SMS
ARKIV. Tryck på VÄLJ och välj alternativet RADERA SMS. Bekräfta att du är säker med JA för att
radera meddelandet, eller avbryt åtgärden genom att välja ÅTERGÅ eller genom att trycka på
slutknappen.
8.4 Besvara meddelanden
Välj det meddelande du vill besvara via MENY > SMS > SMS-INKORG. Tryck på VÄLJ och välj
alternativet SVARA. Texten från det ursprungliga meddelandet är redan infogad i redigeringsskärmen.
Nu kan du redigera texten och därefter välja NÄSTA och VÄLJ, eller så kan du ändra mottagarens
telefonnummer. Välj därefter SÄND för att skicka meddelandet.
8.5 Vidarebefordra meddelanden
Välj det meddelande du vill vidarebefordra via MENY > SMS > SMS-INKORG eller MENY > SMS >
SMS ARKIV. Tryck på VÄLJ och välj alternativet VIDAREBEFORDA. Texten från det ursprungliga
meddelandet är redan infogad i redigeringsskärmen. Nu kan du redigera texten och därefter välja NÄSTA
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och VÄLJ, eller så kan du ändra mottagarens telefonnummer. Välj LÄGG TILL NUMMER för att ange
mottagarens telefonnummer direkt med knappsatsen, eller välj FRÅN TELEFONBOK för att välja en
mottagare från den aktiva telefonboken. Välj därefter SÄND för att skicka meddelandet.
8.6 Redigera meddelanden
Välj det meddelande du vill redigera via MENY > SMS > SMS-INKORG eller MENU > SMS > SMS
ARKIV. Tryck på VÄLJ och välj alternativet ÄNDRA. Texten från det ursprungliga meddelandet är redan
infogad i redigeringsskärmen. När du är klar väljer du NÄSTA för att komma till alternativen SKICKA
SMS, SPARA SMS och RADERA TEXT. Välj ett av alternativen och följ instruktionerna.
8.7 Spara meddelanden
Välj det meddelande du vill spara via MENY > SMS > SMS-INKORG. Tryck på VÄLJ och välj
alternativet SPARA SMS. Välj VÄLJ för att flytta SMS-meddelandet till SMS-arkivet.
8.8 Ringa upp avsändaren av ett meddelande
Välj det meddelande vars avsändare du vill ringa upp via MENY > SMS > SMS-INKORG. Tryck på
VÄLJ och välj alternativet RING TILLBAKA. Välj VÄLJ för att börja ringa upp avsändaren.
8.9 Spara ett telefonnummer från ett meddelande
Välj meddelandet med det telefonnummer du vill spara i den aktiva telefonboken via MENY > SMS >
SMS-INKORG. Tryck på VÄLJ och välj alternativet SPARA NUMMER. Välj VÄLJ för att visa
avsändarens telefonnummer och redigera det vid behov. Välj NÄSTA för att gå till kontaktnamnet. Ange
avsändarens namn med knappsatsen och välj OK för att bekräfta inmatningen och spara den i den aktiva
telefonboken.
8.10 Spara ett meddelandeutkast
Om du inte vill skicka iväg ett meddelande direkt, kan du spara ett utkast i SMS-arkivet och skicka det
senare. Välj MENY > SMS > SKRIV SMS för att öppna redigeringsskärmen där du kan skriva in ditt
meddelande med knappsatsen. När du har skrivit in texten, välj NÄSTA och SPARA SMS. Välj OK för att
flytta meddelandet till SMS-arkivet.
Välj ditt meddelandeutkast genom att gå till MENY > SMS > SMS ARKIV och välja VÄLJ. Tryck en
gång till på VÄLJ och du har alternativet att redigera ditt utkast ytterligare med ÄNDRA, att ta bort det
från SMS-arkivet med VIDAREBEFORDRA, SÄND eller RADERA SMS. Följ instruktionerna på display,
oavsett vilken funktion du väljer.
8.11 Information om SMS-minne
Totalt kan 30 SMS-meddelanden sparas i SMS-inkorgen och SMS-arkivet. Välj MENY > SMS >
MINNESSTATUS för att få information om aktuell minnesstatus. Här hittar du information om max.
minneskapacitet och antalet olästa pch sparade SMS-meddelanden. En blinkande bokstavssymbol på
display innebär att det bara finns plats för ett enda meddelande till.
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9. Inställningar
Du kan anpassa din PTCarPhone med följande inställningsalternativ. De aktuella inställningarna visas när
du öppnar respektive inställningsmeny.
9.1 Samtalsinställningar
Inställningar för inkommande och utgående samtal.
9.1.1 Skicka ditt eget telefonnummer (nätverkstjänst)
När du ringer upp någon kan ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon. Du kan aktivera/inaktivera
denna funktion via MENY > INSTÄLLNINGAR > SAMTALSINSTÄLLNINGAR > SKICKA MITT
NUMMER. I vissa fall måste du registrera denna funktion separat hos din teleoperatör.
9.1.2 Samtal väntar (nätverkstjänst)
Om du har registrerat dig för denna tjänst kan du kontrollera huruvida samtal väntar är
aktiverat/inaktiverat genom att gå till MENY > INSTÄLLNINGAR > SAMTALSINSTÄLLNINGAR >
SAMTAL VÄNTAR.
9.1.3 Automatisk svarsfunktion
Denna enhet stöder automatisk svarsfunktion. Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > AUTOSVAR och välj
ett av alternativen: AUTOSVAR AV, AUTOSVAR EFTER 2 SIGNALER, AUTOSVAR EFTER 5
SIGNALER.
9.1.4 Inkommande samtal
Om ytterligare en handlur är anslutet till enheten, kan du med denna inställning bestämma vilket av
dessa båda handlurar som ska uppmärksamma dig på inkommande samtal. Du kan välja mellan
alternativen HANDLUR 1, HANDLUR 2 eller BÅDA via MENY > INSTÄLLNINGAR > CALL
SAMTALSINSTÄLLNINGAR.
Genom att välja HANDLUR 1 hör du endast en signal om inkommande samtal på det handlur som är
direkt anslutet till enheten (inte till det andra gränssnittet). Genom att välja HANDLUR 2 hör du endast
en signal om inkommande samtal på det handlur som är anslutet till det andra gränssnittet. Genom att
välja BÅDA avger båda handlurarna signaler samtidigt.
9.1.5 Samtalslängd
För att visa den totala samtalslängden för alla utgående samtal, välj MENY > INSTÄLLNINGAR >
SAMTALSLÄNGD. När ett samtal har avslutats visas dess samtalslängd i 5 sekunder. Du nollställer
räkneverket genom att välja RADERA) och följa instruktionerna. Du behöver enhetskoden för att kunna
nollställa räkneverket.
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9.2 Vidarekoppling (nätverkstjänst)
Se till att du kan bli nådd med hjälp av vidarekopplingsfunktionen. Välj MENY > INSTÄLLNINGAR >
VIDAREKOPPLING för att aktivera/inaktivera följande vidarekopplingsalternativ: VIDAREKOPPLA VID
INGEN TÄCKNING, VIDAREKOPPLA VID EJ SVAR, VIDAREKOPPLA VID UPPTAGET och
VIDAREKOPPLA ALLA RÖSTSAMTAL. Välj ÅTERSTÄLL ALL VIDAREKOPPLING för att inaktivera
alla aktiva vidarekopplingar. När du aktiverar (ON) vidarekoppling uppmanas du att ANGE NUMMER
med knappsatsen eller att välja en kontakt från den aktiva telefonboken. Välj OK för att bekräfta
inmatningen och aktivera vidarekopplingen.
9.3 Språk
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > SPRÅK för att välja ett språk av Deutsch (tyska), English (UK)
(brittisk engelska), English (US) (amerikansk engelska), Français (franska), Italiano (italienska), Español
(spanska) eller Nederlands (nederländska). Välj AUTOMATISK för att använda språkinställningen från
ditt SIM-kort. Om språket från ditt SIM-kort inte är tillgängligt, används English (UK).
9.4 Signaler
Denna meny innehåller inställningar för signalfunktioner.
9.4.1 Ringsignal
Du justerar volym och melodi för din ringsignal genom att gå till MENY > INSTÄLLNINGAR >
RINGSIGNAL. Använd navigationsknappen för att justera volymen. Du kan välja mellan nio ringsignaler
med knappsatsen (1-9). Därefter spelas ringsignal upp med inställd volym så att du kan kontrollera den.
OBS: När dessa inställningar justeras måste handsetet sitta i hållaren, annars kan du inte höra
ringsignalerna i högtalaren.
9.4.2 Ljudsignal för meddelande
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > TONER > SMS SIGNALTON för att aktivera/inaktivera ljudsignalen
som tillkännager ett nytt meddelande.
9.4.3 Keypad tone
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR
knapptryckningsljudet.

>

TONER

>

TANGENTTON

för

att

aktivera/inaktivera

9.5 Säkerhet
Telefonen och SIM-kortet skyddas mot obehörig användning genom ett antal säkerhetskoder.
PIN:
PUK:
Enhetskod:

Skyddar ditt SIM-kort (personligt identifikationsnummer).
Låser upp ditt SIM-kort om fel PIN-kod angetts flera gånger i rad.
Skyddar din telefon mot obehörig användning.

PTCarPhone 3 Bruksanvisning ____________________________________________________________________________

19

OBS: Du får dina PIN- och PUK-koder från din teleoperatör. Förvara dessa hemliga koder på ett säkert
ställe, men se upp så att du inte tappar bort dem!
9.5.1 Begäran om PIN-kod
Normalt uppmanas du att ange PIN-koden varje gång du sätter på telefonen. Men om du vill kan du
justera denna inställning via MENY > INSTÄLLNINGAR > SÄKERHET > SKRIV PIN-KOD.
Du har följande alternativ: PÅ, AV och AUTOMATISK.
Du måste ha din PIN-kod tillhands när du ska ändra dessa inställningar.
Alternativen PÅ och AV är funktioner på SIM-kortet. När du väljer ett av dessa alternativ
aktiveras/inaktiveras begäran om PIN-kod och denna inställning sparas sedan på SIM-kortet.
OBS: Om du inaktiverar din PIN-kod riskerar ditt SIM-kort att användas av en obehörig tredje part, och
det är därför vissa teleoperatörer inte tillåter detta alternativ.
Om du väljer alternativet AUTOMATISK sparas PIN-koden i enheten och anges internt när telefonen
sätts på. Om den automatiska PIN-kodinmatningen misslyckas eftersom den ändrats på en annan telefon
eller ett annat SIM-kort har satts in, uppmanas du att ange din PIN-kod manuellt. Om detta lyckas
kommer inställningen om begäran om PIN-kod att återställas till fabriksinställningen PÅ.
OBS: Den automatiska PIN-inmatningen fungerar inte om du sätter in ett annat SIM-kort i telefonen. När
du har angett rätt PIN-kod återställs räkneverket för misslyckade försök.

9.5.2 Ändra åtkomstkoder

9.5.2.1 Ändra PIN-kod
Du kan ändra PIN-koden till valfritt nummer med 4-8 siffror. Välj MENY > INSTÄLLNINGAR >
SÄKERHET > ÄNDRA ÅTKOMSTKODER >ÄNDRA PIN, så uppmanas du att ange din nuvarande PINkod. När du har angett din PIN-kod, välj NEXT (nästa). Du uppmanas först att ange en ny PIN-kod, och
därefter att ange den nya PIN-koden en gång till. Sedan trycker du på OK för att bekräfta och spara den
nya PIN-koden.
OBS: PIN-konde kan inte ändras om du har inaktiverat begäran om PIN-kod.

9.5.2.2 Ändra Telefonkod
Handsetkoden skyddar vissa enhetsinställningar och måste anges när du vill göra ändringar. När enheten
levereras är denna kod inställd på 0000. Du rekommenderas starkt att ändra denna kod till en ny kod
med 4-8 siffror.
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > SÄKERHET > ÄNDRA ÅTKOMSTKODER > ÄNDRA
TELEFONKOD, så uppmanas du att ange din nuvarande telefonkod. När du har angett koden, välj
NÄSTA. Du uppmanas först att ange en ny telefonkod, och därefter att ange den nya telefonkoden en
gång till. Sedan trycker du på NÄSTA för att bekräfta och spara den nya telefonkoden.
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9.6 Enhet
Inställningar för enhet och/eller telefonlur.
9.6.1 Kontrast
Du justerar displaykontrasten genom att välja MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > KONTRAST
och välja en inställning som passar omgivningen du befinner dig i.
9.6.2 Version
För att få veta den aktuella programvaruversionen för telefonenhet (TPU) och handset, välj MENY >
INSTÄLLNINGAR > TELEFON > VERSION. Därefter ska du välja antingen PTC (för telefonenheten)
eller HA (för telefonlur). Programvaruversionen börjar alltid med PTC för telefonen, och HA för
telefonluren.

9.6.2.1 Uppdatering av inbyggd programvara
För att uppdatera din enhets inbyggda programvara och dra fördel av det fortlöpande utvecklingsarbetet,
gå till MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > VERSION > PTC > UPPDATERA. När du har valt
UPDATE uppmanas du att ange enhetskoden. När koden har angetts upprättar enheten en GPRSanslutning och kontrollerar huruvida det finns en mer uppdaterad version av den inbyggda programaran.
“Kontrollerar Version” visas på displayen. Om det finns en mer uppdaterad version av den inbyggda
programvaran, laddas den ner automatiskt och installeras i din enhet. “Uppdatering Pågår” och en
förloppslist visas på displayen. Därefter startar enheten om. Hela uppdateringsprocessen kan ta åtskilliga
minuter. Om det inte finns en mer uppdaterad version än den som redan är installerad, visar enheten
“Programvara är uppdaterad”.

TIPS: Du kan när som helst avbryta uppdateringsprocessen med AVISA.
OBS: Om du ser felmeddelandet “ Internet-anslutningsfel” medan du försöker uppdatera enheten, är
inte uppdateringsservern tillgänglig eller också är GPRS-inställningarna felaktiga. Försök genomföra
uppdateringen vid ett senare tillfälle. Vid behov ska du korrigera Internet-inställningarna (se sektion 9.9
Internet).
GPRS-anslutningar kan medföra extra avgifter. Kontakta din teleoperatör för mer information.

9.6.3 Fördröjningstimer
Fördröjningstimern bestämmer hur lång tid det ska gå innan telefonen stängs av automatiskt om den
varit inaktiv och tändningen har slagits ifrån. Denna funktion kan vara praktisk för att hindra enheten från
att stängas av om tändningen endast är tillfälligt ifrånslagen (t.ex. under tankning). Fördröjningstimern
startas om så fort telefonen används igen (när du trycker på en knapp). Om telefonen sätts på med
strömknappen när tändningen är frånslagen och fördröjningstimern är inställd på 0 minuter, stänger
telefonen av sig själv igen efter 15 minuter (ej ändringsbart). Även i detta fall startar fördröjningstiden
om när du trycker på en knapp.
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Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > FÖRDRÖJNINGSTIMER för att ställa in
fördröjningstimern och välja ett av alternativen: 0 MINS (0 minuter) (telefonen stängs av när tändningen
slås ifrån), 5 MINS, 15 MINS, 1 TIMME, 2 TIMMAR, 4 HRS, 8 HRS, 12 HRS, 1 d, 7 d, 10 d eller 30
d (d = dag/ar).
OBS: Denna inställning fungerar inte om tändningen, i strid med installationsinstruktionerna, är ansluten
till den permanent positiva polen!
9.6.4 Svara genom att lyfta på handsetet
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > SVARA GENOM ATT LYFTA PÅ HANDSETET för att
välja om du vill besvara ett samtal genom att helt enkelt lyfta upp handsetet från hållaren. Du kan välja
PÅ eller AV.
9.6.5 Bakgrundsbelysning
Handsetet låter dig reglera bakgrundsbelysningen för knappsats och display separat. Välj MENY >
INSTÄLLNINGAR > TELEFON > BAKGRUNDSBELYSNING > TANGENTBORD eller MENY >
INSTÄLLNINGAR > TELEFON > BAKGRUNDSBELYSNING > DISPLAY och välj mellan
AUTOMATISK och PERMANENT. Det automatiska alternativet innebär att bakgrundsbelysningen
aktiveras närhelst du trycker på en knapp och att den släcks efter en förinställd period på 30 sekunder.
Det permanenta alternativet innebär att bakgrundsbelysningen alltid är på.
OBS: Permanent bakgrundsbelysning av display är endast möjligt om du har valt permanent
bakgrundsbelysning av knappsats.
9.6.6 Konfiguration
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR för att gå till inställningarna för
maskinvara och tillvalsmoduler till PTCarPhone 3. Du måste ange enhetskoden för att komma till
undermenyerna.

9.6.6.1 Nerladdning från server
Genom att välja MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN
SERVER kan du ladda ner din egna förprogrammerade konfigurationsfil från en FTP-server. Med denna
inställning kan du konfigurera alla dina enhet i en grupp med samma inställningar genom bara några få
knapptryckningar.

9.6.6.1.1 Nerladdning av konfigurationsfil
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN SERVER >
VÄLJ. FTP-serverns adress visas. När du väl har aktiverat alla FTP-inställningar kan du börja ladda ner
konfigurationsfilen genom att trycka på samtalsknappen. “Automatic configuration” (automatisk
konfiguration) visas på displayen. En förloppslist visas. Efter slutförd konfiguration visas huvudmenyn på
nytt.
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Om FTP-inställningarna behöver ändras, välj MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET >
INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN SERVER > ÄNDRA. Följande inställningar krävs för att
slutföra konfiguration med en konfigurationsfil:
-

FTP-server (värdnamm)
Filnamn (namn på konfigurationsfilen)
Filnamn (namn på konfigurationsfilen)
Lösenord (lösenord för FTP-användaren)

OBS: Du hittar information om hur du skapar konfigurationsfiler på webbplatsen (www.ptcarphone.eu).

9.6.6.2 Ändra konfiguration
För att utföra alla konfigurationsinställningar manuellt, välj MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET >
INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN SERVER > ÄNDRA.

9.6.6.2.1 Mikrofon
För att ställa in mikrofonförstärkningen på 0dB, +1dB eller +2dB, välj MENY > INSTÄLLNINGAR >
ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > MIKROFON. Välj önskat alternativ och bekräfta med OK.

9.6.6.2.2 Andra gränssnittet
För att detektera en tillvalsmodul som t.ex. ett andra handset, välj MENY > INSTÄLLNINGAR >
ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > SERIELLT GRÄNSSNITT. Om samma modul ska användas
konstant rekommenderar vi att modulen ställs in direkt och inte med alternativet AUTOMATISK. Detta
förbigår testproceduren för automatisk detektering när du sätter på enheten.
Följande inställningsalternativ är tillgängliga:
- MODEM
- 2:a HANDSET
- GPS
- AUTOMATISK

En dator kan anslutas. I sådant fall fungerar PTCarPhone som ett modem.
Du kan inte få åtkomst till GPS i detta läge.
Ett extra handset kan anslutas.
En extern GPS-enhet kan anslutas. Baudhastigheten på undermenyn måste
vara
inställd
på
samma
baudhastighet
som
GPS-enheten.
En tillförselspänning på 10,8 V med max. 200 mA är tillgänglig.
De anslutna tillbehören detekteras automatiskt när PTCarPhone är påslagen.

9.6.6.2.3 Återställa fabriksinställningar
För att återställa fabriksinställningar, välj MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR
> ÄNDRA > ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR och bekräfta med JA. Alternativt kan du
annullera inställningen med NEJ eller slutknappen.

9.6.6.2.4 Driftsläge
Enheten har tre olika driftslägen. Varje driftsläge möjliggör olika former av användning av telefonboken
och handsetets menyträd. Du kan ändra driftsläge via MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET >
INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > DRIFTSLÄGE.
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Driftsläge 0:
I detta läge fungerar enheten som en vanlig telefon. Den tillgängliga telefonboken är densamma som den
valda katalogen. Det finns inga begränsningar för handsetets menyträd. Dertta är det aktiva läget när
enheten levereras.
Driftsläge 1:
Detta läge begränsar användningen av telefonens telefonbook. Endast den interna telefonboken är
tillgänglig. Menyerna för att redigera telefonboken visas inte längre i handsetet. Det finns dock inga
begränsningar för att ringa upp eller skicka meddelanden via knappsatsen.
Driftsläge 2:
Alla telefonboksfunktionerna är desamma som i driftsläge 1. Endast begränsad uppringning är möjlig via
knappsatsen. Endast nummer som aktiverats för telefonboken samt nödnummer kan ringas upp. Dessa
begränsningar gäller även skickande av meddelanden.
Driftsläge 3: (fr.om. firmware-version 3.05.03 och 3.06.03 GPS)
Här gäller begränsningarna i driftsläge 2. Dessutom är mottagandet av samtal begränsat till de
telefonnummer som listas i telefonboken. Dessa begränsningar gäller inte för mottagande av
meddelanden.

OBS: I driftsläge 1, 2 och 3 kan telefonen endast användas på ett begränsat sätt. Detta är en
säkerhetsfunktion som lämpar sig särskilt för fordonsflottor som en kostnadsbesparande åtgärd.
SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR
Tillgängligt telefonminne
Driftsläge

(1)

SIM-kort

0
X (1)
1
2
3
endast ett av dessa är aktivt

PTCarPhone

Uppringningsbegränsning
finns

X (1)
X
X
X

X
X

Begränsningar
avs.
mottagande av
samtal

X

TIPS: Konfigurera telefonboken i driftsläge 0 och växla därefter till driftsläge 1, 2 eller 3.
Windows®-programvaran Phonemanager 3 erbjuder dig ett praktiskt sätt att konfigurera telefonboken.
Denna programvara är tillgänglig som tillval.

9.6.6.2.5 Digital utgång
Denna utgångsfunktion kan ställas in via MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR
> ÄNDRA > DIGITAL UTGÅNG och användas som en händelsedataloggare.
Välj en av följande inställningar:
- TELEFON PÅ

Utgången tillhandahåller ström när PTCarPhone 3 är påslagen
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- RING
- VÄXLA

Utgången tillhandahåller ström med varje ringsignal i en sekund
Utgången växlas av ett kommando via SMS
Den kan växla mellan PÅ, AV eller en fem sekunders puls.

9.6.6.2.6 Dataloggare
För att visa dataloggarens minnesstatus, välj MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET
INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > DATALOGGARE. Inställningar kan göras här och data kan skickas.

>

MINNESSTATUS:
Hela kapaciteten och antalet mottagna och oläsa dataposter visas, och båda tar med den konfigurerade
datapoststrukturen i beräkningen.
PARAMETER:
Här kan du starta och stoppa dataloggaren. Händelser, datapoststrukturer, cykeltider, trösklar,
optimeringar och dataformat fastställs i dessa inställningar. Inställningarna för HÄNDELSER och
DATAPOSTSTRUKTURER kan definieras genom att du trycker på knappen #.
OBS: Om du ändrar "datapoststruktur" eller "dataformat", raderas allt innehåll i dataloggaren. Innan du
ändrar några inställningar rekommenderas du att läsa dataloggaren och spara data.
SKICKA:
Du kan skicka via FTP eller E-POST. När du har valt process visas alltid destinationsadressen. Du startar
sändningen genom att trycka på samtalsknappen.
Med ÄNDRA kan du redigera mottagarens e-postadress och data för e-postöverföringskontot.
TIPS: Se sektion 11.3 Redigeringsprogram för hjälp om hur du använder redigeringsprogram.

9.7 Nätverk
Inställningar som bestämmer nätverksanslutningen.
9.7.1 Välja nätverk automatiskt
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > NÄTVERK > AUTOMATISK UPPRINGNING för att starta om
nätverkssökningen. Då görs ett försök att ansluta till hemmanätverket. Om det inte lyckas används nästa
nätverk på listan.
9.7.2 Välja nätverk från lista
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > NÄTVERK > RING FRÅN LISTA för att starta om
nätverkssökningen. Detta är praktiskt om du inte befinner dig i ditt hemmanätverksområde eller om du
vill ansluta till ett annat nätverk. En lista över tillgängliga nätverk visas. Välj ett nätverk från listan och
bekräfta med OK.
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9.7.3 Välja multi-band
För att justera din telefon till det frekvensband som används, gå till MENY > INSTÄLLNINGAR >
NÄTVERK > VÄLJ MULTI-BAND.
9.8 SMS-meddelandeinställningar
Här kan du ställa in grundläggande SMS-meddelandeinställningar.
9.8.1 Message center number
Välj MENY > INSTÄLLNINGAR > SMS- INSTÄLLNINGAR > SMS CENTER om du behöver ändra
telefonnummer till servicecenter, enligt uppgift från din teleoperatör. Ange telefonnumret med
knappsatsen och bekräfta med OK.
9.8.2 Spara ett SMS-meddelande efter sändning
Om du vill spara ett SMS-meddelande automatiskt i SMS-arkivet efter att det har skickats, välj MENY >
INSTÄLLNINGAR > SMS- INSTÄLLNINGAR > SPARA SMS EFTER SÄNDNING och välj PÅ eller
AV.
9.9 Internet
För att konfigurera GPRS-åtkomst till din teleoperatörs webbplats, välj MENY > INSTÄLLNINGAR >
INTERNET. Ange individuella parameterar på de följande menyerna. Bekräfta därefter med OK.
MCC/MNC
APN
LOGIN
PASSWORD

Ange mobil landskod/mobil nätverkskod
Åtkomstpunktnamn
Användarnamn
Användarlösenord

TIPS: Vid behov, kontakta din teleoperatör för att få dessa uppgifter.
Åtkomstdata till följande operatörer är redan sparade i enheten:
Provider
T-Mobile D
Vodafone D2
E-Plus
o2 Germany
SFR
Bouygues Télécom
Orange
P+T Luxembourg

MCC/MNC
26201
26202
26203
26207
20810
20820
20801
27001

9.10 Klocka
För att aktivera den interna klockan, välj MENY > INSTÄLLNINGAR > KLOCKA. Välj visningsläge (12
TIMMAR eller 24 TIMMAR och ställ in klockan med hjälp av knappsatsen. Klockvisningen startar 10
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sekunder efter det att du öppnat huvudskärmen. Tiden är infogad där teleoperatören visas. Vid byte av
celler eller växling till annat nätverk (roaming), visas den aktuella teleoperatören i 10 sekunder. Klockan
synkroniseras automatiskt när ett meddelande tas emot eller när en GPS-signal är tillgänglig.
OBS: Klockan måste vara aktiverad innan du kan använda väckarklocksfunktionen. Om klockan inte är
aktiverad när du försöker ställa in väckarklocksfunktionen, kommer du automatiskt tillbaka till
klockinställningsmenyn. Du kan inte använda väckarklocksfunktionen förrän du har aktiverat klockan.
9.11 Väckarklocka
För att aktivera väckarklockan, välj MENY > INSTÄLLNINGAR > VÄCKARKLOCKA. Väckarklockan
kan ställas in på AV, EN GÅNG eller DAGLIGEN. När du har ställt in en väckningstid visas en punkt
bakom den sista siffran i klockvisningen. Ringsignal 3 spelas som väckarklockssignal med den aktuella
inställda volymen och “alarm” blinkar på displayen. När väckarklockan “ringer” kan du tysta den i två
minuter genom att trycka på SNOOZE. Detta alternativ fungerar tills du trycker på TA BORT.
OBS: Klockan måste vara aktiverad innan du kan använda väckarklocksfunktionen. Om klockan inte är
aktiverad när du försöker ställa in väckarklocksfunktionen, kommer du automatiskt tillbaka till
klockinställningsmenyn. Du kan inte använda väckarklocksfunktionen förrän du har aktiverat klockan.
9.12 Datum
Du kan ställa in datum genom att välja MENY > INSTÄLLNINGAR > DATUM. Tryck på VÄLJ för att
väälja ett av tre datumformat: DD.MM.ÅÅ, MM/DD/ÅÅ eller ÅÅ-MM-DD. När du har valt detta kan du
ställa in datumet.
OBS: Det inställda datumet används i samtalsregistret.
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10. Installation
10.1 Försiktighetsåtgärder
1. Enheten får endast installeras i fordonet och servas av kvalificerad personal. Felaktig installation kan få
fordonets elektroniska system att fungera bristfälligt. Felaktig installation eller service kan orsaka faror
och leda till att garantin och möjligen även driftslicensen för ditt fordon upphävs.
2. I fordon som är utrustade med krockkudde, tänk på att krockkudden blåses upp med stor kraft. Placera
inte fast installerad eller rörlig utrustning i det område som krockkudden fyller vid uppblåsning.
3. Innan enheten används för första gången, måste GSM- och, om det är en TPU med integrerad GPSmodul, GPS-antennen anslutas. Enheten får inte användas utan antenn(er) eftersom det kan orsaka
skada.
4. I moderna fordon måste justeringar i vissa fall utföras efter koppling till fordonets batteri. Läs igenom
bruksanvisningen till ditt fordon för mer information.
Om dessa instruktioner inte åtföljs, kan åtal komma att väckas mot förövaren.
10.2 Sekvens för installation/start
1. Koppla bort den negativa polen
fordonstillverkaren.

på

fordonsbatteriet.

Följ

säkerhetsanvisningarna

från

2. Sätt dig in i kopplingsschemat (bild på picture kopplingsschema).
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Andra
gränssnitt

GPS-antenn **

GSM-antenn *
FME-uttag för
GSM-antenn

S3
3.15 A

VDA Jack

Kort anslutning till jord!
black

Handsfree mikrofon

Control Device (TPU)

VDA Plug
SIM card reader

Handsfree högtalare
Digital utgång (max. 200 mA)
integrerad spänning – green

* Varken GSM-antenn eller fäst
S 2 ingår i leveransen.
** GPS-antennen måste vara
ansluten till en TPU med
integrerad

Radioavstängning – violett
Handset

S 2*
1A
S1
3.15 A

Terminal 15 / 10.8 – 32 Volt
(tändning) – yellow/black
Terminal 30 / 10.8 – 32 Volt
(permanent positive) – rot

3. Välj installationsplatser och installera kontrollenhet (TPU), handset, högtalare, mikrofon och antenn.
Tänk på sladdlängder och följ installationsinstruktionerna. Var noga med att inte skada fordonet när du
borrar hål. Använd sladdbussningar till hål med vassa kanter.
4. Installera mikrofon ME15, som medföljer handsfree-satsen, i enlighet med installationsritningen (bild
på installation av mikrofon). Det bästa avståndet till munnen är cirka 30 cm. Luftflödet från ventilationen
ska inte vara riktat mot mikrofonen (se även bild på installationsplatser för mikrofon). Därefter ska
högtalaren installeras (den bästa platsen är nertill i fotutrymmet för framsätespassageraren).
När du installerar mikrofon och högtalare, se till att de befinner sig tillräckligt långt borta från varandra
för att förhindra akustisk kortslutning. I en extra bullrig miljö kan även den riktningsbara
gåshalsmikrofonen ME251 (tillbehör) användas.
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Installationsplatser för mikrofon

Installation av mikrofon
Talriktning

A = optimal position
B = lämpligt alternativ
C = lämpligt i viss utsträckning

Dubbelhäftande tejp

5. Anslut elsladden (röd) till terminal 30 (permanent positiv).
Det är helt nödvändigt att tändningsingången (gul/svart sladd) är ansluten till tändningen (Terminal 15)
för att enheten ska kunna sättas på automatiskt tillsammans med tändningen. Du rekommeras att inte
placera enhetens tändningsingång på permanent positiv, eftersom det begränsar enhetens
funktionsräckvidd. När tändningen har slagits ifrån, fortsätter enheten att vara påslagen under den
inställda tiden och stänger därefter av sig själv. Jordsladden ansluts direkt till fordonsbatteriet via en 3,15
A-säkring, den centrala jordpunkten eller en del av fordonskarossen som säkerställer en säker
jordanslutning.
6. Om sådan finns, anslut den violetta sladden till ljudavstängningsutgången för din bilradio.
7. Isolera oanvända sladdar så att det inte kan uppstå kortslutning.
8. Anslut ditt/dina handset, högtalare, mikrofon och antenn(er) ordentligt till kontrollenheten med
användning av plug-in och/eller skruvförband.
9. Kontrollera en extra gång att installationen är rätt utförd.
10. Sätt in ett aktiverat SIM-kort.
11. Anslut fordonsbatteriet och slå till tändningen.
12. Enheten sätter på sig och begär en PIN-kod, om denna förinställning inte redan har inaktiverats på
SIM-kortet.
13. Ange PIN - telefonen registrerar sig själv i nätverket.
14. Ställ in röstsamtal och testa handsfree-satsen.
15. Utför andra aktiviteter och/eller personliga inställningar enligt behov.
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11. Allmänt
11.1 Lista över förkortningar
FTP
Filöverföringsprotokoll
PIN
Personligt identifikationsnummer
PUK Personlig upplåsningsnyckel
SIM
Prenumerations-ID-modul
SMS Tjänst för korta textmeddelanden
TPU Telefonenhet
UTC Universaltid
11.2 Teckentabeller
Om du trycker flera gånger på en knapp i bokstavsläget, kan du bläddra igenom de tecken som är
tilldelade knappen.
11.2.1 Läge för stort teckensnitt
Knapp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1x
.
A
D
G
J
M
P
T
W
_
*

2x
,
B
E
H
K
N
Q
U
X
+
#

3x
'
C
F
I
L
O
R
V
Y
=
;

4x
?
2
3
4
5
6
S
8
Z
0
<

5x
!
Ä
È
Ì
$
Ö
7
Ü
9
Δ
>

6x
"
Å

7x
1
Æ

8x
Ç

9x
(

10x
)

11x
/

12x
:

13x
_

14x

Ñ
ß
U

Ø

Φ
&

Γ
Ì

Λ
@

Ω
£

Π
¿

Ψ

Σ

Θ

Ξ

5x
!
ä
è
ì
$
ö
7
ü
9
Δ
>

6x
"
å
é

7x
1
ã

8x
æ

9x
(
ç

10x
)

11x
/

12x
:

13x
_

14x

ñ
ß
u

õ

ø

Φ
&

Γ
Ì

Λ
@

Ω
£

Π
¿

Ψ

Σ

Θ

Ξ

11.2.2 Läge för litet teckensnitt
Knapp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1x
.
a
d
g
j
m
p
t
w
_
*

2x
,
b
e
h
k
n
q
u
x
+
#

3x
'
c
f
i
l
o
r
v
y
=
;

4x
?
2
3
4
5
6
s
8
z
0
<
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11.3 Redigeringsprogram
Använda redigeringsprogram i textläge
Knapp
Knappar
Knappar
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp
Knapp

#
0...9, tryck
0...9, håll
DELETE, tryck
DELETE, håll
BACK (textruta är tom)
OK
Navigationsknapp upp
Navigationsknapp ner

växla mellan stora och små bokstäver
utmatning enligt teckentabell till vänster om markör
direkt utmatning av siffror till vänster om markör
tar bort tecken till vänster om markören
tar bort allt innehåll i textruta
lämnar redigeringsprogram utan att spara data
lämnar redigeringsprogram och sparar data
markör flyttas ett steg bakåt
markör flyttas ett steg framåt

11.4 Specifikationer
GSM-modul
- Quadband 850/900/1800/1900 MHz
- Effekt för 850/900 MHz 2 watt
- Effekt för 1800/1900 MHz 1 watt
- Nödsamtalsfunktion (911/112)
- SMS-kapacitet (160 tecken per SMS)
Gränssnitt
- RS232 med V24-nivå
- Baudhastighet:
- Paritet:
- Databitar:
- Stoppbitar:
- Handskakning:
Driftspänning
Strömkrav

-

115200
ingen
8
1
justerbar (standard = AV)

10.8 till 32 V
AV: < 1 mA
AV: < 50 mA med aktiv larmfunktion vid 12 V
AV: < 25 mA med aktiv larmfunktion vid 24 V
PÅ: cirka 100 mA när handsetet inte är bakgrundsbelyst
PÅ: cirka 200 mA när handsetet är bakgrundsbelyst
PÅ: < 800 mA i handsfree-läge

Temperatur

Drift:
Förvaring:

-20 °C till 70 °C
-40 °C till 85 °C

Säkringar

3.15 A säkring för permanent positiv
3.15 A säkring för jordanslutning
1 A säkring för tändning (medföljer inte)

GSM-antenn

GSM-quadbandantenn med FME-anslutning (medföljer inte)

GPS-antenn

GPS-antenn med SMA-plugg (medföljer inte)
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NOTE: Tänk på installationsförhållandena för antennerna i fordonet. Kontakta kvalificerad mobilpersonal
om du har några frågor.
Typgodkännandenummer e1*72/245*2006/28*5674*00
Licensnummer

e1 03 5674

11.5 Tillbehör
PTCarPhone 3-tillbehör inkluderar följande:
HA88 handset, inklusive 5 m förlängningssladd
Artikelnummer:
2508-242-012-51
PTPhoneManager II
Artikelnummer:
6900-000-000-00
Boommikrofon ME251
Artikelnummer:
2908-029-000-51
11.6 Artiklar som medföljer
Följande artiklar medföljer:
-

Telefonenhet (TPU)
Handset
Högtalare
Handsfree mikrofon
2,5 m förlängningssladd för handset
Sladduppsättning för andra gränssnittet
Snabbguide
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