HUAWEI F688

KOM IGÅNG
med telefoni via mobilnätet
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LÄR KÄNNA DIN
HUAWEI F688
TRÅDLÖSA TELEFONEN
1 Navigationsknappar
OK = huvudmeny
Justera samtalsvolym via pilarna
2 V
 änster funktionsknapp
För val i nedre vänstra hörnet
3 Samtalsknapp
Tryck här för att ringa eller svara
4 Nummer och symboler
5 Tyst
Tryck här för tyst läge under
pågående samtal – tryck igen
och få tillbaka samtalet
6 Int
Tryck här för att få en lista på
registrerade trådlösa telefoner
7 Avsluta samtal + On/off-knapp
8 H
 öger funktionsknapp
För val i nedre högra hörnet

BASENHETEN
9 Uttag för headset
10 On/off-knapp

Tryck och håll knappen nere för
att starta eller stänga av
11 Registreringsknapp

Tryck på knappen för att ansluta
extra trådlös telefon
12 Reset-knapp

Tryck och håll knappen nere för
att avregistrera alla trådlösa
telefoner från basenheten
13 Signalindikator

Vitt sken indikerar stark signal
14 Batteriindikator

Rött – batteriet laddas
Blinkande rött – laddning behövs
Grönt sken – fulladdat
15 Strömindikator
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SNABBSTART
HUAWEI F688
1

SÄTT I SIMKORTET
Se till att F688 är avstängd och att nätadaptern är bortkopplad.
Kontrollera att simkortet är ordentligt insatt. Se till att simkortets guldfärgade
kontakter är vända nedåt och att det snedskurna hörnet på simkortet är
inpassat i motsvarande hörn på simkortsplatsen.

Undvik att ta ut simkortet i
onödan när du använder F688.
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SÄTT I BATTERIET I BASENHETEN
Backupbatteriet gör att utrustningen fungerar under kortare strömavbrott.
A
B

3

SÄTT I BATTERIET I TRÅDLÖSA TELEFONEN

B

C

A

• När nya telefoner levereras är
batterispänningen låg. Ladda
därför telefonen en stund innan
du slår på den för första gången.
• Ta ut batteriet ur telefonen om
den inte ska användas på länge.
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ANSLUT ELSLADDEN TILL BASENHETEN

• Om batteriet inte har använts på länge, eller om batteriet är
urladdat, kanske skärmen på F688 inte fungerar när batteriet
laddas. Det är normalt. När batteriet har laddats en stund är
telefonen klar för användning.
• Batteriet ger ström för en begränsad tidsperiod. Kontrollera
att batteriet är helt uppladdat innan du börjar använda det.
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 TARTA BASENHETEN OCH
S
TRÅDLÖSA TELEFONEN
Starta basenheten
Håll in
för att starta basenheten.
Basenheten startar automatiskt när nätadaptern ansluts till den.

Starta trådlösa telefonen
Håll in

6

tills skärmen tänds för att starta trådlösa telefonen.

 NSLUT TRÅDLÖSA TELEFONEN (ELLER FLERA)
A
TILL BASENHETEN
Om F688 fungerar korrekt ska trådlösa telefonen redan vara registrerad till
basenheten och visa din operatör (Telia) i displayen. I annat fall registrerar
du först din trådlösa telefon till basenheten.
1. Håll sök-/registreringsknappen
strömindikatorn blinkar snabbt.

på basenheten intryckt tills

2. Välj Inställningar > Telefon > Registrera telefon på trådlösa telefonen.
3. Välj den basenhet du vill ansluta.
4. Tryck på

för att registrera trådlösa telefonen i basenheten.
7
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Avregistrera en trådlös telefon
Om en trådlös telefon fungerar dåligt, eller om du vill ersätta den, ska du
först avregistrera trådlösa telefonen. Avregistrerar du trådlösa telefonen,
måste du registrera den igen för att använda den.
1. Välj Inställningar > Telefon > Avregistrera telefon på trådlösa telefonen.
2. Tryck på
/
avregistreras.
3. Tryck på
7

för att bläddra till den trådlösa telefon som ska

för att avregistrera trådlösa telefonen från basenheten.

NU KAN DU RINGA
Ringa samtal
1. Ange telefonnumret med sifferknapparna i vänteläget.
Glöm inte riktnumret!
2. Tryck på

för att ringa numret.

3. Tryck på

för att avsluta samtalet eller för att avbryta uppringningen.

Du kan också använda följande metoder när du ringer upp numret:
• Tryck på
i vänteläge för att visa uppringda samtal. Bläddra till
önskat nummer i uppringda samtal och tryck sedan på
för att ringa
upp det numret.
• Bläddra till önskat nummer i kontakter och tryck sedan på
ringa upp det numret.

för att

Besvara eller avvisa ett samtal
Vid inkommande samtal trycker du på
eller på

för att besvara samtalet

för att avvisa samtalet.

Överflyttning av samtal
Du kan flytta över ett pågående samtal från en trådlös telefon till en annan
extra trådlös telefon.
1. Tryck

under ett samtal.

/
för att bläddra till den trådlösa telefon som du vill
2. Tryck på
flytta över samtalet till.
8
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3. Tryck på

för att ansluta till önskad trådlös telefon.

4. När trådlösa telefonens användare svarar på samtalet trycker du på
och välj sedan Samtalsöverföring för att avsluta samtalet mellan
den aktuella trådlösa telefonen och den önskade trådlösa telefonen.
Samtalet överförs till den andra trådlösa telefonen.
8

HANTERA MEDDELANDEN
Skicka ett meddelande
1. Välj Meddelanden > Skapa meddelande.
2. Skriv meddelandet.
och lägg till en mottagare på något av följande sätt:
3. Tryck på
– Ange mottagarens telefonnummer.
– Lägg till mottagaren från kontakter.
för att skicka meddelandet.
4. Tryck på
– Lägg till mottagaren från kontakter.

Läsa ett meddelande
1. Välj Meddelanden > Inkorgen.
2. Tryck

/

och bläddra till ett meddelande i listan.

3. Tryck på

för att öppna och läsa meddelandet.

4. Tryck på

för att hantera meddelandet.
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SÄKERHET
Ställa in knappsatslåset
Håll in #-knappen i vänteläge om du vill låsa knappsatsen. I det här läget
kan du bara slå nödnummer och svara på inkommande samtal.
och sedan *-knappen i vänteläge om du vill låsa upp
Håll in
knappsatsen. Välj Inställningar > Telefon > Säkerhet > Knapplås för
att ställa in knappsatslåset. Om funktionen för automatisk låsning av
knappsatsen är aktiverad, låses knappsatsen automatiskt när
väntelägestiden överskrider den förinställda tiden för vänteläge.

PIN och PUK
PIN (Personal identiﬁcation number) hjälper till att förhindra obehörig
användning av ditt simkort. PUK (Personal unblocking key) hjälper dig
att ändra en låst pinkod. Om du anger fel pinkod tre gånger låses ditt
simkort. I så fall måste du ange puk-koden för att ta bort spärren av
den låsta pinkoden. Observera att om du anger fel puk-kod tio gånger
kommer ditt simkort att låsas permanent. I så fall måste du be din
operatör att få ditt simkort utbytt. Pinkoden och puk-koden tillhandahålls
tillsammans med simkortet. Kontakta operatören (Telia) om du vill ha mer
information.
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LITE ATT TÄNKA PÅ
• Kom ihåg att alltid slå riktnummer före telefonnumret du ska ringa.
• När du ringer till någon som har nummerpresentation så är det ditt
mobila telefonnummer som visas. Om du inte vill att ditt mobila
nummer ska visas när du ringer kan du dölja presentationen. Under
”Tips” kan du se hur du gör det.
• Den som ringer till dig kan fortsätta att ringa ditt gamla fasta
telefonnummer eller välja att ringa det mobila telefonnumret.
Båda numren fungerar.
• Du kan ansluta upp till fem trådlösa telefoner till basenheten.

11
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TIPS
Använd Mobilsvar
Tjänsten Mobilsvar ingår utan kostnad i ditt teleabonnemang.
1. Aktivera Mobilsvar, spela in hälsningsmeddelande eller lyssna av
meddelanden. Ring 133 och följ anvisningarna du får av talsvaret.
2. Radera meddelanden: Tryck 6 på telefonen medan meddelandet
spelas upp.

Beställ ”Favoritnummer” (privatkunder)
• 0 kr /min till valfritt nummer i Telias fasta nät
• 69 öre i öppningsavgift

Om du ringer till utlandet – beställ ”Till utlandet”
resp ”Till utlandet företag”
• Privat: 9 kr/mån. Företag: 19 kr/mån.
• Lägre pris på utlandssamtal.

Dölj presentation av eget nummer
Om du inte vill att ditt nummer ska visas i mottagarens
nummerpresentatör när du ringer kan du dölja presentationen.
• Välj Inställningar > Basenhet > Samtalsinställning > Dölj
nummer > Aktivera
För att ta bort den dolda presentationen:
• Välj inställningar > Basenhet > Samtalsinställning > Visa
nummer > Aktivera
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PROBLEMLÖSNING
Börja alltid med att göra en omstart av basenheten.
Det löser de allra flesta problem.
• K
 ontrollera att basenheten har ström. (Strömindikatorn ska lysa).
Om inte: Sätt i elsladden i ett annat vägguttag.
• K
 ontrollera att lampan för signalstyrka lyser med vitt sken
(signalindikator). Om inte: kontrollera att simkortet sitter som det ska
och om pinkod ev måste anges. Pinkod anges anges på trådlösa
telefonen genom att knappa in och bekräfta.
• K
 ontrollera att högra signalindikatorn på basenheten har fast sken.
Kontrollera även att din trådlösa telefon visar aktuellt operatörsnamn
(Telia) i displayen. Om ”ja”, ring ett provsamtal.
• O
 m föregående steg inte hjälper, gör en omstart av basenheten
genom att stänga av den i några sekunder. Starta och kontrollera
trådlösa telefonen igen så att operatörsnamn (Telia) visas och ring
ett provsamtal igen.
• S
 täll basenheten vid eller så nära ett fönster som möjligt, för bästa
mobilmottagning. Testa att ställa basenheten i olika väderstreck för
att se om det förbättrar mottagningen. Kontrollera signalstyrkan i
displayen på trådlösa telefonen uppe i vänstra hörnet.

Avhjälpa dåligt ljud
• S
 törande missljud i radio eller tv: Radio och tv-apparater kan
påverkas av elektromagnetiska vågor från basenheten. Ofta
hjälper det att öka avståndet mellan den störda utrustningen och
basenheten.
• L
 ågt ljud i telefonen: Öka samtalsvolymen genom att justera
samtalsvolymen via pilarna på den trådlösa telefonen.
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EGNA ANTECKNINGAR
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KONTAKTA OSS MED
DINA FRÅGOR!
PRIVAT
Teknisk support
Telefon 020-34 12 40 (vardagar kl. 08.00–21.00
och helgdagar kl. 09.00–17.00)
Mer information om dina nya tjänster
Telefon 020-34 12 40 (vardagar kl. 08.00–16.30)
eller besök telia.se/framtidensnat
Få koll på ditt Telia
Besök telia.se/mitt-telia för att se fakturainformation, kolla surfmängd, aktivera, beställa
eller flytta abonnemang eller tjänster.

FÖRETAG
Teknisk support
Telefon 90 400 (vardagar kl. 08.00–18.00)
Mer information om dina nya tjänster
Telefon 020-422 422 (vardagar kl. 09.00–16.00)
eller besök telia.se/framtidensnat

TSP-4386_1-1702

Få koll på ditt Telia
Besök telia.se/mybusiness för att se
fakturainformation, kolla surfmängd,
byta ut simkort m.m.

© 2017 Teliasonera Sverige AB
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och
ändringar i denna upplaga.
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