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Bruksanvisning 
 
myPhone 5300 Forte 
 
 

Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå 
funktionerna i telefonen, läs bruksanvisningen noga. 
 
myPhone 5300 Forte är avsedd att användas i 900/1800 
MHz GSM-nätet. 
 
Stora knappar med tydliga beskrivningar, tydlig och 
kontrastrik display, ficklampa, snabbtangenter och tålig mot 
hårda användningsförhållanden - detta utmärker myPhone 
Forte 5300. 
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SÄKERHET 
Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa 
dem kan vara farligt eller olagligt. 
 
Riskera inte 
Slå inte på telefonen när mobiltelefonen är 
förbjudet att använda eller om den kan vålla 
störningar eller fara. 
 
TRAFIKSÄKERHET 
Följ alla lokala lagar. Alltid hålla händerna fria för 
själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i 
första hand. 
Störningar: 
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar 
som kan påverka deras prestanda. 
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STÄNG AV ENHETEN I BEGRÄNSADE 
OMRÅDEN 
Följ alla föreskrifter. Stäng av enheten på flygplan 
samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, 
kemikalier eller sprängningsarbeten. 
 
KVALIFICERAD SERVICE 
Endast kvalificerad personal får installera och 
reparera den här produkten. 
Reparationer av okvalificerade telefon eller 
genom ett auktoriserat servicecenter kan skada 
telefonen och orsaka en förlust av garantin. 
 
TILLBEHÖR OCH BATTERIER 
Försök att alltid förvara batteriet i temperaturer 
mellan 15 och 25 grader Celsius (59 ° och 77 ° 
F). Extrema temperaturer minskar batteriets 
kapacitet och vitalitet. 
Undvik kontakt med vätskor och metallföremål. 
Sådan kontakt kan leda till total eller partiell 
skada på batteriet. 
Använd endast batteriet för avsett ändamål. 
Koppla oanvänd laddaren från elnätet. 
Överladdning kan skada batteriet. Därför bör du 
inte ladda batterierna mer än 3 dagar. 
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Använd endast original myPhone tillbehör som 
finns med telefonen. 
 
TÅLIGHET 
Denna enhet har en IP56 motstånd klass. Detta 
innebär att telefonen är damm och vattensprut 
resistenta. 
 
NÖDSAMTAL 
I vissa områden eller under vissa omständigheter 
nödsamtal från din telefon kan inte vara möjligt. 
Det rekommenderas att hitta ett alternativt sätt att 
meddela Räddningstjänsten om du ska 
obebyggda eller avlägsna områden. 
 
* Varning: 
 
* Beroende på den installerade versionen av programvaran, 
tjänsteleverantör, SIM-kort eller land, kan en del av de 
beskrivningar som används i BRUKSANVISNING motsvarar inte 
med funktioner telefonen eller beskrivningar eller benämningar som 
används i menyn. 
 
* Beroende på land kan SIM-kort operatör denna mobil 
programvara och alla tillbehör skiljer sig från dem som visas på 
bilderna i bruksanvisningen. 
 
Denna handbok har utvecklats baserat på programvaran version: 
R300_P3_Poland_EN_PL_HU_110810 
Manual version: 01160911 
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Din mobiltelefon - Introduktion 
Nedan en vy över telefonen och knapparna: 

1. Strömbrytare Av och på. Knappen 
används också för att stänga menyn eller 
stänga av radion. 
 
2. Uttag - micro USB/ Anslutning av 
strömkabel samt HF. 
 
3. Skruvar som håller batteri locket på plats. 
 
4. Ficklampa. 
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5. Av och på knapp för radio. 
 
6. Högtalare. 
 
7. Batteri lock. 
 
8. Knapp som startar och stänger av 
ficklampan. 
 
9. Genvägsknapp. Med denna knapp kan du 
enkelt komma åt radion, alarmfunktioner, 
kalkylator och noteringslistan. 
 
10. Numerisk knappsats som tillåter dig att 
skriva både bokstäver och siffror. 
 
Låsa knappsatsen. För att göra detta tryck 
på den gröna OK knappen och sedan på 
stjärna. 
 
 
 
Upplåsning av knappsatsen görs på samma 
sätt som du låste den. Tryck på den gröna 
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OK knappen först och därefter på knappen 
Stjärna. 
 
 
 
Om Auto-lås funktionen är aktiverad, kommer 
tangenterna att låsas automatiskt efter utsatt 
tid. 
 
11. Grön lur nyckel - svara i telefon. Den 
används också för att välja alternativ i menyn. 
 
12. Navi-knappen. Tryck knappen "Upp" så 
kommer du till menyn. Tryck knappen "Ned" 
så kommer du till telefonboken. 
 
13. Telefonens display. Displayens storlek är 
1,65. " 
 
Efter att ställt telefonen på aktuellt datum och 
tid visas detta i displayen. I displayen visas 
också "Meny", batteristatus indikator, GSM-
täckning indikator visas på displayen som 
standard. 
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Resistens mot tuffa miljöer 
 
myPhone 5300 uppnådde inträngningsskydd 
IP56. Detta innebär att skalet är damm och 
vattenstänk tålig.  
Du skall aldrig avsiktligt sänka din telefon i 
vatten. 
Motstånd mot damm och vatten har testats 
under vissa villkor i en kontrollerad miljö 
(IP56 klassificering av krav har uppfyllts, 
enligt definitionen i internationell standard EN 
60529: 1991 + A1: 2000 - grader av skydd 
som ges av kapslingar (IP-beteckning)). 
Testbetingelser: 15-35 ° C och ~ 2 kPa, 2,5 - 
3 meter). Trots denna klassificering kan 
telefonen skadas genom kontakt med vatten. 
 
• Det rekommenderas att telefonen inte 
utsätts för vatten under högt tryck. 
 
• Kontrollera att alla skydd är på plats i ett 
lämpligt sätt och enheten är tätt tillsluten. 
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• Se till att skyddet över mini USB uttaget är 
täckt  och locket över batteriet är täckt. 
 
• Service arbete kan leda till en minskning av 
nivån på skydd mot damm eller vatten.  
• Exponering av  telefonen för extrema 
temperaturer kan minska nivån av skydd mot 
damm och vatten.  
 
Det rekommenderas att telefonen inte 
används i temperaturer under 0 ° C/32 ° F 
och över 40 ° C/100 ° F. 
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SIM kort och batteri montering 
 
För att sätta in SIM kortet behöver du: 
1. Skruva loss batteri locket. 
Du kan använda ett mynt eller en 

skruvmejsel för att släppa på skruvarna. Ifall 
telefonen är påslagen stäng av den först. 
 
2. Sätt in SIM kortet. 
 

 

Vrid ratten till höger 
för att öppna 

SIM korts hållare 
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Placera SIM kortet med den guldplätterade 
sidan nedåt, och skjut kortet in i hållaren. 
 
3. Sätt in batteriet. 
Batteriet skall placeras med de 

guldplätterade kontakterna på batteriet mot 
telefonens guldplätterade kontakter. 
 
4. Skruva tillbaka locket igen. 

Skruvarna skall åtdragas med försiktighet. 

Batteri kontakt 

Vrid ratten till 
vänster för  
att stänga 
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Batteri locket måste vara åtdraget och tätt så 
det inte tränger in smuts eller vatten. 
 
Batteri laddning 
 
1. Öppna multifunktions uttaget och anslut  
mikro USB kabeln. 
 
Anslut andra änden 
av mikro-USB-
enheten till nätdelen 
och sedan till ett 
vägguttag. 
Felaktig anslutning av laddaren kan orsaka 
allvarliga skador på telefonen. Skador 
orsakade av felaktig användning täcks inte 
av garantin. 
 
2. När batteriet är full laddat (en ikon visas) 
koppla bort laddaren från eluttaget. 
 
3. Koppla ur micro USB från uttaget i 
telefonen. 
 

Multifunktions 
uttag 
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4. Stäng locket för mini usb uttaget. 
Locket måste vara väl tillsluten för att 
förhindra skador från vatten och damm. 
 
Batteri indikator 
 
När batteriet är urladdat, hörs en ljudsignal 
och visar ett varningsmeddelande om låg 
batterinivå. Batteriikonen kommer att vara 
tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs 
telefonen av automatiskt.  
 
Grundläggande funktioner 
 
Sätta på telefonen / Stänga av telefonen. 
 
För att sätta på telefonen: 
1. Tryck och håll den röda luren knappen. 
 
2. Om SIM-kortet skyddas av en PIN-kod 
anger du detta och tryck på den gröna 
knappen. 
 



Copyright © myPhone 2011. All rights reserved.   myPhone 5300    SWE 

15 

3. För att stänga av telefonen, tryck ned den 
röda knappen. 
 
 
Telefonens menyer 
 
1. Om telefonen är i standby och 
huvudskärmen är inaktiv (displayen är tom) 
Tryck på valfri knapp (t.ex. tryck "1") för att 
starta skärmen. Sedan visningen markeras 
och du kan utföra någon åtgärd med hjälp av 
valknapparna. 
 
2. För att komma in i telefonens meny Tryck 
Pil upp . 
 
 
3. Gå till vald funktion genom och tryck 
därefter på den gröna knappen (OK). 
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Inställning av tyst läge av och på. 
 
För att ställa in tyst läge I standby läget tryck 
# och håll inne knappen i ca 3 sekunder. 
 
Användar profiler 
 
Du kan ställa in olika användarprofiler på din 
telefon som gör det möjligt att använda 
telefonen ännu enklare. 
 
Inställningar av ringsignals toner, 
meddelande ljud och knappsats volym etc. 
 

1. Välj Meny i telefonen. Tryck på pil upp 
tills du ser användarprofiler, Tryck på 
grön knapp  

 
 
 

2. Ställ in de olika profilerna. 
Allmänt, Tystläge, Möte, Utomhus, Min stil. 
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Stega med upp eller ned knappen tills den 
profil som du vill använda. Bekräfta ditt val 
med Grön knapp. 
 
 
Välj sedan emellan Aktivera, Anpassa eller 
Återställa. 
 
3. Om du villa aktivera en inställning tryck på 
Grön knapp. 
  
4. Om du vill redigera profilen välj anpassa. 
Bekräfta ditt val som du vill redigera genom 
att trycka på grön knapp. 
 
4. Du kan då välja att redigera tex profilens 
Larmtyp: Ringsignal, Endast Vibration, 
Vibration och ringsignal, vibration först och 
därefter ringsignal. 
Gör ditt val och tryck på grön knapp. 
 
5. Ringtyp: 
Upprepa, Stigande ringsignal, Ton en gång. 
Gör ditt val och tryck sedan Grön knapp 
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6. Inkommande samtal: 
Här kan du välja emellan 10 olika ringtyper. 
 
7. Rington volym: 
Inställning av volymen på ringsignalen.  
Tryck på välj grön knapp och stega med pil 
upp/ned        till det läge du föredrar och  
 
bekräfta med grön knapp. 
 
8. Meddelande ton: 
 Tryck på välj och stega med upp/ned 
knappen för att göra ditt. Val och bekräfta 
med grön knapp. 
 
9. Meddelande volym: 
Tryck på välj grön knapp och stega med pil 
upp/ned till det läge du föredrar och bekräfta 
med grön knapp. 
 
10. Knappsats ljud: 
Tryck på välj och gör ditt val emellan ljud 
eller klick ljud. Tryck därefter på grön knapp 
för att bekräfta ditt val. 
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11. Knapptonsvolym: 
Tryck på välj grön knapp och stega med pil 
upp/ned till det läge du föredrar och bekräfta 
med grön knapp. 
 
12. Påslags ljud: 
I detta läge ställer du in den ton som du vill 
ha när telefonen startar upp. Du kan också 
välja tyst läge (dvs. Inget ljud alls). Bekräfta 
ditt val med grön knapp. 
 
13. Avstängningsljud: 
I detta läge ställer du in den ton som du vill 
ha när telefonen du stängs av. Du kan också 
välja tyst läge (dvs. Inget ljud alls). Bekräfta 
ditt val med grön knapp. 
 
14. System varningsljud: 
Välj emellan sätta på och stänga av 
varningsljud. 
Välj mellan Av och På. Bekräfta ditt val med 
grön knapp. 
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Genvägar till inställningar 
 
 
 
 
 
 
myPhone 5300 har ett kortkommando. Du 
kan tilldela till en av fyra alternativ, som 
kommer att köras efter att trycka på knappen. 
Denna genvägsknapp finns under den 
numeriska knappsatsen bredvid ficklampan -: 
Om du vill tilldela ett visst alternativ till 
genvägsknappen, välj: 
 
[Meny] → Inställningar → Telefoninställningar 
→ Genvägs knapp 
 
När du har valt det här alternativet visas en 
lista med alternativ såsom: Alarm, Kalkylator, 
FM radio och Att göra lista.  
 
Välj en av dessa. När du har valt lämpligt 
alternativ kan du gå tillbaka till 

Genvägs knapp 
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huvudskärmen och kontrollera om 
Genvägsknappen fungerar korrekt. 
 
 
 
 
Automatiskt knapplås 
 
1. Välj Inställningar i telefonens Meny. 
2. Välj: 
 
[Säkerhetsinställningar] → [Lås 
knappsatsen automatiskt] 
 
Från urvalslistan väljer den tid efter vilken 
knappsatsen automatiskt låses. Du kan välja 
mellan: 
• 10 sekunder 
• 15 sekunder 
• 30 sekunder 
• 1 minut 
 
Alternativ AV som väljs om man inte vill 
använda det automastiska knapplåset. 
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Telefon samtals funktioner 
 
Ringa ett samtal 
 

1. I standbyläge anger du det nummer du vill 
ringa med det numeriska tangentbordet. 
Tänk på att ange riktnummer. 
 
2. Tryck på knappen för att ringa ett samtal. 
 
 
3. Tryck på knappen för att avsluta ett samtal. 
 
 
 
Besvara ett samtal 
 
1. För att besvara ett samtal genom att 
trycka på grön knapp. 
 
2. Tryck på knappen för att avsluta ett samtal. 
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Volymkontroll 
 
För att ställa in volymen under ett pågående 
samtal tryck på knappen uppåt för att öka  
volymen och nedåt för att minska volymen. 
 
SMS Textmeddelanden 
 
Skicka och ta emot textmeddelanden 
[Meny] → Meddelande → Grön knapp (OK). 
Välj: 
1. Skriv meddelande  
 
2. Skriv ett textmeddelande med den 
numerisk knappsatsen - bokstav för bokstav. 
(Telefonen är inte 
utrustad med en ordbok.) 
 
3. Knappen # används för att ändra 
skriftläget.  
 
Det finns följande skriftlägen att välja: 
• PO - endast versaler; 
• po - endast gemena bokstäver; 
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• 123 - endast siffror; 
• Po - första bokstaven är versal och de 
kommande dem är små. 
 
4. För att skriva ett specialtecken (t.ex. punkt, 
kommatecken, bindestreck, etc.), tryck ned 
knappen nummer "1". 
5. Om du vill ange ett utrymme (mellanslag 
mellan ord), tryck på "0". 
 
6. Ett exempel på att ange en bokstav: 
För att skriva bokstaven "b", tryck 2 gånger 
på knappen "2". För att skriva bokstaven "d", 
tryck på knappen "3" en gång, etc. 
 
7. Efter du har skrivit din text färdigt tryck på 
knappen, och välj [Skicka till] → Välj. 
 
8. En lista med alternativ visas: 
• [Lägg till nummer] - ange ett nummer med 
hjälp av en numerisk knappsats. 
Eller 
 
• [Lägg till från telefonboken] - välj en kontakt 
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från en telefonbok (en lista med kontakter 
som är sparade i telefonens minne eller på 
SIM-kortet). 
När du väljer det här alternativet skriver du 
helt enkelt de första bokstäverna i kontaktens 
namn för att söka efter det i telefonboken. 
Välj [OK] för att bekräfta. 
 
 
9. När du har angett numret / välja en kontakt 
i listan, välj: [Alternativ] → Skicka för att 
skicka ett meddelande. 
Vill du se ett meddelande väljer du: 
 
[Meny] → Meddelande → Inkorg  
 
Välj ett meddelande och tryck på OK 
knappen för att visa detta. 
 
 
 
Lägg till eller söka efter en kontakt I 
telefonboken 
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Lägga till en ny kontakt 
 
För att lägga till kontakt, välj: 
[Meny] → Telefonbok  
Bekräfta med Grön knapp 
Söka kontakt  

1. För att söka en kontakt välj: 
[Meny] → Telefonbok → Söka kontakt 
2. Ange ett namn genom att använda den 
numeriska knappsatsen. 
3. Kontakten kommer då att visas ovanför 
textfältet. För att hitta en annan kontakt kan 
du stega emellan kontakterna genom att 
använda knappen upp /ned. 
 
Lägg till ny kontakt 
 
2. Välj plats där du vill spara kontakten [på 
SIM kortet] eller [på telefonen]. 
 
3. Skriv därefter kontaktinformation. Du kan 
ange ett namn och telefonnummer för varje 
kontakt. 
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4. Du kan också kopiera kontakten mellan 
lagringsmedia (telefon och eller SIM-kort), 
flytta det, skicka som ett SMS-meddelande. 
 
Använda FM-radio 
 
För att kunna lyssna på radion krävs inte 
hörlurar. Slå på radion genom gå in i 
Hjälpredor eller ha genvägsknappen kopplad 
till radion. Du kan också sätta på och stänga 
av radion genom att trycka på den runda 
knappen på baksidan av telefonen (håll 
knappen intryckt några sekunder). 
 
[Meny] →  Hjälpredor → FM radio 
Bekräfta val genom att trycka grön knapp 
1. Tryck välj: 
[1] kanallistan. Välj mellan dem kanalerna Du 
lagt in. Du väljer stationen med pil upp & ned 
tangenten, tryck därefter på grön knapp och 
välj grön knapp (spela). 
 
2. Tryck välj: 
[2] Manuell inställning. 
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Här skriver du in manuellt den frekvens man 
vill lyssna på. 
 
 
3. Tryck välj: 
[3] Automatisk sökning. 
För att söka efter radiostationer. Du ombeds: 
"Sök och spara?". Välj ett alternativ [Ja]. 
Radion kommer då att att börja söka efter 
tillgängliga radiostationer. 
 
Använd navigeringsknappen för att välja en 
radiostation (frekvens) och tryck sedan på 
den gröna luren-knappen. 
 
3. Ett annat alternativ (efter att ha sökt efter 
tillgängliga radiostationer) kan du byta 
frekvens på radiostationen. 
För att göra detta, välj lämplig frekvens i 
listan, tryck på knappen och välj [3] Redigera. 
I fältet, skriv in rätt frekvens och tryck OK. 
4. Radion ljudstyrkan kontrolleras med hjälp 
av navigeringsknappen ("upp" och "ner"). 
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5. För att stänga av radion, tryck och håll den  
röda lur knappen inne i ca 3 sekunder.  
 
 
Ringa en kontakt från telefonboken 
 
Ringa upp en kontakt som sparats i 
telefonboken gör så här: 
 
1. I standby-läge trycker du på Upp knappen. 
 
2. Välj [Telefonbok] → Sök kontakt 
 
3. Sök efter en kontakt och välj med knappen 
och alternativ [3] Ringa. 
 
Missade samtal 
 
Telefonen visar missade samtal på displayen. 
För att se vem som ringde, eller ringa upp ett 
missat samtal: 
 
1. Tryck på [Samtalslista]. 
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2. Ett namn eller nummer missat samtal 
visas. 
 
3. För att ringa denna kontakt tryck på den 
gröna luren-knappen (Visa) och välj ringa 
nummret med den gröna luren-knappen. 
 
 
För att komma til t.ex telefonboken under ett 
samtal, tryck på Välj den gröna luren-
knappen.  
Välj att hålla ett enskilt samtal. Grön knapp. 
Och välj stega sedan med den gröna 
knappen till du kommer till telefonboken. 
Tryck därefter på grön knapp. Nu kan du 
välja att söka efter en kontakt i telefonboken 
eller lagra ett telefon nummer. Tryck därefter 
på den röda knappen för att gå tillbaka. 
  
Detta alternativ är beroende av GSM-
inställningarna hos nätoperatör. 
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Högtalarläge 
 
Under ett telefonsamtal trycker du på Val 
med hjälp av 
knappen. Välj [H-Free] från listan för att 
aktivera högtalaren läget. 
 
Kortnummer 
 
1. Välj alternativ [Telefonbok]. 
2. Välj [5] Kortnummer. 
 
3. För att aktivera det, ställ in [1] Status till: 
På. 
 
4. I alternativ [2] Ställ in nummer, bläddra i 
listan till ett nummer du vill ställa in (2 - 9). 
 
5. Tryck i tur och ordning: 
Redigera → bläddrar till den kontakt du vill 
tilldela → OK. 
 
En fråga visas: "Spara?". Tryck på "Ja". 
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Internationell uppringning 
 
1. I standby-läge trycker du och håller nere 
knappen stjärna tills "+" visas. 
 
2. Ange ett fullt antal (landskod, riktnummer 
telefonnummer) och tryck på knappen för att 
ringa. 
 
Andra funktioner 
 
Datum och tid 
 
Att ställa in datum och tid Välj alternativ:  
 
[Meny] → Inställningar → Telefoninställningar 
→ Datum och tid 
 
1. Välj [Ställ in tid] och tryck på Grön knapp. 
 
2. Ange en aktuell tid och bekräfta det genom 
att trycka på den gröna knappen. 
 
3. Välj [Ställ in datum] och ange ett aktuellt 
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datum. Bekräfta genom att trycka på gröna 
knappen. 
5. Efter att ha ställt in datum och tid väljer du 
alternativet [Tillbaka]. 
 
 
Ställ in menyspråk 
 
För att välja eller ändra menyspråk gå till 
alternativ: 
 
[Meny] → Inställningar → Telefoninställningar 
→ [2] Språk 
 
1. Välj språk i listan. Och bekräfta med Grön 
knapp 
 
 
Display inställningar 
 
[Meny] → Inställningar → Telefoninställningar 
→ [4] Display 
 
1. Välj från listan: [Datum] eller [Operatörs 
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namn]. Ditt val märks med ett index som 
kommer att visas i displayen. 
 
Larminställningar 
 
1. Välj [Hjälpredor] i menyn. 
 
2. Välj [Alarm] från listan med den gröna 
luren-knappen. 
 
3. Välj ett objekt från listan och tryck på den 
gröna luren nyckeln väljer alternativet 
[Redigera]. 
 
4. Aktivera eller inaktivera larm med den 
gröna luren-knappen. 
 
5. Efter att ha tryckt på knappen är det 
möjligt att ställa in alarmtiden. 
 
6. Efter att du har tryckt på knappen är det 
möjligt att ställa in Upprepa larmet. Det finns 
följande alternativ att välja: En gång, Varje 
dag, Anpassad. 
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7. Efter att tryckt på knappen är det möjligt 
att ställa in alarmsignalen. Du måste trycka 
på den gröna luren för att ställa en av 10 
tillgängliga toner. 
8. Efter att trycka på knappen igen är det 
möjligt att ställa in snooze tiden - ut 
Maximal tid är 10 minuter. Tiden ändras med 
den gröna luren-knappen. 
 
9. Nästa inställning är Larmtyp där du kan 
göra följande inställningar  
 
Alternativ: 
• Endast ringsignal 
 
• Endast vibration 
 
• Ringsignal och vibration 
 
10. När alla inställningarna är klara tryck på  
(Den Röda Lur tangenten) Alternativ: [Klart]. 
Du Kommer Att spara uppmanas? Välj "Ja" 
för att spara larmet. Tryck därefter på tillbaka 
knappen (Röd knapp) för att gå ur menyn. 
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Lägg till en ny Händelse i att göra listan. 
 
1. I menyläge väljer [Hjälpredor]. 
 
2. Välj [Att göra lista] Med hjälp av den gröna 
Luren-Knappen. 
 
3. En tom Skärm visas. När du trycker in 
Alternativet [Lägg till] (Med en grön telefonlur 
Knapp),  "Redigera " visas i displayen. 
 
4. Ställ in datum, tid, ämne (innehåll) och 
alarm för noteringen. 
 
5. Spara inställningarna genom att trycka på 
röda luren knappen (Alternativ: Klar). Du 
kommer att tillfrågas om du vill "Spara", välj 
"Ja" för att spara noteringen. 
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Att använda kalkylatorn 
 
1. I menyläge välj [Hjälpredor]. 
2. Välj [Kalkylator] från listan med den gröna 
luren-knappen. 
 
3. Räknesätten kan utföras med hjälp av 
numeriska knappsatsen (för inmatning av 
siffror). Matematisk tecken kan ställas in med 
hjälp av navigeringsknappens nyckel. 
 
 
 
 
Fabriksinställningar 
 
För att återställa fabriksinställningarna väljer i 
menyläge: 
Inställningar → [4] Total återställning  
 
För att återställa standardinställningarna 
 
Koden för att återställa inställningarna är: 
1122 
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Nättjänster 
 
Det är tjänster som tillhandahålls av GSM-
operatören (SIM-kort leverantör).  
Du väljer det här alternativet kan du till 
exempel kolla horoskopet, spela SMS spel, 
etc. 
Samtalscenter 
 
1. Samtalslista  
Där kan du kontrollera följande: 

 
Missade samtal 
Uppringda samtal 
Mottagna samtal 
Radera samtals lista 
Samtalstid 

 
2. Samtalsinställningar  
(den andra undermenyn alternativet) kan du 
kontrollera samtals inställningar: 
• Samtal väntar 
• Vidarekoppling 
• Samtalsspärrar - möjlighet att blockera 
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samtal: 
• Utgående samtal, 
• Inkommande samtal, 
Samtalsspärr koden är: 1122.  
Samtalsspärr beror på vilka tjänster från 
GSM-operatör. 
Felsökning 
 
Problem Exempel på lösning 
Sätt in SIM 
kort visas i 
display 

Kontrollera att SIM kortet är 
ordentligt installerat 

Ange PIN 

Om ditt SIM kort är skyddat 
med en PIN kod, ange detta 
efter du har slagit på telefonen 
och tryck sedan på Grön 
knapp för att bekräfta. 

Nätverks 
problem 

I områden med dålig täckning 
kan det vara svårt eller till och 
med omöjligt att genomföra 
telefonsamtal. Försök att flytta 
dig till en annan plats och 
försök igen. 
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Det är omöjligt att ringa ett samtal 
• Om telefonnumret har angetts korrekt, se till 
att Ring (grön lur-knappen) har intryckts; 
• Kontrollera så att samtalsspärr inte är 
inställt. 
Ingen kan ringa till samtal till myPhone 5300 
• Telefonen är avstängd; 
• Kontrollera om samtalsspärr är inställd. 
Du kan inte höra den som ringer / den som 
ringer kan inte höra myPhone 5300  
 
• Mikrofonen bör placeras nära munnen, 
• Kontrollera om den inbyggda mikrofonen 
inte är ställd i läge tyst; 
• Om du använder ett headset, kontrollera att 
utrustningen är korrekt ansluten; 
• Kontrollera om den inbyggda högtalaren 
inte är övertäckt. 
Dålig ljudkvalitet under ett telefonsamtal 
• Se till att inbyggda högtalare och mikrofon 
inte har övertäckts. 
Det är omöjligt att ringa ett samtal 
• Se till att det inslagna numret är korrekt; 
• Se till att telefon nummret i  sparade i 
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[Kontakter] är korrekt; 
• Om det är nödvändigt, ange numret på rätt 
sätt. 
Skötsel och underhåll 
 
Kommentarer om korrekt användning av 
batteriet. 
- Batterierna i den här telefonen kan drivas 
via en laddare. Om batterinivån är låg, ladda 
det. För att förlänga batteriets livslängd, låt 
det vara upp att landa innan du ansluter till 
laddaren. 
 Om du inte använder en laddare, koppla 
bort den från telefonen. Överladdning 
förkortar batteriets livslängd. 
 Batteritemperaturen påverkar kvaliteten. 
Innan du börjar ladda, kan batteriet kylas 
eller värmas så att dess temperatur är ok. 
Om batteriet temperaturen överstiger 40 
grader, kan batteriet inte laddas! 
 Använd endast batteriet för avsett ändamål. 
Undvik att lämna batteriet i ett magnetfält, 
eftersom det förkortar dess livslängd. 
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 Använd inte batteriet om det är skadad. 
 Batteriets livslängd kan förkortas om det 
utsätts för mycket låga eller mycket höga 
temperaturer, detta orsakar störningar i 
telefonen, även om batteriet är laddat 
ordentligt. 
Släng inte batterier i öppen eld! Kasta inte 
bort använda batterier – lämna det till en 
auktoriserad återvinnings plats. 
 
Telefonens underhåll 
 
För att förlänga livslängden på din telefon, 
följa de riktlinjer: 
 Håll telefonen och dess tillbehör utom 
räckhåll för barn. 
 Undvik kontakt med vätskor, kan det 
orsaka korrosion av metalldelar. 
 Försök inte ta isär enheten. Oprofessionellt 
inblandning i strukturen av telefonen kan 
allvarligt skada eller förstöra den. 
 Inte använda en hög koncentration av sur 
eller alkalisk rengöring för telefonen. 
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Använd endast originaltillbehör, överträdelse 
av denna regel kan innebära att garantin inte 
gäller. 
 
Säkerhetsinformation 
 
Ta hänsyn till de regler för din och miljö 
säkerhet, medan du använder telefonen. 
 
Säkerhet när du kör bil 
 
Förutom de nödsituationer, användning av 
telefonen under körning bör ske genom ett 
trådlöst headset som kommer att säkerställa 
säkerheten och kommer inte att begränsa 
användarens rörelser. Om du inte har ett 
headset, och du vill använda telefonen, 
avsluta på sidan av vägen och stoppa bilen. 
Observera de rättsliga bestämmelserna om 
användning av mobiltelefon under körning. 
Vissa elektroniska delar av bilen, utan 
adekvat skydd, kan påverkas av vågor som 
avges av telefonen, är det lämpligt att 
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använda telefonen i bilen endast när en 
extern antenn på fordonet är säkrad. Använd 
en expert för att installera telefonen i bilen. 
 
Miljö och Säkerhet 
 
Läs reglerna om användning av 
mobiltelefoner. Stäng av telefonen på platser 
där användningen är förbjuden eller där den 
kan orsaka störningar och fara. 
Användningen av alla enheter som använder 
radiovågor störa för medicintekniska 
produkter (t.ex. stetoskop, eller pacemaker), 
om de inte sitter ordentligt fast (om du är 
osäker, kontakta din läkare eller medicinsk 
utrustning producent). 
 
*Varning: 
 
I potentiellt explosiva miljöer (t.ex. 
bensinstationer, kemiska fabriker, etc.) 
rekommenderas det att stänga av telefonen. 
Kolla in de regler för användning av GSM-
utrustning på dessa platser. 
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Tekniska kriterier 
 
Nätverk: GSM 900/1800 MHz 
Viktig information:  
Vissa tjänster kan bero på din operatör, 
tillståndet i lokala operatörs nätverket, 
versionen av SIM-kort som används i 
telefonen och hur du använder telefonen. För 
mer information, kontakta din 
tjänsteleverantör. 
 
Anm. Förklaring 

Tillverkaren är inte 
ansvarig för 
konsekvenser av 
situationer beskrivna 
ovan samt när inte 
rekommendationerna 
har följts. 

Versionen av 
telefonen kan 
uppgraderas utan 
specifika noteringar. 
Representater 
reserveras 
rättigheterna att 
tillrättalägga och 
informera om 
ovanstående 
instruktioner. 
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SAR Information om certifiering 
 
Denna telefon uppfyller Europeiska unionen 
(EU) krav på exponering för radiovågor. Din 
mobiltelefon är en radiosändare och-
mottagare. Den har utformats och tillverkats 
för att inte överskrida de gränser för 
exponering för radiofrekvent (RF) energi, 
vilket rekommenderas av EU-rådet. Dessa 
gränser är en del av omfattande riktlinjer och 
etablerar tillåtna nivåer av radiofrekvent 
energi för allmänheten. Riktlinjerna har 
utvecklats av oberoende vetenskapliga 
organisationer genom regelbundna och 
omfattande utvärderingar av vetenskapliga 
studier. Riktlinjerna innehåller en god 
säkerhetsmarginal för att garantera 
säkerheten för alla personer, oavsett ålder 
och hälsa. 
 
Exponeringen standarden för mobiltelefoner 
använder en mätenhet som kallas Specific 
Absorption Rate (SAR). 
SAR-gräns som rekommenderats av rådet 
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Europeiska unionens uppgår till 2,000 W / kg 
och värde genomsnitt över 10 gram. 
Det högsta SAR-värdet för myPhone 5300 
Forte är 0.970 W / kg. 
Deklaration om EU Direktiv. 
 
myPhone Sp. z o.o. försäkrar att denna 
produkt är kompatibel med de väsentliga 
kraven och andra viktiga rekommendationer i 
EU-direktivet 1999/5/EC - och alla andra EU-
direktiv. 
 
På hemsidan: www.myphones.se  
Du kan visa försäkran om överensstämmelse 
för en viss produkt, välja namn från listan. 
 
Korrekt bortskaffande av elektrisk och 
elektronisk utrustning. 
 
Enheten är märkt med symbolen för en 
överkryssad soptunna, i enlighet med EU-
direktiv 2002/96/EG om avfall från elektrisk 
och elektronisk utrustning (Waste Electrical 
and Electronic Equipment - WEEE). 
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Produkter märkta med denna symbol efter en 
tids användning bör inte användas eller 
bortskaffas tillsammans med hushållsavfall. 
Du måste kassera elektrisk och elektronisk 
utrustning, som ger dessa till den utsedda 
platsen där sådana farliga avfall genomgå en 
process för återvinning. Insamlandet av 
denna typ av avfall till slutna platser och 
korrekt process för återvinning hjälper till att 
skydda naturresurserna. Korrekt återvinning 
av avfall från elektriska och elektroniska 
produkter har en positiv inverkan på 
människors hälsa och miljön. 
 
För att få information om var och hur man 
säkert göra sig av elektrisk och elektronisk 
utrustning avfall bör användare kontakta 
lämplig myndighet av de lokala 
myndigheterna, avfallshantering punkt eller 
försäljningsställe där utrustningen har köpts. 
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