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HUAWEI F610 – 3G Bordtelefon 

BRUGERMANUAL 
 

 

                                                                                                

 

 

Tak for du har købt en Huawei F610 – GSM/3G Bordtelefon 

Før du kan begynde og bruge routeren læs da venligst denne guide først. 

 

 

 

 

 

Salgspakken indeholder: 

Navn Antal Bemærkning 

Huawei F610 – GSM/3G 

Bordtelefon 

1 stk.  

Telefonrør 1 stk.  

RJ-10 Spiralkabel 1 stk.  

Oplader 1 stk. Huawei HW-050100E6W 

Batteri 1 stk. Huawei HGB-2A10X3 

Brugermanual 1 stk. Dansk 

 

Kontakt os, hvis du opdager, at du mangler noget af overstående. 

 

 

 

 

Udgivet og produceret af: 

 
IT-Webshop.dk 

Tlf.: 50 500 505 
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Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Alle rettigheder forbeholdes. 

 
Ingen dele af dette dokument må gengives eller videresendes i nogen form eller på nogen måde uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra Huawei Technologies Co., Ltd. 
 
Det produkt, der er beskrevet i denne vejledning, kan omfatte software, der er beskyttet af copyright tilhørende 
Huawei Technologies Co., Ltd. Og eventuelle andre licensgivere. Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, 
modificere, dekompilere, nedbryde, dekryptere, udtrække, foretag reserse-engnieering, lease, tildele eller 
underlicensere nævnte software, medmindre sådanne begrænsninger er forbudt ved gældende lov, eller sådanne 
handlinger er godkendt af de respektive copyright-indehavere under licens. 

 

Varemærker og tilladelser 

     , HUAWEI, og  er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Huawei Technologies Co., Ltd. Andre 

nævnte varemærker, produkt-, service- og virksomhedsnavne er de respektive ejeres ejendom. 

 

Bemærk 

Nogle af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, der er beskrevet her, afhænger af den installerede software, det 

lokale netværks kapaciteter og indstillinger og aktiveres muligvis ikke eller kan begrænses af lokale 

netværksoperatører eller netværkstjenesteudbydere, så beskrivelserne heri ikke stemmer nøjagtigt overens med det 

købte produkt eller dets tilbehør. Huawei Technologies Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre eller modificere 

oplysninger eller specifikationer i denne vejledning uden forudgående varsel eller forpligtelse. 

 

INGEN GARANTI 

INDHOLDET I DENNE VEJLEDNING FORELIGGER "SOM DET ER". MEDMINDRE GÆLDENDE LOV KRÆVER DET, YDES 

DER INGEN GARANTI AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, HERUNDER MEN IKKE 

BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR 

NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET I DENNE VEJLEDNING. 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD KAN I INTET TILFÆLDE GØRES ANSVARLIG FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, 

INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF FORTJENESTE, FORRETNING, INDKOMST, DATA, GOODWILL 

ELLER FORVENTET OPSPARING UD OVER DET AF LOVEN FORESKREVNE MAKSIMUM. 

 

Import- og eksport bestemmelser 

Kunder skal efterleve alle gældende eksport- og importlove og -bestemmelser og indhente alle nødvendige 

regeringstilladelser og -licenser for at eksportere, reeksportere eller importere det i denne vejledning nævnte produkt 

inkl. software og tekniske data. 
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Udseende 

Bemærk: Billederne i denne vejledning er kun vejlende. 

 

Set forfra 

 

  

Nr. Knap/Del Beskrivelse 

1 
Venstre funktionstast 

 

Gå til hovedmenuen ”Menu” 

Vælg den indstilling, der vises i nederste venstre hjørne 
af skærmen. 

2 

Navigationstaster 

 

Åbn hovedmenuen ved at trykke på tasten OK i 
standby. 

Åbn en genvejsmenu ved at trykke på den pågældende 

navigationstast i standby. 

Indstil lydstyrken ved at trykke på navigationstasterne 
under samtale. 

3 

Højre funktionstast 

 

Gå til Kontakter ”Contacts” 

Vælg den indstilling, der vises i nederste venstre hjørne 
af skærmen. 

4 Hurtigkaldstaster 

Foretag et hurtigt opkald til et defineret telefononummer 
i standby. 

Vælg ”Settings” > ”Phone Settings” > Shortcuts” for 
at tilføje et telefon nr. Til en hurtigkalds tast. 

5 Tal- og symboltaster 

Indtast tal, bogstaver og symboler 

Taltaster (2-9): Foretag et hurtigt opkald til et 
brugertildelt telefonnummer ved at trykke og holde på 
en tast i standby. 

Tasten *: Skift mellem tekstindtastningsmetoder i 
redigeringstilstand. 

Tasten #: Skift mellem indtastning med teskthjælpe og 
almindelig indtastning i redigeringstilstand. 

Tasten 1: Se symbollisten i redigeringstilstand 

6 

Opkald/Send tast 

 

Foretag eller besvare et opkald. 

Se opkaldsoversigten i standby. 

7 

Højttalertast 

 

Aktiver håndfri tilstand for at ringe til et nummer, som 
allerede er indtastet eller besvare et indgående opkald. 

8 

Afslut tast 

 

Afslut eller afvis et opkald. 

Tryk i lang tid på denne tast for at tænde eller slukke 
telefonen. 

9 Genvejstaster Hver genvejstast har en bestemt funktion. 
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Skærmikoner 

 

Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse 

 
Signalstyrke 

 
Batteriniveau 

 
Opkald i gang 

 
Intet netværk tilgængeligt 

 
Håndfri tilstand 

 
Telefonen strømforsynes af 
strømadapteren 
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Installation 

Isætning af SIM-kortet 

Sluk for telefonen og fjern strømkabelet. Installere SIM-kortet, som vist på tegningerne. 

Når du sætter SIM-kortet i telefonen, skal du sikre, at SIM-kortets guldkontakter vender nedad, og at SIM-kortets skrå 

kant er korrekt placeret i forhold til SIM-korts åbningen. Kontroller herefter, at SIM-kortet er rigtigt isat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk: Tag ikke SIM-kortet ud ofte, når telefonen anvendes. 

 

Isætning af batteriet 

Sæt batteriet korrekt i telefonen, før den anvendes. Kontroller, at telefonen er slukket og ikke tilsluttet 

strømadapteren, når batteriet sættes i; kontroller, at batteriets guldkontakter passer til batteripladsens kontakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk: Tag batteriet ud af telefonen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. 

 

 

Tilslutning af strømadapteren til telefonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bemærk: Nye telefoner leveres med lav batteritilstand. Derfor skal telefonen oplades i et stykke tid, før den 

tændes første gang. 

 Det anbefales at tilslutte strømadapteren til telefonen, når du anvender telefonen. Kontrollere, at batterilade 

tilstanden er tilstrækkelig høj, når batteriet anvendes til at strømforsyne telefonen. 

 

 

Tænding / opstart af telefonen. 

Tænd telefonen ved at trykke på ”Afslutningstasten” indtil skærmen tænder. 

 

 Telefonen tænder automatisk, når strømadapteren tilsluttes. 

 Tryk og hold på ”Afslutningstasten” for at slukke telefonen. 
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Grundlæggende betjening 
 

 

Opkaldsfunktioner 

Opringning 

1. Tryk på taltasterne for at indtaste et telefonnummer, når telefonen er i standby. 

2. Tryk på ”Opkaldstasten” for at ringe til nummeret. 

3. Tryk på ”Afslutningstasten” for at afslutte opkaldet eller annullere opringningen. 

 

 Tryk på ”Opkaldstasten” i standby for at se opkaldsoversigten. Find det ønskede nummer i 

opkaldsoversigten, og tryk derefter på ”Opkaldstasten” for at ringe til nummeret. 

 Find det ønskede nummer på telefonlisten, og tryk derefter på ”Opkaldstasten” for at ringe til nummeret. 

 Opkaldenes varighed er anført på netværksoperatøren/mobiludbyderens regning. 

 

Besvarelse eller afvisning af opkald 

Tryk på ”Opkaldstasten” for at besvare opkaldet, når du modtager et opkald; tryk på ”Afslutningstasten” for at 

afvise opkaldet. 

 

Messages / Beskeder 

Oprettelse af en meddelelse 

1. Vælg ”Messages” > ”Write SMS”. 

2. Skriv/indtast beskeden/Sms’en/meddelelsen. 

3. Tryk på ”OK tasten”, og tilføj en modtager på følgende måde: 

Indtast modtagerens telefonnummer eller tilføj modtageren fra listen med kontaktpersoner. 

4. Tryk herefter på ”OK tasten” for at sende beskeden/Sms’en/meddelelsen. 

 

Læsning af en meddelelse 

Telefonen gemmer modtagne meddelser i ”Inbox”. 

1. Vælg ”Messages” > ”Inbox”. 

2. Tryk på ”Navigationstasten” Pil op eller Pil ned for at rulle til en meddelelse på listen. 

3. Tryk på ”OK tasten” for at åbne og læse meddelelsen. 

4. Tryk på ”Venstre funktionstast” for at få mulighed for at redigere eller slette meddelelsen. 

 

Tekstindtastningsmetoder (T9), (”ABC”), (”abc”), (”123”) 

Skift mellem indtastningsmetoder 

 Tryk på ”*” i redigeringstilstanden for at skifte mellem tekstindtastningsmetoderne, og tryk på ”#” for at 

skifte mellem indtastning med teksthjælp eller almindelig indtastning. 

 

Bemærk:  

 Tryk på ”Højre funktionstast” i redigeringstilstanden for at slette tegnet til venstre for markøren; tryk og 

hold på ”Højre funktionstast” for at slette alle tegn. 

 Tryk på ”0” i tilstanden for indtastning med teksthjælp eller almindelig indtastning for at indsætte et 

mellemrum, og tryk på ”1” for at se symbollisten. 

 

Indtastning med teksthjælp (T9) 

1. Tryk en gang på tasten mærket med det relevante bogstav for at skrive det ønskede ord. 

Efterhånden som du skriver bogstaverne, hjælper telefonen dig med at gætte ordene og viser forskellige forslag. 

2. Tryk på ”Navigationstasterne” for at rulle til det ønskede ord. 

3. Tryk på ”OK tasten” for at indsætte ordet efterfulgt af et mellemrum. 

 

Almindelig indtastning ("ABC" eller "abc")   

Tryk på taltasterne for at indtaste bogstaver i indtastningstilstanden "ABC" eller "abc". Eller tryk flere gange på en 

taltast, indtil det ønskede tegn vises. Hvis det næste bogstav, der skal indtastes, findes på den samme tast som det 

aktuelle bogstav, skal du vente, til det aktuelle bogstav er indtastet, og derefter kan du indtaste det næste bogstav. 

 

Indtastning af tal/numerisk ”123” 

Indtast det ønskede tal i indtastningstilstanden ”123” ved at trykke på taltasterne. 

 

 



Side | 8 af 10 

 

Settings / Indstillinger 

Vælg ”Settings” for at konfigurere og tilpasse telefonens indstillinger. 

 

Telefonlås 

Vælg ”Settings” > ” Security” > ”Password lock” > ”Phone lock” 

 

Tastaturlås 

Tryk og hold tasten ”*” nede i standby for låse tastaturet. 

Tryk i standby på tasten ”*” og derefter på ”OK tasten” for at låse tastaturet op. 

 

PIN og PUK 

En PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. En PUK-kode (PIN 

Unblocking Key) anvendes til at ændre en spærret PIN-kode. Hvis du indtaster PIN-koden forkert flere gange efter 

hinanden, spærres SIM-kortet, og du skal indtaste PUK-koden til telefonen for at låse den op. Både PIN- og PUK-koden 

leveres med SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen/mobiludbyderen for at få yderligere oplysninger. 

 

Ofte stillede spørgsmål / FAQ 

Se de næste afsnit for at finde en løsning, hvis der opstår problemer under anvendelse af telefonen. Kontakt 

forhandleren, hvis du ikke kan finde en løsning på problemet. 

 

Telefon kan ikke tændes 

1. Tag batteridækslet af, og kontroller om batteriet sidder rigtigt. 

2. Hvis batteriet sidder rigtigt, kan problemet skyldes, at batteri ladestanden er lav. Oplad batteriet, og prøv at tænde  

    telefon igen. 

 

Der vises ingen oplysninger på telefonens skærm 

Hvis telefonen ikke anvendes i længere tid, og batteriet er helt afladet, viser telefonen muligvis ingen oplysninger, når 

den oplades. Dette er helt normalt. Telefonen kan tændes, når batteriet er blevet opladet i et stykke tid. 

 

Batteriet kan ikke oplades 

1. Kontroller, at telefonen og strømadapteren er korrekt tilsluttet. 

2. Kontroller, at strømadapteren og netstikket er korrekt tilsluttet. 

3. Udskift strømadapteren eller batteriet med en ny enhed af samme model. 

 

Signalstyrken er svag 

1. Kontroller, at SIM-kortet er sat rigtigt i telefonen. 

2. Anbring telefonen et sted, hvor modtagersignalerne er kraftigere. 

 

Lydstyrken under samtale er for høj eller for lav 

Tryk på ”Navigationstasterne” for at indstille lydstyrken under samtale. 
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Advarsler og forholdsregler 

Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger om brugen af telefonen. Det indeholder også oplysninger om sikker brug af 

telefonen. Læs afsnittet omhyggeligt, inden telefonen tages i brug. 

 

Elektrisk apparat   

Sluk telefonen på steder, hvor det er forbudt at bruge den. Telefonen må ikke bruges, hvis den forårsager fare eller 

interferens med andre elektriske apparater. 

 

Medicinske apparater   

 Overhold hospitalers og andre sundhedsklinikkers regler og bestemmelser. Lad være med at bruge telefonen, 

hvis det er forbudt. 

 Producenter af pacemakere anbefaler, at elektriske apparater holdes mindst 15 cm fra pacemakere for at 

forhindre mulig interferens med pacemakeren. Hvis du bruger pacemaker, så anvend telefonen på den 

modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren, og lad være med at have telefonen i en forlomme. 

 Nogle trådløse apparater kan påvirke høreapparater. Kontakt din udbyder, hvis du oplever denne type 

problemer. 

 

Potentielt eksplosive gasarter   

Sluk telefonen i områder, hvor der kan forekomme eksplosive gasarter, og overhold alle skilte og instruktioner. 

Steder, hvor der kan forekomme eksplosive gasarter, omfatter steder, hvor du normalt ville blive bedt om at slukke 

din bil. Hvis der opstår gnister sådan et sted, kan der ske en eksplosion eller opstå brand, hvilket kan medføre 

kvæstelser eller endda døden. Du må ikke tænde telefonen på tankstationer og lignende. Overhold alle regler om 

brugen af radioudstyr på tankstationer, brændstofdepoter og -distributionscentre  samt  kemiske  anlæg.  Overhold 

desuden reglerne i områder, hvor der udføres sprængninger. Inden du bruger telefonen, skal du se efter, om du 

befinder dig et sted, hvor der kan forekomme eksplosive gasarter. Sådanne steder er som regel, men ikke altid, 

tydeligt afmærkede. Det kan f.eks. være under dæk på skibe, kemiske transport- og opbevaringsanlæg og steder, 

hvor luften indeholder kemikalier eller partikler såsom korn, støv eller metalstøv. Spørg producenten af køretøjer, der 

kører på flydende gas (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at bruge telefonen i nærheden af køretøjerne. 

 

Trafiksikkerhed 

 Telefonen må ikke anvendes, mens du kører. Overhold lokale love og regler. 

 Telefonen må ikke anvendes om bord på fly. Sluk telefonen, inden du går om bord på et fly. 

Brugen af trådløse enheder på et fly kan bringe flyet i fare og forstyrre mobiltelefonnetværket. 

Det kan også være ulovligt. 

 

Driftsomgivelser   

 Telefonen må ikke anvendes eller oplades i støvede, fugtige eller snavsede omgivelser eller på steder, hvor 

der er et magnetfelt. Det kan forårsage kortslutning. 

 Telefonen må ikke bruges under tordenvejr på grund af faren for lynnedslag. 

 Antennen må ikke berøres under opkald. Det påvirker lydkvaliteten og medfører forøget strømforbrug, hvilket 

reducerer tale- og standbytiden. 

 Anvend tilbehør, der er godkendt af producenten. Brug af ikke-godkendt tilbehør vil medføre, at garantien 

bortfalder. 

 Anbring telefonen og strømforsyningen på steder med god ventilation, da de skal kunne slippe af med den 

varme, de producerer, når de er i drift. Telefonen må ikke tildækkes, der må ikke anbringes ting oven på 

telefonen, og den må ikke anbringes i nærheden af vand, ild og brændbare eller eksplosive stoffer. 

 Denne enhed skal installeres og bruges med en minimumafstand på 20 cm mellem antennen og alle personer. 

 Temperaturen skal være mellem -10°C og 45°C, når telefonen oplades. Temperaturen skal være mellem -

10°C og 55°C, når telefonen drives af batteriet. 

 

Sikkerhed for børn   

Overhold alle forholdsregler for børns sikkerhed. Det kan være farligt at lade et barn lege med telefonen eller dens 

tilbehør, fordi der kan være små dele, der kan tages af telefonen, hvilket kan medføre kvælningsfare. Sørg for, at små 

børn ikke kommer i nærheden af telefonen og dens tilbehør. 

 

Tilbehør   

Anvend kun tilbehør, der forhandles af producenten. Brugen af tilbehør fra andre producenter eller forhandlere 

sammen med denne telefon kan medføre, at garantien bortfalder, eller at telefonen ikke virker, og kan medføre fare. 

 

Batteri og oplader   

 Tag opladeren ud af stikkontakten, og tag dens stik ud af telefonen, når den ikke er i brug. 

 Batteriets to poler må ikke forbindes med et ledende materiale såsom metal, nøgler eller smykker. Det kan 

kortslutte batteriet, hvilket kan føre til kvæstelser og forbrændinger. 
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 Batteriet må ikke skilles ad, og der må ikke loddes på batteriets poler. Det kan få batteriet til at lække 

elektrolytvæske, blive overophedet, bryde i brand eller eksplodere. 

 Hvis batteriet lækker elektrolytvæske, må væsken ikke komme i kontakt med hud eller øjne. 

Hvis du får elektrolytvæske på huden eller i øjnene, skal du straks skylle med rent vand og søge læge. 

 Hvis batteriet ændrer form eller farve, eller det bliver unormalt varmt under opladning eller opbevaring, skal 

du straks tage det ud af telefonen og holde op med at bruge det. Ellers kan batteriet lække, blive 

overophedet, bryde i brand eller eksplodere.  

 Hvis strømforsyningens ledning bliver beskadiget (hvis lederen blottes, eller hvis ledningen knækker), eller 

hvis stikket bliver løst, skal du straks holde op med at bruge ledningen. Ellers kan du få elektrisk stød, 

strømforsyningen kan kortslutte, og der kan opstå brand. 

 Batterier må ikke kastes i åben ild, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de beskadiges. 

 Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Genbrug eller bortskaf brugte batterier i 

overensstemmelse med den lokale lovgivning, eller se i den referencevejledning, der følger med enheden. 

 

Rengøring og vedligeholdelse   

 Telefon, batteri og strømforsyning er ikke vandtætte. Hold dem tørre. Beskyt telefon, batteri og 

strømforsyning mod vand og vanddamp. Rør ikke ved telefon eller strømforsyning med våde hænder. Ellers 

kan du få elektrisk stød, der kan opstå kortslutning, og telefonen kan gå i stykker. 

 Anbring ikke telefon, batteri og strømforsyning på steder, hvor de kan gå i stykker på grund af slag. Det kan 

få batteriet til at lække, ødelægge telefonen, forårsage overophedning, brand og eksplosion. 

 Magnetiske datamedier som magnetkort og disketter må ikke anbringes i nærheden af telefonen. Stråling fra 

telefonen kan slette data på de magnetiske medier. 

 Telefon, batteri og strømforsyning må ikke opbevares på steder med ekstremt høj eller lav temperatur. Det 

kan forstyrre deres funktionsmåde og kan forårsage brand eller eksplosion. 

 Der må ikke anbringes skarpe metalting såsom nåle nær telefonrørets højttaler. Højttaleren kan tiltrække 

metal, som kan medføre personskade ved brug af telefonen. 

 Sluk telefonen, og træk stikket fra strømforsyningen ud inden rengøring og vedligeholdelse. 

 Der må ikke bruges kemiske rengøringsmidler, skurepulver eller andre kemiske midler som f.eks. alkohol og 

benzen til rengøring af telefon og strømforsyning. Det kan ødelægge dele af telefonen og forårsage brand. 

Telefon og strømforsyning kan rengøres med en fugtig, blød og antistatisk klud. 

 Telefonen og dens tilbehør må ikke adskilles. Hvis det sker, bortfalder garantien på telefonen og tilbehøret, og 

producenten er ikke erstatningsansvarlig for skaderne. 

Nødopkald   

Telefonen kan bruges til nødopkald, hvis der er dækning. Men der er ingen garanti for, at der kan oprettes forbindelse 

under alle forhold. Derfor bør du ikke udelukkende være afhængig af denne telefon til nødopkald. 

 

Bortskaffelse og genbrug   

Dette symbol på telefonen (og medfølgende batterier) betyder, at de ikke må smides ud sammen med 

almindeligt husholdningsaffald. Telefonen og batterierne må ikke bortkastes som usorteret kommunalt 

affald. Telefonen (og batterierne) skal afleveres ved et autoriseret indsamlingssted med henblik på genbrug 

eller korrekt bortskaffelse, når de ikke kan bruges mere. Du kan få flere oplysninger om genbrug af 

telefonen og batterier hos kommunen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt telefonen. 

Bortskaffelse af denne telefon er underkastet EU's direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-

direktivet). Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal adskilles fra andet affald for at minimere eventuelle farlige 

stoffers påvirkning af miljøet og af menneskers sundhed. 

 

Begrænsning af farlige stoffer 

Dette apparat overholder EU's forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 

kemikalier (REACH-forordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF) og EU's direktiv om 

begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet, Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2002/95/EF). Yderligere oplysninger om apparatets overholdelse af 

REACH-bestemmelserne findes på www.huaweidevice.com/certification. Det anbefales at besøge hjemmesiden med 

jævne mellemrum for at få de seneste oplysninger. 

 

Overholdelse af EU-bestemmelser   

Huawei Technologies Co., Ltd. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante 

bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. 

Overensstemmelseserklæringen kan ses på www.huaweidevice.com/certification. 

 

 

 

Bemærk: Overhold den nationale, lokale lovgivning på det sted, hvor enheden bruges. Der kan være begrænsninger 

for brug af denne enhed i nogle eller alle medlemsstater i EU (European Union). 


