HURTIG STARTVEJLEDNING
Velkommen til en verden med

Mobiltelefon til personer, der er blinde,
svagtseende eller hørehæmmede, og til
seniorer.

www.luciaphone.com
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LUCIA MOBILTELEFON
Ekstra support
Besøg www.luciaphone.com/support for yderligere oplysninger,
herunder:
•
En PDF-version til download af LUCIA Hurtig start-vejledningen
•
En PDF-version til download af LUCIA Brugervejledningen
•
Selvstudievideoer
•
Ofte stillede spørgsmål
Kundesupport
•
Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte kundesupport:
•
Webchat: www.luciaphone.com/support
•
E-mail: service@luciaphone.com
•
Telefon: +41 41 51 00 800

Det følger med din LUCIA-telefon:
LUCIA
mobiltelefon
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Batteri

USB TypeC-kabel

Vægoplader

Hurtig startvejledning
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FØR DU STARTER
Isæt batteriet og SIM-kortet. Følg instruktionerne på side 8.
Du skal lade din enhed helt op, før du bruger den første gang.
Sæt din LUCIA-telefon i en stikkontakt ved hjælp af vægopladeren og
USB Type-C-kablet, der følger med din telefon.
Du kan bruge telefonen, mens den oplades.
Tænd for telefonen. For at tænde telefonen, skal du skubbe skyderen
opad og holde den i den position i mindst 3 sekunder. Du vil føle en
vibration, så du ved, at telefonen starter aktiveringsprocessen. Efter
vibrationen kan du slippe skyderen. Få sekunder efter vibrationen
vil LUCIA begynde at tale.

OPLADNING AF LUCIA
Sæt kablet i telefonen for at oplade batteriet.
Opladeren leveres i to stykker: en vægoplader og et
USB Type-C-kabel. Isæt den største af de to ender
i USB-porten på vægopladeren. Du er nu klar til at
tilslutte og oplade din telefon.

GENEREL BESKRIVELSE
Lad LUCIA-mobiltelefonen læse op for dig med den indbyggede
stemmeguide. Oplysninger på skærmen læses op. Rul gennem
din liste med kontakter, og hør navnene læst op, eller åbn en SMSbesked, og LUCIA vil læse den op for dig. Det er lige så nemt at skrive
tekstbeskeder. Når du skriver, læses hvert bogstav og færdige ord
op. LUCIA-mobiltelefonen har en enkel menu og taktile, farvekodede
knapper. Du vil også kunne lide nummertastaturet med de store og
godt adskilte taktile knapper, der sikrer, at du rammer den rette knap
hver gang.
DK
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• Oplæser dato, tid, trådløs udbyder, signalstyrke og resterende
batteritid
• Vælger blandt tilgængelige sprog og stemmer
• Bekendtgør de navne, der er gemt i Kontakter, ved indgående
opkald
• Justerer talehastigheden mellem 80% og 200% i trin på 10%
• Gør det muligt for dig hurtigt at finde det, du leder efter, i kraft af
det simple menusystem
• SOS-knap
• Lydforstærkning
• Kompatibel til brug med høreapparater (HAC)
• Ulåst til kompatible GSM-netværk

ORIENTERING – FORSIDE
Dette afsnit forudsætter, at du har lagt telefonen fladt på et bord med
knapperne tættest på dig.
Ørehøjtaler

Navigationspil (op)
Call-knap
Navigationspil (ned)

END-/Annuller-/Tilbage-knap
OK-knap

Nummertastatur
Mikrofon
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Forsiden af telefonen har fem knapper under skærmen. Til venstre
sidder den firkantede CALL-knap (grøn), og til højre sidder den runde
END-/Annuller-knap (rød). Mellem disse knapper sidder op-/nednavigationsknapperne. Mellem navigationspilene er den mindre,
rektangulære OK-knap (blå).
Lige over skærmen, i midten, er ørehøjttaleren. Nummertastaturet
sidder nederst på telefonen. Det er opbygget i fire standardrækker
med tre knapper, hvor den første række, fra venstre mod højre,
indeholder et, to og tre. Den anden række har fire, fem og seks. Den
tredje række har syv, otte og ni. Den sidste række har stjernen, nul og
pund (telefonen henviser til pund-knappen som en "nummertecken").

ORIENTERING – KANTER
Gentag tale-/
Statusknap

Lydforstærkn.-knap
Lås/Oplås og
Strømstyring
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Højre kant
Der er tre knapper på denne kant.
De er som følger fra øverst til
nederst: Gentag tale-knappen,
Lydforstærkningsknappen og Lås/
Oplås- og Strømstyringsskyderen.
Gentag tale-knappen fungerer også
som telefonens statusknap og som
tænd/sluk-knap for Stemmeguide.
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Venstre kant
På venstre kant sidder lydstyrkevippeknappen
nær toppen af telefonen. Tryk ind på det
øverste af knappen for at øge lydstyrken og på
det nederste for at sænke den.
Denne vippeknap justerer talelydstyrken,
når du ikke er i gang med et opkald, og
ørehøjttalerlydstyrken, når du er i gang med
et opkald. Bemærk: Hvis du skruer talen
ned under dens minimumslydstyrke, er
talefunktionerne stort set slukket, og LUCIA
vil ikke længere tale.

+

-

Lydstyrkevippeknap

ORIENTERING – TOP, BUND OG BAGSIDE

Hovedtelefonstik

USB TypeC-stik

Højttaler

Øverste kant
På øverste kant, nær højre ende af
telefonen, er der et lille rundt hul.
Det er hovedtelefonstikket. Det er
en standardindgang til et 3,5 mm
stik.
Nederste kant
På nederste kant sidder til venstre
USB Type-C-porten, der bruges
til opladning. Til højre er der små
åbninger til højttaleren.

Bagside
Bagsiden er et solidt dæksel i ét stykke med en forsænket SOSknap øverst i midten. Bagsiden fungerer også som batteridæksel
og er fastgjort med clips på indersiden. Det kan åbnes via en lille
fordybning på højre side af den nederste kant.
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SKÆRM
Signalstyrke

Batteriindikator

12:08
Opkald

Opkald

Menu

Tid og dato
Menu

• Startskærmen har flere ikoner, der er placeret rundt om
skærmen. Øverst til venstre er signalstyrkeindikatoren. I midten
er Stemmeguide-/Tekst-til-tale-indikatoren. Hvis stemmeguiden
er krydset over, er den slukket, og LUCIA vil ikke tale. Til højre er
batteriindikatoren. Ikonet viser et batteri. Når batteriet er fuldt
opladet, vises ikonet også som fuldt. Efterhånden som den
resterende opladning i batteriet falder, vises batteriikonet som
kun delvis fuldt.
• I standardindstillingen vises tiden midt på skærmen.
• Hvis tastaturet er låst op (se Tænd og sluk for telefonen), vises
ordene "Menu" og "Opkald" i henholdsvis blå og grøn nederst på
skærmen. For at få adgang til "Menu" skal du trykke på den blå
OK-knap i midten. For at bruge "Opkald" skal du trykke på den
grønne knap CALL for at foretage et opkald, når du har ringet til et
nummer eller valgt et telefonnummer fra Kontakter.
• For at høre telefonens status, herunder dato og tid, batteriniveau
og udbyder skal du blot trykke på Gentag tale-knappen på højre
side af telefonen (når du er på startskærmen).
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SÅDAN KOMMER DU I GANG
Isætning af SIM-kort og batteri
Nedenfor er instruktioner til, hvordan du tager batteriet ud og
isætter eller fjerner et SIM-kort. Bemærk, at LUCIA er en ulåst GSMmobiltelefon, der fungerer på alle GSM-netværk.
Fjernelse af batteridækslet
Sluk for telefonen, før du fjerner batteriet. Vend den
om, så skærmen vender nedad, med knapperne
tættest på dig. LUCIA-telefonens batteridæksel er
et dæksel i ét stykke på bagsiden af telefonen. Der
er en fordybning i nederste venstre hjørne. Begynd
at løfte dækslet opad fra dette hjørne for at frigøre
den anden clips.
Fjernelse af batteriet
Tag batteriet ud ved blot at løfte det op fra bunden.
Isætning/fjernelse af SIM-kortet
Hvis du skal fjerne eller isætte et SIM-kort,
skal du blot følge disse anvisninger: SIMkortholderen er placeret i nederste venstre hjørne
af batterirummet under batteriet. SIM-kortet ligger
med metalkontakterne vendende nedad og det
afskårne hjørne øverst til venstre. SIM-kortholderen
er dækket af en metalbro. Fjern SIM-kortet fra
holderen, vend SIM-kortet, så metalkontakterne
vender nedad, og det afskårne hjørne er øverst til
venstre. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen
under broen som angivet. LUCIA-telefonen bruger
standard-SIM-kort.
Til højre for SIM-kortet er der en åbning til et
8
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kort. Hvis der sidder et kort i din telefon, gemmer kortet yderligere
stemmer til telefonen og må ikke fjernes, da det vil forhindre din
telefon i at fungere korrekt.
Isætning/udskiftning af batterier
Batteriet kan kun sidde på én måde i rummet.
Tving det ikke på plads, da det kan beskadige din
telefon. Batteriet har guldkontakter på den ene
side. Sørg for, at de passer med de kontakter øverst
til højre i batterirummet, og placer først batteriet på
kontakterne, og læg det derefter fladt ind i rummet.
Derudover er der en sort trekant i batterirummets
øverste højre hjørne og en hvid på batteriet, som
angiver den rigtige placering af batteriet.
Påsætning af batteridækslet
Placer batteridækslet på bagsiden af telefonen, og
tryk rundt om kanterne, indtil clipsen, der er placeret
rundt om kanterne på telefonen, låses.

TÆNDE OG SLUKKE FOR TELEFONEN
For at tænde for telefonen skal du
skubbe skyderen opad og holde den
i den position i mindst 3 sekunder.
Telefonen vibrerer, så du ved, at
den starter aktiveringsprocessen.
Når den vibrerer, skal du slippe
skyderen. I løbet af nogle få
sekunder begynder LUCIA at tale.
DK
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Første gang du tænder telefonen, bliver du bedt om at vælge
sprog og stemme og indstille dato og tid. Brug pilene til at angive
det ønskede sprog. LUCIA gentager det for dig. Tryk på OK for at
bekræfte dit valg. Brug pilene til at vælge indeværende år. LUCIA
gentager det for dig. Tryk på OK for at gå til måneden. Brug pilene
til at vælge den aktuelle måned, tryk på OK, og vælg derefter
dagen, og tryk på OK. LUCIA læser derefter hele den angivne dato
op, før du bliver bedt om at angive tid. Følg samme proces for at
indstille tid. Du kan til enhver tid ændre tid og dato.

Når telefonen ikke bruges et
stykke tid, aktiveres tastaturlåsen
automatisk. Du kan låse tastaturet op
ved at skubbe Lås/Oplås-skyderen
opad i højre side af telefonen. Du kan
også låse telefonen ved at skubbe
Lås/Oplås-skyderen opad.

For at slukke for telefonen skal du
kontrollere, at tastaturlåsen ikke er
aktiv, og at du er på startskærmen.
Skub skyderen opad, og hold den i
mindst 3 sekunder, indtil du hører
en besked med oplysning om, at
telefonen slukkes.
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FORETAGE ET OPKALD OG BESVARE ET OPKALD
Når du er på startskærmen, kan du
foretage et opkald ved blot at indtaste
nummeret på tastaturet og trykke på
den grønne, firkantede CALL-knap
efterfulgt af den blå OK-knap eller
Tryk på OK
CALL-knappen igen. Tryk på den runde,
CALL
3
røde END-knap for at slette forkerte
2
knaptryk. Du behøver ikke at vente på,
Indtast nummer
at LUCIA oplæser hvert nummer.
1
Tryk på Gentag tale-knappen på højre side af telefonen for til enhver
tid at høre de numre, du har indtastet. Det nummer, du ringer op,
gentages også, når du trykker på CALL-knappen.
For at ringe til en kontakt skal du enten trykke på pil ned på
startskærmen eller trykke på OK for at åbne hovedmenuen og
navigere ned til kontakter. Når du åbner din kontaktliste, bliver din
første kontakt læst højt for dig. Dine kontakter er opført alfabetisk.
Brug navigationspilene til at fremhæve den kontakt, du vil ringe til.
Vælg derefter nummeret på den kontakt, du vil ringe til (arbejde,
hjemme eller mobil), og tryk på CALL-knappen. Eller tryk på OKknappen – du bliver derefter bedt om at bekræfte, at du vil ringe til
kontakten. Tryk på OK for at bekræfte eller på den runde END-knap
for at gå tilbage.
For at afslutte et opkald skal du blot trykke på den runde END-knap.
For at besvare et opkald skal du blot trykke på den firkantede CALLknap.

OPKALDSLISTE
Din opkaldsliste giver dig adgang til dine udgående opkald,
indgående opkald og ubesvarede opkald. Naviger til opkaldslisten fra
startskærmen ved at trykke på knappen OK. Brug navigationspilene
til at vælge Opkaldsliste, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Der er
tre undermenuer i Opkaldsliste. Det er udgående opkald, indgående
DK
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opkald og ubesvarede opkald. Du kan få vist hver undermenu ved
at bruge navigationspilene til at fremhæve den undermenu, du vil
se, og trykke på OK-knappen for at bekræfte. Hver undermenu viser
opkaldene efter navn, hvis de er i din kontaktliste, eller efter nummer,
hvis de ikke er. Den vil også vise antallet af opkald, når navnet eller
nummeret meddeles.
Brug navigationspilene til at gå
gennem listen. Tryk på den firkantede
CALL-knap for at ringe op til posten,
eller tryk på OK for at høre flere
detaljer om det pågældende opkald.
Telefonnummer, opkaldsdato og -tid
bliver derefter læst op. Tryk på den
firkantede CALL-knap for at ringe op
Call Detaljer Navigér Gå tilbage
eller den runde END-knap for at vende
tilbage til opkaldslisten.

TILFØJE EN KONTAKT
Tilføj nye kontakter i undermenuen Kontakter ved at vælge Tilføj
kontakt og trykke på den blå OK-knap. Du bliver nu bedt om at
indtaste kontaktens navn. Indtast navnet ved hjælp af tastaturet.
Nummertastaturet bruger standardmetoden til tekstindtastning for
nummertastaturer. Tryk på den relevante knap det rette antal gange
uden pause for at indtaste det tilsvarende bogstav. Tryk på firkant for
at skifte mellem store og små bogstaver og numre.
Når du har indtastet navnet, skal du trykke på den blå OK-knap for at
fortsætte med at indtaste kontaktens oplysninger. Du bliver derefter
bedt om at indtaste kontaktens nummer. Tryk på OK igen for at gemme
kontakten. Vælg derefter navn for kontaktens telefonnummer – arbejde,
hjemme eller mobil. Tryk på den blå OK-knap for at bekræfte eller den
røde END-/Annuller-knap for at gå tilbage og ændre eventuelle detaljer
ved hjælp af den røde END-/Annuller-knap for at slette
12
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eventuelle fejl. LUCIA bekræfter derefter, at kontaktens nummer er
gemt. Nye kontakter vil automatisk blive tildelt standardringetonen.
Du kan også tilføje et nummer til dine kontakter fra opkaldslisten
eller fra Beskeder. Når du er i en opkaldsliste, skal du fremhæve det
nummer, du vil gemme i dine kontakter, og derefter trykke på NULknappen. LUCIA vil derefter bede dig om at indtaste et navn. Fuldfør
dette trin ved at følge den samme proces, som når du tilføjer en
kontakt manuelt. For at tilføje et nummer fra dine beskeder skal du
gå til Indbakke i undermenuen Beskeder og trykke på OK. Fremhæv
det nummer, du vil gemme i dine kontakter, og tryk på OK, og vælg
derefter "Gem nummer". De resterende trin til at tilføje nummeret til
dine kontakter er de samme som fra opkaldslisten.

INDSTILLINGER
For at få adgang til "Indstillinger" fra startskærmen skal du
trykke på OK-knappen og bruge navigationspilene til at markere
"Indstillinger". Tryk på OK. Brug navigationspilene til at markere det
indstillingselement, du ønsker at få adgang til, og tryk på OK.
Dato og tid: Indstillingerne for dato og tid findes i "Dato og tid" under
kategorien "Generelt" i "Indstillinger". Indtast år, måned og dag ved
hjælp af navigationspilene, og rul op eller ned, indtil du når ønskede
år, måned og dag. Når du har kontrolleret dit valg, skal du trykke på
OK. Du kan angive tid ved at følge samme proces.
Sprog: Indstillingen "Sprog" findes under kategorien "Generelt" i
"Indstillinger". Der er flere muligheder for sprog og stemme, som du
kan vælge mellem. Brug navigationspilene til at fremhæve sproget,
og tryk derefter på OK for at vælge det. Dette ændrer menuen og
stemmeguiden til det valgte sprog. Derefter skal du vælge den
stemme, du vil anvende, blandt de tilgængelige stemmenavne ved at
bruge pil op eller ned. Tryk på OK for at gemme dit valg. Der vil være
en forsinkelse på cirka fem sekunder, hvorefter LUCIA bekræfter dit
valg.
Stemmeindstilling: Indstillingen "Stemmeindstilling" findes under
kategorien "Lyd" i "Indstillinger". Brug navigationspilene op eller ned
DK
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til at fremhæve Lyd, og tryk på OK. Fremhæv Stemmeindstilling, marker
det ønskede stemmenavn. Tryk på OK for at bekræfte. Der vil være en
forsinkelse på cirka fem sekunder, hvorefter LUCIA bekræfter dit valg.
Talehastighed: Indstillingen "Talehastighed" findes under kategorien
"Lyd" i "Indstillinger". Brug navigationspilene op eller ned for at øge
eller nedsætte talehastigheden, og tryk på OK for at bekræfte. Juster
hastigheden mellem 80% og 200% i trin på 10%
Farveskema: Indstillingen "Farveskema" findes under kategorien "Skærm"
i "Indstillinger". Markér "Farveskema", og tryk på OK for at bekræfte. Skift
den måde, menuerne vises på skærmen. De kan fremtræde i forskellige
farvekombinationer. Brug navigationspilene til at vælge den foretrukne
farvekombination, og tryk derefter på OK for at gemme.
Lysstyrke: Indstillingen "Lysstyrke" findes under kategorien "Skærm"
i "Indstillinger". Skærmens lysstyrke kan justeres mellem 0 og 100.
Brug navigationspilene op og ned til at ændre lysstyrken i trin på 5%,
og tryk på OK for at gemme.
Ringetoner: Indstillingen "Ringetoner" findes under kategorien "Lyd"
i "Indstillinger". Der er en række forskellige ringetoner at vælge mellem.
Når du tilføjer en ny kontakt, bruges standardringetonen automatisk.
SOS: For din trygheds skyld kan du oprette kontaktnumre til
nødopkald, som automatisk ringes op, når du trykker på SOSknappen bag på telefonen i tre sekunder eller mere. Du kan maksimalt
oprette fem numre til SOS-funktionen. Telefonen vil forsøge at
ringe op til hvert nummer efter tur, startende med SOS 1, indtil et
af numrene besvares. LUCIA begynder at vibrere, SOS-knappen og
tastaturet begynder at blinke, og LUCIA meddeler med stemme og
på skærmen, at et SOS-opkald er i gang. Den person, du ringer til, vil
høre en besked om, at dette er et nødopkald, og at de skal trykke på
et vilkårligt tal på deres telefon for at besvare opkaldet. Med denne
proces kan man ignorere opkald, der ikke besvares af et menneske,
såsom opkald besvaret af telefonsvarere.
Når nødopkaldet besvares, aktiveres LUCIA’s højttalertelefon, så
LUCIA-brugeren kan bruge telefonen i håndfri tilstand.
For at annullere SOS-processen skal du trykke på knappen END.
14
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Bemærk: SOS-funktionen virker kun, hvis du har en aktiv trådløs
tjeneste. I en nødsituation vil du dog altid kunne ringe til nødtjenester,
uanset om du har en positiv saldo, ved at bruge det sædvanlige
nummer 112 i de fleste europæiske lande (Forenede Kongerige >
999 / USA, Canada og Mexico > 911).
Du kan også indstille 112 som dit sidste SOS-nummer for at være
sikker på, at du kan nå hjælp, hvis opkald til andre numre på din
SOS-liste ikke besvares.
ADVARSEL: SOS-funktionen er ikke et alternativ til at ringe til 112.
Hvis du har brug for nødhjælp fra politi, ambulance eller brandvæsen,
skal du ringe til 112 (Forenede Kongerige > 999 / USA, Canada
og Mexico > 911). Vi giver ingen erklæringer om og garantier for,
hvorvidt og hvordan SOS-funktionen vil fungere. Hverken Antarus
SA eller nogen af deres ansatte, agenter eller distributører kan
drages til ansvar for krav, skader eller tab som følge af funktionsfejl i
SOS-funktionen.
Vibration: Indstillingen "Vibration" findes under kategorien "Lyd"
i "Indstillinger". For at gøre dig opmærksom på, at du har et
indgående opkald, kan du slå vibrationsfunktionen til, så du kan
mærke, at telefonen vibrerer, når du modtager et opkald. Der er tre
valgmuligheder: Altid, Aldrig og Lydløs tilstand.

LYDFORSTÆRKNING
ADVARSEL: Vær meget forsigtig, når du bruger indstillingen
Lydforstærkning. Indstillingen er beregnet til brugere med nedsat
hørelse og kan forårsage høreskader for personer, der ikke har
eksisterende problemer. Lydforstærkning forstærker lydstyrken
i LUCIA-telefonen i ørehøjttaleren og hovedtelefonerne (hvis de er
tilsluttet til lydstikket).
Aktivering af lydforstærkning: Tryk og hold på knappen
Lydforstærkning på højre side af telefonen under et telefonopkald
for at aktivere lydforstærkning. Det forstærker lyden. Forstærkningen
forbliver aktiv indtil slutningen af opkaldet og slukkes automatisk,
når opkaldet er slut. Alternativt kan lydforstærkning deaktiveres ved
at trykke på knappen Lydforstærkning igen.
DK
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Kundesupport:
www.luciaphone.com/support
service@luciaphone.com

+41 41 51 00 800

Antarus SA, Switzerland
www.luciaphone.com

FCC ID: 2ARJFLUCIA1
IC: 24486-LUCIA1
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