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VEILEDNING
HURTIGSTART-

Lev livet med

www.luciaphone.com

Mobiltelefonen for blinde, svaksynte
eller hørselshemmede personer, og for
eldre.
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Utvidet støtte
Gå inn på siden www.luciaphone.com/support for ytterligere 
informasjon, som omfatter:
• En nedlastbar PDF-versjon av LUCIA hurtigstartveiledning
• En nedlastbar PDF-versjon av LUCIA brukerveiledning
• Opplæringsvideoer
• Ofte stilte spørsmål

Kundeservice
Hvis du lurer på noe, kan du også kontakte vår kundestøtte:
• Web-chat: www.luciaphone.com/support
• E-post: service@luciaphone.com
• Telefon: +41 41 51 00 800

LUCIA leveres i en pakke som inneholder:

LUCIA MOBILTELEFON

LUCIA
mobiltelefon

Batteri USB-kabel 
av type C

Vegg-
lader

Hurtigstart-
veiledning



3
NO

FØR DU STARTER

HVORDAN LADE LUCIA

Sett inn batteriet og SIM-kortet. Følg instruksene på side 8.
Telefonen må lades helt opp før du tar den i bruk for første gang.
Koble din LUCIA-telefon til en veggkontakt ved hjelp av veggladeren 
og USB-kabelen av type C som følger med telefonen din.
Du kan bruke telefonen mens den lader.
Slå PÅ telefonen. For å slå PÅ telefonen, skyv glidebryteren oppover 
og hold denne stillingen i minst 3 sekunder. Du vil kjenne en vibrasjon 
som indikerer at telefonen er i oppstartsfasen. Når du kjenner 
vibrasjonen, kan du slippe glidebryteren. Noen sekunder etter 
vibrasjonen vil LUCIA begynne å snakke.

Plugg inn ledningen i telefonen for å lade opp 
batteriet. Den medleverte laderen består av to 
deler: en vegglader og en USB-kabel av type C. Sett 
inn den bredeste av de to kontaktene i USB-porten 
på veggladeren. Du er nå klar til sette inn kontakten 
og lade telefonen.

GENERELL BESKRIVELSE

Mobiltelefonen LUCIA leser høyt for deg takket være sin integrerte 
stemmeassistanse. Skjerminformasjon leses høyt. Bla nedover 
i kontaktlisten din, og du vil høre navnene leses opp for deg. Det 
samme gjelder tekstmeldinger, som LUCIA vil lese høyt for deg. Å 
skrive tekstmeldinger er like enkelt. Etterhvert som du skriver, vil 
bokstaver eller fullstendige ord leses høyt. Mobiltelefonen LUCIA 
er utstyrt med en enkel meny og fargede taster. Du vil også sette 
pris på nummertastaturet med store taster, med stort mellomrom 
mellom hverandre, som gjør at du treffer riktig knapp hver gang.
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• Dato, klokkeslett, trådløsleverandør, signalstyrke og resterende 
batterinivå leses høyt

• Du kan velge mellom flere språk og stemmer
• Ved innkommende anrop leses navnet høyt, dersom det er lagret 

i kontaktlisten
• Du kan justere talehastigheten trinnvis, med 10 % økning til 

mellom 80 % og 200 %
• Lar deg raskt finne det du leter etter ved hjelp av et enkelt 

menysystem
• SOS-knapp
• Lydbooster 
• Kompatibel for bruk med høreapparater (HAC)
• Ulåst for kompatible GSM-nettverk

ORIENTERING OM FORSIDEN

Ved gjennomgang av dette avsnittet går vi ut fra at har du telefonen 
liggende flatt foran deg på bordet, med tastene nærmest deg.

Øretelefon

End-/cancel-/tilbakeknapp

OK-knapp

Navigeringspil (opp)

Call-knapp
Navigeringspil (ned)

Nummertastatur

Mikrofon



5
NO

Forsiden av telefonen har fem knapper rett under skjermen. Til 
venstre har du en firkantet knapp for anrop som vi heretter vil kalle 
CALL-knappen (den er grønn), og til høyre har du en rund knapp som 
heter END/avbryt (rød). Mellom disse knappene finner du knappene 
med piler på som du kan navigere opp og ned med. Mellom 
navigeringsknappene har du en mindre, firkantet OK-knapp (blå).
Rett over skjermen, i midten, har du øretelefonen. Nummertastaturet 
finner du på nederste del av telefonen. Det består av de fire vanlige 
radene med tre knapper. I første rad har du tallene 1, 2 og 3, fra venstre 
til høyre. I andre rad finner du tallene 4, 5 og 6. Tredje rad består av 7, 
8 og 9. Siste rad har stjerne, null og firkanttasten (telefonen omtaler 
firkanttasten som “hash”).

ORIENTERING OM KANTSIDENE

Høyre kantside
Telefonen har tre knapper 
på denne siden. Fra øverst 
til nederst finner du følgende 
knapper: gjentakelsesknappen, 
lydboosterknappen, og lås/
lås opp & av-/på glidebryteren. 
Gjentakelsesknappen brukes 
også som statusknapp for 
telefonen, og som AV-/PÅ-
knapp for stemmeassistansen.

Gjenta-/
Statusknapp

Knapp for lydbooster

Lås/lås opp &
av-/på glidebryter
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Volum-
knappen 

+

-

Volumknappen brukes for å justere 
talevolumet når du ikke har en 
telefonsamtale gående, og justerer 
ellers volumet i øretelefonen når du har 
en telefonsamtale på gang.
Merk: hvis du senker lyden under 
minimumsnivået vil talefunksjonenene 
ganske enkelt slås av, og LUCIA vil ikke 
snakke lenger.

ORIENTERING OM ØVRE OG NEDRE KANTSIDE OG BAKSIDEN

Øvre kantside
På øvre kantside, i nærheten av 
telefonens høyre hjørne, finner du et 
lite hull; hodetelefonutgangen. Det 
er en standard 3,5 mm kontakt.
Nedre kantside
På den nedre kantsiden, til venstre, 
er det en USB-port av type C som 
skal brukes ved lading. Til høyre har 
du små åpninger for høyttaleren.

Hodetelefon-
kontakt

USB-kontakt 
type C Høyttaler

Baksiden
Baksiden er et fast heldekkende deksel med en innfelt SOS-knapp 
øverst, midt på. Baksiden er samtidig deksel for batteriet, og festes 
med klips som sitter på innsiden. Baksiden åpnes ved å trykke på en 
liten fordypning i høyre del av nedre kantside.

Venstre kantside
Øverst på venstre kantside har du 
volumknappen. Trykk på øvre del av 
knappen for å øke volumet, og på nedre 
del av knappen for å senke volumet.
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12:08
Anrop Meny

VISNINGSSKJERM:

• Startskjermen har flere ikoner fordelt utover skjermen. Øverst 
til venstre finner du indikator for signalstyrken. I midten er 
indikatoren for stemmeguiden/tekst-til-tale-funksjonen. Hvis 
den ikke er krysset av vil stemmeassistansen være deaktivert, 
og LUCIA vil ikke snakke. Til høyre har du batteriindikatoren. 
Ikonet viser et batteri. Hvis batteriet er fulladet viser ikonet et fullt 
batteri. Ettersom batterinivået blir lavere, vil batteriikonet indikere 
at batteriet bare er delvis fullt.

• Tiden vil vises på midten av skjermen. Dette er standardinnstillingen.
• Når tastaturet er ulåst (se avsnittet “Slå telefonen av og på”), vil du 

nederst i skjermen finne ordene “Meny” og “Anrop” i henholdsvis 
blått og grønt. For å åpne “Meny”, trykker du på den blå OK-
knappen i midten. Vil du ringe noen, må du trykke på den grønne 
CALL-knappen for å ringe opp det nummeret du har slått eller det 
du har valgt fra kontaktlisten. 

• For å få vite telefonstatus, samt dato og klokkeslett, batterinivå 
og operatør, trykker du bare på gjentagelsesknappen på høyre 
side av telefonen (når du er på startskjermen) - så blir det lest 
opp for deg.

Signalstyrke Batteriindikator

Klokkeslett
og dato

MenyAnrop
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Slik setter du inn SIM-kort og batteri
Under finner du instrukser for hvordan du skal fjerne batteriet og 
sette inn eller fjerne et SIM-kort. Merk: LUCIA er en ulåst GSM-telefon 
som fungerer med alle GSM-nettverk.

Slik fjerner du batteridekselet
Slå telefonen av før du tar ut batteriet. Snu den slik 
at skjermen blir liggende ned, med tastene nærmest 
deg. Batteridekselet på LUCIA dekker hele baksiden 
av mobiltelefonen. Det er en liten fordypning 
nederst i venstre hjørne. Start i dette hjørnet med å 
løfte dekselet, slik at du får løsnet den andre klipsen 
uten å skade den. 

Slik tar du ut batteriet
Batteriet tas lett ut ved å fiske det opp nedenfra.

Slik setter du inn/tar du ut SIM-kortet
Hvis du trenger å ta ut eller sette inn et SIM-kort, 
må du følge disse instruksene: Du finner SIM-
skuffen nederst til venstre i batterikammeret, under 
batteriet. SIM-kortet ligger med metallkontaktene 
vendt ned, og med det skråkappede hjørnet øverst 
til venstre. SIM-skuffen er dekket av en metallisk 
bøyle. Ta SIM-kortet ut av etuiet, plasser kortet 
slik at metallkontaktene vender ned, og slik at det 
skråkappede hjørnet befinner seg øverst til venstre. 
Skyv SIM-kortet inn i SIM-skuffen under bøylen, som 
vist på illustrasjonen. For LUCIA-telefonen bruker 
man helt vanlige SIM-kort.
Til høyre for SIM-kortet har du et spor for kort. Hvis 
du har installert et kort i telefonen din, vil kortet 

KOMME I GANG
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lagre ytterligere stemmer for telefonen. Det må ikke tas ut, ellers vil 
telefonen slutte å fungere som den skal.

Slik setter du inn og bytter ut batterier
Batteriet kan settes på plass på bare én måte i 
telefonen. Man skal ikke utøve press, da dette kan 
ødelegge telefonen. Batteriet har gullkontakter 
på den ene kanten. Disse skal plasseres mot de 
kontaktene i øvre høyre hjørne i batterikammeret. 
Sett batteriet på plass mot disse kontaktene før du 
legger batteriet flatt ned i batterikammeret.
I tillegg har du en svart trekant øverst i høyre hjørne 
av batterikammeret og en hvit trekant på batteriet 
for å unngå feilmontering av batteriet.

Slik setter du batteridekselet på plass
Sett batteridekselet på baksiden av telefonen, og 
press langs kantene til klipsfestene låses.

For å slå PÅ telefonen, skyv glidebryteren 
oppover og hold den i denne stillingen 
i minst 3 sekunder. Telefonen din 
vil vibrere, noe som indikerer at 
telefonen er i oppstartsfasen. Etter 
at du har kjent vibrasjonen, slipper du 
glidebryteren. Etter noen sekunder 
vil LUCIA begynne å snakke.

SLÅ TELEFONEN AV OG PÅ
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Første gang du slår på telefonen, vil du bli bedt om å velge språk 
og stemme, og stille inn dato og klokkeslett. Bruk pilene for å 
velge ønsket språk. Du vil høre LUCIA gjenta valget du har gjort. 
For å bekrefte valget ditt, trykk på OK. Bruk pilene for å velge 
riktig årstall. Du vil høre LUCIA gjenta valget du har gjort. Trykk 
på OK for å flytte markøren over til måned. Bruk pilene for å velge 
riktig måned, og trykk på OK. Velg dag, og trykk på OK. LUCIA vil 
lese opp fullstendig dato for deg før du blir bedt om å registrere 
klokkeslettet. Gjør det samme for å stille inn klokkeslettet. Du kan 
endre klokkeslett og dato til enhver tid.

Når telefonen ikke er i bruk over 
en viss tid, vil tastaturet låses 
automatisk. Du kan låse opp 
tastaturet ved å skyve opp lås-/lås 
opp-glidebryteren som du finner 
på høyre side av telefonen. Du kan 
også sperre telefonen ved å skyve 
opp lås-/lås opp-glidebryteren.

For å slå av telefonen må du sjekke 
at tastaturlåsen ikke er aktivert og 
at du er på startskjermen. Skyv 
glidebryteren oppover og hold den 
i minst 3 sekunder, til du hører et 
signal som varsler at telefonen 
slås av.
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RINGE ELLER BESVARE ET ANROP

Når du er på startskjermen kan du 
enkelt ringe ved å slå nummeret på 
nummertastaturet, og deretter trykke 
på den grønne, firkantede CALL-
knappen. Du må på nytt bekrefte 
anropet, enten ved å trykke på blå OK-
knappen eller på CALL-knappen igjen. 
Trykk på den runde, røde END-knappen 
for å annullere eventuelle feiltrykk. Du 
trenger ikke å vente til LUCIA har lest 
ferdig hvert nummer.
Du kan når som helst trykke på gjentagelsesknappen på høyre 
kantside av telefonen dersom du ønsker å få lest opp nummerne som 
du har tastet inn. Nummeret du ringer opp vil også repeteres høyt etter 
at du har trykket på CALL-knappen.
For å ringe opp en av dine kontakter må du enten trykke på ned-
pilen mens du er på startskjermen, eller trykke OK for å gå inn i 
hovedmenyen og så navigere fram til kontaktlisten. Når du går inn i 
kontaktlisten din vil navnet på første kontakt leses opp høyt for deg. 
Dine kontakter er i alfabetisk rekkefølge. Bruk navigeringspilene for 
å markere den kontakten du ønsker å ringe opp. Velg så nummeret 
til den kontakten du ønsker å ringe (jobb, hjem eller mobil), og trykk 
på CALL-knappen. Eller, trykk på OK-knappen - du vil da bli bedt om å 
bekrefte at du ønsker å ringe kontakten. Trykk på OK for å bekrefte, 
eller på den runde END-knappen for å gå tilbake. For å avslutte en 
samtale, er det bare å trykke på den runde END-knappen. For å ta imot 
en samtale, er det bare å trykke på den firkantede CALL-knappen.

Trykk på OK

CALL

Slå et nummer
2

1

3

Anropsloggen lar deg se oppringte nummer, mottatte og tapte anrop. 
Trykk på OK-knappen på startskjermen for å gå inn i anropsloggen. 
Bruk navigeringspilene for å velge anropslogg, og OK-knappen for å 
bekrefte.

ANROPSLOGG
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Bruk navigeringspilene for å bla oppover 
og nedover i listen. Trykk på den 
firkantede CALL-knappen for å ringe 
opp det nummeret/det navnet som er 
tastet inn, eller trykk på OK-knappen for 
å få høre ytterligere opplysninger om 
anropet. Telefonnummer, klokkeslett 
og dato for anropet vil da leses opp 
for deg. Trykk på den firkantede CALL-
knappen for å slå et nummer, eller på 
den runde END-knappen for å gå tilbake 
til anropslisten.

Naviger Gå tilbakeAnrop Detaljer

LEGGE TIL EN NY KONTAKT

Legg til nye kontakter fra undermenyen i kontakter ved å velge “Legg 
til en kontakt”, og trykk så på den blå OK-knappen. Du vil nå bli bedt 
om å oppgi kontaktens navn. Tast inn navnet ved hjelp av tastaturet. 
Nummertastaturet bruker en standardmetode for registrering av 
tekst, som gjelder spesielt for nummertastatur. For å registrere en 
bokstav er det bare å trykke på den relevante knappen det riktige 
antall ganger uten pause mellom hvert trykk. Trykk på firkanttasten 

Du finner tre undermenyer i anropsloggen. Disse er “Oppringte 
nummer”, “Mottatte anrop” og “Tapte anrop”. Ønsker du å se 
nærmere på hver undermeny, bruk navigeringspilene for å markere 
undermenyen du ønsker å se, og trykk på OK-knappen for å bekrefte. 
Hver undermeny vil vise anropene med tilhørende navn, dersom 
navnene er lagret i kontaktlisten, hvis ikke vises anropene med 
nummer. Den vil også detaljføre antall anrop knyttet til det navnet 
eller nummeret som er angitt.

for å bytte mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. Når du 
har tastet inn navnet, trykk på den blå OK-knappen for å fortsette 
med registreringen av kontaktens opplysninger. Du vil så bli bedt 
om å oppgi kontaktens telefonnummer. Trykk OK på nytt for å lagre 
kontakten. Så velger du feltet for kontaktens telefonnummer - jobb, 
hjem eller mobil. Trykk på den blå OK-knappen for å bekrefte, 



13
NO

INNSTILLINGER

For å gå til “Innstillinger” fra startskjermen, trykk på OK-knappen, 
og bruk navigeringspilene for å markere “Innstillinger”. Trykk på OK. 
Bruk navigeringspilene for å markere innstillingen du vil velge, og 
trykk på OK.
Tid og dato: Du finner innstillingene for klokkeslett og dato i “Tid og 
dato” under kategorien “Generelt” i “Innstillinger”. Tast inn år, måned 
og dag ved å bruke navigasjonspilene, og skroll opp eller ned til du 
havner på ønsket årstall, måned og dag. Etter å ha sjekket at du 
har tastet inn riktig informasjon, trykker du på OK-knappen. Du kan 
registrere klokkeslettet ved å følge samme prosess. 
Språk: Du finner alternativet “Språk” i kategorien “Generelt” 
i “Innstillinger”. Du kan velge mellom flere språk og flere 
stemmealternativer. Bruk navigeringspilene for å markere språket 
du ønsker, og OK-knappen for å velge det. Menyen vil da vises på det 
språket du har valgt, og selvfølgelig også stemmen som leser høyt.
Du må deretter velge hvilken oppleserstemme du vil ha blant de 
forskjellige stemmealternativene. Bruk piltastene. Trykk på OK for å 
lagre valget ditt. Du må vente i ca. fem sekunder før LUCIA bekrefter 
valget ditt.

eller på den røde END-/avbrytknappen for å gå tilbake og endre 
kontaktens detaljer. Bruk den røde END-/avbrytknappen for å slette 
eventuelle feil. LUCIA vil da bekrefte at kontaktens nummer er blitt 
lagret. Nye kontakter får automatisk tildelt en standard ringetone.
Du kan også legge til et nytt nummer i kontaktlisten din fra 
anropsloggen eller fra dine meldinger. Hvis du er i anropsloggen, kan 
du markere nummeret som du ønsker å lagre i dine kontakter, og 
så trykke NULL-knappen. LUCIA vil be deg om å taste inn et navn. 
Fullfør dette trinnet ved å følge samme framgangsmåte som når du 
skal legge til en ny kontakt manuelt.
For å legge til et nytt nummer fra dine meldinger, gå til innboksen i 
undermenyen meldinger, og trykk på OK. Marker nummeret du ønsker 
å lagre i din kontaktliste, trykk på OK, og velg alternativet “Lagre 
nummer”. Trinnene som står igjen for å legge til et nytt nummer til 
din kontaktliste er de samme som for anropsloggen.
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Opplesning: Du finner alternativet “Opplesning” i kategorien “Lyd” 
under “Innstillinger”. Bruk opp- og nedpilene for å markere lyd, og 
trykk på OK. Marker “Opplesning”, og velg deretter stemmenavnet. 
Trykk på OK for å bekrefte.
Du må vente i ca. fem sekunder før LUCIA bekrefter valget ditt. 
Talehastighet: Du finner alternativet “Talehastighet” i kategorien 
“Lyd” under “Innstillinger”. Bruk opp- og nedpilene for å øke eller 
sette ned talehastigheten, og trykk på OK for å bekrefte. Justér 
hastigheten trinnvis, med 10 % økning til mellom 80 % og 200 %
Fargevalg: Du finner alternativet “Fargevalg” i kategorien “Skjerm” 
under “Innstillinger”. Markér “Fargevalg” og trykk på OK for å 
bekrefte. Her endrer du hvordan menyene på skjermen skal se ut. Du 
kan velge mellom flere fargekombinasjoner. Bruk navigeringspilene 
for å velge fargen du ønsker å bruke, og trykk OK-knappen for å lagre.
Lysstyrke: Du finner alternativet “Lysstyrke” i kategorien “Skjerm” 
under “Innstillinger”. Skjermens lysstyrke kan justeres mellom 0 
og 100. Bruk opp- og nedpilene for å endre lysstyrken med 5 % av 
gangen, og OK-knappen for å lagre.
Ringetoner: Du finner alternativet “Ringetoner” i kategorien “Lyd” 
under “Innstillinger”. Du kan velge mellom forskjellige ringetoner. Når 
du legger til en ny kontakt vil den automatisk få tildelt en standard 
ringetone.
SOS: For å gi deg maksimal trygghet, kan du registrere nødnumre 
blant dine kontakter som automatisk ringes opp hvis du trykker på 
SOS-knappen på baksiden av telefonen i mer enn 3 sekunder. Du kan 
registrere opptil maksimalt fem numre i SOS-funksjonen. Telefonen 
vil ringe hvert nummer i tur og orden fra SOS 1, inntil et av disse 
svarer. LUCIA vil begynne å vibrere, SOS-knappen og tastaturet 
vil begynne å blinke, og LUCIA vil melde fra med stemmen OG på 
skjermen om at et SOS-anrop er i gang. Personen du ringer vil høre 
en melding som sier at dreier seg om et nødanrop, og at det bare er 
å trykke på en vilkårlig tast på telefonen for å kunne ta imot anropet. 
Denne prosessen gjør at anrop som ikke besvares av mennesker blir 
ignorert (for eksempel automatiserte svar). Så snart nødanropet er 
akseptert av noen, vil LUCIAs høyttaler aktiveres slik at du kan bruke 
telefonen i håndfri modus.
Hvis du vil avbryte SOS-anropet må du trykke på END-knappen.
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LYDBOOSTER

ADVARSEL: Lydboosterfunksjonen må brukes med varsomhet. 
Denne funksjonen er for tunghørte, og kan forårsake hørselsskader 
for brukere som ikke har slike problemer. Lydboosterfunksjonen 
forsterker lydvolumet på LUCIA-telefonen i øre- og hodetelefonene 
(hvis slike er koblet til via lydporten). 
Slik aktiverer du lydboosteren: Ved å trykke på lydboosterknappen 
på høyre kantside av telefonen mens du snakker i telefonen aktiverer 
du lydboosteren, og lydvolumet økes. Lyden vil holde seg på det 
nivået til samtalen er over, og lydboosteren vil slås av automatisk 
når samtalen er over. Du kan også deaktivere lydboosterfunksjonen 
ved å trykke en gang til på lydboostknappen.

Merk: SOS-anropsfunksjonen fungerer bare hvis du har en aktiv 
trådløs tjeneste. I nødstilfeller vil du alltid kunne ringe nødnummeret, 
uansett om du har resterende kreditt eller ikke. Nødnummeret er 
112 i de fleste land i Europa (Storbritannia > 999 / USA, Canada og 
Mexico > 911). Du kan også registrere 112-nummeret som ditt siste 
SOS-nummer, for å være sikker på at du virkelig når fram til noen 
som kan hjelpe, hvis dine personlige SOS-kontakter ikke svarer.
ADVARSEL: SOS-funksjonen er ikke noe alternativ til å ringe 112. Hvis 
du trenger nødhjelp fra politiet, legevaktsentralen eller brannvesenet, 
slå 112 (Storbritannia > 999 / USA, Canada og Mexico > 911). Vi kan 
ikke gi noen garanti for om og hvordan SOS-funksjonen vil fungere. 
Verken Antarus SA eller noen av deres representanter, agenter 
eller distributører kan holdes ansvarlig for skade eller tap i en 
reklamasjonssak som resultat av at SOS-funksjonen ikke fungerte 
tilfredstillende.
Vibrering: Du finner alternativet “Vibrering” under kategorien “Lyd” i 
“Innstillinger”. For at du skal bli varslet om innkommende anrop, kan 
du slå på vibreringsfunksjonen. Du vil dermed merke at telefonen 
vibrerer når det kommer inn et anrop. Du har tre valgmuligheter: 
Alltid, aldri og stillemodus.
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