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GUIDE
SNABBSTARTS-

Välkommen till

www.luciaphone.com

Mobiltelefon för personer som är blinda
eller har nedsatt syn eller hörsel samt
för äldre.
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Mer support
Besök www.luciaphone.com/support för mer information, däribland:
• En nedladdningsbar PDF-version av snabbstartsguiden till LUCIA
• En nedladdningsbar PDF-version av användarhandboken till LUCIA
• Självstudievideor
• Vanliga frågor

Kundsupport
Om du har frågor kan du även kontakta kundsupport:
• Webbchatt: www.luciaphone.com/support
• E-post: service@luciaphone.com
• Telefon: +41 41 51 00 800

Medföljer LUCIA-telefonen:

LUCIA MOBILTELEFON

LUCIA
mobiltelefon

Batteri USB-kabel 
typ C

Vägg-
laddare

Snabbstarts-
guide
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INNAN DU BÖRJAR

LADDA LUCIA

Sätt i batteriet och SIM-kortet. Följ anvisningarna på sida 8. Du måste 
ladda enheten helt innan du använder den för första gången. Anslut 
LUCIA-telefonen till ett vägguttag med hjälp av väggladdaren och 
den USB-kabel av typ C som medföljde telefonen. Du kan använda 
telefonen medan den laddas. Slå PÅ telefonen. Du slår PÅ telefonen 
genom att dra skjutreglaget uppåt och hålla kvar det i det läget i 
minst 3 sekunder. Du kommer att känna en vibration, som talar om 
för dig att telefonen startar aktiveringsprocessen. Efter vibrationen 
kan du släppa skjutreglaget. Några sekunder efter vibrationen börjar 
LUCIA tala.

Anslut kabeln till telefonen för att ladda batteriet.
Laddaren levereras i två delar: en väggladdare och 
en USB-kabel av typ C. Sätt i den större av de två 
ändarna i USB-porten på väggladdaren. Du är nu 
redo att ansluta och ladda telefonen.

ALLMÄN BESKRIVNING

Låt LUCIA mobiltelefon läsa för dig med sitt inbyggda talstöd.
Informationen på skärmen läses upp. Rulla genom kontaktlistan och 
hör namnen läsas upp eller öppna ett textmeddelande, så läser LUCIA 
upp det för dig. Det är precis lika enkelt att skriva textmeddelanden. 
Medan du skriver läses varje bokstav och färdiga ord upp högt. LUCIA 
mobiltelefon har en enkel meny och beröringskänsliga, färgkodade 
knappar. Du kommer även att gilla sifferknappsatsen med de stora 
och ordentligt åtskilda, 
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beröringskänsliga knapparna, som ser till att du träffar rätt knapp 
varje gång.
• Läser upp datum, tid, mobilnätsoperatör, signalstyrka och 

återstående batteriladdning
• Väljer bland tillgängliga språk och röster
• Läser upp namnen som finns sparade i Kontakter för inkommande 

samtal
• Justerar talhastigheten mellan 80 % och 200 % i steg om 10 %
• Hjälper dig att snabbt hitta det du söker med det enkla 

menysystemet
• SOS-knapp
• Ljudförstärkning
• Kompatibel med hörapparater
• Olåst för kompatibla GSM-nät

ORIENTERING – FRAMSIDA

I det här avsnittet antar vi att telefonen ligger platt på bordet med 
knapparna närmast dig.

Inbyggd hörlur

Knappen End (Avsluta)/
Avbryt/Tillbaka

Knappen OK

Navigeringspil (uppåt)

Knappen Call (Samtal)

Navigeringspil (nedåt)

Sifferknappsats

Mikrofon
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På telefonens framsida finns fem knappar nedanför skärmen. Till 
vänster finns den fyrkantiga knappen CALL (grön) och till höger finns 
den runda knappen END/Avbryt (röd). Mellan dessa knappar hittar 
du navigeringsknapparna uppåt/nedåt. Mellan navigeringspilarna 
finns den mindre, rektangulära knappen OK (blå).
Omedelbart ovanför skärmen, i mitten, finns den inbyggda hörluren. 
Sifferknappsatsen är placerad på telefonens nedre del. Den är 
ordnad i standardmönstret med fyra rader om tre knappar, där den 
första raden, från vänster till höger, innehåller ett, två och tre. Den 
andra raden har fyra, fem och sex. Den tredje raden innehåller sju, 
åtta och nio. Den sista raden har stjärna, noll och fyrkant (telefonen 
kallar fyrkantsknappen för ”nummertecken”).

ORIENTERING – KANTER

Högerkanten
Det finns tre knappar på den här 
kanten. De är följande, uppifrån 
och ned: knappen Upprepa 
tal, knappen Ljudförstärkning 
och skjutreglaget för låsning/
upplåsning och påslagning/
avstängning. Knappen Upprepa 
tal fungerar även som telefonens 
statusknapp och som PÅ/AV-
knapp för Talstöd.

Knappen Upprepa tal/
Status

Knappen 
Ljudförstärkning

Skjutreglaget för 
låsning/upplåsning
och påslagning/
avstängning
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Knapp för
volymjustering 

+

-

Den här justeringsknappen 
ställer in talvolymen när inget 
samtal pågår och hörlursvolymen 
när samtal pågår. Obs! Om du 
sänker talvolymen så den blir 
lägre än minimivolymen stängs 
talfunktionerna i princip av och 
LUCIA kommer inte längre att tala.

ORIENTERING – ÖVERKANT, UNDERKANT OCH BAKSIDA

Överkanten
På överkanten, nära telefonens 
högra ände, finns ett litet runt hål, 
som är hörlursuttaget. Det är ett 
standarduttag för en 3,5 mm-kontakt.
Underkanten
På underkanten, till vänster finns 
en USB-port av typ C som används 
för laddning. Till höger finns små 
öppningar för högtalaren.

Hörlurs-
uttag

USB-uttag 
typ C Högtalare

Baksidan
Baksidan är ett massivt lock i ett stycke med infälld SOS-knapp 
mitt upptill. Baksidan fungerar även som batterilock och hålls på 
plats av fästen på insidan. Till höger på underkanten finns en liten 
försänkning som används för att öppna locket.

Vänsterkanten
På vänsterkanten, nära telefonens 
överkant, finns knappen för 
volymjustering. Tryck upptill på 
knappen om du vill höja volymen 
och nedtill om du vill sänka den.
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12:08
Ringa Meny

DISPLAYSKÄRM

• Hemskärmen har flera ikoner ordnade runt skärmen. Upptill till 
vänster finns indikatorn för signalstyrka. I mitten finns indikatorn 
för Talstöd/text till tal. Om den är överkorsad är Talstöd avstängt 
och då kommer LUCIA inte att tala. Till höger finns batteriindikatorn. 
Ikonen föreställer ett batteri. När batteriet är fullt visas även ikonen 
som fylld. När den laddning som finns kvar i batteriet minskar visas 
batteriikonen som endast delvis fylld.

• Med standardinställningen visas tiden mitt på skärmen.
• Om vi antar att knappsatsen är olåst (se Slå på och stänga av 

telefonen) visas orden ”Meny” och ”Ringa” i blått respektive grönt 
längst ned på skärmen. Om du vill öppna ”Meny” trycker du på den 
blå OK-knappen i mitten. Om du vill använda ”Ringa” trycker du på 
den gröna CALL-knappen för att ringa ett samtal efter att ha slagit 
ett nummer eller valt ett telefonnummer från Kontakter. 

• Om du vill höra telefonens status, med information om datum och 
tid, batterinivå och operatör, trycker du bara på knappen Upprepa 
tal på telefonens högerkant (när hemskärmen visas).

Signalstyrka Batteriindikator

Tid och datum

MenyRinga
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Sätta i SIM-kortet och batteriet
Nedan följer anvisningar om hur du tar ut batteriet och sätter i eller 
tar ut ett SIM-kort. Observera att LUCIA är en olåst GSM-mobiltelefon 
som fungerar på alla GSM-nät.

Ta bort batterilocket
Stäng av telefonen innan du tar ut batteriet. Vänd på 
den så att skärmen är vänd nedåt, med knapparna 
närmast dig. Batterilocket på LUCIA-telefonen är 
ett lock i ett stycke tvärs över telefonens baksida. 
Det finns en försänkning i det nedre vänstra hörnet. 
Börja lyfta locket från det här hörnet för att lossa 
det andra fästet på ett säkert sätt. 

Ta ut batteriet
Du tar ut batteriet genom att helt enkelt börja lyfta 
det från nederkanten.

Sätta i/ta ut SIM-kortet
Om du behöver ta ut eller sätta i ett SIM-kort ska 
du följa dessa anvisningar: SIM-kortsbrickan finns 
i batterifackets nedre vänstra hörn, under batteriet. 
SIM-kortet ligger med metallkontakterna vända 
nedåt och det avklippta hörnet upptill till vänster. 
SIM-kortsbrickan är täckt av en metallbrygga. Ta 
loss SIM-kortet från dess hållare, rikta in SIM-kortet 
så att metallkontakterna vänds nedåt och det 
avklippta hörnet placeras upptill till vänster. Skjut 
in SIM-kortet i SIM-brickan under bryggan, som 
bilden visar. SIM-kort av standardtyp ska användas 
i LUCIA-telefonen.

KOMMA IGÅNG
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Till höger om SIM-kortet finns en kortplats. Om ett kort är isatt i din 
telefon lagrar kortet fler röster för telefonen och då får det inte tas bort 
eftersom telefonen inte skulle fungera korrekt utan det här kortet.

Sätta i/byta batteriet
Batteriet kan bara placeras på ett sätt i facket. 
Tvinga inte in det eftersom det kan skada 
telefonen. Batteriet har guldfärgade kontakter på 
en av sina kanter. Rikta in dessa kontakter mot de 
tre kontakterna upptill till höger i batterifacket. För 
först in batteriet mot kontakterna och lägg sedan 
batteriet platt i facket.
Det finns även en svart triangel i batterifackets övre 
högra hörn och en vit triangel på batteriet, som 
anger rätt position för batteriet.

Sätta på batterilocket
Placera batterilocket mot telefonens baksida och 
tryck runt kanterna tills fästet, som finns längs med 
telefonens kanter, låses fast.

Du slår på telefonen genom att dra 
skjutreglaget uppåt och hålla kvar 
det i det läget i minst 3  sekunder. 
Telefonen kommer att vibrera för 
att tala om för dig att den startar 
aktiveringsprocessen. När den 
vibrerar kan du släppa skjutreglaget. 
Inom några sekunder börjar LUCIA 
tala.

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV TELEFONEN
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Den första gången du slår på telefonen uppmanas du att välja 
språk och röst samt att ställa in datum och tid. Välj önskat språk 
med hjälp av pilarna. LUCIA läser upp det för dig. Bekräfta ditt 
val genom att trycka på OK. Välj aktuellt år med hjälp av pilarna. 
LUCIA läser upp det för dig. Tryck på OK för att gå till månaden. 
Använd pilarna för att välja aktuell månad och tryck på OK. Välj 
sedan dag och tryck på OK. LUCIA läser upp hela det datum du 
har ställt in innan den ber dig att ange tiden. Följ samma process 
för att ställa in tiden. Du kan justera tid och datum när som helst.

När telefonen lämnas oanvänd 
under en viss tid aktiveras 
knappsatslåset automatiskt. Du 
kan låsa upp knappsatsen genom 
att dra skjutreglaget för låsning/
upplåsning på telefonens högerkant 
uppåt. Du kan även låsa telefonen 
genom att dra skjutreglaget för 
låsning/upplåsning uppåt.

När du vill stänga av telefonen 
ska du först kontrollera att 
knappsatslåset inte är aktivt och 
att du är på hemskärmen. Dra 
skjutreglaget uppåt och håll kvar 
det i minst 3 sekunder, tills du hör 
en signal som informerar dig om 
att telefonen stängs av.
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RINGA ETT SAMTAL OCH SVARA PÅ ETT SAMTAL

När hemskärmen visas kan du ringa ett 
samtal genom att helt enkelt slå numret 
med knappsatsen och trycka på den gröna, 
fyrkantiga CALL-knappen följd av den blå OK-
knappen eller CALL-knappen igen. Tryck på 
den runda, röda END-knappen om du behöver 
radera felaktiga knapptryck. Du behöver inte 
vänta på att LUCIA ska läsa upp varje siffra.
Du kan när som helst trycka på knappen Upprepa tal på telefonens 
högerkant för att få siffrorna du har skrivit upplästa. Numret du 
ringer kommer även att upprepas när du trycker på CALL-knappen.
Om du vill ringa till en kontakt ska du antingen trycka på nedåtpilen medan 
hemskärmen visas eller trycka på OK för att öppna huvudmenyn och 
navigera nedåt till Kontakter. När du öppnar kontaktlistan läses din första 
kontakt upp för dig. Kontakterna är ordnade i bokstavsordning. Använd 
navigeringsknapparna för att markera den kontakt som du vill ringa upp. 
Välj sedan det av kontaktens nummer som du vill slå (arbete, hem eller 
mobil) och tryck på CALL-knappen. Eller tryck på OK-knappen – då ombeds 
du bekräfta att du vill ringa upp kontakten. Bekräfta genom att trycka på OK 
eller gå tillbaka genom att trycka på den runda END-knappen. 
När du vill avsluta ett samtal trycker du bara på den runda END-knappen. 
Om du vill svara på ett samtal trycker du bara på den fyrkantiga 
CALL-knappen.

Tryck på OK

CALL

Slå numret
2

1

3

Den här loggen ger dig åtkomst till uppringda nummer, mottagna samtal 
och missade samtal. Du navigerar till Samtalsloggen från hemskärmen 
genom att trycka på OK-knappen. Använd navigeringspilarna för att 
markera Samtalslogg och tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta. 
Samtalsloggen innehåller tre undermenyer. De är Uppringt, Mottagna 
samtal och Missade samtal. Du kan visa varje undermeny genom att 
använda navigeringspilarna för att markera den undermeny du vill 

SAMTALSLOGGEN
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Använd navigeringspilarna för att flytta 
genom listan. Tryck på den fyrkantiga 
CALL-knappen om du vill ringa numret 
eller tryck på OK-knappen om du vill 
höra mer information om samtalet. 
Telefonnumret samt datum och tid 
för samtalet läses då upp. Ring upp 
genom att trycka på den fyrkantiga 
CALL-knappen eller gå tillbaka till 
samtalslistan genom att trycka på den 
runda END-knappen.

Navigera Gå tillbakaSamtal Information

LÄGGA TILL EN KONTAKT
Du lägger till nya kontakter från undermenyn Kontakter genom 
att välja Lägg till kontakt och trycka på den blå OK-knappen. Du 
ombeds sedan att ange kontaktens namn. Ange namnet med 
hjälp av knappsatsen. Sifferknappsatsen använder den vanliga 
metoden för textinmatning med sifferknappsatser. Tryck helt enkelt 
på relevant knapp rätt antal gånger utan att göra någon paus, så 
skrivs motsvarande bokstav in. Du växlar mellan versaler, gemener 

visa och trycka på OK-knappen för att bekräfta. Varje undermeny 
visar samtalen efter namn om de finns i din kontaktlista eller efter 
nummer om de inte gör det. Den ger även information om antalet 
samtal efter att namnet eller numret har meddelats.

och siffror genom att trycka på fyrkantsknappen. När du har angett 
namnet trycker du på den blå OK-knappen för att fortsätta mata 
in kontaktens uppgifter. Du ombeds sedan att ange kontaktens 
nummer. Tryck en gång till på OK för att spara kontakten. Välj sedan 
identifieraren för kontaktens telefonnummer – arbete, hem eller 
mobil. Tryck på den blå OK-knappen för att bekräfta eller på den röda 
END/Avbryt-knappen för att gå tillbaka och ändra information. I det 
senare fallet använder du den röda END/Avbryt-knappen för att radera 
eventuella fel. LUCIA bekräftar då att kontaktens nummer har sparats 
korrekt. Nya kontakter får automatiskt standardringsignalen tilldelad. 
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Gå tillbaka

INSTÄLLNINGAR

Om du vill öppna ”Inställningar” från hemskärmen trycker du på OK-
knappen och använder sedan navigeringspilarna för att markera 
”Inställningar”. Tryck på OK. Använd navigeringspilarna för att markera 
det inställningsalternativ som du vill öppna och tryck på OK.
Datum och tid: Inställningsalternativet Datum och tid finns i ”Datum 
och tid” under kategorin ”Allmänt” i ”Inställningar”. Ange år, månad 
och dag med hjälp av navigeringspilarna. Rulla uppåt eller nedåt tills 
du når önskade värden för år, månad och dag. Kontrollera ditt val och 
tryck sedan på OK-knappen. Du kan använda samma process för att 
ange tiden. 
Språk: Inställningsalternativet ”Språk” finns under kategorin ”Allmänt” 
i ”Inställningar”. Det finns flera olika språk- och röstalternativ att välja 
bland. Använd navigeringspilarna för att markera önskat språk och 
tryck sedan på OK-knappen för att välja det. Då ändras menyn och 
talstödet till det valda språket. Därefter måste du välja vilken röst du 
vill använda, bland de röstnamn som finns tillgängliga, med hjälp av 
uppåt- och nedåtpilarna. Spara ditt val genom att trycka på OK. Det 
sker en fördröjning på ca fem sekunder, varefter LUCIA bekräftar ditt 
val.
Talstöd: Inställningsalternativet ”Talstöd” finns under kategorin 
”Ljud” i ”Inställningar”. Använd uppåt- eller nedåtpilarna för att 
markera Ljud och tryck på OK. Markera Talstöd och markera önskat 
röstnamn. Bekräfta genom att trycka på OK. Det sker en fördröjning 
på ca fem sekunder, varefter LUCIA bekräftar ditt val. 

Du kan även lägga till ett nummer i dina Kontakter från Samtalsloggen  
eller från Meddelanden. När en lista i samtalsloggen visas markerar 
du numret som du vill spara i Kontakter och trycker sedan på NOLL-
knappen. LUCIA ber dig då att ange ett namn. Slutför det här steget 
genom att följa samma process som när du lägger till en kontakt 
manuellt. Om du vill lägga till ett nummer från dina meddelanden går 
du till Inkorg på undermenyn Meddelanden och trycker på OK. Markera 
numret som du vill spara i dina Kontakter, tryck på OK och välj sedan 
”Spara nummer”. De återstående stegen för att lägga till numret i dina 
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Talhastighet: Alternativet ”Talhastighet” finns under kategorin ”Ljud” 
i ”Inställningar”. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att öka eller 
minska talhastigheten och tryck på OK för att bekräfta. Ställer in 
hastigheten på mellan 80 % och 200 % i steg om 10 %.
Färgschema: Inställningsalternativet ”Färgschema” finns under 
kategorin ”Skärm” i Inställningar. Markera ”Färgschema” och tryck på 
OK för att bekräfta. Ändra hur menyer visas på skärmen. De kan visas i 
olika färgkombinationer. Använd navigeringspilarna för att välja önskad 
färgkombination och tryck sedan på OK-knappen för att spara.
Ljusstyrka: Inställningsalternativet ”Ljusstyrka” finns under kategorin 
”Skärm” i ”Inställningar”. Skärmens ljusstyrka kan justeras 
mellan 0 och 100. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att ändra 
ljusstyrkan i steg om 5 % och tryck sedan på OK-knappen för att spara.
Ringsignaler: Inställningsalternativet ”Ringsignaler” finns under 
kategorin ”Ljud” i ”Inställningar”. Det finns olika ringsignaler att 
välja bland. När du lägger till en ny kontakt får den automatiskt 
standardringsignalen.
SOS: För att slippa oroa dig kan du ställa in nödkontaktnummer 
som rings upp automatiskt när du håller SOS-knappen på telefonens 
baksida intryckt i tre sekunder eller längre tid. Du kan ställa in högst 
fem  nummer för SOS-funktionen. Telefonen kommer att försöka 
ringa upp varje nummer i turordning, med början från SOS  1, tills 
någon svarar. LUCIA börjar vibrera, SOS-knappen och knappsatsen 
börjar blinka och LUCIA meddelar med tal och på skärmen att 
SOS-uppringning pågår. Personen du ringer till kommer att höra ett 
meddelande som säger att det här är ett nödsamtal och uppmanar 
honom eller henne att trycka på valfri siffra på sin telefon för att 
acceptera samtalet. Den här processen hjälper till att bortse från 
samtal som inte besvaras av en människa, t.ex. samtal som kopplas 
till telefonsvarare. När nödsamtalet har accepterats aktiveras LUCIAs 
högtalartelefon, så att LUCIA-användaren kan använda telefonen i 
handsfreeläge.Om du vill avbryta processen för SOS-uppringning 
trycker du på END-knappen.
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LJUDFÖRSTÄRKNING

VARNING: Var mycket försiktig när du använder alternativet 
Ljudförstärkning. Det här alternativet är avsett för användare med 
hörselnedsättning och kan orsaka hörselskador för personer som 
inte har några befintliga problem.
Ljudförstärkning ökar LUCIA-telefonens ljudvolym i den inbyggda 
hörluren och i externa hörlurar (om de är anslutna till ljuduttaget).
Aktivera Ljudförstärkning: Håll in knappen Ljudförstärkning på 
telefonens högerkant under ett telefonsamtal om du vill aktivera 
Ljudförstärkning, så höjs ljudet. Förstärkningen förblir aktiv tills 
samtalet avslutas och stängs av automatiskt efter avslutat samtal. 
Ljudförstärkning kan även inaktiveras genom ett andra tryck på 
knappen Ljudförstärkning.

Obs! SOS-samtalsfunktionen fungerar bara om du har en aktiv 
tjänst för mobil kommunikation. I en nödsituation har du dock alltid 
möjlighet att ringa till larmcentralen, oavsett om du har ett positivt 
saldo eller inte, på numret 112 i de flesta europeiska länder 
(Storbritannien > 999 / USA, Kanada och Mexiko > 911). Du kan även 
ställa in 112 som ditt sista SOS-nummer för att vara säker på att kunna 
få hjälp om samtalen till andra nummer från din SOS inte besvaras.
VARNING: SOS-funktionen är inte ett alternativ till att ringa 112. Om du 
befinner dig i en nödsituation och behöver hjälp av polis, ambulans eller 
brandkår ska du ringa 112 (Storbritannien > 999 / USA, Kanada och 
Mexiko > 911). Vi lämnar inga garantier eller utfästelser om huruvida 
och hur SOS-funktionen kommer att fungera. Varken Antarus SA eller 
dess tjänstemän, ombud eller återförsäljare kan hållas ansvariga för 
några som helst anspråk, skador eller förluster som uppstår till följd 
av att SOS-funktionen inte fungerat korrekt.
Vibrera: Inställningsalternativet Vibrera finns under kategorin 
”Ljud” i ”Inställningar”. Du kan aktivera funktionen Vibrera om du vill 
uppmärksammas på eventuella inkommande samtal genom att 
telefonen vibrerar. Det finns tre olika alternativ: Alltid, Aldrig och 
Ljudlöst läge.
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