BlindShell Classic – Hurtig Start Guide
Denne hurtig guide hjælper dig med at komme godt i gang med din nye BlindShell Classic telefon.
Du kan finde yderligere oplysninger om telefonen i brugervejledningen.
- Der medfølger ikke et SIM-kort – du skal bruge dit eget eller købe et hos din teleudbyder.
- Tag telefonen ud af kassen. Identificer batteriet blandt det andet tilbehør pakken - det er en fladformet
hård genstand.
- På telefonen stikker der et lille stykke papir ud på siden, som hjælper dig med at tage bagcoveret af første
gang. Træk op i papiret og du kan nu fjerne coveret. Du vil nu kunne mærke et lille hulrum, som er selve
batterikammeret, hvor batteri og SIM-kort skal placeres.
- Indsæt et SIM-kort. For at gøre det skal du først vende telefonen så batterikammeret er foran dig. Nederst
i batterikammerets bund finder du to holdere til SIM-kort. Holderen til højre (SIM 1) understøtter 4G.
Placer SIM-kortet i mellemrummet mellem de to SIM-kort holdere, så den skrå kant på SIM-kortet er at
mærke i øverste højre hjørne. Tryk let på SIM-kortet med en fingerspids og skub det forsigtigt helt til højre.
- Isæt batteriet. Find det lille hak, der er på batteriets korte side. Det lille hak skal vende mod bunden af
telefonen og pege opad. Skub nu batteriet fra top mod bund og pres det stille og roligt på plads.
- Sæt bagcoveret på telefonen. Pres på coverets kanter, indtil du hører kliklyde - det betyder, at dækslet er
monteret korrekt.
- Tænd for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder. Tænd/sluk-knappen er den
anden knap fra toppen på højre side af telefonen.
- Telefonen tændes og en interaktiv vejledning starter.

# Forside

Hurtig guide
Garantikort
Overensstemmelseserklæring

For yderligere information se: www.blindshell.dk og www.synsnerven.dk.

# Garantikort

Garantikort for Blindshell Classic
Fulde navn
Telefonnummer
Adresse
E-mail
Købsdato (DD / MM / ÅÅÅÅ)
Forhandlerens navn og adresse
Serienummer

# Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring
Produkt beskrivelse
Produkt: Mobiltelefon med GSM, WCDMA, LTE, Bluetooth, WIFI og GPS.
Model:

Personansvarlig for mærkning af denne erklæring: Michael Krejci
Dato: 2018

# Telefonbeskrivelse

LCD-skærm
Multifunktionsknap
Lydstyrke ned
Lydstyrke op
Bekræft og opkald
Tilbage og tænd/sluk
Numerisk tastatur
Hovedtelefonstik

USB
Kamera
LED lommelygte
Højttaler
SOS-nødknap
Hovedtelefon
Mikrofon
Batteri
SD-kort holder
SIM-kort holdere
Antenne
Åbnings slids

