
ARTFONE CF241A 
 
 
 

 



 
 

1. Vänster mjukknapp: Bekräfta val / gå till meny  
2. Kameraknapp: gå till kamera 
3. Höger mjukknapp: gå tillbaka / gå till telefonbok  
4. Grön knapp: gör ett samtal / svara på samtal / kolla log 
5. Navigeringsknapp: gå upo eller ner  
6. Röd knapp: Ström på eller av / avsluta samtal / gå tillbaka till standby  
7. Snabbuppringning (M1 and M2): Tryck länge på lägg till kontakter från 

telefonbok, sedan ring direkt  
8. SMS knapp: en touch för inbox  
9. * Knapp: Långt tryck för att gå till FM radio 
10.# Knapp: Långt tryck för att gå till “Mötesläge” eller “Allmänt läge” 
11.+ Knapp: Volym upp 
12.  - Knapp: Volym ner  
13.  Ficklampa  

  



Ikonbeskrivning 
 

Visar aktuell GSM signal 

 Olästa meddelanden  

 Visar normal profil 

 Hörlurar inkopplade 

 Alarm är satt 

Slå på Bluetooth 

Batteristatus 
 
 
LED indikator ljud  

  
Det finns två LED indikator ljus.  Den första indikerar inkommande samtal, medan 
den andra är för SMS. Under laddningsprocessen kommer LED ljud blinka 
alternerande. 
  



Hur slår man på den? 
 

Tryck på den röda knappen i 2.5 sekunder. 
 
Hur slår man av den? 
 

Se till att knappsatsen är olåst, tryck sedan på den röda knappen i 2.5 
sekunder. 
 
Hur använder man ficklampan? 
 

Tryck bara på knapp #15 på sidan för att sätta på eller av ficklampan. 
 
Hur använder man SOS funktionen? 
 

- Status: Sätt funktionen på eller av här:  
- SOS nummer: Denna är väldigt viktig, du kan sätta max 5 telefonnummer här. 

När du trycker på SOS knappen, kommer mobilen slå numrena en och en 
automatiskt. 

- SOS SMS: Du kan redigera SMS 
- SOS SMS ON/OFF: Du kan slå på eller av SOS meddelanden 

 
Hur ringer man? 
 

1. Snabbuppringning: tryck M1/M2, eller tryck länge på nummer 1-9 
2. Skriv in nummer och tryck på den gröna knappen  
3. Hitta en kontakt i telefonboken och tryck på den vänstra gröna knappen  
4. SOS specialuppringning: tryck på SOS knappen, så rings förinställt SOS 

nummer upp automatiskt  
 

Voluymjustering  
 

Tryck på sidoknappen + eller – för att justera volymen. 
 



Hur ändrar man signal/meddelande signal/volym? 
 

Gå till inställningar → Profil → Allmänt→ Anpassa 
 
Återställ till fabriksinställningar: 

 
Inställningar → Mobilinställningar → Återställ fabriksinställningar → Lösenord 

är 1234 
 
 
FAQ 
 

1. SIM kort: stödjer nano och micro SIM, men är bäst med ett standard SIM kort. 
 

 
 

2. Fungerar denna mobil med 3G nätverk? 
Nej, det är en 2G GSM mobil, som stödjer quad bands: 

850/900/1800/1900 
 

3. Är mobilen olåst? 
Ja, alla Artfone mobiler är olåsta och fungerar väl med 2G GSM 

nätverk runt om i världen. 



 
4. Inkluderar mobilpaketet hörlurar? 

Nej, men den har en 3.5mm port, kompatibel med de flesta hörlurar på 
marknaden. 
 
 


