
 

ARTFONE C1 
 
 

 



 

 
 

1. Mottagare 
2. LCD 
3. Vänster mjuk knapp  
- För att gå till huvudmenyn i standby läge  
- Bekräftar val  
- Aktiverar den valda funktionen (OK) 

 
 

4. Höger mjuk knapo:  
- I standby läge, tilldelad "kontakt" funktion 
- Lämna menyn eller lämna nuvarande drift  
- Andra tilldelningar beror på sammanhanget  

 



 

5. Upp/ner knapp:  
- Navigera i menyn  
- “Upp” genvägar till meddelanden, “ner” genvägar till Multimedia. 

 
6. Grön knapp: svara/utför samtal  
7. Röd knapp: Avsluta samtal, Power på/av 
8. Numrerad knappsats  
9. Numrerad 0 knapp eller långt tryck för att ändra mötesläge 
10.  3.5mm ljudutgång  
11.  Micro USB uttag 
12.  Ficklampa LED 
13.  Lås knappsats  
14.  Lås upp knappsats  
15.  Sidoknapp för att slå på/av ficklampa  
16.  Sidoknapp för volym +/- 

 
 
Ikon beskrivning 
 

Visar nuvarande GSM signal 

 Olästa meddelanden 

 Visar normal profil 

 Hörlurar inkopplade  

 Alarm är satt  

Påslagen Bluetooth 

Batteristatus  
  



 

Hur sätter man igång den? 
 

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

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

Tryck på No.15 knappen på sidan för att slå på eller av. 
 
Hur använder man SOS funktionen? 
 

- Status: Slå funktionen på eller av här:  
- SOS nummer: Detta är välsigt viktigt, du kan inte sätta fler 5 mobilnummer 

här. När du trycker på SOS knappen, kommer mobilen ringa upp numrena en 
och en automatiskt.  

- SOS SMS: Du kan redigera SMS 
- SOS SMS PÅ/AV: Du kan slå SOS meddelanden på eller av 

 
Hur ringer man? 
 

1. Sätt in ett telefonnummer och tryck på den vänstra av de gröna knapparna 
2. Hitta en kontakt i telefonboken och tryck på den vänsta gröna  
3. SOS speciell uppringning: tryck på SOS knappen så ringer mobilen 

förinställda SOS nummer automatiskt 
4. Snabbuppringning  

 
 
 
 



 

 
Snabbuppringning  
 

 
 

Om du vill ringa upp snabbt och enkelt, kan du sätta snabbuppringning som 
visat ovan och du kan slå av den här funktionen. 
 
Volymjustering 
 

Tryck på sidoknappen + eller – för att justera volymen. 
 
Hur ändrar man ringsignal/meddelande ton/volym? 
 

Gå till inställningar → Profiler → Allmänt→ Anpassa 
 
Lösenord  

 
Säkerhetsinställningar → Mobilsäkerhet → Lösenordet är 1234 
Återställ inställningar → Lösenordet är 1234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FAQ 
 

1. SIM kort: stödjer nano och micro SIM, men det är bäst att använda ett 
standard SIM kort. 

 

 
 

2. Fungrar denn mobil med 3G nätverk? 
Nej, det är en 2G GSM mobil, stödjer quad band: 850/900/1800/1900 
 

3. Är mobilen upplåst? 
Ja, alla Artfone mobiler är upplåsta och fungerar väl 2G GSM nätverk i 

hela världen. 
 

4. Inkluderas hörlurar i paketet? 
Nej, men den har en 3.5mm port, kompatibel med de flesta hörlurar på 

marknaden. 
 

5. Hur använder man kameran? 
Gå till Multimedia och öppna Kamera. Ta genom att trycka på #1. 


