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Introduktion 

MiniVision 2 er en simpel mobiltelefon designet specifikt til ældre og synshandicappede - hvad end 
du er svagtseende eller blind. Med dets fysiske, alfanumeriske tastatur, en indbygget skærmlæser 
og med sine Talekommandoer er MiniVision 2 en 100 procent tilgængelig mobiltelefon, som endda 
er nem at benytte. 
Brugeroplevelsen og samtlige funktioner som du finder i MiniVision 2 mobiltelefonen er blevet 
tilpasset så der sikres en nem indlæringskurve, til ukompliceret brug i hverdagen. 
 
Denne brugervejledning er genereret med det formål at vejlede dig, trin for trin, til at benytte og få 
udbytte af de forskellige funktioner. Den supplerer Hurtig Start Guiden og giver dig mulighed for at 
få meget mere ud af din nye MiniVision 2 Mobiltelefon.
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Hvad du finder i pakken 

Din MiniVision 2 leveres med:  

• Batteri 

• En 110 / 220 Volt strømforsyning – 5 Volts USB 

• Micro USB kabel 

• Stereo hovedtelefoner med indbygget mikrofon 

• En ladestation 

• Beskyttelses etui 

Et beskyttelses etui Oversigten over tilbehør, konfiguration og produktversion kan variere fra land 
til land. 

Designet af og specielle kendetegn for produktet og tilbehør kan ændres uden varsel. 
Det anbefales altid kun at benytte KAPSYS autoriseret tilbehør. Brugen af uautoriseret tilbehør 
kan resultere i tab af ydeevne og / eller andre problemer, såvel som funktionsfejl der ikke dækkes 
af eventuel reklamation.
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Produktbeskrivelse 

Fronten  

Fronten af din nye MiniVision 2 er opdelt i to forskellige sektioner: 

Den øverste halvdel finder du en 2,3 tommer skærm som giver dig mulighed for at få en visuel 
reference af indholdet af din MiniVision 2. Du har rig mulighed for at justere på skærmens 
lysstyrke, størrelsen på tekst samt aktivere forskellige kontraster under « Visuelle skærm » 

Lige over selve skærmen er der placeret en højttaler som benyttes ved telefonopkald. 

I den nedre halvdel af din MiniVision 2 Mobiltelefon, neden under skærmen, finder du det fysiske 
alfanumeriske tastatur. Det fysiske alfanumeriske tastatur er ydermere opdelt i to sektioner: 

Den første og øverste del er beregnet til selve navigationen og styringen af din mobiltelefon, med 
mulighed for at tilgå menu systemet, justere på lydstyrken og udføre forskellige handlinger. 

Navigations- og Styringstasterne er fordelt således: 

En afrundet, rektangulær OK knap med en rug overflade befinder sig i midten af den øverste del. I 
området rundt omkring OK knappen finder du forskellige knapper som gør dig i stand til at 
navigere og udføre handlinger. Igennem hele denne brugervejledning vil vi benytte følgende 
termer: Knapperne Op, Ned, Venstre samt Højre refererer til brugen af joysticket. Den midterste 
del af selve joysticket kalder vi for OK knappen, fordi den gør dig i stand til at godkende og / eller 
vælge et element. 

Beskrivelse af brugen af navigationsknapperne: 

• Op: Navigerer til det forrige element. 

• Ned: Navigerer til det næste element. 

• Venstre: Nedsætter lydstyrken. 

• Højre: Øger lydstyrken. 

• OK: Godkender eller aktiverer det valgte element. 

For yderligere information skal du venligst gennemgå sektionen « Kom godt i gang ». 

Godt at vide: Trykker og holder du på OK knappen mens du befinder dig i et redigeringsfelt, vil 
Talegenkendelse blive aktiveret. Dette gør dig i stand til: 

• Påbegynde forskellige funktioner ved brug af tale direkte fra Hjemmeskærmen eller fra 
oversigten over dine applikationer (nøgleord). 

• Diktering af tekst ind i et redigeringsfelt. 

En internet forbindelse er nødvendig for at kunne bruge talegenkendelse (Wi-Fi eller 3G+ / 4G - 
kræver at et SIM kort er korrekt installeret og at du har et dataabonnement). 

For yderligere information herom, gennemgå venligst « Brug af Talekommandoer » samt « 
Diktering ved brug af talegenkendelse » sektionerne i denne brugervejledning. 

Til venstre for joystick er Menu samt Besvar opkald knapperne, henholdsvis førstnævnte øverst 
og andennævnt nederst. 

• Menu knappen symboliseres ved en visuel firkant og vil præsentere yderligere muligheder, 
der relaterer sig til den aktuelle funktion og / eller skærmbillede, hvor du aktuelt befinder 
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dig. Dette vil oftest give dig adgang til eksempelvis indstillinger eller yderligere funktioner, 
såsom: Godkend, Send, Annuller, Slet, Redigér og så videre. 

• Besvar opkald knappen er symboliseret med tre vertikale, og taktile grønne prikker, og du 
bruger tasten til at acceptere indgående opkald eller til at tilgå Telefon funktionen hurtigt og 
nemt. Tryk og hold på knappen og du kommer direkte til Opkaldshistorik.  

Placeret til højre for joystick er Tilbage samt Afbryd opkald knapperne, henholdsvis førstnævnte 
øverst og opdelt med et mellemrum i mellem dem. 

• Tilbage tasten er symboliseret med en visuel trekant, og denne gør dig i stand til at vende 
tilbage til det forrige skærmbillede eller slette en karakter i et redigeringsfelt. 

• Afbryd opkald knappen, som er symboliseret ved brug af tre horisontale og taktile røde 
prikker, bruger du til at afbryde et opkald, afvise et opkald, vende tilbage til 
Hjemmeskærmen - det er også denne tast du benytter til at aktivere din MiniVision 2 fra 
standby, ved et hurtigt tryk. Slutligt benytter du også denne knap til at slukke og tænde for 
din MiniVision 2, ved at trykke og holde. 

I Den nederste del af det fysiske tastatur finder du et alfanumerisk tastatur som giver dig 
mulighed for at indskrive information. Det består af i alt 12 taster (4 rækker af 3 taster): 

• Første række - Knapperne 1, 2, 3 

• Anden række - Knapperne 4, 5 og 6 

• Tredje række - Knapperne 7, 8 og 9 

• Fjerde række - Knapperne Stjerne, 0 samt Firkant 
Knap nummer 5 har en taktil markering. 
En mere specifik vejledning til brugen af det alfanumeriske tastatur finder du i sektionen « Skriv 
med det fysiske tastatur ». 

Øverste kant 

Oppe på toppen af din MiniVision 2 finder du en LED lampe som du kan bruge som lommelygte.  

Nederste kant 

Fra venstre til højre vil du finde en port til hovedtelefoner (audio jack), Micro USB porten til 
opladning efterfulgt af to kontaktflader som bruges til forbindelse med ladestationen. 

Bagcoveret 

I den øverste den af bagcoveret, fra venstre til højre, finder du kameraet, som du kan bruge både 
til at tage billeder med Kamera applikationen, finde eller få annonceret farver med Farvetester eller 
Genkend Pengesedler applikationen, og ved siden af en SOS knap efterfulgt af højttaleren.     
 
Bagcoveret på din MiniVision 2 kan fjernes helt og derved give adgang til batteriet, SIM kort 
bakken samt bakken til et micro SD kort.
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Aktivering 

Indsættelse af SIM kort 

Din MiniVision 2 er kompatibel med et NANO SIM kort (4FF formatet).  
For at sætte SIM kortet i din MiniVision 2 mobiltelefon skal du vende telefonen om, finde indhakket 
i nederste højre hjørne og løfte bagcoveret væk. SIM bakken er at finde neden under batteriet, 
øverst til venstre. 
Placer dit SIM kort i bakken placeret til højre for selve SIM kontaktfladerne - selve chippen skal 
pege nedad, og det afskårne hjørne nederst til venstre. Tryk forsigtigt på SIM kortet med spidsen 
af din finger og langsomt og roligt skubbe det mod venstre, så det glider ind på plads.  
 
Godt at vide: Du kan indsætte et micro SD hukommelseskort i bakken beregnet herfor - bakken 
finder du nederst, i selve området hvor batteriet skal monteres - indsæt et SD kort hvis du ønsker 
mere hukommelse til rådighed. 

Indsættelse af batteriet 

Indsæt batteriet i din MiniVision ved at placere bunden af batteriet i selve batteribakken først. Den 
nederste kant kan identificeres ved at være der hvor du finder de tre terminale forbindelser 
(messingkontakter). Klik derefter batteriet på plads. Batteriet passer perfekt og vil klikke nemt på 
plads, såfremt du har vendt det korrekt. Benyt aldrig kræfter eller værktøj til indsættelse af 
batteriet. Til sidst skal du blot genmontere bagcoveret. 

Oplad batteriet 

Før du begynder at tage din telefon i brug for første gang, anbefaler vi at oplade den i mindst fire 
timer. Efterfølgende kan du oplade batteriet som du finder nødvendigt, alt efter brugen. 

Batterilevetiden på din MiniVision 2 Mobiltelefon afhænger af, hvordan du bruger den. Jo mere du 
bruger den jo hurtigere vil batteriet blive fladt. Du kan optimere batterilevetiden ved at foretage 
enkelte justeringer og ændringer, såsom lysstyrken i skærmen, perioden for standby tilstand eller 
ved blot at slukke for Bluetooth og / eller Wi-Fi. For yderligere information herom, gennemgå 
venligst sektionen « Indstillinger ». 

For at oplade batteriet skal du tage det medfølgende USB kabel og sætte det ind i din MiniVision 
2, og den anden ende skal tilsluttes strømforsyningen. Herefter kan du sætte strømforsyningen til 
et strømstik. 

Godt at vide: Du kan også gøre brug af den medfølgende ladestation til at oplade batteriet. Tilslut 
dit USB kabel til ladestationen i stedet for din MiniVision 2 Mobiltelefon. Nu kan du blot placere din 
MiniVision 2 i ladestanderen for at starte en opladning. Bemærk venligst: Det er desværre ikke 
muligt at gøre brug af Beskyttelses etuiet samtidigt med ladestationen, du er nødsaget til at fjerne 
etuiet først, før du kan placere MiniVision 2 i ladestationen. 

Tænde og Slukke for din MiniVision 2  

For at tænde for din MiniVision 2 skal du trykke og holde på Afbryd opkald knappen, som du 
finder i højre side af den første og øverste del af tastaturet. Så snart din MiniVision 2 mobiltelefon 
vibrerer kan du slippe tasten. Såfremt den ikke vibrerer eller starter op, skal du tjekke hvorvidt 
batteriet er indsat korrekt, og hvis nødvendigt, gentage processen med indsættelse af batteriet. 
 
For at slukke for din MiniVision skal du ligeledes trykke og holde på Afbryd opkald tasten. 
Herefter skal du godkende at du ønsker at slukke for din MiniVision 2 ved at trykke på OK 
knappen. En hurtig vibration kan mærkes få sekunder før mobiltelefonen er helt slukket. 
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Dvaletilstand 

Når Hjemmeskærmen er aktiveret og din MiniVision er klar til brug, kan du trykke hurtigt på 
Afbryd opkald tasten og den vil derved gå i dvaletilstand.  

I denne dvaletilstand vil den visuelle skærm være slukket og tasterne på tastaturet vil være 
deaktiveret - alle funktioner vil dog stadig være aktive. Du vil derfor stadig kunne modtage opkald 
og beskeder. 

For at aktivere din MiniVision 2 mobiltelefon igen skal du blot trykke på Afbryd opkald tasten 
igen, hvorefter du vil vende tilbage til Hjemmeskærmen. Din MiniVision 2 vil som standard 
annoncere det aktuelle klokkeslæt samt batteriniveau. 

Godt at vide: MiniVision 2 indeholder en indstilling der hedder "Vågn op annoncering". Denne 
indstilling giver dig mulighed for at redigere annonceringen og derved selv bestemme hvilken 
information du ønsker at høre, når du aktiverer din MiniVision 2 (aktuelle dato, batteriniveau, 
Ubesvarede opkald, Beskeder og lignende). 

Brugen af denne funktion er beskrevet nærmere i « Skærmlæser » sektionen under Indstillinger. 

Lås dit SIM kort op med PIN kode 

Dit SIM kort er muligvis beskyttet af en fire cifret identifikationskode som kaldes for en PIN kode. 
Denne kode er beregnet til at beskytte dit SIM kort og dit abonnement mod misbrug. 

Har du et SIM kort med PIN kode aktiveret skal du, hver gang du tænder din MiniVision 2 efter den 
har været slukket, angive din PIN kode. For at låse dit SIM kort op og tilgå alle funktionerne på din 
MiniVision 2 skal du angive din PIN kode ved brug af det alfanumeriske tastatur og bekræfte med 
OK tasten. 

Så snart din PIN kode er godkendt vil din MiniVision 2 starte op på Hjemmeskærmen. 

Godt at vide: Såfremt den PIN kode du angiver ikke er korrekt efter i alt tre forsøg vil dit SIM kort 
blive blokeret, og du vil herefter være påtvunget til at angive en din otte cifrede PUK kode, som du 
har fået udleveret af din operatør, for at komme videre derfra. 

Godt at vide: Du kan altid ringe til Alarmcentralen (denne tjeneste udbydes ligeledes af din 
operatør) direkte via Menuen ved indskrivning af PIN kode (tryk på Menu tasten).
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Kom godt i gang 

Det helt basale om brugergrænsefladen 

Brugergrænsefladen på din MiniVision 2 er blevet udviklet med fokus på simplicitet: 

• Alle elementer der er visuelt præsenteret på din MiniVisions 2 visuelle skærm er opstillet i 
listeformat for at sikre en nem navigation, der er lineært opbygget. 

• Hver streng af information er præsenteret på én linje. 

• Tekststrenge som i længde overskrider skærmens størrelse vil automatisk blive læst, og 
begynde visuelt at rulle horisontalt, som en lysavis. 

• Som standard vil tekst som du ser på skærmbilledet være hvid på en sort baggrund. 

• Når du benytter Op og Ned tasterne til at navigere gennem din MiniVisions menu system vil 
teksten du har fokus i blive præsenteret i omvendte farver - hvilket betyder sort tekst på 
hvid baggrund. 

• Hvert element bliver læst af skærmlæseren 

• Når du åbner et nyt skærmbillede (aktiverer et element), så vil din MiniVision 2 placere dig 
på det første element og læse elementet for dig. 

• Når du navigerer tilbage til det forrige skærmbillede vil du automatisk blive placeret på det 
seneste valgte element. 

• Når du lander øverst eller nederst i en liste vil du høre et lydsignal og annonceringen af det 
pågældende element. 

• For at forsikre dig og bekræfte at en specifik handling er udført vil du i enkelte tilfælde få en 
annoncering som skærmlæseren vil læse for dig, og som hurtigt præsenteres visuelt i 
skærmbilledet - eksempelvis når en SMS besked er blevet afsendt. For at fjerne denne 
annoncering / meddelelse skal du blot trykke på en tilfældig tast og fortsætte med at bruge 
din MiniVision mobiltelefon. 

Navigering gennem menuen på din MiniVision 2 

Herunder præsenteres du for de forskellige taster der bruges til at navigere gennem din MiniVision 
2 mobiltelefons menu system: 

• Op tasten navigerer til det forrige elementet i den aktuelle liste. 

• Ned tasten navigerer til det næste element i listen. 

• Med OK knappen bekræfter du det valgte menu punkt, som aktuelt er i fokus.Normalt vil dét 
at bekræfte noget resultere i et nyt skærmbillede. 

• Tilbage knappen benyttes til at vende tilbage til det forrige skærmbillede (i tilfælde af 
fejlnavigation, eksempelvis). 

• Med Menu knappen kan du tilgå ekstra funktioner som relaterer sig til menuen som du 
befinder dig i. 

• Afbryd opkald tasten vil vende tilbage til Hjemmeskærmen. Såfremt du allerede befinder 
dig på Hjemmeskærmen vil du aktivere dvaletilstand i stedet for. 

 
Godt at vide: Trykker og holder du på Op tasten vil du springe direkte til det første element i en 
aktuel liste, og trykker og holder du på Ned tasten vil du springe direkte til det nederste element. 
En beskrivelse af alle tilhørende funktioner til de forskellige taster er at finde i sektionen « Indeks 
– Navigationstasterne». 

Juster lydstyrken på din MiniVision 2 

Med Venstre og Højre tasterne kan du åbne lydstyrke kontrolpanelet på din MiniVision 2 
mobiltelefon. Du kan justere på tre forskellige lydstyrke områder, som er som følger: 

• Stemme (Generelt) - 15 niveauer: Lydstyrke på skærmlæser samt FM Radio. 

• Alarm - 7 niveauer: Lydstyrken på alarmen. 

• Ringetone - 7 niveauer: Lydstyrken på indgående opkald. 
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Så snart du har kontrolpanelet med lydstyrke åbnet skal du benytte Op og / eller Ned tasterne for 
at navigere til det pågældende område for lydstyrke som du ønsker at justere. Som standard vil du 
have fokus i Stemme først. Benyt herved Venstre tast til at sænke lydstyrken for det pågældende 
område, eller Højre tast for at øge den. 

Kontrolpanelet med mulighed for at justere lydstyrken vil automatisk lukke efter fem sekunders 
inaktivitet. Du kan dog til enhver tid selv lukke for kontrolpanelet ved at trykke på OK knappen eller 
ved at benytte Tilbage knappen. 

Godt at vide: Lydstyrken for kommunikation (tale) uafhængig af ovenstående lydstyrke områder. 
Denne kan du justere direkte under et igangværende opkald ved brug af Venstre eller Højre 
tasterne. 

Godt at vide: Justerer du Ringetone niveauet helt ned til 0 vil det være det samme som "Lydløs" 
(vibration og ringetone deaktiveret). MiniVision 2 har også dedikerede genveje til at aktivere lydløs 
/ høj tone (få mere information herom i afsnittet ‘Tilgængelighedsgenveje’). 

Brug af Talekommandoer 

Den indbyggede talekommando funktion i din MiniVision 2 giver dig mulighed for at starte 
forskellige handlinger gennem de prædefinerede nøgleord som allerede er klar til brug. 

En internet forbindelse er nødvendig for at kunne bruge talegenkendelse (Wi-Fi eller 3G+ / 4G - 
kræver at et SIM kort er korrekt installeret og at du har et dataabonnement). Såfremt du ikke har 
forbindelse til et netværk eller hvis den aktuelle forbindelse ikke er tilstrækkelig, vil funktionen ikke 
fungere, og din MiniVision 2 Mobiltelefon vil annoncere: “Ingen dataforbindelse. 

For at gøre brug af Talekommando funktionen skal du trykke og holde på OK tasten fra 
Hjemmeskærmen eller fra oversigten over de forskellige funktioner. Så snart du hører et lydsignal 
skal du roligt og tydeligt sige et af følgende nøgleord: 

• « Ring til » efterfulgt af navnet på den pågældende kontaktperson - gør det muligt for dig at 
ringe til en kontaktperson. 
Din MiniVision 2 vil præsentere et skærmbillede med den eller de kontaktpersoner som 
matcher indtalingen. Benyt Op eller Ned tasterne for at navigere gennem listen og tryk på 
OK tasten for at bekræfte den ønskede kontaktperson, hvorved et opkald påbegyndes. Du 
kan læse mere om opkald ved at gennemgå « Telefon » sektionen. 

• « Send besked til » efterfulgt af navnet på den pågældende kontaktperson - Sender en 
besked til kontaktpersonen. 
Din MiniVision 2 vil præsentere et skærmbillede med den eller de kontaktpersoner som 
matcher indtalingen. Benyt Op eller Ned tasterne for at navigere gennem listen og tryk på 
OK for at bekræfte den ønskede kontaktperson, hvorved du kan skrive en SMS besked. 
Indskriv din besked ved brug af det fysiske tastatur eller ved brug af Talegenkendelse og 
tryk på OK for at godkende afsendelsen. Du kan læse mere om opkald ved at gennemgå « 
Beskeder » sektionen. 

• « Opret ny note » efterfulgt af selve notens indhold: Giver dig muligheden for at direkte at 
åbne og starte på oprettelsen af en note med den dikterede tekst indskrevet i en 
redigeringsboks. Bekræft oprettelsen af din nye note ved at trykke på OK tasten. Din 
MiniVision 2 vil herefter placere dig i Note applikationen. Benyt herefter Op og Ned for at 
navigere gennem dine eventuelt andre noter også. For mere information herom, gennemgå 
venligst « » sektionen. 

• « Ny kontaktperson »: Sender dig direkte til oprettelse af en ny kontaktperson. 
Benyt herefter Op og Ned tasterne for at navigere gennem listen af redigeringsfelter 
(Fornavn, Efternavn, Telefonnummer, Type, Note samt Ringetone) og tryk på OK tasten på 
de pågældende redigeringsfelter for at gå i gang med at indskrive. Du kan læse mere om 
Kontaktpersoner i « Kontaktpersoner » sektionen. 
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• « Ny alarm »: Gå straks i gang med at oprette og aktivere en ny alarm. 

• Igen skal du benytte Op og Ned tasterne for at navigere gennem listen af redigeringsfelter 
(Aktiveret / Deaktiveret, Klokkeslæt, Ringetone samt Gentagelse) og benyt OK tasten når du 
finder et felt du ønsker at redigere. Læs mere omkring alarm og oprettelse heraf i sektionen 
« Alarm ». 

• « Ny begivenhed»: Ved brug af denne Stemmekommando skal du nemt og hurtigt oprette 
en ny begivenhed. 
Benyt Op og Ned tasterne for at navigere gennem listen af redigeringsfelter (Titel, Dato, 
Klokkeslæt, Gentagelse, Påmindelse samt Ringetone) og benyt OK tasten på 
redigeringsfelter som du ønsker at udfylde, eller felter som du ønsker at justere på. Du kan 
læse mere om opkald ved at gennemgå « Planlægning » sektionen. 

• « Ny optagelse »: Du kan nemt lave en lydoptagelse ved brug af denne stemmekommando, 
som automatisk starter ‘Lydoptager’ funktionen. Du kan læse mere om opkald ved at 
gennemgå « Lydoptager » sektionen. 

• « Telefon »: Åbner din Telefon funktion. 

• « Kontaktpersoner »: Åbner din Kontaktperson funktion. 

• « Beskeder »: Åbner din Beskeder funktion. 

• « Alarm »: Åbner Alarm funktionen. 

• « Planlægning »: Åbner for Planlægnings funktionen. 

• « Kamera »: Åbner din Kamera funktion. 

• « Galleri »: Åbner dit Galleri med billeder. 

• « FM Radio »: Åbner funktionen FM Radio. 

• « Lysdetektering »: Åbner din Lysdetektering funktion. 

• « Farvetester »: Åbner din Farvetester funktion. 

• « Genkend Pengesedler »: Åbner din Genkend Pengesedler funktion. 

• « Lommeregner »: Åbner for Lommeregneren. 

• « Lydoptager »: Starter Lydoptager applikationen. 

• « Noter »: Placerer dig i Noter funktionen. 

• « Lommelygte »: Benyt denne for at åbne Lommelygte funktionen (og lommelygten tænder 
automatisk). 

• « Vejr »: Åbner Vejr funktionen og præsenterer vejret for dig, der hvor du befinder dig. 

• « SOS »: Åbner for SOS funktionen (skal siges som et ord, og ikke som tre bogstaver). 

• « Hvor er jeg »: Returnerer telefonens / din lokalitet (adresse). 

• « Indstillinger »: Sender dig direkte til Indstillinger funktionen. 

• « Nøgleord »: Vil give dig en annoncering af de nøgleord som du kan benytte. 

Her følger lidt anbefalinger som du skal forholde dig til ved brug af Stemmekommandoer: 

• Vær tålmodig og vent til lydsignalet er afsluttet helt, før du begynder på din 
Stemmekommando. 

• Talegenkendelsen skal udføres i et stille miljø, hvilket vil give det bedste resultat. 

• For Ring til samt Send besked til en given kontaktperson er det underordnet om du siger 
fornavn og / eller efternavn, men du kan med fordel sige begge, hvis du har flere 
kontaktpersoner med samme fornavn. 

Skriv med det fysiske tastatur 

Når din MiniVision 2 mobiltelefon annoncerer “Redigeringsfelt” betyder det at du kan indskrive ved 
brug af det alfanumeriske tastatur. 
Det alfanumeriske tastatur (tasterne 1 til Firkant) benyttes til at indskrive tekst og tal. 
Hver tast på det fysiske tastatur giver adgang til flere forskellige karakterer. 
Trykker du på den samme tast gentagende gange og hurtigt vil du kunne cirkulere gennem de 
forskellige karakterer. 



MiniVision 2 – Brugervejledning 
Side 16 / 93 

• Tast 1 benyttes til at indsætte tegnsætningstegn og special karakterer (eksempelvis @, &, 
+, parentes og så videre). 

• Tasterne 2 til 9 benyttes til at indsætte alfanumeriske karakterer. Eksempelvis vil tast 2 
cirkulerer gennem de følgende karakterer: a, b, c, 2, æ, å, A, B, C, Æ, Å. 

• Tast 0 kan du benytte til at angive et Mellemrum eller "+" karakteren. 

• Du benytter Stjerne knappen til at cirkulere mellem de forskellige tastaturtilstande: "Normal 
tastatur", "Store bogstaver" og "Numerisk". 

• Med Firkant tasten kan du frembringe en oversigt over symboler, tegnsætninger samt 
special karakterer. Benyt her Op eller Ned tasterne til at navigere til den ønskede karakter 
eller symbol og indsæt ved at bruge OK tasten. Tryk på Firkant tasten to gange hurtigt 
efter hinanden for at komme til en oversigt over mulige humørikoner som du kan indsætte. 
Gør også her brug af Op eller Ned tasterne til at cirkulere gennem listen tilgængelige 
humørikoner og angiv en af dem ved brug af OK tasten, som derved vil blive indsat i din 
tekst. 

 
En komplet oversigt over de bagvedliggende karakterer for det alfanumeriske tastatur er at finde 
under « Indeks – Navigationstasterne » sektionen. 
Når du har indskrevet en tekst kan du benytte følgende:  

• Op knappen for at få gentaget al tekst som du har indskrevet, positionen af markøren i 
teksten, den aktuelle navigationstilstand samt information om tegn. 

• Benyt Ned knappen for at angive navigationstilstand (Tegn eller Ord). 

• Venstre og Højre knapper for at flytte på din markør i teksten (Enten Ord for Ord eller Tegn 
for Tegn alt efter den valgte navigationstilstand). 

• OK knappen for at bekræfte din indskrivning. 

•  
Godt at vide: Trykker og holder du på tasterne 0 til 9 mens du befinder dig i et redigeringsfelt vil du 
have mulighed for at indsætte det pågældende ciffer direkte, uden at skulle cirkulere gennem de 
bagvedliggende bogstaver. Eksempelvis: For at indsætte et "2" i et redigeringsfelt skal du trykke i 
alt fire gange på tast 2 (a, b, c, 2), eller også kan du trykke og holde på tast 2. 

Diktering ved brug af talegenkendelse 

Ud over at din MiniVision 2 mobiltelefon er udstyret med talekommandoer, har den også indbygget 
en talegenkendelses funktion som gør dig i stand til at indsætte tekst i et redigeringsfelt blot ved at 
gøre brug af din tale. 

Denne tjeneste kræver også en internet forbindelse (Wi-Fi eller 3G+ / 4G via dit dataabonnement). 
Såfremt du ikke har forbindelse til et netværk eller hvis den aktuelle forbindelse ikke er 
tilstrækkelig, vil funktionen ikke fungere, og din MiniVision 2 Mobiltelefon vil annoncere: “Ingen 
dataforbindelse. 

For at gøre brug af talegenkendelse skal du trykke og holde på OK tasten når du befinder dig i et 
redigeringsfelt, og efter du hører lydsignalet. Så snart du har hørt lydsignalet skal du tale - tal 
tydeligt og klart. Talegenkendelsen stopper så snart du holder op med at tale (eksempelvis også 
hvis du holder en længere pause). Efter et par sekunder vil talen blive konverteret til tekst, som 
automatisk indsættes i redigeringsfeltet og læses for dig. Ønsker du at udføre rettelser i teksten 
kan du gøre brug af det fysiske tastatur som tidligere beskrevet. 
 
Her følger lidt anbefalinger som du skal forholde dig til ved brug af talegenkendelses funktionen: 

• Vent altid til lydsignalet er stoppet, før du påbegynder indtalingen. 

• Talegenkendelsen skal udføres i et stille miljø, hvilket vil give det bedste resultat. 

• Du kan gøre brug af talegenkendelse så meget du har lyst til, mens du befinder dig i 
redigeringsfeltet, og funktionen vil sammenfatte resultatet automatisk. 
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• Du kan selv tilføje specifikke tegnsætninger - (“,” “?” “!” og så videre) - mens du taler, ved at 
sige navnet på karakteren. Eksempelvis: "Skal vi spise sammen på søndag 
spørgsmålstegn". 

• Talegenkendelsen vil herved undersøge konteksten i sætningen. Det vil derfor også være 
mere relevant at benytte det til lange sætninger, end til mindre grupper med ord. 

Slet en tekst 

I et redigeringsfelt kan du benytte Tilbage tasten til at slette den senest angivne karakter. 
Du har også mulighed for at slette al tekst ved at trykke og holde Tilbage tasten. 

Rediger en tekst 

Når du befinder dig i et redigeringsfelt kan du benytte tasterne Venstre og Højre for at flytte 
markøren og herved slette og / eller tilføje en karakter, et ord, afsnit og så videre. 
Ned knappen giver dig mulighed for at indstille navigationstilstanden - du kan vælge mellem Tegn 
og Ord. 
Venstre tast flytter markøren til venstre i et redigeringsfelt. Og Højre tast flytter så markøren til 
højre. 
Trykker og holder du på Venstre eller Højre knapperne flytter din markør henholdsvis til starten 
eller til slutningen af din tekst. 
 
Godt at vide: Du har ikke mulighed for at justere på lydstyrken på din MiniVision 2 mens du 
redigerer tekst, simpelt fordi tasterne Venstre samt Højre her bliver benyttet til 
redigeringsfunktioner. 

Menu for redigeringsfelt 

Når du har et redigeringsfelt i skærmbilledet kan du trykke på Menu tasten for at få adgang til 
følgende elementer: 

• Gem: Gem ændringer foretaget i redigeringsfeltet. 

• Afbryd: Annuller redigeringen og fortryd indtastning. 

• Slet alle: Slet al tekst der befinder sig i redigeringsfeltet. 

• Kopier alt: Kopier alt tekst til udklipsholderen. 

• Klip alt: Kopierer først hele teksten hvorefter teksten automatisk fjernes, og placeres i 
udklipsholderen. 

• Indsæt alt: Indsæt indholdet af udklipsholderen ind i redigeringsfeltet. 
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Genveje for redigeringsfelt 

Når du befinder dig i et redigeringsfelt kan du benytte forskellige tastaturgenveje til at flytte en 
markør, markere, kopiere, klippet samt indsætte en tekst. 
For at gøre dette skal du trykke og holde Stjerne tasten samtidigt med en anden tast på det 
fysiske tastatur, for at udføre den ønskede handling. Herunder følger en liste over tilgængelige 
handlinger: 

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på Venstre tast: Markerer 
karakteren til venstre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for 
at markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit). 

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på Højre tast: Markerer 
karakteren til højre for markøren. (Denne genvejen kan du benytte flere gange i træk for at 
markere en tekststreng, og eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit). 

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på 0 tast: Markerer indholdet af 
redigeringsfeltet. 

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på 3 tast: Klipper den 
markerede tekst til udklipsholder. 

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på 6 tast: Kopierer den 
markerede tekst til udklipsholder. 

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på 9 tast: Indsætter teksten fra 
udklipsholderen. 

Tilgængelighedsgenveje 

De følgende genveje giver dig adgang til nemt og hurtigt at justere på tilgængeligheden ved at du 
blandt andet kan åbne menuen, justere på læsehastighed samt gentage eller stave seneste 
elementer. Tilgængelighedsgenvejene fungerer overalt på din MiniVision 2 mobiltelefon. 
For at gøre brug af en af genvejene til tilgængeligheden skal du trykke og holde Firkant tasten 
sammen med en anden tast på det fysiske tastatur, samtidigt. Herunder følger en oversigt over 
genvejene: 

• Tryk og hold på Firkant tasten og hurtigt tryk på 0 tast: Åbner Indstillinger. 

• Tryk og hold på Firkant tasten og hurtigt tryk på 1 tast: Giver dig status for 
din MiniVision (Klokkeslæt, batteriniveau, Wi-Fi status, Bluetooth status, netværk status). 

• Tryk og hold på Firkant tasten og hurtigt tryk på 2 tast: Annoncerer alle 
elementer i den aktuelle liste, en efter en, fra toppen. 

• Tryk og hold på Firkant tasten og hurtigt tryk på 4 tast: Nedsætter 
hastigheden på skærmlæseren. 

• Tryk og hold på Firkant tasten og hurtigt tryk på 5 tast: Nedsætter 
hastigheden på skærmlæseren. 

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på 7 tast: Gentager den 
seneste annoncering.  

• Tryk og hold på Stjerne tasten og tryk hurtigt på 8 tast: Staver den seneste 
annoncering (karakter for karakter). 

• Tryk og hold på Firkant tasten og tryk hurtigt på Venstre tast: Aktiverer 
Lydløs (Ringetone indstilles til det laveste, 0 ud af 7). 

• Tryk og hold på Firkant tasten og tryk hurtigt på Venstre tast: Aktiverer 
Udendørs (Ringetone indstilles til det højeste, 7 ud af 7). 
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Hjemmeskærmen og Oversigt over Funktioner 

Hjemmeskærmen 

Hjemmeskærmen er det samme som hovedskærmen på din MiniVision 2 mobiltelefon. På 
Hjemmeskærmen kan du hurtigt få annonceret aktuelle klokkeslæt, antallet af ulæste beskeder 
samt ubesvaret opkald. 
Trykker du på Afbryd opkald tasten vil du komme ud på Hjemmeskærmen, såfremt din MiniVision 
mobiltelefon er tændt. Du har altid mulighed for at komme tilbage til Hjemmeskærmen. Dette kan 
være brugbart hvis du pludselig fare vild i menuen i din MiniVision. 

Godt at vide: Når du befinder dig ude på Hjemmeskærmen kan du herfra direkte begynde at 
indskrive et telefonnummer som du ønsker at ringe til, eller gøre brug af "Hurtig Start" funktionen. 
Denne funktion er beskrevet nærmere i sektionen « Tastaturet » i denne brugervejledning, og 
handler om at du kan starte en applikation / funktion eller ringe til en specifik kontaktperson hurtigt 
ved at trykke og holde en af 2 - 9 tasterne. 

For at tilgå en liste over MiniVisions funktioner skal du benytte én af følgende taster: Op, Ned eller 
OK. 

Oversigt over Funktioner 

Når du forlader Hjemmeskærmen som beskrevet tidligere, vil du blive præsenteret for en liste over 
funktioner, som din MiniVision er udstyret med. På din MiniVision 2 finder du i alt 19 funktioner: 

• Telefon 

• Kontaktpersoner 

• Beskeder 

• Alarm 

• Planlægning 

• Kamera: 

• Galleri 

• FM Radio 

• Lysdetektering 

• Farvetester 

• Genkend Pengesedler 

• Lommeregner 

• Lydoptager 

• Noter 

• Lommelygte 

• Vejr 

• SOS 

• Hvor er jeg? 

• Indstillinger 
Hver funktion vil blive beskrevet i detaljer i de følgende sektioner. 
For at navigere til en funktion skal du benytte Op og / eller Ned tasterne, og for at vælge en 
funktion benytter du OK tasten. For at forlade en funktion kan du altid benytte Tilbage tasten. I 
nogen tilfælde vil du være nødsaget til at benytte Tilbage tasten mere end én gang for at komme 
tilbage til listen over funktioner, hvis du eksempelvis er navigeret længere ind i den pågældende 
funktion. 

Du kan også altid forlade en funktion, dog uden at gemme eventuelle informationer, og derved 
vende tilbage til Hjemmeskærmen, ved at trykke på Afbryd opkald tasten. 
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Godt at vide: De funktioner som er præinstalleret på din MiniVision 2 og som du præsenteres for i 
listen kan variere fra land til land, udbyder samt produktkonfigurationen.
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Telefon 

Introduktion 

Telefon funktionen giver dig muligheden for at foretage opkald, gennemgå Voicemail og 
gennemse din opkalds historik. Du kan tilgå Telefon funktionen til enhver tid ved at trykke på 
Besvar opkald tasten. 

Besvar et indgående opkald 

Når din MiniVision 2 mobiltelefon ringer skal du blot trykke på Besvar opkald tasten for at besvare 
det. Besvar Opkald knappen er placeret til venstre i den øverste del af navigationstastaturet, lige 
neden under Menu knappen. Det er symboliseret med tre vertikale, taktile grønne prikker. 

Som standard er "Besvar opkald med knapperne 0 til 9" funktionen aktiveret, hvilket giver dig 
mulighed for at besvare indgående opkald ved brug af en tilfældig tast i det alfanumeriske tastatur. 
For more information herom skal du gennemgå indstillingerne, som du finder i sektionen 
« Tastaturet ». 

Godt at vide: Når din MiniVision 2 ringer kan du gøre ringetonen stille og derved høre hvem der 
ringer ved at trykke på Venstre eller Højre tast. For at få afsender af opkaldet gentaget, tryk på 
enten Op eller Ned tasten. 

Afslut et opkald 

For at afbryde et igangværende opkald skal du trykke på Afbryd opkald tasten, som er den tast 
der er placeret i højre side at navigationstasterne, lige under Tilbage tasten. Det er symboliseret 
med tre horisontale, røde prikker. 

Afvis et indgående opkald 

Du kan afvise at besvare et indgående opkald ved at trykke på Afbryd opkald tasten inden 
besvarelse. 

Foretag et opkald 

Fra Hovedskærmen af Telefon funktionen kan du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til 
et af følgende muligheder: 

• Ring til kontaktperson: Giver dig mulighed for at vælge en kontaktperson som du ønsker 
at ringe til. Benyt igen Op eller Ned tasterne for at navigere mellem dine kontaktpersoner 
du har i listen og påbegynd opkaldet ved at trykke på OK tasten. 

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Beskeder funktionerne kan du benytte det 
alfanumeriske tastatur til at søge efter og indeksere kontaktpersoner. Listen over dine 
kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtreringen sker for 
både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de 
indekserede kontaktpersoner ved brug af Op og / eller Ned tasterne. For at slette det 
bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte Tilbage tasten. Når du har 
fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på OK tasten for at 
påbegynde opkaldet. 

• Ring op: Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at ringe til, ciffer for ciffer. Når 
du præsenteres for redigeringsfeltet kan du indskrive telefonnummeret ved at gøre brug af 
det alfanumeriske tastatur, og bekræfte og påbegynde opkaldet ved tryk på OK eller 
Besvar opkald tasten. 

Godt at vide: Du kan også sagtens angive et telefonnummer som du ønsker at ringe til 
direkte fra Hjemmeskærmen og fra Hovedmenuen i Telefon funktionen. Gør dette ved blot 
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at begynde at indskrive det telefonnummer du ønsker at ringe til, ciffer for ciffer, og 
påbegynd opkaldet med OK eller Besvar opkald tasten. 

• Opkaldshistorik: Her har du mulighed for at ringe tilbage til en kontaktperson eller et 
telefonnummer som du enten tidligere har ringet til, eller som har forsøgt at få fat på dig. 
Benyt også her Op eller Ned tasterne for at navigere til det pågældende nummer eller 
kontaktperson og tryk på OK tasten for at blive præsenteret for en kontekst menu. Benyt 
Op eller Ned tasterne til du lander på "Ring op" elementet og tryk på OK tasten. 

• Voicemail: Dette element giver dig hurtig adgang til at ringe til din voicemail og lytte til 
indtalte beskeder. 
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Funktioner under igangværende opkald 

Under et igangværende opkald kan du trykke på Menu tasten for at få adgang til følgende 
funktioner: 

• Aktiver højttaler: Skifter over til at bruge højttaleren i din MiniVision 2 - håndfri tilstand. For 
at vende tilbage til at bruge den almindelige højttaler, tryk igen på Menu og vælg "Deaktiver 
højttaler" og benyt OK for at vælge. 

Godt at vide: Et hurtigt tryk på Besvar opkald tasten er en hurtig metode til at aktivere og 
deaktivere højttaleren. 

• Lydløs: Deaktiverer mikrofonen på din MiniVision 2 så modparten ikke kan høre hvad du 
siger. 

• Tilføj opkald: Sætter det igangværende opkald på pause med henblik på at give dig 
mulighed for at ringe til en anden. Benyt Op eller Ned tasterne til at aktivere den anden 
kontaktperson i listen og tryk på OK tasten for at påbegynde opkaldet til denne.  

For at skifte mellem samtaleperson skal du benytte Menu tasten og efterfølgende trykke på Op 
eller Ned for at finde elementet "Skift opkald" and og bekræft ved tryk på OK tasten. 

Godt at vide: Under et igangværende dobbelt opkald kan du benytte Afbryd opkald tasten til at 
afslutte det aktuelle opkald, og så vil der automatisk blive skiftet over til den afventende part. 

For at sætte begge opkald sammen og derved aktivere konference, tryk da på Menu tasten og 
benytte Op eller Ned tasterne til du lander på "Aktiver Konference" og godkend med OK tasten. 

Godt at vide: Har du gang i et konference opkald kan du afbryde ved brug af Afslut opkald tasten. 

Opkaldshistorik 

Opkaldshistorikken gør det muligt for dig at gennemse opkald som du har foretaget, modtaget og 
ubesvaret. Antallet af ubesvaret opkald indikeres på Hjemmeskærmen, og vil også blive 
annonceret i listen over funktioner, ud fra "Telefon". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan 
du angive hvorvidt du ønsker at din MiniVision skal annoncere antallet af ubesvarede opkald, når 
du aktivere den. For more information herom skal du gennemgå indstillingerne, som du finder i 
sektionen « Skærmlæser ». 

Godt at vide: Antallet af ubesvarede opkald vil automatisk blive fjernet når du har åbnet din 
Opkaldshistorik. 
 
Fra Hovedskærmen i Telefon funktionen kan du benytte Op eller Ned tasterne til du lander på 
elementet "Opkaldshistorik" og bekræfte med OK tasten. 
Det er endvidere også muligt at tilgå Opkaldshistorik direkte fra Hjemmeskærmen ved at trykke og 
holde på Besvar Opkald tasten. 
 
Opkald foretaget, modtaget samt ubesvaret vil alle være sorteret efter dato - fra seneste øverst til 
ældste nederst. Gør brug af Op eller Ned tasterne her også, for at navigere til kontaktpersonen 
eller det telefonnummer, hvor du kan trykke på OK tasten for derved at få muligheden for at vælge 
følgende muligheder: 

• Ring op: Brug dette element til at ringe til kontaktpersonen eller telefonnummeret. 

• Send besked: Hvis du ønsker at sende en SMS besked til den aktuelle kontaktperson eller 
telefonnummer. 

• Detaljer: Herunder finder du detaljer for det specifikke opkald. De efterfølgende elementer 
præsenteres for dig: 
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o Navn: Vil annoncere navnet på kontaktpersonen som du ringede til, eller som 
ringede til dig (Såfremt telefonnummeret ikke er oprettet som en kontaktperson vil du 
få annonceret telefonnummeret). 

o Dato: Angiver den pågældende dato for opkaldet. 
o Varighed: Angiver varigheden af opkaldet. 
o Status: Lader dig vide typen på opkaldet (Udgående opkald, Indgående opkald eller 

Ubesvaret opkald). 
o Telefonnummer: Som under Navn, blot angives telefonnummeret.  

• Slet: Fjerner selve opkaldet fra Opkaldshistorikken. 

• Opret: Med denne mulighed kan du hurtigt oprette en Kontaktperson med det specifikke 
telefonnummer. Et skærmbillede med trin for oprettelse af ny kontaktperson vil blive 
præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er udfyldt. Du kan følge vejledningen til 
at oprette en ny kontaktperson i sektionen « Opret en ny kontaktperson ». 

Godt at vide: Du har mulighed for at fjerne samtlige telefonnumre og kontaktpersoner fra din 
Opkaldshistorik ved at trykke på Menu tasten, direkte fra "Opkaldshistorik" oversigten, og navigere 
til elementet "Slet alle", hvor du kan trykke på OK tasten for at bekræfte. Du vil blive spurgt om du 
ønsker at slette optagelsen. Naviger til "Ja" med Op eller Ned tasterne og tryk på OK tasten for at 
bekræfte ønsket. 
 
Godt at vide: Ønsker du kun at få præsenteret ubesvaret opkald skal du trykke på Menu og 
markere elementet “Vis kun ubesvarede opkald”. 
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Indstillinger 

For at få adgang til indstillinger skal du fra Hovedskærmen af Telefon funktionen trykke på Menu, 
hvorefter du kan benytte Op eller Ned tasterne til du lander på elementet "Indstillinger" og tryk på 
OK tasten. Følgende indstillingsmuligheder præsenteres for dig: 

• Vibrere: Giver dig mulighed for at vælge om din MiniVision mobiltelefon skal vibrere når der 
kommet et indgående opkald. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. Tryk på 
OK tasten for at aktivere vibration. 

• Ringetone ved opkald: Her kan du angive din ønskede ringetone. Tryk på OK for at få 
mulighed for at ændre på din aktuelle ringetone. Benyt Op eller Ned tasterne i listen som 
du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. 
Tryk på OK tasten når du har fundet den ringetone du ønsker og benytte, og du vender 
automatisk tilbage til listen over indstillinger. 

• Voicemail nummer: Angiv her telefonnummeret på din Voicemail. Tryk på OK for at få 
mulighed for at indskrive det pågældende telefonnummer. Tryk igen på OK når nummeret 
du har angivet skal gemmes. Herefter vil du have mulighed for at ringe direkte til din 
voicemail (telefonsvarer) ved fra Hjemmeskærm at trykke og holde på tast 1. 

• Viderestilling: Her kan du aktivere en automatisk viderestilling af opkald. Som standard vil 
der ikke være aktiveret en viderestilling. Ønsker du at ændre på indstillingen skal du trykke 
på OK tasten for at tilgå de forskellige muligheder: 

o Viderestil altid: Dette element gør, at alle opkald viderestilles til et andet 
telefonnummer. Tryk på OK tasten for at vælge denne mulighed. Du præsenteres for 
to muligheder: 

▪ Status: Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / 
Deaktiveret).  

▪ Viderestil til nummer: Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal 
viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på OK for at få mulighed for at 
indskrive det pågældende telefonnummer. Tryk igen på OK tasten for at 
bekræfte telefonnummeret. 

o Viderestil ved optaget: Her vil opkald blive viderestillet til at andet telefonnummer 
når du allerede har gang i et opkald. Tryk på OK tasten for at vælge denne 
mulighed. Du præsenteres for to muligheder: 

▪ Status: Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / 
Deaktiveret). 

▪ Viderestil til nummer: Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal 
viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på OK for at få mulighed for at 
indskrive det pågældende telefonnummer. Tryk igen på OK tasten for at 
bekræfte telefonnummeret. 

o Viderestil ved ubesvaret: Her vil opkald blive viderestillet til at andet 
telefonnummer, såfremt du ikke besvarer det indgående opkald. Tryk på OK tasten 
for at vælge denne mulighed. Du præsenteres for to muligheder: 

▪ Status: Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / 
Deaktiveret). 

▪ Viderestil til nummer: Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal 
viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på OK for at få mulighed for at 
indskrive det pågældende telefonnummer. Tryk igen på OK tasten for at 
bekræfte telefonnummeret. 

o Viderestil når utilgængelig: Med denne indstilling viderestilles opkaldet til et andet 
telefonnummer når din MiniVision mobiltelefon er utilgængelig. Tryk på OK tasten for 
at vælge denne mulighed. Du præsenteres for to muligheder: 

▪ Status: Annoncerer den aktuelle status for viderestillingen (Aktiveret / 
Deaktiveret). 
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▪ Viderestil til nummer: Her angiver du det specifikke telefonnummer som skal 
viderestilles til, når funktionen er aktiv. Tryk på OK for at få mulighed for at 
indskrive det pågældende telefonnummer. Tryk igen på OK tasten for at 
bekræfte telefonnummeret. 

• Yderligere Indstillinger: 

• Opkalds ID: Giver dig mulighed for at administrere transmitteringen af dit eget 
telefonnummer når du ringer til andre. Her finder du tre muligheder: "Benyt 
Netværksstandard", "Skjul nummer" samt "Vis nummer". Som standard vil "Benyt 
Netværksstandard" være angivet. Du kan trykke på OK knappen for at ændre 
indstillingen. Benyt Op eller Ned for at vælge en af de andre muligheder og godkend dit 
valg med OK tasten. 

• Opkald venter: Denne indstilling vil resultere i at du vil kunne høre et lydsignal hvis du 
allerede er i gang med at opkald. Som standard vil denne indstilling være deaktiveret. 
Tryk på OK tasten for at aktivere vibration. 
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Kontaktpersoner 

Introduktion 

Funktionen Kontaktpersoner fungerer som en telefonbog hvori alle dine personlige kontakter 
befinder sig. Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen indeholder alle dine kontaktpersoner 
som du har gemt på din MiniVision 2 mobiltelefon. Dine kontaktpersoner præsenteres i alfabetisk 
rækkefølge. Hver enkelt kontaktperson som du har oprettet præsenteres i følgende format: 
Fornavn, Efternavn, Telefonnummer samt Type.  

Importering af Kontaktpersoner  

For at undgå udfordringer med kompatibilitet, vil der som standard ikke blive præsenteret 
kontaktpersoner i funktionen på din MiniVision 2. Såfremt du ønsker det kan du importere 
kontaktpersoner som du måtte have placeret på dit SIM kort, eller direkte fra en VCF fil. 

Dette kan du gøre ved at benytte Menu tasten fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen, 
og derved blive præsenteret for de forskellige muligheder. Brug Op eller Ned tasten til du lander 
på "Importering", og bekræft med OK tasten. Et skærmbillede med følgende elementer vil dukke 
frem: 

• Importer fra SIM kort: Her kan du kopier alle dine kontaktpersoner fra dit SIM kort over på 
den interne hukommelse i din MiniVision 2. Du vil blive spurgt om du ønsker at importere. 
Naviger til "Ja" og bekræft med OK tasten såfremt du ønsker at fortsætte med 
importeringen af kontaktpersoner fra dit SIM kort. 

• Importer fra VCF fil: Med denne funktion kopierer du kontaktpersoner fra en VCF fil direkte 
til din MiniVisions 2 interne hukommelse. En VCF (også kaldet vCard) fil er baseret på et 
standardiseret filformat som bruges til at opbevare kontaktinformationer. Det er i langt de 
fleste tilfælde muligt at generere VCF filer via computere og smartphones med deres 
kontaktpersons administationsprogram. For at benytte denne funktion skal du først kopiere 
VCF filen som indeholder dine kontaktpersoner til et micro SD kort eller overføre den til din 
MiniVision 2's interne hukommelse. For at oprette en kopi en dine kontaktpersoner på den 
interne hukommelse af din MiniVision 2, tilslut den til din computer via et USB kabel. 
MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" 
mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens 
hukommelse. Kopier din VCF fil til roden i denne mappe. Så snart du har kopieret filen til 
din MiniVision 2's interne hukommelse kan du trykke på OK tasten på din MiniVision 2 for at 
påbegynde importeringen af VCF filen. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med 
mulighed for at vælge en fil. Naviger til og vælg navnet på den VCF fil som du har placeret i 
din MiniVision 2 med Op eller Ned tasten og bekræft med OK for at begynde at importere 
data fra filen. Du vil blive spurgt om du ønsker at importere. Naviger til og vælg "Ja" og 
benyt OK tasten til at bekræfte valget. 

Godt at vide: Under importeringsprocessen vil du blive præsenteret for et skærmbillede der 
løbende informerer dig om status på overførslen. Så snart importeringsprocessen er gennemført 
vil din MiniVision 2 mobiltelefon annoncere antallet af importerede kontaktpersoner. 

Godt at vide: MiniVision 2 understøtter kun ét telefonnummer per kontaktperson. Importerede 
kontaktpersoner med flere telefonnumre vil blive duplikeret med hver ét telefonnummer, og fordelt 
på flere forskellige typer (Mobil, Arbejde, Hjem samt Andet). 

Opret en ny kontaktperson 

Fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen skal du trykke på Menu og vælge elementet 
“Ny kontaktperson”, som du navigerer til ved brug af Op eller Ned tasterne, og vælger med OK 
tasten. 
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Du bliver nu præsenteret for et skærmbillede med muligheden for at oprette en ny kontaktperson 
hvor følgende felter skal udfyldes:  

• Fornavn: Her angiver du fornavn på kontaktpersonen. Tryk på OK tasten for at få adgang 
til at indskrive navnet. Efter du har indskrevet navnet, tryk da på OK tasten igen for at 
gemme fornavnet og vende tilbage til de andre felter. 

• Fornavn: Her angiver du fornavn på kontaktpersonen. Tryk på OK tasten for at få adgang 
til at indskrive navnet. Efter du har indskrevet navnet, tryk da på OK tasten igen for at 
gemme fornavnet og vende tilbage til de andre felter. 

• Telefonnummer: Og så skal der angives et telefonnummer. Tryk på OK tasten for at få 
mulighed for at indskrive telefonnummeret. Tryk på OK tasten når du har fået indskrevet 
telefonnummeret, for at vende tilbage til de andre felter. 

Godt at vide: MiniVision 2 understøtter kun ét telefonnummer per kontaktperson. Såfremt du har 
en kontaktperson som har to telefonnumre vil du være nødsaget til at oprette den samme 
kontaktperson to gange, udfylde “Fornavn” samt “Efternavn” og indskrive det andet 
“Telefonnummer” og angive en anden “Type”. 

• Type: Her kan du angive hvilken type telefonnummeret skal arkiveres som. Fire forskellige 
typer kan du vælge i mellem: “Mobil”, “Arbejde”, “Hjem” og “Andet”. Som standard vil 
“Mobil” være valgt. Du kan ændre typen ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller 
Ned tasterne for at navigere til en af de andre typer, og godkend ved brug af OK tasten. 

• Note: Tilføj en note til / om den pågældende kontaktperson. Tryk på OK tasten for at få 
adgang til at tilføje tekst til note feltet. Tryk på OK tasten når du har fået tilføjet og / eller 
redigeret noten for at vende tilbage til de andre felter. 

• Ringetone: Herunder kan du angive en specifik ringetone for den pågældende 
kontaktperson. Tryk på OK tasten for at ændre ringetonen. Benyt nu Op eller Ned tasterne i 
listen over ringetonerne som du kan vælge i mellem - de enkelte ringetoner afspiller 
automatisk i et par sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på OK 
tasten. Ringetonen gemmes for den specifikke kontaktperson og du placeres automatisk 
tilbage ved de andre felter. 

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne ringetoner til din MiniVision 2 mobiltelefon. 
Tilslut din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved 
leveringen. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" 
mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens 
hukommelse. Kopier dine MP3 ringetoner / lydfiler til mappen "Ringtones" (engelsk ord for 
"Ringetoner"). Du vil herefter kunne få adgang til at bruge dine egne lyd- og ringetoner i listen over 
tilgængelige ringetoner - filnavnet vil være det samme som på din computer. 

Så snart du har udfyldt de forskellige felter skal du trykke på Menu tasten for at få adgang til 
kontekst menuen. Benyt nu Op eller Ned tasterne for at finde "Gem" elementet og bekræft ved 
brug af OK. 

Godt at vide: Du kan også benytte Tilbage tasten som også vil gemme din nye kontaktperson, 
såfremt blot ét felt er udfyldt. 

Godt at vide: Alle kontakter gemmes på din telefons interne hukommelse - det er ikke muligt at 
gemme dem på SIM kort. 

Rediger kontaktperson 

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til den 
pågældende kontaktperson som du ønsker at redigere, og vælger med OK tasten. 
Kontaktpersonen vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte Op eller Ned tasterne 
for at navigere til det felt du ønsker at redigere - felterne er som følger: “Fornavn”, “Efternavn”, 
“Nummer”, “Type”, “Note” og “Ringetone”. Følg samme procedure som beskrevet under « Opret 
en ny kontaktperson ». 
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Efter du har redigeret kontaktpersonen, tryk på Menu tasten for at komme til flere muligheder. 
Benyt nu Op eller Ned tasterne for at finde "Gem" elementet og bekræft ved brug af OK. 

Godt at vide: Du kan også benytte Tilbage tasten som også her vil gemme kontaktperson, såfremt 
blot ét felt er blevet redigeret. 
For at annullere ændringer du har foretaget for en kontaktperson, og inden du har gemt 
ændringerne, benyt da Menu tasten for at åbne kontekst menuen, efterfulgt af Op eller Ned 
tasterne for at navigere til “Afbryd”. Vælg elementet ved at trykke på OK tasten. 

Fjern en kontaktperson 

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til den 
pågældende kontaktperson som du ønsker at redigere, og vælger med OK tasten. 
Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på Menu tasten for at blive 
præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt Op eller Ned tasten til du lander på 
elementet “Slet” som du kan vælge med OK tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at 
slette samtalen. Naviger til elementet "Ja" og benyt OK tasten til at bekræfte valget. Alternativt 
skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere sletningen, såfremt du fortryder. 
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Slet alle kontaktpersoner 

For at få mulighed for at slette samtlige kontaktpersoner som du måtte have, skal du fra 
Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen trykke på Menu, hvorefter du navigerer til 
elementet “Slet alle” med Op eller Ned tasterne, og vælg elementet med OK tasten. Du bliver 
herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at 
bekræfte valget. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere 
sletningen, såfremt du fortryder. 

Søg efter en kontakt 

Når du befinder dig i listen over dine kontaktpersoner kan du benytte det alfanumeriske tastatur til 
at søge efter en eller flere kontaktpersoner. Listen over dine kontaktpersoner filtreres alt efter det 
bogstav og / eller tegn du angiver. Filtreringen sker for både fornavn og efternavn. Du kan herefter 
igen navigere ned gennem listen over de indekserede kontaktpersoner ved brug af Op og / eller 
Ned tasterne. 
For at slette det bogstav eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte Tilbage tasten. 
Når du har fundet den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på OK tasten hvorefter 
du bliver præsenteret for detaljer for den pågældende kontaktperson. 

Ring til en afsender 

For at ringe til en af dine kontaktpersoner anbefales det at gøre brug af « Telefon » funktionen. Du 
kan dog sagtens ringe til en af dine kontaktpersoner direkte fra Kontaktpersoner. 
I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til den 
pågældende kontaktperson som du ønsker at ringe til, og vælger med OK tasten. 
Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på Menu tasten for at blive 
præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt Op eller Ned tasten til du lander på 
elementet “Ring op”, som du kan vælge med OK tasten. Når opkaldet er færdigt skal du blot trykke 
på Afbryd opkald tasten for at afslutte opkaldet og du vender automatisk tilbage til 
“Kontaktpersoner” funktionen. 

Send besked til Kontaktperson 

For at sende en SMS besked (tekstbesked) til en af dine kontaktpersoner anbefales det at gøre 
brug af « Beskeder » funktionen. Du har dog også mulighed for at sende en SMS besked direkte 
til en kontaktpersoner fra “Kontaktpersoner” funktionen. 
I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til den 
pågældende kontaktperson som du ønsker at sende en SMS besked til, og vælger med OK 
tasten. Kontaktpersonen bliver åbnet op i redigeringstilstand.  

Tryk nu på Menu tasten for at blive præsenteret for de ekstra muligheder du har, og benyt Op eller 
Ned tasten til du lander på elementet “Send SMS” som du kan vælge med OK tasten. Du bliver nu 
placeret i Beskeder applikationen og er klar til at skrive beskeden i redigeringsfeltet. Indskriv 
teksten og tryk på OK tasten for at afsende SMS beskeden og herefter vender du automatisk 
tilbage til “Kontaktpersoner” funktionen. 

Del en Kontaktperson ved brug af SMS besked 

I listen over dine kontaktpersoner skal du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til den 
pågældende kontaktperson som du ønsker at dele, og vælger med OK tasten. Kontaktpersonen 
bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk nu på Menu tasten for at blive præsenteret for de ekstra 
muligheder du har, og benyt Op eller Ned tasten til du lander på elementet “Send som SMS til”, 
som du kan vælge med OK tasten. Du bliver nu igen præsenteret for listen over dine 
kontaktpersoner, og her skal du med Op eller Ned tasterne navigere til den kontaktperson som du 
ønsker at dele med, og bekræfte med OK tasten. Du kommer direkte til “Beskeder” funktionen 
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hvor en ny SMS besked automatisk bliver oprettet, indeholdende det telefonnummer på den 
kontaktperson, som du ønsker at dele. Tryk på OK tasten for at afsende SMS beskeden og du 
bliver automatisk placeret tilbage i din liste over kontaktpersoner. 

Eksporter dine Kontaktpersoner 

Fra Hovedskærmen af Kontaktpersoner funktionen skal du trykke på Menu tasten og vælge 
elementet “Eksporter til VCF”, som du navigerer til ved brug af Op eller Ned tasterne, og vælger 
med OK tasten. En kopi af dine kontaktpersoner vil nu automatisk blive placeret på din MiniVision 
2's interne hukommelse. Denne VCF fil bliver navngivet med navnet 00X.VCF (hvor X er antallet 
af filer som du allerede har oprettet), og som du kan overføre til din computer. 
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Beskeder 

Introduktion 

Beskeder funktionen gør dig i stand til at sende og modtage tekstbeskeder (SMS) samt Multi 
Media beskeder (MMS), herunder billeder, kontaktpersoner samt længere tekstbeskeder. 
 
I Hovedskærmen af din Beskeder funktion på din MiniVision 2 kan du gennemse alle dine 
beskeder som du har modtaget og afsendt. Du har mulighed for at vælge imellem to 
strukturmetoder: 

• Samtaletråd: Gør at dine beskeder strukturers i grupper af samtaler som du har med 
modparten, en form for diskussionsforum. Dette betyder at alle de beskeder som du 
modtager og afsender til samme kontaktperson vil blive grupperet sammen, hvilket kaldes 
for en tråd. Når du åbner en tråd vil du få adgang til hele historikken med den pågældende 
kontaktperson. 

• Kronologisk: Gør at dine beskeder struktureres i kategorier. Denne mulighed gør at dine 
beskeder, som du sender og modtager, vil blive placeret i specifikke mapper: Indbakke, 
Sendt, Udbakke samt Kladde. Når du åbner en af mapperne vil du kun blive præsenteret for 
beskeder der er af samme type, og i kronologisk rækkefølgen eksempelvis vil alle modtaget 
SMS beskeder være placeret i Indbakken. 

Som standard vil Samtaletråd være aktiveret. Du kan ændre denne struktur ved at trykke på Menu 
tasten og herefter benytte Op eller Ned tasterne til du lander på elementet "Indstillinger", hvorefter 
du trykker på OK tasten. Når du har åbnet indstillingerne skal du igen benytte Op eller Ned 
tasterne til du finder "Struktur for beskeder" og vælge denne med OK tasten. Med Op og Ned 
tasten kan du navigere mellem "Samtaletråd" og "Kronologisk" og aktivere den du ønsker med OK 
tasten. I det følgende vil du få beskrevet brugen af Beskeder funktionen, først ved brug af 
Samtaletråd og efterfølgende ved brug af Kronologisk struktur. 
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Håndtering af Beskeder under Samtaletråd 

Introduktion 

Når du ønsker at afsende en SMS besked for første gang vil din MiniVision 2 mobiltelefon helt 
automatisk oprette en Samtaletråd med den pågældende kontaktperson eller telefonnummer. På 
samme måde vil en ny Samtaletråd også blive oprettet automatisk første gang du modtager en 
SMS besked fra en kontaktperson eller telefonnummer. Når du besvarer en modtaget SMS 
besked fra en kontaktperson vil dit svar blive gemt i Samtaletråden som du har med 
kontaktpersonen. Som standard vil navnet på Samtaletråden være navnet på den pågældende 
kontaktperson, såfremt afsender / modtager er oprettet som en kontaktperson, ellers vil navnet 
blot være det aktuelle telefonnummer. Beskederne sendt og modtaget sorteres i kronologisk 
rækkefølge - nyeste besked placeres øverst. 

Send en ny besked 

Fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen skal du trykke på Menu og vælge elementet “Ny 
besked”, som du navigerer til ved brug af Op eller Ned tasterne, og vælger med OK tasten. Du 
bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en modtager. To muligheder er 
der at vælge imellem: 

• Kontakter: Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en 
besked til. Her skal du benytte Op eller Ned tasterne for at finde den kontaktperson du 
ønsker, og godkende ved brug af OK tasten. 

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Telefon funktionerne kan du benytte det 
alfanumeriske tastatur til at søge efter og indeksere kontaktpersoner. Listen over dine 
kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtreringen sker for 
både fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de 
indekserede kontaktpersoner ved brug af Op og / eller Ned tasterne. For at slette det bogstav 
eller det tegn som du har indskrevet skal du blot benytte Tilbage tasten. Så snart du har fundet 
den kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på OK tasten for at vælge. 

• Angiv telefonnummer: Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en 
besked til, ciffer for ciffer. Du præsenteres for et redigeringsfelt hvor du indskriver 
telefonnummeret ved brug af det alfanumeriske tastatur og du bekræfter ved at trykke på 
OK tasten. 

Når du har fået angivet en modtager præsenteres du for at skærmbillede hvorved du kan skrive 
din SMS besked. Indskriv tekst med det alfanumeriske, fysisk tastatur som din MiniVision er 
udstyret med, eller gør brug af talegenkendelse, direkte i redigeringsfeltet og tryk på OK tasten når 
du er færdig. 
Din MiniVision 2 vil automatisk springe tilbage til selve Hovedskærmen af Beskeder funktionen. 
Rækkefølgen af dine tråde vil ændre sig så den nyeste altid er placeret øverst. 

Send besked til flere modtagere 

Ønsker du at afsende den samme SMS besked til flere modtager skal du følge ovenstående 
vejledning om at oprette en ny SMS besked. Når du præsenteres for redigeringsfeltet hvori du skal 
skrive SMS beskeden, tryk da på Menu tasten for at åbne kontekst menuen. Brug Op eller Ned 
tasten til du lander på "Tilføj ekstra modtager", og bekræft med OK tasten.  
Du bliver bedt om at angive om du ønsker den ekstra modtager tilføjet fra din Kontakter liste eller 
ved at angive telefonnummer - vælg den ønskede metode og kontakt eller telefonnummer og tryk 
på OK knappen. 
Tryk på Tilbage for at returnere til redigeringsboksen for at tilføje eller fjerne tekst, eller afsende 
beskeden. 
 

Videresende en besked 
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Du kan nemt videresende en besked fra en samtaletråd til en anden. Benyt tasterne Op og Ned 
når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale 
som indeholder beskeden du ønsker at videresende, og tryk så på OK tasten. Du præsenteres for 
samtalen og skal nu igen benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til den specifikke besked 
som du ønsker at videresende, og igen trykke på OK tasten for at få adgang til de forskellige 
muligheder du har herom. Benyt Op eller Ned tasterne til du lander på "Ring op" elementet og tryk 
på OK tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive 
telefonnummer. Som ved oprettelse af en ny SMS besked skal du angive den kontaktperson som 
du ønsker skal modtage beskeden, eller også kan du angive telefonnummeret selv. Så snart du 
har valgt en kontaktperson eller angivet telefonnummer vil du blive præsenteret for et 
redigeringsfelt med selve beskeden som indhold. Godkend videresendelsen af SMS beskeden 
med OK tasten. 

Godt at vide: Du har mulighed for at redigere i teksten før du sender den afsted. 
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Læs en modtaget besked 

Antallet af nye beskeder som du har modtaget på din MiniVision 2 mobiltelefon vil blive indikeret 
og annonceret på Hjemmeskærmen samt også i din liste over funktioner, når du lander på 
"Beskeder". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din 
MiniVision skal annoncere antallet af nye beskeder, når du aktivere den. Du kan læse mere om 
denne funktion i sektionen « Skærmlæser ». 
Når du befinder dig i Beskeder funktionen skal du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere til 
samtalen som indeholder en eller flere ulæste SMS beskeder. Din MiniVision vil annoncere 
kontaktpersonen eller telefonnummeret associeret med samtalen, samt også "Ulæst" (og antallet). 
Tryk på OK tasten for at åbne samtalen og gennemse historikken over modtaget og sendte SMS 
beskeder. Historikken over SMS beskeder sorteres ligeledes i kronologisk rækkefølge, således at 
det første element i listen er den senest modtaget eller afsendte besked. Benyt Op eller Ned 
tasterne til at navigere i samtalen. Modtaget og afsendte beskeder præsenteres i følgende format: 
Status (Afsendt, Læst eller Ulæst), Dato, Tidspunkt, indholdet af beskeden samt vedhæftede filer 
som MMS. 

Godt at vide: Annoncering og notifikationen af en ny besked forsvinder når du har valgt beskeden 
(status ændre sig fra "Ulæst" til "Læst"). 

Præsenter teksten fra beskeden 

Med MiniVision 2 før du mulighed for at få præsenteret beskedens tekst i en større skriftstørrelse 
og en nem metode til at navigere i teksten, enten ved Ord for Ord eller Tegn for Tegn. Du kan tilgå 
denne funktion ved at navigere til og vælge en besked, trykke på OK knappen for at få adgang til 
tilgængelige muligheder og handlinger. Benyt Ned knappen for at navigere til og vælge 
“Præsenter” elementet og bekræft ved tryk på OK knappen. Indholdet af beskeden bliver nu 
præsenteret i toppen af skærmbilledet i en større skriftstørrelse, og i nederste del af skærmbilledet 
ser du ordet som er placeret lige før din markør. Når du befinder dig i denne tilstand kan du gøre 
følgende: 

• Med Ned knappen: Skrift navigationstilstanden fra Ord til Tegn og fra Tegn til Ord. Som 
standard er navigationstilstanden indstillet til Ord. 

• Med Op knappen: Læs hele beskeden og annoncere den aktuelle position for din markør 
samt den aktuelle navigationstilstand. 

• Med hurtigt tryk på enten Venstre eller Højre knap: Flytter din markør henholdsvis til 
venstre eller til højre, enten ord for ord eller tegn for tegn, alt efter den aktuelle 
navigationstilstand. 

• Med tryk og hold på enten Venstre eller Højre knap: Flytter din markør henholdsvis enten 
helt til begyndelsen af teksten eller til slutningen af teksten. 

• Tilbage knap: Forlad “Læsetilstand”. 

• Menu knappen: Åbner op en menu hvor du kan vælge “Afbryd” eller “Kopier alt”. 

Se vedhæftede fil sendt via MMS 

Din MiniVision 2 har mulighed for at modtage vedhæftede filer i en besked (Billeder og 
Kontaktpersoner). Du vil få annonceret antallet af vedhæftede filer. Andre vedhæftede filer såsom 
videoer, tekstfiler og lignende vil blive lagret på din MiniVision 2's interne hukommelse. 

Benyt Op eller Ned knapperne for at navigere til en besked som har en eller flere vedhæftede filer 
og tryk på OK knappen for at åbne beskeden. I menuen kan du vælge “Vedhæftede”. 

• Specifikt for billeder: Din MiniVision 2 vil præsentere billedet direkte i skærmbilledet. Du 
kan vælge at gemme billedet ved at trykke på OK knappen og vælge “Gem” elementet. 
Billedet vil blive gemt automatisk i den interne hukommelse i din MiniVision 2 og du kan 
finde det igen i Galleri applikationen. 
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• Specifikt for Kontaktpersoner VCF: Din MiniVision 2 vil automatisk foreslå at importere 
kontakten / kontakterne direkte til din liste over Kontaktpersoner. Vælg “Ja” for at bekræfte. 

• Specifikt for andet: Når du modtager en vedhæftet fil som er i et format der ikke 
understøttes af din MiniVision 2, vil du stadig have mulighed for at gemme det på den 
interne hukommelse. Vælg “Ja” for at bekræfte at du ønsker at gemme filen, og den lagres 
automatisk i en mappe der hedder Download. 

Godt at vide: Indeholder beskeden flere vedhæftede filer vil du få præsenteret en liste. Benyt Op 
eller Ned knapperne for at navigere i mellem dem og tryk på OK for at åbne eller udføre den 
bagvedliggende handling. 

Besvar en besked  

Benyt tasterne Op og Ned når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for 
at navigere til den samtale som du ønsker besvare, og tryk så på OK tasten for at bekræfte. 
Nu præsenteres du for historikken og din MiniVision 2 placerer dig automatisk på den seneste 
modtaget eller afsendte besked. Tryk på OK tasten for at få adgang til mulighederne du har for 
den specifikke samtale eller SMS besked. Benyt Op eller Ned tasterne til du lander på "Ring op" 
elementet og tryk på OK tasten. 
Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv den ønskede tekst med det fysiske tastatur, eller gør 
brug af talegenkendelse, og bekræft afsendelsen af beskeden ved at trykke på OK tasten. 
Herefter vil din MiniVision 2 automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen 
med fokus på samtalen som du netop har tilføjet en besked til. Da den afsendte besked nu er den 
seneste, vil samtalen blive præsenteret øverst. 

Slet en besked fra en samtaletråd 

Benyt tasterne Op og Ned når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for 
at navigere til den samtale som indeholder den besked du ønsker at slette, og tryk så på OK 
tasten for at bekræfte. 
Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres 
automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Benyt Op eller Ned tasterne for at 
navigere til den specifikke besked som du ønsker at slette, og tryk på OK tasten for at få adgang 
til de forskellige muligheder du har. Benyt Op eller Ned tasterne til du lander på "Ring op" 
elementet og tryk på OK tasten. Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. 
Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at godkende valget. Alternativt skal du navigere til “Nej” og 
benytte OK tasten for at annullere sletningen, såfremt du fortryder. MiniVision 2 springer 
automatisk tilbage til samtalelisten. 

Slet en samtaletråd 

Benyt tasterne Op og Ned når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for 
at navigere til den samtale som du ønsker besvare, og tryk så på OK tasten for at bekræfte. Tryk 
på Menu tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den specifikke samtale. Benyt Op 
eller Ned tasterne til du lander på "Ring op" elementet og tryk på OK tasten. Du bliver herefter 
spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at godkende 
valget. Så snart handlingen er udført vil din MiniVision 2 springe tilbage til Hovedskærmen af 
Beskeder funktionen. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere 
sletningen, såfremt du fortryder.  

Slet alle samtaletråde 

For at få mulighed for at slette samtlige samtaletråde som du måtte have, skal du fra 
Hovedskærmen af Beskeder funktionen trykke på Menu, hvorefter du navigerer til elementet “Slet 
alle” med Op eller Ned tasterne, og vælg elementet med OK tasten. Du bliver herefter spurgt om 
du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at godkende ønsket om at 
slette samtlige samtaler. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere 
sletningen, såfremt du fortryder. 
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Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer 

Modtager du en SMS besked fra et ukendt nummer, vil du have mulighed for at tilføje det direkte til 
din liste over kontaktpersoner, direkte gennem Beskeder funktionen. Benyt din Op eller Ned tast 
fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til samtalen med det ukendte 
telefonnummer. 
Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres 
automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på OK tasten for at få adgang til 
mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Brug Op eller Ned tasten til du 
lander på "Tilføj til Kontaktpersoner", og bekræft med OK tasten. Et skærmbillede med trin for 
oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er 
udfyldt. Følg herefter vejledningen fra sektionen « Opret en ny kontaktperson » til at udfylde 
resten af felterne. 

Ring til en afsender 

Det anbefales altid at gøre brug af « Telefon » funktionen på din MiniVision, når du skal foretage 
et opkald. Du kan dog også foretage opkald direkte fra Beskeder funktionen. 
Fra Hovedskærmen af din Beskeder funktion skal du benytte Op eller Ned tasterne for at navigere 
til den samtale du har med den kontaktperson - eller det telefonnummer - som du ønsker at ringe 
til. 
Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres 
automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på OK tasten for at få adgang til 
mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Benyt Op eller Ned tasterne til 
du lander på "Ring op" elementet, og tryk på OK tasten. 

Indstillinger 

For at tilgå indstillinger for din Beskeder funktion skal du benytte Menu tasten, hvorefter du trykker 
på Op eller Ned for at navigere til "Indstillinger", og tryk på OK tasten for at godkende. Du 
præsenteres nu for dine indstillingsmuligheder. Benyt Op eller Ned tasterne for at vælge et af 
følgende elementer.  

• Struktur for beskeder: Giver dig mulighed for at angive hvorvidt du ønsker strukturen af 
dine SMS beskeder i Samtaletråd eller Kronologisk tilstand. Som standard vil Samtaletråd 
være aktiveret. Se mere under introduktionen under « Beskeder ». 

• Leveringsrapport: Med denne indstilling ændrer du status fra "Meddelelse sendt" til 
"Meddelelse modtaget", når modparten har modtaget din SMS besked. Som standard vil 
denne indstilling være deaktiveret. Du kan trykke på OK knappen for at ændre indstillingen. 

• Notifikation: Herunder kan du angive hvilken form for notifikation du ønsker når du 
modtager en ny SMS besked. Du har to muligheder: 

o Tilstand: Tilstand elementet giver dig adgang til at vælge mellem forskellige 
notifikationsmetoder. Fire forskellige tilstande kan du vælge i mellem: "Ingen", 
"Vibrere", "Lyd", "Lyd + Vibrere". Som standard vil “Lyd” være aktiveret. Du kan 
ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at 
navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 

o Lyd: Her kan du angive hvilken notifikationslyd du ønsker ved modtagelse af ny SMS 
besked. Som standard vil lyden med navnet "Adara" være angivet. Tryk på OK for at 
få mulighed for at ændre på din aktuelle lydtone. Benyt Op eller Ned tasterne til at 
navigere i listen over tilgængelige lyde. Når du navigerer i listen vil din MiniVision 
afspille lyden som du lander på, bare i et par sekunder. Når du har fundet den du 
ønsker at benytte, tryk da på OK tasten. Notifikationslyden gemmes og du placeres 
automatisk tilbage ved de andre felter. 

o Afsender notifikation: Giver dig en annoncering i form af en notifikation af navnet 
på afsender af en besked, når denne modtages. Når denne mulighed er aktiveret vil 



MiniVision 2 – Brugervejledning 
Side 38 / 93 

din MiniVision 2 annoncere navnet på kontaktpersonen som har sendt beskeden til 
dig, eller telefonnummeret såfremt nummeret ikke eksisterer i din liste over 
Kontaktpersoner. 

Godt at vide: Du kan tilføje dine egne notifikationslyde til brug ved modtagelse af nye SMS 

beskeder på din MiniVision 2. For at gøre dette skal du tilslutte din MiniVision 2 til din computer 
ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din 
computer som et flytbart medie. Åbn op “MiniVision2” mappen og naviger til og vælg “Internt 
lager”. Kopier dine MP3 lydfiler til mappen "Notifications" (engelsk ord for "Notifikationer"). De nye 
notifikationslydfiler vil herefter være at finde i listen over lyde, og navnet i listen vil være titlen på 
selve MP3 lydfilen. 

• SMS servicecenter: Giver dig mulighed for at angive et værtsnummer for modtagelse eller 
afsendelse af SMS beskeder. Som standard vil dette nummer være prædefineret 
automatisk af din udbyder, når dit SIM kort indsættes i din MiniVision 2. Tryk på OK tasten 
såfremt du ønsker at redigere det angivne nummer. 

• Reset APN: Nulstil dit Access Point Names (APN) som benyttes til at tilgå internettet og 
modtage MMS beskeder via dit SIM kort. 
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Håndtering af Beskeder under Kronologisk 

Introduktion 

Med den Kronologisk struktur vil dine beskeder blive sorteret ud i 4 mapper: 

• Indbakke: Herunder finder du beskeder som dine kontaktpersoner eller telefonnumre har 
sendt til dig. 

• Sendt: I denne finder du de beskeder som du har afsendt. 

• Udbakke: Udbakken indeholder beskeder som ikke er blevet afsendt (eksempelvis grundet 
mangel på mobildækning eller forkert telefonnummer). 

• Kladde: Indeholder de beskeder som du er påbegyndt, men som du ikke har afsendt 
endnu. 

Som standard vil du i Hovedskærmen af Beskeder funktionen blive præsenteret for beskeder som 
du har modtaget. 
For at komme til en af de andre mapper skal du trykke på Menu knappen og benytte Op eller Ned 
tasterne til du lander på mappen som du ønsker at tilgå, og vælge med OK. 
I hver mappe er beskederne sorteret i kronologisk rækkefølge - nyeste besked er placeret øverst. 
Hver besked præsenteres i følgende format: Status (Afsendt, Læst, Ulæst, Kladde eller Sender 
meddelelse), Kontaktperson (eller Telefonnummeret), Dato, Tidspunkt efterfulgt af indholdet af 
beskeden. 

Send en ny besked 

Fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen samt fra enhver tilfældig mappe skal du trykke på 
Menu tasten, hvorefter du skal finde elementet “Ny besked” med tasterne Op eller Ned og 
bekræfte med OK. Du bliver præsenteret for et skærmbillede med mulighed for at vælge en 
modtager. To muligheder er der at vælge imellem: 

• Kontakter: Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en 
besked til. Her skal du benytte Op eller Ned tasterne for at finde den kontaktperson du 
ønsker, og godkende ved brug af OK tasten. 

Godt at vide: Akkurat som i Kontaktpersoner og Telefon funktionerne kan du benytte det 
alfanumeriske tastatur til at søge efter og indeksere kontaktpersoner. Listen over dine 
kontaktpersoner filtreres alt efter det bogstav og / eller tegn du angiver. Filtreringen sker for både 
fornavn og efternavn. Du kan herefter igen navigere ned gennem listen over de indekserede 
kontaktpersoner ved brug af Op og / eller Ned tasterne. For at slette det bogstav eller det tegn 
som du har indskrevet skal du blot benytte Tilbage tasten. Så snart du har fundet den 
kontaktperson du ønsker at benytte skal du trykke på OK tasten for at vælge. 

• Angiv telefonnummer: Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en 
besked til, ciffer for ciffer. Du præsenteres for et redigeringsfelt hvor du indskriver 
telefonnummeret ved brug af det alfanumeriske tastatur og du bekræfter ved at trykke på 
OK tasten. 

Når du har fået angivet en modtager præsenteres du for at skærmbillede med et redigeringsfelt 
hvori du kan skrive din SMS besked. Indskriv tekst med det alfanumeriske, fysisk tastatur som din 
MiniVision er udstyret med, eller gør brug af talegenkendelse, direkte i redigeringsfeltet, og tryk på 
OK tasten når du er færdig. 
Så snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til 
Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig “Indbakke” mappen. 

Send besked til flere modtagere 

Ønsker du at afsende den samme SMS besked til flere modtager skal du følge ovenstående 
vejledning om at oprette en ny SMS besked. Når du præsenteres for redigeringsfeltet hvori du skal 
skrive SMS beskeden, tryk da på Menu tasten for at åbne kontekst menuen. Brug Op eller Ned 
tasten til du lander på "Tilføj ekstra modtager", og bekræft med OK tasten. Du skal nu angive om 
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du vil tilføje en kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som beskrevet 
tidligere skal du blot angive en kontaktperson eller selv tilføje det telefonnummer, som du ønsker 
også skal modtage SMS beskeden. Herefter vil du komme tilbage til redigeringsfeltet og du kan nu 
indskrive tekst. 
Gentag ovenstående vejledning hvis du ønsker at tilføje flere kontaktpersoner og / eller 
telefonnumre, eller skriv din tekst (ved brug af det alfanumeriske tastatur eller talegenkendelse). 
Godkend og afsend din SMS besked med OK tasten. Så snart din SMS besked er afsendt vil din 
MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder funktionen og 
vise dig “Indbakke” mappen. 

Videresende en besked 

Du kan nemt videresende en besked til en af dine Kontaktpersoner. Benyt tasterne Op og Ned når 
du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for at navigere til den samtale 
som indeholder beskeden du ønsker at videresende, og tryk så på OK tasten. Benyt Op eller Ned 
tasterne for at navigere til den specifikke besked som du ønsker at videresende, og tryk på OK 
tasten for at få adgang til de forskellige muligheder du har. Benyt Op eller Ned tasterne til du 
lander på "Ring op" elementet og tryk på OK tasten. Du skal nu angive om du vil tilføje en 
kontaktperson eller om du selv vil indskrive telefonnummer. Som ved oprettelse af en ny SMS 
besked skal du angive den kontaktperson som du ønsker skal modtage beskeden, eller også kan 
du angive telefonnummeret selv. Så snart du har valgt en kontaktperson eller angivet 
telefonnummer vil du blive præsenteret for et redigeringsfelt med selve beskeden som indhold. 
Godkend videresendelsen af SMS beskeden med OK tasten. Så snart din SMS besked er afsendt 
vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til Hovedskærmen af Beskeder 
funktionen og vise dig “Indbakke” mappen. 

Godt at vide: Du har mulighed for at redigere i teksten før du sender den afsted. 

Læs en modtaget besked 

Antallet af nye beskeder som du har modtaget på din MiniVision 2 mobiltelefon vil blive indikeret 
og annonceret på Hjemmeskærmen samt også i din liste over funktioner, når du lander på 
"Beskeder". Med funktionen "Vågn op annoncering" kan du angive hvorvidt du ønsker at din 
MiniVision skal annoncere antallet af nye beskeder, når du aktivere den. For yderligere information 
herom, se venligst under sektionen « Skærmlæser » som du finder i “Indstillinger”. 
Som standard præsenteres du for listen over nye beskeder når du åbner Beskeder funktionen. 
Benyt her Op eller Ned til at navigere gennem historikken og vælg en ulæst besked. Nye 
beskeder er sorteret i kronologisk rækkefølge - nyeste besked er placeret øverst. 
 
Godt at vide: Annonceringen af ny besked vil forsvinde når du har valgt beskeden (hvilket betyder 
at status ændre sig fra “Ulæst” til “Læst”). 

Præsenter teksten fra beskeden 

Med MiniVision 2 før du mulighed for at få præsenteret beskedens tekst i en større skriftstørrelse 
og en nem metode til at navigere i teksten, enten ved Ord for Ord eller Tegn for Tegn. Du kan tilgå 
denne funktion ved at navigere til og vælge en besked, trykke på OK knappen for at få adgang til 
tilgængelige muligheder og handlinger. Benyt Ned knappen for at navigere til og vælge 
“Præsenter” elementet og bekræft ved tryk på OK knappen. Indholdet af beskeden bliver nu 
præsenteret i toppen af skærmbilledet i en større skriftstørrelse, og i nederste del af skærmbilledet 
ser du ordet som er placeret lige før din markør. Når du befinder dig i denne tilstand kan du gøre 
følgende: 

• Med Ned knappen: Skrift navigationstilstanden fra Ord til Tegn og fra Tegn til Ord. Som 
standard er navigationstilstanden indstillet til Ord. 

• Med Op knappen: Læs hele beskeden og annoncere den aktuelle position for din markør 
samt den aktuelle navigationstilstand. 
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• Med hurtigt tryk på enten Venstre eller Højre knap: Flytter din markør henholdsvis til 
venstre eller til højre, enten ord for ord eller tegn for tegn, alt efter den aktuelle 
navigationstilstand. 

• Med tryk og hold på enten Venstre eller Højre knap: Flytter din markør henholdsvis enten 
helt til begyndelsen af teksten eller til slutningen af teksten. 

• Tilbage knap: Forlad “Læsetilstand”. 

• Menu knappen: Åbner op en menu hvor du kan vælge “Annuller” eller “Kopier alt”. 

Se vedhæftede fil sendt via MMS 

Din MiniVision 2 har mulighed for at modtage vedhæftede filer i en besked (Billeder og 
Kontaktpersoner). Du vil få annonceret antallet af vedhæftede filer. Andre vedhæftede filer såsom 
videoer, tekstfiler og lignende vil blive lagret på din MiniVision 2's interne hukommelse. 

Benyt Op eller Ned knapperne for at navigere til en besked som har en eller flere vedhæftede filer 
og tryk på OK knappen for at åbne beskeden. I menuen kan du vælge “Vedhæftede”. 

• Specifikt for billeder: Din MiniVision 2 vil præsentere billedet direkte i skærmbilledet. Du 
kan vælge at gemme billedet ved at trykke på OK knappen og vælge “Gem” elementet. 
Billedet vil blive gemt automatisk i den interne hukommelse i din MiniVision 2 og du kan 
finde det igen i Galleri applikationen. 

• Specifikt for Kontaktpersoner VCF: Din MiniVision 2 vil automatisk foreslå at importere 
kontakten / kontakterne direkte til din liste over Kontaktpersoner. Vælg “Ja” for at bekræfte. 

• Specifikt for andet: Når du modtager en vedhæftet fil som er i et format der ikke 
understøttes af din MiniVision 2, vil du stadig have mulighed for at gemme det på den 
interne hukommelse. Vælg “Ja” for at bekræfte at du ønsker at gemme filen, og den lagres 
automatisk i en mappe der hedder Download. 

Godt at vide: Indeholder beskeden flere vedhæftede filer vil du få præsenteret en liste. Benyt Op 
eller Ned knapperne for at navigere i mellem dem og tryk på OK for at åbne eller udføre den 
bagvedliggende handling. 

Besvar en besked  

Benyt tasterne Op og Ned når du befinder dig i listen over dine samtaler i Beskeder funktionen for 
at navigere til den samtale som du ønsker besvare, og tryk så på OK tasten for at bekræfte. Benyt 
Op eller Ned tasterne til du lander på "Ring op" elementet og tryk på OK tasten. 
Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv den ønskede tekst med det fysiske tastatur, eller gør 
brug af talegenkendelse, og bekræft afsendelsen af beskeden ved at trykke på OK tasten. Så 
snart din SMS besked er afsendt vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til 
Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig “Indbakke” mappen. 

Slet en besked  

Benyt Op eller Ned tasten fra en af dine mapper og naviger derved til den SMS besked som du 
ønsker at slette, og benyt OK tasten for at vælge. Benyt Op eller Ned tasterne i listen over dine 
muligheder, indtil du lander på "Slet" elementet, hvorved du kan trykke på OK tasten. 
Du bliver herefter spurgt om du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for 
at godkende valget. Alternativt, hvis du fortryder, naviger til “Nej” og tryk på OK tasten for at 
annullere sletningen. I begge tilfælde vil din MiniVision 2 mobiltelefon automatisk springe tilbage til 
Hovedskærmen af Beskeder funktionen og vise dig “Indbakke” mappen. 

Slet alle beskeder 

For at få mulighed for at slette samtlige SMS beskeder som du måtte have, skal du fra 
Hovedskærmen af Beskeder funktionen trykke på Menu, hvorefter du navigerer til elementet “Slet 
alle” med Op eller Ned tasterne, og vælg elementet med OK tasten. Du bliver herefter spurgt om 
du ønsker at slette samtalen. Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at bekræfte valget. Alternativt, 
hvis du fortryder, naviger til “Nej” og tryk på OK tasten for at annullere sletningen. 
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Opret en Kontaktperson ud fra et ukendt telefonnummer 

Modtager du en SMS besked fra et ukendt nummer, vil du have mulighed for at tilføje det direkte til 
din liste over kontaktpersoner, direkte gennem Beskeder funktionen. Benyt din Op eller Ned tast 
fra Hovedskærmen af Beskeder funktionen for at navigere til samtalen med det ukendte 
telefonnummer. 
Historikken over udvekslingen af SMS beskeder præsenteres på din MiniVision 2, og du placeres 
automatisk på den seneste modtaget eller afsendte besked. Tryk på OK tasten for at få adgang til 
mulighederne du har for den specifikke samtale eller SMS besked. Brug Op eller Ned tasten til du 
lander på "Tilføj til Kontaktpersoner", og bekræft med OK tasten. Et skærmbillede med trin for 
oprettelse af ny kontaktperson vil blive præsenteret for dig, hvor "Telefonnummer" allerede er 
udfyldt. Følg herefter vejledningen fra sektionen « Opret en ny kontaktperson » til at udfylde 
resten af felterne. 

Ring til en afsender 

Det anbefales altid at gøre brug af « Telefon » funktionen på din MiniVision, når du skal foretage 
et opkald. Du kan dog også foretage opkald direkte fra Beskeder funktionen. 
Fra Hovedskærmen af din Beskeder funktion skal du benytte Op eller Ned tasterne til at navigere 
til den besked du har modtaget fra kontaktperson - eller det telefonnummer - som du ønsker at 
ringe til. Tryk på OK tasten for at få adgang til mulighederne du har for den specifikke samtale 
eller SMS besked. Benyt Op eller Ned tasterne til du lander på "Ring op" elementet, og tryk på OK 
tasten. 

Indstillinger 

For at tilgå indstillinger for din Beskeder funktion skal du benytte Menu tasten, hvorefter du trykker 
på Op eller Ned for at navigere til "Indstillinger", og tryk på OK tasten for at godkende. Du 
præsenteres nu for dine indstillingsmuligheder. Benyt Op eller Ned tasterne for at vælge et af 
følgende elementer.  

• Struktur for beskeder: Giver dig mulighed for at angive hvorvidt du ønsker strukturen af 
dine SMS beskeder i Samtaletråd eller Kronologisk tilstand. Som standard vil Samtaletråd 
være aktiveret. Se mere under introduktionen under « Beskeder ». 

• Leveringsrapport: Med denne indstilling ændrer du status fra "Meddelelse sendt" til 
"Meddelelse modtaget", når modparten har modtaget din SMS besked. Som standard vil 
denne indstilling være deaktiveret. Du kan trykke på OK knappen for at ændre indstillingen. 

• Notifikation: Herunder kan du angive hvilken form for notifikation du ønsker når du 
modtager en ny SMS besked. Du har to muligheder: 

o Tilstand: Tilstand elementet giver dig adgang til at vælge mellem forskellige 
notifikationsmetoder. Fire forskellige tilstande kan du vælge i mellem: "Ingen", 
"Vibrere", "Lyd", "Lyd + Vibrere". Som standard vil “Lyd” være aktiveret. Du kan 
ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at 
navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 
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o Lyd: Her kan du angive hvilken notifikationslyd du ønsker ved modtagelse af ny SMS 
besked. Som standard vil lyden med navnet "Adara" være angivet. Tryk på OK for at 
få mulighed for at ændre på din aktuelle lydtone. Benyt Op eller Ned tasterne til at 
navigere i listen over tilgængelige lyde. Når du navigerer i listen vil din MiniVision 
afspille lyden som du lander på, bare i et par sekunder. Når du har fundet den du 
ønsker at benytte, tryk da på OK tasten. Notifikationslyden gemmes og du placeres 
automatisk tilbage ved de andre felter. 

o Afsender notifikation: Giver dig en annoncering i form af en notifikation af navnet 
på afsender af en besked, når denne modtages. Når denne mulighed er aktiveret vil 
din MiniVision 2 annoncere navnet på kontaktpersonen som har sendt beskeden til 
dig, eller telefonnummeret såfremt nummeret ikke eksisterer i din liste over 
Kontaktpersoner. 

• SMS servicecenter: Giver dig mulighed for at angive et værtsnummer for modtagelse eller 
afsendelse af SMS beskeder. Som standard vil dette nummer være prædefineret 
automatisk af din udbyder, når dit SIM kort indsættes i din MiniVision 2. Tryk på OK tasten 
såfremt du ønsker at redigere det angivne nummer. 

• Reset APN: Nulstil dit Access Point Names (APN) som benyttes til at tilgå internettet og 
modtage MMS beskeder via dit SIM kort. 

 
Godt at vide: Du kan tilføje dine egne notifikationslyde til brug ved modtagelse af nye SMS 
beskeder på din MiniVision 2. For at gøre dette skal du tilslutte din MiniVision 2 til din computer 
ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din 
computer som et flytbart medie. Åbn op “MiniVision2” mappen og naviger til og vælg “Internt 
lager”. Kopier dine MP3 lydfiler til mappen "Notifications" (engelsk ord for "Notifikationer"). De nye 
notifikationslydfiler vil herefter være at finde i listen over lyde, og navnet i listen vil være titlen på 
selve MP3 lydfilen. 
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Alarm 

Introduktion 

Med Alarm funktionen bliver du i stand til at håndtere forskellige alarmer og påmindelser. 
Hovedskærmen for din Alarm funktion giver dig et overblik over alle dine alarmer som du har 
oprettet på din MiniVision 2. Dine forskellige alarmer præsenteres i kronologisk rækkefølge. Hver 
alarms om du har oprettet annonceres med følgende format: Alarmtid, Alarm status (aktiveret / 
deaktiveret), Gentagelse for alarmen (hvis aktiveret, vil dage hvor alarmen skal lyde blive 
annonceret). Som standard vil du finder to oprettede alarmer: 
8:30 – Deaktiveret – Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag. 
9:30 – Deaktiveret– Lørdag, Søndag. 
Du kan ændre eller slette disse to alarmer, eller oprette nye. 

Opret en alarm 

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du trykke på Menu tasten og navigere til elementet 
"Opret alarm" ved brug af Op og Ned og bekræfte med OK tasten. 
Du præsenteres nu for et skærmbillede med mulighed for oprettelse af alarm. Følgende felter skal 
du angive: 

• Status Aktiveret / Deaktiveret: Giver dig mulighed for at kende status på alarmen og 
ændre den. Som standard vil status stå til "Aktiveret" når du er i gang med at oprette en 
alarm. Tryk på OK tasten for at ændre på status og derved deaktivere den. 

• Klokkeslæt: Her angiver du klokkeslæt for hvornår alarmen skal lyde. Som standard vil 
klokkeslæt automatisk blive angivet til det aktuelle tidspunkt, rundet op eller ned til 
nærmeste 5 minutter. Tryk på OK tasten for at ændre på tidspunktet. Først skal du angive 
timetallet - benyt Op eller Ned tasterne i listen over timetal og bekræft med OK tasten når 
du lander på det ønskede timetal. Herefter skal du angive minuttallet - benyt igen Op eller 
Ned for at navigere til det ønskede minuttal og tryk på OK tasten for at godkende. 
Klokkeslæt gemmes og du er nu tilbage ved oprettelse af alarmen. 

• Ringetone: Under dette element kan du vælge den ønskede alarmtone for den 
pågældende alarm. Som standard vil alarmtonen være "Cesium". Tryk på OK tasten for at 
ændre på ringetonen. Benyt Op eller Ned tasterne i listen som du præsenteres for, for at 
finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par sekunder. Når du har fundet den du 
ønsker at benytte, tryk da på OK tasten. Ringetonen for den specifikke alarm gemmes, og 
du er nu tilbage ved oprettelse af alarmen. 

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne alarmtoner til din MiniVision 2 
mobiltelefon. Tilslut din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med 
ved leveringen. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op 
"MiniVision2" mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til 
mobiltelefonens hukommelse. Kopier dine MP3 ringetoner / lydfiler til mappen "Alarms" (engelsk 
ord for "Alarmer"). Du vil herefter kunne få adgang til at bruge dine egne lyd- og ringetoner i listen 
over tilgængelige ringetoner - filnavnet vil være det samme som på din computer. 

• Gentagelse: Du skal herunder angive sekvensen af den pågældende alarm i løbet af en 
uge. Som standard vil der ikke være gentagelser aktiveret, hvilket betyder at alarmen kun 
vil lyde én gang på det angivne klokkeslæt. 
Du kan dog ved brug af "Gentagelse" angive hvilke dage i løbet af en uge alarmen skal 
lyde. Tryk på OK tasten for at indstille sekvensen. Du præsenteres for en liste over alle 
ugens dage. Benyt nu Op eller Ned tasten til at navigere gennem listen og benyt OK tasten 
til at aktivere (eller deaktivere) de dage alarmen skal lyde. Du aktivere de dage hvor du 
ønsker alarmen skal lyde. Når du har angivet de ønskede dage for "Gentagelse", tryk da på 
Tilbage tasten for at vende tilbage til skærmbilledet med oprettelse af alarmen.  

Når de forskellige felter er angivet skal du trykke på Menu for at blive præsenteret for 
mulighederne du har. Benyt Op eller Ned for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med OK 
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tasten. 
Du får annonceret en bekræftelse på at alarmen er oprettet med angivelse af hvor længe der er til 
at alarmen lyder. 

Godt at vide: Tryk på Tilbage tasten vil også gemme alarmen, såfremt mindst ét af felterne er 
angivet. 
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Stop en igangværende alarm 

Når en alarm lyder vil et skærmbillede med følgende informationer blive præsenteret for dig: 

• Klokkeslæt: Giver dig information om det aktuelle klokkeslæt som alarmen er indstillet til. 

• Stop: Her stopper du den aktuelle alarm. 

• Udsæt: Du har mulighed for at stoppe alarmen og udsætte den til 10 minutter senere. 
Benyt dine Op og Ned taster til at vælge "Stop" eller "Udsæt", og bekræft dit valg ved at trykke på 
OK knappen. 
Trykker du på Tilbage tasten vil du også stoppe den igangværende alarm. 
Godt at vide: Din MiniVision 2 mobiltelefon skal være enten tændt eller låst (dvale) førend at 
alarmen vil fungere for det angivne klokkeslæt. Er din MiniVision slukket vil alarmen ikke lyde. 

Redigér en alarm 

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din Op eller Ned tast for at navigere til 
den alarm som du ønsker at ændre på, og vælge den med tryk på OK tasten. 
Den pågældende alarm vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte Op eller Ned 
tasterne for at navigere til det felt du ønsker at redigere - felterne er som følger: Status, 
Klokkeslæt, Ringetone, samt Gentagelse. 
Følg samme procedure som beskrevet under « Opret en alarm ». 

Efter du har redigeret alarmen, tryk på Menu tasten for at komme til flere muligheder. Benyt Op 
eller Ned for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med OK tasten. 
Godt at vide: Du kan også trykke på Tilbage tasten som også vil gemme alarmen, såfremt mindst 
ét af felterne er angivet. 
For at annullere de ændringer som du har foretaget for den pågældende alarm, tryk på Menu for 
at åbne flere muligheder og benyt Op eller Ned tasterne til du lander på "Afbryd". Vælg elementet 
ved at trykke på OK tasten. 

Aktiver / Deaktiver en alarm 

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din Op eller Ned tast for at navigere til 
den alarm som du ønsker at aktivere eller deaktivere, og vælge den med tryk på OK tasten. 
Alarmen vil blive præsenteret i en redigeringstilstand hvor du kan benytte Op eller Ned tasterne 
for at navigere til elementet med "Aktiveret" eller "Deaktiveret", hvor du så trykker på OK tasten for 
at ændre status. 
Tryk på Tilbage tasten for at gemme ændringen. 

Slet en alarm 

Fra Hovedskærmen af din Alarm funktion skal du benytte din Op eller Ned tast for at navigere til 
den alarm som du ønsker at slette, og vælge den med tryk på OK tasten. Den pågældende alarm 
bliver åbnet op i redigeringstilstand. Tryk på Menu for at få adgang til yderligere muligheder og 
benyt Op eller Ned tasten for at navigere til "Slet", og vælg elementet med OK tasten. Du vil blive 
spurgt om du ønsker at slette optagelsen. Naviger til elementet "Ja" og benyt OK tasten til at 
bekræfte valget. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere 
sletningen, såfremt du fortryder. 

Slet alle alarmer 

For at få mulighed for at slette samtlige alarmer som du måtte have, skal du fra Hovedskærmen af 
Alarm funktionen trykke på Menu, hvorefter du navigerer til elementet “Slet alle” med Op eller Ned 
tasterne, og vælg elementet med OK tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette optagelsen. 
Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at godkende ønsket om at slette samtlige alarmer. 
Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere sletningen, såfremt du 
fortryder. 
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Angiv en standard ringetone 

Her kan du vælge hvilken tone som du ønsker skal være standard for alle nye alarmer. Fra 
Hovedskærmen af Alarm funktionen skal du trykke på Menu og navigere til “Standard ringetone”. 
Listen over de tilgængelige ringetoner bliver præsenteret for dig - benyt Op eller Ned for at 
navigere mellem disse og vælg den ønskede tone ved at trykke på OK knappen. 
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Planlægning 

Introduktion 

Med Planlægning funktionen har du mulighed for at administrere dine aftaler og forskellige 
begivenheder. 
Hovedskærmen af Planlægning funktionen indeholder en oversigt over alle dine begivenheder 
som du har gemt på din MiniVision 2 mobiltelefon. Dine begivenheder er sorteret i kronologisk 
rækkefølge. Hver af dine oprettede begivenheder bliver præsenteret på følgende måde: Navn på 
begivenhed, dato efterfulgt af tidspunkt. Som standard vil du ikke have nogen oprettede 
begivenheder i Planlægnings applikationen. 

Tilføj en begivenhed 

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktionen, tryk på Menu og vælge elementet “Ny 
begivenhed”, som du navigerer til ved brug af Op eller Ned tasterne, og vælger med OK tasten. 
Du får nu mulighed for at oprette en begivenhed. Udfyld følgende felter: 

• Titel: Giv din begivenhed et navn. Titel vil som standard ikke være udfyldt. Tryk på OK 
tasten for at få adgang til at tilføje tekst til note feltet. Tryk igen på OK tasten for at 
godkende din titel og vende tilbage til det forrige skærmbillede. 

• Dato: Her skal du angive datoen for begivenheden. Som standard vil din MiniVision angive 
den aktuelle dato. Tryk på OK tasten for at ændre på datoen. Første trin er angivelse af 
årstal hvor du med Op og Ned tasterne navigerer i mellem forskellige årstal i en liste - vælg 
et med OK tasten. Andet trin er angivelse af måned - benyt tasterne Op og Ned til at 
navigere mellem måneder og vælg et med OK tasten. Tredje og sidste trin er angivelse af 
dag og dato - benyt igen Op og Ned til at navigere mellem den valgte måneds dage og 
vælg et med OK tasten. Valget gemmes og du kommer nu tilbage til oprettelse af 
begivenheden. 

• Klokkeslæt: Her skal du angive klokkeslæt for begivenheden. Som standard vil klokkeslæt 
automatisk blive angivet til det aktuelle tidspunkt, rundet op eller ned til nærmeste 5 
minutter. Tryk på OK tasten for at ændre på tidspunktet. Først skal du angive timetallet - 
benyt Op eller Ned tasterne i listen over timetal og bekræft med OK tasten når du lander på 
det ønskede timetal. Herefter skal du angive minuttallet - benyt igen Op eller Ned for at 
navigere til det ønskede minuttal og tryk på OK tasten for at godkende. Klokkeslæt 
gemmes og du er nu tilbage i listen over oprettelse af begivenhed. 

• Gentagelse: Herunder kan du definere sekvensen af gentagelse for den specifikke 
begivenhed. Som standard vil "En gang" være valgt. Dette betyder at begivenheden kun vil 
forekomme den ene dag og det ene tidspunkt som du har angivet. 
Du har dog mulighed for at definere en gentagelse så begivenheden vil blive præsenteret 
dagligt, ugentligt, månedligt og så videre. 
Tryk på OK tasten for at justere på gentagelsen. Fem forskellige hastigheder kan vælges i 
mellem: En gang, Hver dag, Hver uge, Hver måned, Hvert år. Brug Op eller Ned tasten når 
du befinder dig i listen til du lander på den ønskede sekvens, og bekræft med OK tasten. 
Gentagelsen gemmes og du placeres automatisk tilbage i skærmbilledet med oprettelse af 
ny begivenhed. 

Godt at vide: En begivenhed som oprettes med en gentagelse vil automatisk blive dublikeret for 
hver angivet gentagelse. 

• Påmindelse: Gør det muligt for dig at angive hvornår du ønsker at blive mindet om 
begivenheden. Du kan vælge imellem syv påmindelser i alt: "På tidspunktet", "5 minutter 
før", "10 minutter før", "30 minutter før", "1 time før", "Dagen før" samt "2 dage før". Som 
standard vil "På tidspunktet" være valgt. Tryk på OK tasten for at få adgang til at ændre på 
valget, og brug Op eller Ned tasten til at navigere til en anden mulighed og godkend med 
OK tasten. 
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• Ringetone: Med denne indstilling kan du ændre på tonen for påmindelsen. Tryk på OK for 
at få mulighed for at ændre på din aktuelle ringetone. Benyt Op eller Ned tasterne i listen 
som du præsenteres for, for at finde en ønsket ringetone, som vil blive afspillet i et par 
sekunder. Når du har fundet den du ønsker at benytte, tryk da på OK tasten. Ringetonen 
gemmes og du er nu tilbage i listen over oprettelse af begivenhed igen. 

Godt at vide: Du har rig mulighed for at tilføje dine egne ringetoner til din MiniVision 2 mobiltelefon. 
Tilslut din MiniVision 2 til din computer ved brug af micro USB kablet der fulgte med ved 
leveringen. MiniVision 2 genkendes på din computer som et flytbart medie. Åbn op "MiniVision2" 
mappen og naviger herefter til mappen "Internt lager" for at få adgang til mobiltelefonens 
hukommelse. Kopier de ønskede ringetoner - i formatet MP3 - fra din computer og til mappen 
"Ringtones". De nye ringetoner vil nu være at finde i oversigten over tilgængelige ringetoner, og 
titlen vil være den samme som på din computer. 

Når de forskellige felter er angivet skal du trykke på Menu for at blive præsenteret for 
mulighederne du har. Benyt Op eller Ned for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med OK 
tasten. 
Godt at vide: Trykker du på Tilbage tasten bliver oprettelsen også gemt, såfremt mindst ét af 
felterne er udfyldt. 

Stop alarmen for en begivenhed 

Når påmindelsen, og derved alarmen, for en begivenhed lyder, vil du blive præsenteret for et 
skærmbillede med følgende muligheder: 

• Titel: Giver dig navnet på begivenheden som alarmen omhandler. 

• Stop: Brug dette element til at stoppe alarmen. 

• Udsæt: Du har mulighed for at stoppe alarmen for begivenheden og udsætte den til 10 
minutter senere. 

Benyt dine Op eller Ned taster til at vælge "Stop" eller "Udsæt", og bekræft dit valg ved at trykke 
på OK tasten. Tryk på Tilbage tasten vil også stoppe den igangværende alarm for begivenheden. 

Godt at vide: Din MiniVision 2 mobiltelefon skal være enten tændt eller låst (dvale) førend at 

alarmen for en begivenhed vil fungere, for det angivne klokkeslæt. Er din MiniVision 2 slukket på 
pågældende tidspunkt vil du ikke få en påmindelse af begivenheden i form af en alarm. 

Redigér en begivenhed 

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktion skal du benytte din Op eller Ned tast for at 
navigere til den begivenhed som du ønsker at ændre på, og vælge den med tryk på OK tasten. 
Den pågældende begivenhed vil blive åbnet i en redigeringstilstand hvor du kan benytte dine Op 
eller Ned taster til at navigere til feltet som du ønsker at ændre, ud fra følgende valgmuligheder: 
Titel, Dato, Klokkeslæt, Gentagelse, Påmindelse samt Ringetone. 

Følg proceduren som beskrevet under « Tilføj en begivenhed ». 
Efter du har redigeret alarmen, tryk på Menu tasten for at komme til flere muligheder. Benyt Op 
eller Ned for at navigere til elementet "Gem" og bekræft med OK tasten. 

Godt at vide: Du kan også trykke på Tilbage tasten som også vil gemme begivenheden, såfremt 

mindst et felt er blevet ændret. For at annullere de ændringer som du har foretaget for den 
pågældende begivenhed, tryk på Menu for at åbne flere muligheder og benyt Op eller Ned 
tasterne til du lander på "Afbryd". Vælg elementet ved at trykke på OK tasten. 

Slet en begivenhed 

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktion skal du benytte din Op eller Ned tast for at 
navigere til den begivenhed som du ønsker at ændre på, og vælge den med tryk på OK tasten. 
Begivenheden præsenteres for dig i redigeringstilstand. Tryk på Menu for at få adgang til 
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yderligere muligheder og benyt Op og Ned tasterne til at navigere til "Slet begivenhed", og bekræft 
valget med OK tasten. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette optagelsen. Naviger til elementet 
"Ja" og benyt OK tasten til at bekræfte valget. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK 
tasten for at annullere sletningen, såfremt du fortryder. 

Slet alle begivenheder 

For at få mulighed for at slette samtlige begivenheder som du måtte have, skal du fra 
Hovedskærmen af Planlægning funktionen trykke på Menu, hvorefter du navigerer til elementet 
“Slet alle” med Op eller Ned tasterne, og vælg elementet med OK tasten. Du vil blive spurgt om 
du ønsker at slette optagelsen. Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at bekræfte valget om at 
slette alle begivenhederne. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at 
annullere sletningen, såfremt du fortryder. 
Godt at vide: Sletter du en begivenhed som har gentagelser, vil samtlige gentagelser også blive 
slettet. 

Angiv en standard ringetone 

Her kan du vælge hvilken tone som du ønsker skal være standard for alle nye begivenheder. Fra 
Hovedskærmen af Planlægning funktionen skal du trykke på Menu og navigere til “Standard 
ringetone”. Listen over de tilgængelige ringetoner bliver præsenteret for dig - benyt Op eller Ned 
for at navigere mellem disse og vælg den ønskede tone ved at trykke på OK knappen. 
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Find en begivenhed 

Fra Hovedskærmen af din Planlægning funktion kan du benytte det alfanumeriske tastatur til at 
indskrive og derved søge efter navnet på en begivenhed. Listen over dine begivenheder filtreres 
alt efter hvad du indskriver. Du kan herefter navigere ned gennem listen over de indekserede 
begivenheder ved at bruge Op og Ned tasterne. 
For at slette et tegn som du har indskrevet skal du blot benytte Tilbage tasten (Slet tasten). 
Så snart du finder den ønskede begivenhed skal du blot trykke på OK tasten for at gennemgå 
detaljerne for begivenheden. 
Godt at vide: MiniVision 2 præsenterer begivenheder et år frem. Enhver begivenhed som du 
oprettet med en dato længere fremme eller tilbage end et år vil ikke blive præsenteret i listen over 
begivenheder. 
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Kamera: 

Introduktion 

Med Kamera applikationen kan du tage billeder ved brug af det indbyggede kamera som er 
placeret på bagsiden af din MiniVision 2. 

Tag et billede 

Så snart du starter Kamera applikationen vil billedet fra kameraet blive vist i skærmbilledet. Du vil 
også høre et lydsignal hvert tredje sekund som fortæller dig at kameraet er aktiveret. Peg nu 
kameraet mod objektet eller begivenheden som du ønsker at tage et billede af og tryk på OK 
knappen når du ønsker at tage billedet. Et karakteristisk lydsignal vil blive afspillet når billedet 
tages. 
Billedet bliver automatisk gemt i den interne hukommelse i din MiniVision 2, og via en computer 
kan det findes i “DCIM” mappen. Du kan også gennemse billedet, og alle dine andre billeder, i 
"Galleri" applikationen. 

Godt at vide: Med Menu knappen, når du befinder dig i Kamera applikationen, kan du komme 
direkte til din "Galleri" applikation, hvor du kan gennemse alle dine billeder. 

Godt at vide: Lydsignalet som du hører hvert tredje sekund kan godt deaktiveres ved at deaktivere 
elementet "Giv lydsignal når kamera eller LED er aktiveret" som du finder under Indstillinger og 
"Skærmlæser". 
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Galleri 

Introduktion 

I Galleri applikationen kan du gennemse de billeder som du har taget med din MiniVision 2, eller 
de billeder som du har modtaget via MMS, og som du har gemt.  
Hvert billedet som du har i dit galleri vil blive annonceret med følgende information: Titel på 
billedet samt Dato for billedet (dag / måned / år / time (timer) / minut (minutter) / sekund 
(sekunder)). 
Som standard vil billeder som du tager med din MiniVision 2 mobiltelefon ikke have en titel. Dine 
billeder vil blive sorteret i kronologisk rækkefølge, fra seneste til ældste. 

Se et billede 

Når du starter din Galleri applikation vil det seneste billede du har taget blive vist i skærmbilledet. 
Benyt Op og Ned knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder som findes i din MiniVision 
2.  
Når du ser på et billede har du følgende muligheder: 

• Knap 1: Zoom Ud (8 niveauer er tilgængelige) 

• Knap 3: Zoom Ind (8 niveauer er tilgængelige) 

• Knap 2: Flyt Op 

• Knap 4: Flyt Ned 

• Knap 6: Flyt Højre 

• Knap 8: Flyt Ned 
Godt at vide: Zoom niveauet nulstilles hver gang du skifter billede ved brug af Op og Ned 
knapperne. 

Søg efter billede ud fra dato 

Du har mulighed for at søge efter et billede ud fra datoen det er taget ved at trykke på Menu 
knappen, navigere til og vælge “Søg” med Op eller Ned og bekræfte med OK knappen. Din 
MiniVision 2 tilbyder dig at søge efter et billede som befinder sig i den interne hukommelse og 
med relation til datoen. Benyt Op og Ned knapperne igen for at angive en søgedato sorterede ud 
fra måned og brug OK knappen til at bekræfte. MiniVision 2 vil nu præsentere billeder der er taget 
ud fra dato. 

Omdøb et billede 

Benyt Op og Ned knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som 
du ønsker at omdøbe, og tryk nu på OK knappen for at tilgå dine muligheder for det specifikke 
billede. Brug igen Op og Ned i listen over elementer til du lander på “Omdøb”, brug OK knappen til 
at bekræfte. Du placeres nu i et redigeringsfelt. Indskriv det nye navn ved brug af det fysiske, 
alfanumeriske tastatur eller ved brug af talegenkendelse, og bekræft din nye titel på billedet med 
OK knappen. Din MiniVision 2 beder dig bekræfte om du ønsker billedet skal omdøbes. 

Send et billede via MMS 

Benyt Op og Ned knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som 
du ønsker at omdøbe, og tryk nu på OK knappen for at tilgå dine muligheder for det specifikke 
billede. Brug igen Op og Ned i listen over elementer til du lander på “Omdøb”, brug OK knappen til 
at bekræfte. Du præsenteres for et nyt skærmbillede som giver dig mulighed for at vælge hvem du 
ønsker at sende billedet til: 

• Kontakter: Giver dig mulighed for at vælge den kontaktperson som du ønsker at sende en 
besked til. Brug Op og Ned for at navigere mellem dine kontaktpersoner og tryk på OK 
knappen for at vælge. 

• Angiv telefonnummer: Her kan du indskrive det telefonnummer du ønsker at sende en 
besked til, ciffer for ciffer. Angiv telefonnummeret ved brug af det fysiske tastatur og tryk på 
OK knappen. 
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Når du har valgt en modtager kan du skrive en besked til, som er valgfrit, og tryk på OK knappen 
for at sende MMS beskeden afsted, med billedet, og du returnerer automatisk til Galleri 
applikationen.. 
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Billededetaljer 

Benyt Op og Ned knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som 
du ønsker at dele / sende, og tryk nu på OK knappen for at tilgå muligheder for det specifikke 
billede. Brug igen Op og Ned i listen over elementer til du lander på “Omdøb”, brug OK knappen til 
at bekræfte. Du præsenteres for et vindue der indeholder følgende informationer: 

• Titel på billedet. 

• Dato for billedet. 

• Fil: Giver dig billedets placeringen i hukommelsen samt filnavnet på selve billedet.  
Tryk på Tilbage knappen for at returnerer til dine billeder. 

Slet et billede 

Benyt Op og Ned knapperne for at gennemgå rækken af dine billeder i dit Galleri til et billede som 
du ønsker at omdøbe, og tryk nu på OK knappen for at tilgå dine muligheder for det specifikke 
billede. Brug igen Op og Ned i listen over elementer til du lander på “Omdøb”, brug OK knappen til 
at bekræfte. Du bliver også her bedt om at bekræfte dit ønske. Vælg “Ja” for at bekræfte eller “Nej” 
for at annullere. 

Slet alle billeder 

Du kan også slette alle dine billeder ved at trykke på Menu knappen når du befinder dig i listen 
med dine billeder, og vælge elementer “Slet alle”, som du kommer til ved brug af Op og Ned, og 
bekræft med OK knappen. Du bliver også her bedt om at bekræfte dit ønske. Vælg “Ja” for at 
bekræfte at du ønsker at slette samtlige billeder, eller “Nej” for at annullere. 
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FM Radio 

Introduktion 

FM Radio funktionen gør det muligt for dig at lytte til radiostationer på FM radiofrekvenser. 

Lyt til radio 

For at påbegynde til FM Radio skal du tilslutte hovedtelefoner i porten som du finder på højre side 
af din MiniVision 2 mobiltelefon. Disse benyttes som antenne til at opfange FM radiosignalet som 
befinder sig omkring dig. 

• Du benytter din OK tast til at sætte en afspilning på pause, og genoptage afspilningen igen. 

• Du benytter din Op tast til at springe til næste frekvens (du springer med 0.1 MHz hver 
gang). 

• Du benytter din Ned tast til at springe til forrige frekvens (også her springer du med 0.1 
MHz). 

Godt at vide: Trykker og holder du på Op tasten vil du automatisk vælge næste radiostation. 
Trykker og holder du på Ned tasten vil du automatisk vælge forrige radiostation. 

Angiv en radiostation som favorit 

Når du lytter til en FM Radiostation kan du trykke og holde på en af de numeriske taster i dit 
tastatur (1 til 9), for derved at tilføje den specifikke frekvens (radiostation) til listen over dine 
favoritter. 
Efterfølgende kan du med et hurtigt tryk på en af de numeriske taster springe hurtigt og direkte til 
din allerede gemte favoritstation. 
Benyt Menu knappen til at åbne FM Radio mulighederne, og benyt Op eller Ned knapperne til at 
navigere mellem dine forskellige muligheder, og tryk på OK når du lander på et element som du 
ønsker at benytte: 

• Favoritstationer: Giver dig en oversigt over dine favorit FM Radio stationer. Benyt Op og 
Ned tasterne til at navigere gennem listen og tryk på OK for at vælge din favoritstation og 
påbegynde afspilningen. 

• Skift lyden over til højttaleren / hovedtelefoner: Sender lyden enten direkte ud via 
hovedtelefoner eller ud via højttaleren som befinder sig på bagsiden af din MiniVision 2. 

Godt at vide: Når du lytter til radio vil din MiniVision 2 automatisk aktivere Standby tilstand (se 
mere i afsnittet "Standby"). Dog vil radioen stadig spille. For at ændre radiostation, justere på 
lydstyrken, sætte på pause eller starte igen skal du først trykke på "Afbryd opkald" knappen for at 
vække din MiniVision 2.
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Lysdetektering 

Introduktion 

Med denne applikation kan du få annonceret lysstyrke niveauet med lyssensoren som er placeret 
på bagsiden af din MiniVision 2. 

Hvordan får jeg oplyst lysstyrke niveauet? 

Peg med bagsiden af din telefon hen mod et område som du ønsker detekteret. Er området lyst vil 
din MiniVision 2 enten give et højt lydsignal eller en høj procentdel. Er området mørkt vil din 
MiniVision 2 enten give et lavt lydsignal eller en lav procentdel. 

Du kan ændre på selve notifikationen i indstillingerne ved brug af « Menu » knappen,  hvor du kan 
vælge mellem: 

• “Procentdel” som giver dig mængden af lys ved en annoncering af procentdelen. 
“Lydsignal” som er standard og som giver dig en indikation via lyd. 

• “Lydsignal” som er standard og som giver dig en indikation via lyd. 
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Farvetester  

Introduktion 

Med Farvetester funktionen bliver du i stand til at genkende og finde farver på din MiniVision. Så 
snart du starter funktionen præsenteres du for tre muligheder: 

Annoncer farver 

Med denne mulighed kan du benytte kameraet på din MiniVision mobiltelefon til at annoncere 
farven på objektet som du peger kameraet hen på. Annonceringen af en farve bliver gentaget 
hvert sekund eller når farven ændre sig. 
For at optimere resultatet af farvegenkendelsen anbefales det at holde bagsiden af din MiniVision 
2, altså selve kameraet, placeret cirka 4 til 15 centimeter fra objektet, og i god belysning.  

Listen over de farver som din MiniVision 2 kan opdage er som følger: Rød, Bourgogne, Brun, 
Orange, Gul, Gul grøn, Grøn, Smaragdgrøn, Turkis, Blå, Marineblå, Lilla, Magenta, Lyserød, Hvid, 
Grå og Sort. 

Information omkring skygge kan i enkelte tilfælde blive annonceret efter angivelse af farven: Svag, 
Lys, Mørk, Meget mørk. 

Find en farve 

Her bliver du i stand til at benytte kameraet på din MiniVision til at lokalisere en specifik farve. 
Dette betyder altså at du kan finde et objekt hurtigt, såfremt du kender farven på det. Naviger med 
tasterne Op og Ned for at komme til den farve du ønsker at finde i den liste som du præsenteres 
for. 
Tryk på OK tasten for at bekræfte den farve som du ønsker at finde og peg herefter kameraet mod 
objektet. Et lydsignal vil blive afspillet gentagende gange når farven er detekteret. Du kan ændre 
på hvilken form for annoncering du ønsker ved at navigere til elementet "Feedback ved 
lokalisering af farve". 

Feedback ved lokalisering af farve 

Her kan du ændre på den annoncering der sker, når du benytter "Find en farve" funktionen. Du 
præsenteres for tre muligheder: 

• Lyd: Et lydsignal benyttes til at informere dig om, at farven er detekteret. 

• Vibration: Du kan også vælge vibration i stedet for, hvilket betyder at din MiniVision vibrerer 
når den specifikke farve detekteres. 

Lyd og Vibrationer: En kombination af både lyd og vibration når den specifikke farve genkendes.
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Genkend Pengesedler  

Introduktion 

Med Genkend Pengesedler applikationen kan du nu gøre brug af din MiniVision 2's kamera til at 
identificere værdien på en given pengeseddel. 

Opdatering af data 

KAPSYS opdaterer regelmæssigt databasen som applikationen benytter. Når du starter 
applikationen på din MiniVision 2 vil du muligvis blive præsenteret for et opdaterings vindue. Vælg 
elementet "OK" med enten Op eller Ned tasten og bekræfte den ønskede handling med OK 
tasten, for derved at installere de seneste identifikations data. Dette vil hver gang forbedre 
identificeringen. 

Identificer en pengeseddel 

For at optimere identifikationen anbefales det at placere den udfoldede pengeseddel på en plan 
overflade og holde din MiniVision 2 mellem 8 og 30 centimeter væk fra pengesedlen i et godt 
belyst miljø. 
Så snart din MiniVision 2's kamera opdagere pengesedlen, og identificerer den, vil dens værdi 
automatisk blive annonceret og præsenteret på skærmen. Det er nu muligt at aflæse flere 
pengesedler efter hinanden. 
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Lommeregner 

Introduktion 

Lommeregner funktionen giver dig mulighed for at udføre simple matematiske operationer ved 
brug af det fysiske tastatur på din MiniVision 2. 

Udfør en udregning 

For at udføre en udregning skal du benytte de numeriske taster til at angive tal og operative tegn i 
redigeringsfeltet. 

• Dine taster fra 0 til 9 indskriver det pågældende tal. 

• Med Stjerne tasten kan du angive et matematisk tegn som i rækkefølge er: Plus, Minus, 
Multiplikation (Gange), Division, Punktum samt Komma. 

• Når du skal udregne resultatet skal du benytte enten Firkant tasten eller OK tasten, som 
begge giver dig resultatet. 

• Med Tilbage tasten kan du slette det senest indskrevne tegn og / eller tal. 
Trykker du på Menu tasten bliver du præsenteret for muligheden for at vælge elementet 
"Ryd", hvilket fjerner det du har indskrevet. 

Godt at vide: Når du har bedt om resultatet kan du benytte Op eller Ned tasten til at få gentaget 
resultatet af formlen. Du kan også fortsætte udregningen ved blot at fortsætte ved at angive et 
matematisk tegn efterfulgt af tallet som du ønsker at benytte.
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Lydoptager  

Introduktion 

Lydoptager applikationen tilbyder dig muligheden for at optage lyde, såsom talemeddelelser eller 
oplevelser, og afspille dem senere hen. 

Optag en lyd 

For at påbegynde en lydoptagelse skal du navigere til "Ny optagelse" med Op eller Ned 
knapperne, og vælge ved brug af OK knappen. Ved det tredje lydsignal starter optagelsen. Tal i 
nærheden af mikrofonen som er lokaliseret i bunden af din MiniVision 2, lige til venstre for USB 
porten. Under en igangværende lydoptagelse kan du gøre brug af følgende funktioner: 

• Op og Ned knap: Gentager den aktuelle varighed af lydoptagelsen. 

• Tilbage knap: Stopper den aktuelle lydoptagelse. 

• OK knappen: Sætter optagelsen på pause, hvorefter du så har følgende muligheder: 
o Gem som stopper optagelsen og gemmer den. 
o Genoptag som sætter optagelsen i gang igen. 

Når en lydoptagelse er gemt bliver du automatisk placeret tilbage i Lydoptager applikationen. 
Din optagelse er derefter tilgængelig under elementet "Oversigt over optagelser" 

Godt at vide: Den pågældende optagelse gemmes i "Audio" mappen i den interne hukommelse på 
din MiniVision 2. 

Lyt til en lydoptagelse 

Fra Hovedskærmen af Lydoptager applikationen skal du benytte Op eller Ned knapperne til du 
lander på elementet "Oversigt over optagelser", og trykke på OK knappen. En oversigt over alle 
dine optagelser præsenteres for dig. 
Dine lydoptagelser præsenteres i kronologisk rækkefølge, ud fra oprettelsen, den seneste 
præsenteres først. Hver lydoptagelse sorteres efter: År – Måned– Dag – Time – Minutter – 
Sekunder. 
Naviger til den ønskede lydoptagelse ved brug af Op og Ned knapperne i listen og tryk på OK 
knappen for at åbne den. Benyt igen Op eller Ned knapperne for at navigere til elementet "Lyt" og 
bekræft med OK knappen. Tryk på Tilbage knappen for at stoppe afspilningen, eller vent til 
afspilningen er færdig. 

Godt at vide: Du har mulighed for at få yderligere information om selve lydoptagelsen ved at 
navigere til og vælge "Detaljer" elementet (Du får Navn, Dato samt Varighed). 

Omdøb en optagelse 

Fra Hovedskærmen af Lydoptager applikationen skal du benytte Op eller Ned knapperne til du 
lander på elementet "Oversigt over optagelser", og trykke på OK knappen. En oversigt over alle 
dine optagelser præsenteres for dig. 
Naviger til den ønskede lydoptagelse som du ønsker at omdøbe ved brug af Op og Ned 
knapperne i listen og tryk på OK knappen for at åbne den. Benyt igen Op eller Ned knapperne for 
at navigere til elementet "Lyt" og bekræft med OK knappen. Redigeringsfeltet med den aktuelle 
titel præsenteres for dig. Når du har foretaget ændringen og omdøbt til det ønskede, tryk da på 
OK knappen for at gemme det nye navn og vende retur til de forrige elementer. 

Slet en lydoptagelse 

Fra Hovedskærmen af Lydoptager applikationen skal du benytte Op eller Ned knapperne til du 
lander på elementet "Oversigt over optagelser", og trykke på OK knappen. En oversigt over alle 
dine optagelser præsenteres for dig. 
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Naviger til den ønskede lydoptagelse som du ønsker at slette ved brug af Op og Ned knapperne i 
listen og tryk på OK knappen for at åbne den. Benyt igen Op eller Ned knapperne for at navigere 
til elementet "Lyt" og bekræft med OK knappen. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette 
optagelsen. Naviger til elementet "Ja" og benyt OK tasten til at bekræfte valget. Alternativt skal du 
navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere sletningen, såfremt du fortryder. 
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Noter 

Introduktion 

Noter funktionen tilbyder dig muligheden for at oprette, redigere, læse samt slette egne noter i et 
tekstformat.  
Hovedskærmen af din Noter funktion giver dig et komplet overblik over alle dine noter som du har 
oprettet på din MiniVision 2.  
Dine noter sorteres i kronologisk rækkefølge - senest oprettede note er placeret øverst. Hver af 
dine oprettede noter bliver præsenteret på følgende måde: Indholdet af noten - Dato for oprettelse 
- Tidspunkt for oprettelse. Som standard vil du ikke have nogen oprettede begivenheder i 
Planlægnings applikationen. 

Opret en note 

Direkte fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du trykke på Menu tasten og vælge elementet 
"Opret ny note" og trykke på OK tasten. Du præsenteres nu for et redigeringsfelt hvor i kan 
indskrive din note. Når du har indskrevet eller dikteret den ønskede tekst skal du trykke på OK 
tasten for at gemme den og du vender automatisk tilbage til hovedskærmen, hvor du har dit 
overblik over alle dine noter. 
Når du er i gang med at oprette en note eller når du redigerer en, vil du få adgang til yderligere 
muligheder hvis du trykker på Menu tasten: 

• Gem: Gemmer den pågældende note. 

• Afbryd: Annuller redigeringen og fortryd indtastning. 

• Slet alle: Slette indholdet af den aktive note. 

• Kopier alt: Kopierer hele indholdet af den pågældende note. 

• Klip alt: Giver dig mulighed for at klippe indholdet af noten, hvorved teksten fjernes og 
placeres i udklipsholderen. 

• Indsæt alt: Indsætter den førkopierede eller førklippede tekst ind i den pågældende note. 

Læs en note 

Din MiniVision 2 vil automatisk begynde at læse indholdet af en note når du lander på den. Benyt 
blot tasterne Op og Ned så snart du har åbnet Noter funktionen for at navigere til den note som du 
ønsker at læse. 

Rediger en note 

Fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du benytte Op og Ned tasterne for at finde den note 
som du ønsker at redigere, trykke på OK tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den 
specifikke note. Benyt igen Op og Ned for at navigere til elementet "Rediger" og bekræft ønsket 
med OK tasten for at påbegynde redigeringen af blive placeret direkte i et redigeringsfelt. Så snart 
du har gennemført de ønskede ændringer skal du blot trykke på OK for at gemme noten og vende 
retur til hovedskærmen af Noter funktionen. 

Slet en note 

Fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du benytte Op og Ned tasterne for at finde den note 
som du ønsker at redigere, trykke på OK tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den 
specifikke note. Benyt Op og Ned knapperne for at navigere til elementet "Slet" og bekræft ved 
brug af OK knappen. Du vil blive spurgt om du ønsker at slette optagelsen. Naviger til elementet 
"Ja" og benyt OK tasten til at bekræfte valget. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK 
tasten for at annullere sletningen, såfremt du fortryder. 

Slet samtlige noter 

For at få mulighed for at slette samtlige begivenheder som du måtte have, skal du fra 
Hovedskærmen af Planlægning funktionen trykke på Menu, hvorefter du navigerer til elementet 
“Slet alle” med Op eller Ned tasterne, og vælg elementet med OK tasten. Du vil blive spurgt om du 
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ønsker at slette optagelsen. Naviger til "Ja" og benyt OK tasten for at bekræfte valget om at slette 
alle begivenhederne. Alternativt skal du navigere til “Nej” og benytte OK tasten for at annullere 
sletningen, såfremt du fortryder. 

Søg efter en note 

For at søge efter en note skal du direkte fra din Noter funktion benytte det alfanumeriske tastatur 
til at indskrive noget af den tekst som den pågældende note du leder efter, indeholder. Listen over 
dine noter filtreres nu i forhold til hvilket bogstav eller ord du har angivet. Du kan herefter navigere 
ned gennem listen over de indekserede noter ved at bruge Op og Ned tasterne. 
For at slette et angivet tegn skal du benytte Tilbage tasten. 
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Eksporter en note 

Fra Hovedskærmen af Noter funktionen skal du benytte Op og Ned tasterne for at finde den note 
som du ønsker at redigere, trykke på OK tasten for at få adgang til forskellige muligheder for den 
specifikke note. Benyt Op og Ned tasterne for at navigere til elementet "Eksport" og bekræft ved 
brug af OK tasten. 
Den pågældende note bliver herved gemt i .TXT format i en "Notes" mappe på den interne 
hukommelse i din MiniVision 2 Mobiltelefon. Du kan derfra kopierer filen til en computer ved brug 
af et USB kabel og eventuelt dele den med andre. 
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Lommelygte 

Lommelygte funktionen giver dig mulighed for at udnytte LED lampen placeret øverst oppe på 
toppen af din MiniVision 2. 
Så snart du åbner Lommelygte funktionen vil LED belysningen tænde automatisk. 
Tryk på OK tasten for at deaktivere og aktivere belysningen. Når du forlader funktionen vil LED 
belysningen automatisk slukke igen. 

Godt at vide: LED belysningen vil også automatisk slukke når / hvis din MiniVision Mobiltelefon går 
i dvale (låst), eller også hvis du besvarer et indkommende opkald. 
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Vejr 

Introduktion 

Med Vejr funktionen kan du nemt og hurtigt få annonceret en vejrudsigt netop der hvor du befinder 
dig. Denne tjeneste kræver også en internet forbindelse (Wi-Fi eller 3G+ / 4G via dit 
dataabonnement). 

Hvordan er vejret? 

Når du åbner Vejr funktionen på din MiniVision 2 Mobiltelefon vil du få vejrinformation for den 
aktuelle dag. Gør nu brug af Op og Ned knapperne for at få vejrudsigten for de følgende dage (op 
til 5 dage frem). 
Hver enkelt vejrudsigt annonceres i det følgende format: Dagen - Status på skyer - Status på 
temperatur - Vindhastighed. 
Godt at vide: Som standard vil annonceringen af temperatur være i grader Celsius og 
vindhastigheden annonceres som kilometer i timen. Du kan dog trykke på Menu tasten og 
navigere med Op og Ned tasterne for at vælge "Imperial" og derved få annonceret temperatur i 
grader Fahrenheit og vindhastigheder som mil i timen. 

Få flere detaljer om vejret 

Fra Hovedskærmen af din vejr funktion, benyt Op og Ned tasterne til du lander på den dag du 
ønsker at då detaljer om, og bekræft med OK tasten. Detaljerne om den pågældende dag 
præsenteres for dig i et nyt skærmbillede. Benyt igen Op og Ned tasterne for at gennemgå 
vejrinformationerne baseret på fire perioder (morgen, Eftermiddag, Aften, Nat). Hver periode 
består af det følgende format: Annoncering af periode - Status på skyer - Status på temperatur - 
Vindhastigheden - Vindretning - Atmosfærisk tryk - Fugtighed - Skydække. 
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SOS 

Introduktion 

Din MiniVision 2 mobiltelefon er udstyret med en SOS funktion som gør det muligt for dig at 
foretage opkald eller sende en SMS besked i tilfælde af nødsituationer, til prædefineret 
kontaktpersoner eller telefonnumre (Bemærk venligst - op til 10 kontaktpersoner kan tilføjes). 

Advarsel: KAPSYS kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab 
eller skade som følge af manglende funktionalitet af alarm (SOS) faciliteten, hvad enten det 
skyldes et teknisk problem i apparatet eller som følge af at der ikke er noget mobilt netværk 
tilgængeligt. 

Aktivering / Deaktivering af SOS funktionen  

Med SOS funktionen kan du opsætte en "automatisk" afsendelse af en alarm i form af enten 
telefonopringning eller en SMS besked, eller begge, til en eller flere kontaktpersoner eller 
telefonnumre, i tilfælde af nødsituationer. 
For at aktivere SOS funktionen på din MiniVision 2 skal du trykke og holde på Besvar opkald 
tasten i mindst 5 sekunder. 
For at deaktivere SOS funktionen på din MiniVision 2 skal du trykke og holde på Besvar opkald 
tasten i mindst 5 sekunder. 

Godt at vide: Et skærmbillede med en advarsel dukker op, når SOS funktionen er aktiv. 

Indstilling af SOS funktionen 

Førend du kan tage SOS funktionen i brug skal du gennemgå følgende: 

• SOS knap: Her skal du aktivere eller deaktivere selve SOS funktionen, som udløses ved 
tryk og hold på Besvar opkald knappen. Som standard vil SOS Knap funktionen være 
deaktiveret. 

• Aktiveringsforsinkelse: Juster på tidsperioden for hvornår SOS funktionen skal aktiveres. 
Du har to muligheder: 3 eller 5 sekunder. Som standard vil "5 sekunder" være valgt. Du kan 
ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at navigere 
til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 

• Afspil en alarm: Dette element aktiverer en kraftfuld lydalarm når du aktiverer SOS 
funktionen. Som standard "Afspil en alarm" ikke være aktiveret. 

• Indstil telefonnumre: Herunder kan du angive hvilke kontaktpersoner eller telefonnumre 
på personer som du ønsker at informere ved opkald eller SMS beskeder, i tilfælde af en 
nødsituation. Du kan angive op til 10 modtagere. Disse kontaktpersoner / telefonnumre vil 
blive opstillet fra 1 til 10. Når en SOS proces påbegyndes, vil den første kontaktperson eller 
telefonnummer i listen blive benyttet og derved ringet op og / eller modtage en SMS 
besked, herefter vil din MiniVision gå videre til nummer to i listen, efterfulgt af nummer tre 
og så videre. Som standard vil der ikke være udfyldt nogen telefonnumre og / eller 
kontaktpersoner. Med Op eller Ned tasten kan du navigere gennem listen og trykke på OK 
tasten for at tildele en kontaktperson og / eller telefonnummer til den pågældende position. 
Du præsenteres herefter for to muligheder: 

o Fra Kontakter: Giver dig mulighed for at tilføje en kontaktperson fra din liste. Benyt 
Op eller Ned tasterne til at vælge kontaktpersonen som du ønsker at benytte, og 
godkend med OK tasten. Tilbage i oversigten under Indstil telefonnumre bliver 
kontaktpersonen nu angivet ud for den position som du valgte før. 

o Indstil telefonnummer: Her kan du indskrive et telefonnummer manuelt. Indskriv 
telefonnummeret i redigeringsfeltet og bekræft ved brug af OK tasten. Tilbage i 
oversigten under Indstil telefonnumre bliver telefonnummeret nu angivet ud for den 
position som du valgte før. 
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• Telefon opkald: Dette punkt aktiverer opkaldsfunktionen når SOS processen sættes i 
gang. Dine angivne kontaktpersoner og / eller telefonnumre vil blive ringet op en efter en, 
alt efter rækkefølgen under "Indstil telefonnumre", indtil en besvarer opkaldet. Som 
standard er "Telefon opkald" deaktiveret. Når du aktiverer denne funktion får du mulighed 
for også at justere på "Forsinkelse af svar". 

• Forsinkelse af svar: Her kan du justere på dem periode af tid der skal gå, før din 
MiniVision ringer videre til det næste nummer, såfremt det forrige opkald ikke besvares. Tre 
muligheder til dig: "15 sekunder", "30 sekunder" samt "45 sekunder". Som standard vil "30 
sekunder" være angivet. Du kan ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op 
eller Ned tasterne for at navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved 
brug af OK tasten. 
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• Send besked: Med denne mulighed kan du aktivere afsendelsen af en SMS besked når 
SOS processen sættes i gang. Samtlige kontaktpersoner og / eller telefonnumre som du 
har tilføjet under “Indstil telefonnumre” vil modtage en SMS besked i tilfælde af 
nødsituationen. Som standard er "Send besked" ikke aktiveret. Når du aktiverer denne 
funktion får du mulighed for også at prædefinere en "Besked tekst". 

o Send placering: Indstillingen vil inkludere en geografisk position i selve SMS 
beskeden, såfremt denne er tilgængelig, i nødsituationen. Som standard er "Send 
placering" ikke aktiveret. 

o Besked tekst: Her skal du ændre på selve SMS besked som afsendes når SOS 
funktionen går i gang, i tilfælde af din nødsituation. Som standard vil der i SMS 
beskeden stå "DETTE ER EN SOS BESKED". Tryk på OK tasten for at få adgang til 
at redigere teksten. Tryk igen på OK tasten for at godkende din egen SMS besked.



MiniVision 2 – Brugervejledning 
Side 71 / 93 

 

Hvor er jeg? 

Med denne applikation kan du nemt finde din aktuelle geografiske position, ved brug af en 
kombination af data som modtages under GPS systemet, Wi-Fi og mobildata i din MiniVision 2 
Mobiltelefon. 
At finde din geografiske lokalitet kan tage mange sekunder. Lokaliseringen vil være hurtigere 
såfremt du har en god netværk dækning der hvor du befinder dig, og med Wi-Fi aktiveret. 
 
Når applikationen er aktiv kan du med et hurtigt tryk på OK knappen opdatere din lokalitet. 

Godt at vide: Den lokalitet du får annonceret er et omtrentlig position, et estimat, baseret  på 
informationen som netværket giver. KAPSYS eller deres forhandlere kan på ingen måde holdes 
ansvarlige for unøjagtigheder som informationen måtte indeholde - vær altid bevist om, hvor du 
befinder dig. 

Godt at vide: Applikationen "Hvor er jeg" gør brug af din telefons GPS, hvilket betyder, at brugen 
af applikationen kan dræne batteriet hurtigere end normal. Vær sikker på at forlade og derved 
lukke applikationen ved brug af Tilbage knappen, når du ikke længere ønsker at bruge "Hvor er 
jeg" funktionen . 
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Indstillinger 

Introduktion 

Her får du adgang at aktivere og deaktivere bestemte funktioner, eller ændre på eksisterende 
indstillinger som din MiniVision tilbyder dig. MiniVision 2 leveres med forskellige prædefinerede 
indstillinger som alle er justerbare, såsom eksempelvis klokkeslæt, sprog, skærmindstillinger og så 
videre. 
Indstillingerne er inddelt i kategorier: 

Visuelle skærm 

I denne kategori finder du indstillinger som relaterer sig til den visuelle skærm: 

• Lysstyrke: Juster på lysstyrken på skærmen. Fem forskellige niveauer kan vælges: "Meget 
lavt", "Lavt", "Mellem", "Høj" samt "Maksimalt". Som standard er din MiniVision indstillet til 
"Mellem". Du kan ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned 
tasterne for at navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK 
tasten. 

Godt at vide: Når du justere på lysstyrken vil det påvirke batteriforbruget. 
Jo højere en lysstyrke du vælger, jo højere et batteriforbrug. 

• Dvale: Giver dig mulighed for at angive den periode af tid der skal gå før din MiniVision går 
i dvale. Her får du syv muligheder: "15 sekunder", "30 sekunder", "1 minut", "2 minutter", "5 
minutter", "10 minutter" samt "30 minutter". Som standard vil "1 minut" være angivet. Du 
kan ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at 
navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 

Godt at vide: Dvalefunktionen har ligeledes en indvirkning af batteriforbruget. Jo længere den 
visuelle skærm er tændt, jo højere et batteriforbrug. 

• Skrifttype: Her kan du justere skrifttypen som skal benyttes på din MiniVision. Fem 
forskellige skrifttyper er tilgængelige: "Default ", "Open Dyslexic", "Condensed", "Times" 
samt “Luciole”. Som standard er "Standard" valgt. Du kan ændre tilstand ved brug af OK 
tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at navigere til en af de andre 
notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 

• Skriftstørrelse: Herunder kan du justere på størrelsen på skriften som du ser på den 
visuelle skærm. Fire forskellige skriftstørrelser er tilgængelige: "Lille" (5 linjer præsenteres i 
et skærmbillede), "Mellem" (4 linjer præsenteres i et skærmbillede), "Stor" (3 linjer), "Meget 
stor" (2 linjer). Som standard er "Lille" markeret. Tryk på OK tasten for at få adgang til at 
ændre på valget, og brug Op eller Ned tasten til at navigere til en anden mulighed og 
godkend med OK tasten. 

• Fed: Her kan du angive hvorvidt tekst skal være fed eller ikke. Som standard vil denne 
indstilling være deaktiveret. 

• Tekst og Baggrundsfarver: Her kan du justere på kontrasten på tekst og baggrund i den 
visuelle skærm. Seks forskellige kontraster er tilgængelige: "Hvid på Sort", "Sort på Hvid", 
"Blå på Gul", "Gul på Blå", "Gul på Sort" samt "Sort på Gul". Som standard er din MiniVision 
indstillet til "Hvid på Sort". 
Du kan ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at 
navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 

• Hastighed for Tekstrulning: Tekststrenge som strækker sig længere end bredden på den 
visuelle skærm vil automatisk "rulle" når det er markeret. Benyt denne indstilling til at 
definere hastigheden på rulningen af tekststrengene. Fem forskellige hastigheder kan 
vælges i mellem: "Meget langsomt", "Langsomt", "Normal", "Hurtig" samt "Meget hurtigt". 
Som standard er "Normal" angivet. 
Du kan ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at 
navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 
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• Forsinkelse på Tekstrulning: Med denne indstilling justerer du på tidsperioden der skal 
gå, før tekststrengen begynder at rulle. Seks forskellige perioder er tilgængelige: "0,25 
sekunder", "0,5 sekunder", "1 sekund", "2 sekunder", "3 sekunder" og "4 sekunder". Som 
standard vil "1 sekund" være angivet. Du kan ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved 
at bruge Op eller Ned tasterne for at navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og 
godkend ved brug af OK tasten. 

• Visuel Tilstand: Gør dig i stand til at bestemme hvordan du ønsker at oversigten over 
applikationer skal se ud. Tre forskellige visuelle tilstande kan vælges i mellem: Tekst 
(Standard), Ikon eller Ikon og Tekst. Tryk på OK tasten for at få adgang til at ændre på 
valget, og brug Op eller Ned tasten til at navigere til en anden mulighed og godkend med 
OK tasten. 

• Deaktiver den visuelle skærm: Denne funktion er dedikeret til blinde brugere af MiniVision 
2, som gør det muligt at deaktivere den visuelle skærm fuldstændigt, og derved skjule al 
information på skærmen. Dette sparer på batteriet og beskytter dit privatliv. Som standard 
er "Deaktiver den visuelle skærm" ikke aktiveret. 
Du kan trykke på OK knappen for at ændre indstillingen. Bekræft at du ønsker at deaktivere 
den visuelle skærm ved at navigere til "Ja" med Op eller Ned tasterne og bekræft med tryk 
på OK tasten. 

Godt at vide: Du har kun adgang til denne funktion såfremt "Skærmlæser" er aktiveret (se 
herunder). 

Skærmlæser 

I denne kategori finder du indstillinger som relaterer sig til den indbyggede skærmlæser: 

• Skærmlæser: Aktiverer eller deaktiverer annonceringen af tekst på skærmen. Som 
standard vil "Skærmlæser” være aktiveret. Det betyder at hver gang du navigerer til et 
element med Op eller Ned tasten, vil det blive læst. Såfremt du vælger at deaktivere denne 
funktion vil din MiniVision 2 mobiltelefon ikke længere tale og du vil ikke længere have 
adgang til yderligere indstillingsmuligheder for skærmlæseren. 

• Premium talesynteser: Her kan du downloade premium talesynteser, som har en bedre 
kvalitet. En internet forbindelse er nødvendig (Wi-Fi eller 3G+ / 4G). 

o Download en Premium talesyntese: Naviger til og vælg "Premium talesynteser" 
elementet og tryk på OK tasten. Du bliver bedt om at bekræfte dit ønske. For at 
igangsætte download processen skal du navigere til og vælge "Ja" med OK 
tasten. Du præsenteres nu for et nyt skærmbillede hvor du skal vælge hvilken 
type du ønsker. Naviger til og vælg enten "Mand" eller "Kvinde" og bekræft ved 
brug af OK tasten for at påbegynde hentningen af den nye talesyntese. Så snart 
hentningen er gennemført præsenteres du for installationen. Vælg “OK" i 
skærmbilledet og bekræft med OK tasten for at påbegynde installationen af den 
nye talesyntese på din MiniVision 2. Advarsel: Skærmlæseren i din MiniVision 
afbrydes under hele installationen. Din MiniVision mobiltelefon er klar til brug 
igen, så snart du hører din skærmlæser med den nye talesyntese. 

Godt at vide: Som standard vil din MiniVision 2 downloade den Premium talesyntese som 
svarer til det aktuelle, benyttede sprog. Typerne på den eller de talesynteser som du 
præsenteres for kan variere alt efter sproget som du benytter. MiniVision 2 understøtter kun 
én Premium talesyntese. Din MiniVision vil derfor automatisk fjerne den kvindelige 
talesyntese hvis du vælger at installere den mandlige, og omvendt. 

o Download en Premium talesyntese: Naviger til og vælg "Premium talesynteser" 
elementet og tryk på OK tasten. Såfremt en Premium talesyntese allerede er 
installeret bliver du automatisk spurgt om du ønsker at fjerne den. Vælg "Ja" med 
OK tasten for at fjerne den, og afinstallere talesyntesen. Advarsel: 
Skærmlæseren i din MiniVision afbrydes under hele afinstallationen. Din 
MiniVision mobiltelefon er klar til brug igen, så snart du hører din skærmlæser 
med den nye talesyntese. 
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• Talehastighed: Herunder kan du justere på hastigheden på talesyntesen. Ni forskellige 
hastigheder kan vælges i mellem: Meget langsom, Langsom, Normal, Hurtig, Hurtigere, 
Meget hurtig, Endnu hurtigere, Hurtigst. Som standard er "Normal" angivet. Du kan ændre 
tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at navigere til en af 
de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 
Godt at vide: Du kan også hurtigt justere på hastigheden på talesyntese ved at benytte 
genvejen Firkant + 4 eller Firkant + 5 for henholdsvis at mindske og øge hastigheden. 

• Vågn op annoncering: Med denne indstilling kan du justere på den information som du 
ønsker at modtage når du aktiverer din MiniVision 2. Op til seks typer af information, ud 
over det aktuelle klokkeslæt, kan du få annonceret, når du aktiverer din MiniVision: 
“Aktuelle  dato”, “Batteri niveau”, “Netværks status”, “Ubesvarede opkald”, “Nye beskeder” 
samt også “Ny software opdatering klar”. Som standard vil "Batteri niveau", "Ubesvarede 
opkald", "Nye beskeder" og "Ny software opdatering klar" være aktiveret. Du kan trykke på 
OK knappen for at ændre indstillingen. Benyt Op eller Ned tasterne for at navigere til 
informationen som du ønsker at få annonceret når du aktiverer din MiniVision, og tryk på 
OK tasten for at aktivere elementet. Du kan benytte Tilbage tasten for at godkende dine 
ændringer. 

• Redigeringsekko: Giver dig mulighed for at definere hvordan den tekst som du tilføjer i 
redigeringsfelter skal annonceres. Fire forskellige typer kan du vælge i mellem: "Intet ekko" 
(tegn annonceres ikke når du indskriver), "Ekko tegn for tegn" (hvert tegn annonceres), 
"Ekko ord for ord" (kun hele ord gentages når der trykkes på Mellemrum) samt "Ekko tegn + 
ord" (hvert tegn annonceres og når der angives et Mellemrum, annoncerer din MiniVision 
også hele ordet). Som standard er "Ekko tegn for tegn" aktiveret. Du kan ændre tilstand ved 
brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at navigere til en af de andre 
notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 

• Annoncer position i liste: Med denne funktion bliver du informeret positionen for et 
element i en liste. Hvis du eksempelvis navigerer til det andet element i en liste med i alt ti 
elementer, så vil din MiniVision 2 annoncere "2 af 10", efter annoncering af det pågældende 
element. 
Som standard er funktionen "Annoncer position i liste" ikke aktiveret. 

• Giv lydsignal når kamera eller LED er aktiveret: Gør at du hører et lydsignal når enten 
kamera eller LED lampen er aktiveret / tændt. Dette fortæller dig at en af funktionerne er 
aktiveret og muligvis opererer i baggrunden og derved forbruger væsentligt mere batteri.   

Bluetooth 

Under denne kategori kan du aktivere og administrere Bluetooth forbindelser til tilbehør og andre 
enheder. Som standard finder du Bluetooth deaktiveret på din MiniVision 2 mobiltelefon, så der vil 
kun være et element at finde. Elementet er "Bluetooth" og med det kan du aktivere og deaktivere 
Bluetooth teknologien på din MiniVision mobiltelefon. Tryk på OK tasten for at aktivere Bluetooth 
og du får adgang til yderligere muligheder 

• Forbundne enheder: Herunder kan du administrere indstillinger for Bluetooth enheder som 
allerede er forbundet til din MiniVision 2. Naviger til og vælg en allerede forbundet Bluetooth 
enhed fra listen og tryk på OK tasten for at få præsenteret yderligere oplysninger relateret 
til den specifikke enhed. Benyt herefter Op og Ned tasterne til at navigere til en af følgende 
muligheder: 

o Ikke forbundet / Forbundet: Giver dig den aktuelle status for den pågældende 
Bluetooth enhed (forbundet eller ikke forbundet) 

o Afbryd forbindelse: Afbryder Bluetooth forbindelsen mellem enheden og din 
MiniVision 2 mobiltelefon. 

• Søg efter enheder: Påbegynder søgning efter tilgængelige Bluetooth enheder som 
befinder sig i nærheden af dig. Naviger til Bluetooth enheden i listen som du ønsker at 
forbinde til ved at bruge Op eller Ned tasterne og tryk på OK tasten for at vælge enheden. I 
enkelte tilfælde bliver du bedt om at angive en adgangskode - forsøg da med 0000 eller 
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1234 og bekræft med OK tasten (disse er de mest almindelige adgangskoder i Bluetooth 
regi). Fungerer det ikke efter hensigten skal du gennemgå dokumentationen for den 
pågældende enhed som du forsøger at forbinde til. 

Godt at vide: Såfremt Bluetooth enheden ikke præsenteres i listen skal du tjekke om den 
befinder sig i tilslutningstilstand (også kalder pairing mode). 
Du kan også forsøge at søge igen ved at trykke på Tilbage tasten for at navigere tilbage og 
derfra vælge "Søg efter enheder" igen. 

• Omdøb: Her kan du ændre på det Bluetooth navn som din MiniVision 2 udsender, som gør 
det nemmere at forbinde med en anden Bluetooth enhed. Som standard vil navnet være 
"MiniVision 2". Tryk på OK tasten for at få mulighed for at ændre navnet, ved at blive 
placeret i redigeringsfeltet. Tryk igen på OK knappen for at godkende ændringen. 

Godt at vide: For at forlænge batteriets levetid mellem opladningerne kan det anbefales at 
deaktivere Bluetooth når du ikke skal gøre brug af den. 

Wi-Fi 

Herunder får du adgang til at aktivere Wi-Fi på din MiniVision 2 mobiltelefon, som giver dig adgang 
til et trådløst netværk. Wi-Fi benyttes til at opdatere software, til Stemmekommando og diktering, 
til download af Premium Voices samt også for Vejr funktionen. Som standard vil Wi-Fi være 
deaktiveret på din MiniVision 2, så du præsenteres første gang kun for en mulighed, som gør dig i 
stand til at aktivere Wi-Fi funktionen. Benyt OK tasten til at aktivere Wi-Fi elementet og du får 
adgang til følgende muligheder: 

• Status: Dette element vil give dig navnet på det Wi-Fi netværk som du aktuelt er forbundet 
til. Såfremt du ikke har forbindelse til et Wi-Fi netværk vil din MiniVision 2 annoncere 
følgende: "Ikke forbundet". 

• Kendte netværk: Herunder kan du håndtere og gennemgå Wi-Fi netværk som du allerede 
har oprettet forbindelse til. Naviger til og vælg et af de Wi-Fi netværk i listen og tryk på OK 
tasten for at få adgang til yderligere muligheder relateret til det pågældende netværk. Benyt 
tasterne Op eller Ned for at vælge en af følgende muligheder: 

o Forbind / Afbryd: Her kan du forbinde til et gemt netværk eller afbryde forbindelsen 
til en aktuel Wi-Fi forbindelse. 

o Glem: Fjerner den specifikke Wi-Fi forbindelse fra listen over kendte netværk.  

• Søg efter Wi-Fi: Påbegynder søgning efter tilgængelige Wi-Fi netværk som befinder sig i 
nærheden af dig. Naviger til det Wi-Fi netværk i listen som du ønsker at forbinde til ved at 
bruge Op eller Ned tasterne og tryk på OK tasten for at vælge det. For at forbinde til Wi-Fi 
netværk der er sikret, vil en adgangskode blive påkrævet. Angiv adgangskoden til Wi-Fi 
netværket i redigeringsfeltet og bekræft med OK tasten. Til slut i processen vil din 
MiniVision 2 informere dig omkring status på Wi-Fi forbindelsen og automatisk placere dig 
tilbage i listen over Indstillinger. 

Godt at vide: Der findes routere som udsender Wi-Fi frekvenser i både 5Ghz og 2,4GHz 
båndbredde. MiniVision 2 understøtter kun Wi-Fi 2,4 Ghz båndet. Såfremt din router eller andre 
netværk du møder ikke dukker op på din MiniVision 2 når du søger efter Wi-Fi skal du tjekke 
hvorvidt det er et 2,4GHz netværk, eller om det kan aktiveres. For at gøre dette kræver det 
adgang til din router (kontakt eventuelt din udbyder hvis nødvendigt), og tjek at den sender i både 
5Ghz og 2.4Ghz frekvensbåndet, og at hvert netværk for begge bånd har forskellige navne 
(SSID). 

Godt at vide: Såfremt at en Wi-Fi forbindelse fejler, betyder det oftest at adgangskoden er forkert. 
Forsøg derfor igen og vær omhyggelig med angivelse af adgangskoden, specielt er 
adgangskoden følsom overfor store og små bogstaver. I situationer hvor du oplever udfordringer 
med allerede etablerede Wi-Fi forbindelse, vend tilbage til "Kendte netværk" og glem det 
specifikke netværk, for herefter at oprette forbindelsen på ny fra "Søg efter Wi-Fi" funktionen. 
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Godt at vide: For at forlænge batteriets levetid mellem opladningerne kan det anbefales at 
deaktivere Wi-Fi når du ikke skal gøre brug af den. 

Netværk 

Under denne kategori kan du håndtere din MiniVision 2's netværksmuligheder: 

• Flytilstand: Gør det muligt for dig at deaktivere samtlige kilder der benytter 
radiotransmission i din MiniVision mobiltelefon (Wi-Fi, Bluetooth samt mobilt netværk). Som 
standard er "Flytilstand" deaktiveret. 

• Mobildata: Her kan du aktivere eller deaktivere brugen af mobilt internet, bestemt af dit 
abonnement. "Mobildata" er som standard aktiveret. Deaktiverer du dette element vil Vejr 
funktionen, software opdateringer, download af premium talesynteser samt 
talegenkendelse kun ske ved brug af Wi-Fi. 

• Dataroaming: Brug dette element til at aktivere eller deaktivere brugen af mobilt internet 
når du befinder dig udenlands. Om elementet er aktiveret eller deaktiveret kontrolleres af 
din udbyder. Det er i enkelte tilfælde nødvendigt at aktivere dataroaming, selv når du 
befinder dig i dit hjemland, for enkelte udbydere. 

• 4G Opkald: Her kan du aktivere eller deaktivere opkald understøttet af 4G. Kontakt din 
udbyder for at finde ud af om det er muligt at benytte 4G Opkald. 

Sikkerhed 

Herunder har du mulighed for at håndtere sikkerheden på din MiniVision 2 mobiltelefon, 
indstillinger som eksempelvis ændring af PIN kode eller tilføjelse af en telefonlås. 

• Konfigurerer SIM kort: Denne er kun tilgængelig såfremt du har indsat et SIM kort i din 
MiniVision  2 mobiltelefon. Det giver dig adgang til at fjerne PIN koden fra dit SIM kort, eller 
ændre den. Du præsenteres for to muligheder: 

o Lås SIM kort: Giver dig mulighed for at definere hvorvidt du ønsker at dit SIM kort 
skal være låst eller ikke. Deaktiverer du “Lås SIM kort” vil du ikke længere være nødt 
til at indskrive din PIN kode når du tænder for din MiniVision. 

o Skift pinkode til SIM kort: Her kan du ændre PIN koden på dit SIM kort. Angiv din 
nuværende PIN kode ved brug af det numeriske tastatur og bekræft med OK tasten. 
Du præsenteres nu for et nyt redigeringsfelt hvor du skal indskrive din nye, ønskede 
PIN kode, og igen bekræfte med OK tasten. Til sidst skal du angive din nye, 
ønskede PIN kode igen og bekræfte med OK tasten, for at gennemføre ændringen. 

• Telefonlås: Tilføjer en ekstra låseskærm når din MiniVision går i dvale. Du kan vælge i 
mellem tre af de følgende muligheder: 

o Ingen: Vælger du denne, vil du ikke blive præsenteret for en låseskærm. Som 
standard er "Ingen" også aktiveret. 

o Lås op via kode: Her kan du angive en 4-cifret låsekode. Angiv din ønskede kode i 
redigeringsfeltet og bekræft med OK tasten. Du bliver bedt om at angive koden 
endnu engang, og bekræft nu igen ved brug af OK tasten for at godkende 
låsekoden. Når du næste gang aktiverer din MiniVision fra dvale, vil du blive bedt om 
at angive din personlige adgangskode, og du benytter OK tasten til at godkende 
angivelsen og derefter kan du bruge den som normalt.  

o Lås op via tastaturtryk: Tilføj en tastatur kombination for at låse din MiniVision op. 
Når du næste gang aktiverer din MiniVision fra dvale, skal du trykke og holde 
Stjerne tasten nede for at låse den op.  

• Vis adgangskoder: Giver mulighed for at PIN kode samt Telefonlås koden er synlig og kan 
blive læst af din skærmlæser. Denne indstilling er som standard aktiveret. Det betyder at de 
tegn du angiver ved PIN kode og Telefonlås felterne vil blive visuelt præsenteret og læst 
op. Deaktiverer du denne funktion vil din MiniVision 2 erstatte de visuelle tegn med stjerner 
i stedet, for at forhøje din sikkerhed og skjule dine personlige koder. 

Godt at vide: PIN kode og Telefonlås kode vil altid blive annonceret, uagtet af ovenstående 
indstilling, når du benytter hovedtelefoner med din MiniVision 2. 
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Sprog 

Denne kategori præsenterer det aktuelle sprog som du benytter på din MiniVision 2 mobiltelefon: 
Benyt tasterne Op eller Ned for at navigere gennem listen over de forskellige sprog som du kan 
aktivere, og benyt OK tasten hvis du ønsker at ændre sproget. Du bliver bedt om at bekræfte 
valget. For at bekræfte at du ønsker at ændre sproget skal du vælge elementet "Ja" ved at trykke 
på OK knappen igen. 

Tastaturet 

Under dette element finder du muligheden for at håndtere indstillinger for din MiniVision 2 
mobiltelefons tastatur: 

• Vibrationsfeedback: Denne funktion gør at du vil mærke en vibration når du trykker på en 
tast på det fysiske tastatur, for at forsikre dig om, at tastetrykket er registeret. Som standard 
er "Vibrationsfeedback" deaktiveret. 

• Lydfeedback: Denne funktion gør at du vil høre et stille lydsignal når du trykker på en tast 
på det fysiske tastatur, for at forsikre dig om, at tastetrykket er registeret. Denne funktion er 
aktiveret som standard. 

• Vibrere efter angivelse af karakter: Lader dig mærke en vibration når et tegn er 
indskrevet i et redigeringsfelt. Som standard er funktionen "Vibrere efter angivelse af 
karakter" deaktiveret. 

• Lydsignal efter angivelse af karakter: Lader dig høre et stille lydsignal når et tegn er 
indskrevet i et redigeringsfelt. Denne funktion er aktiveret som standard. 

• Forsinkelse på angivelse af karakter: Herunder kan du definere forsinkelsen på den 
tidsperiode der går fra du angiver et tegn til at det specifikke tegn indsættes i et 
redigeringsfelt. Fem tidsperioder er tilgængelige: "0,3 sekunder", "0,5 sekunder", "1 
sekund", "2 sekunder" samt "3 sekunder". Som standard vil "1 sekund" være angivet. Du 
kan ændre tilstand ved brug af OK tasten og ved at bruge Op eller Ned tasterne for at 
navigere til en af de andre notifikationsmetoder, og godkend ved brug af OK tasten. 

• Besvar opkald med tasterne 0 - 9: Denne funktion gør det muligt for dig at besvare 
indgående opkald ved blot at trykke på en af tasterne i det numeriske tastatur (brugbart for 
brugere med sensorisk nedsættelse eller udfordringer med at identificere Besvar opkald 
tasten). Dette er en funktion som er aktiveret som standard. 

• Hurtig Start: Med denne funktion kan du associere en specifik funktion eller kontaktperson 
til en tast på det alfanumeriske tastatur, som en slags hurtig start. Når du har tilføjet en 
funktion eller en kontaktperson til en tast på dit alfanumeriske tastatur, skal du blot trykke 
og holde på den pågældende tast for at starte funktionen, eller for at igangsætte et opkald 
direkte til kontaktpersonen, ude fra Hjemmeskærmen. Benyt tasterne Op eller Ned for at 
vælge hvilket nummer du ønsker at benytte til en kontaktperson eller en funktion og tryk på 
OK tasten for at bekræfte (som standard er tast 1 reserveret til voicemail). Vælg herefter en 
af følgende to muligheder: 

o Ring til kontaktperson: Her kan du angive en specifik kontaktperson der skal 
associeres med tasten. Du præsenteres for en liste over dine kontaktpersoner. Benyt 
igen Op eller Ned tasterne for at navigere mellem dine kontaktpersoner som du har i 
den liste du præsenteres for, og benyt OK tasten for at bekræfte. 

o Start applikation: Det samme som ovenstående, her angiver du blot hvilken funktion 
du ønsker skal starte på den pågældende tast - vælg mellem de 13 tilgængelige 
MiniVision 2 funktioner. Benyt igen Op eller Ned tasterne for at navigere mellem de 
forskellige funktioner, og benyt OK tasten for at bekræfte. 

Godt at vide: Du kan også associere en kontaktperson eller en funktion til en alfanumerisk tast 
direkte fra Hjemmeskærmen. For at gøre dette, tryk og hold på den ønskede tast som ikke 
allerede er tildelt en handling, når du befinder dig ude på Hjemmeskærmen. Du præsenteres 
for "Hurtig Start" funktionen og du skal nu vælge mellem kontaktpersoner eller applikationer, 
som skal tildeles den specifikke tast. 
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Dato og klokkeslæt 

Kategorien Dato og klokkeslæt giver dig adgang til og mulighed for at angive dato og klokkeslæt 
på din MiniVision 2, såfremt disse ikke opdateres automatisk: 

• Automatisk indstilling dato og klokkeslæt: Benyt muligheden for at lade netværket 
automatisk indstille klokkeslæt og dato på din MiniVision 2 mobiltelefon. Som standard er 
"Automatisk indstilling af dato og klokkeslæt" aktiveret. Tryk på OK tasten for at deaktivere 
funktionen og bliv præsenteret for følgende indstillinger: 

• Angiv dato: Her indstiller du manuelt datoen på din MiniVision. Først skal du angive årstal, 
hvilket du kan gøre ved brug af Op eller Ned tasterne for at navigere gennem listen over 
årstal til du lander på det aktuelle, som du godkender ved brug af OK tasten. Først skal du 
angive årstal, hvilket du kan gøre ved brug af Op eller Ned tasterne for at navigere gennem 
listen over årstal til du lander på det aktuelle, som du godkender ved brug af OK tasten. 
Tredje og sidste trin er angivelse af dag og dato - benyt Op eller Ned tasterne til at navigere 
mellem den valgte måneds dage og godkend med OK tasten. 

• Angiv klokkeslæt: Giver dig mulighed for at indstille klokkeslæt manuelt. Tredje og sidste 
trin er angivelse af dag og dato - benyt Op eller Ned tasterne til at navigere mellem den 
valgte måneds dage og godkend med OK tasten. Herefter skal du angive minuttal, og igen 
benytte Op eller Ned tasterne for at navigere gennem listen og godkende med OK tasten. 

• Brug 24-timers format: Gør det muligt for dig at få præsenteret klokkeslæt i enten 24 
timers format eller 12 timers format (AM / PM). Indstillingen sker som udgangspunkt 
automatisk baseret på dit land, men du kan ændre på det manuelt. 

• Vælg tidszone: Giver dig mulighed for at benytte den tidszone som netværket definerer. 
Som standard er "Tidszone automatisk" aktiveret. Tryk på OK tasten for at deaktivere 
funktionen og bliv præsenteret for følgende indstillinger: 

o Vælg tidszone: Hvor du manuelt kan angive en tidszone efter eget valg. Benyt Op 
og Ned tasterne for at vælge den ønskede tidszone og bekræft ved brug af OK 
tasten. 

Om telefonen 

Under dette element finder du status for din MiniVision 2, opdateringsmulighed med mere: 

• Systemopdateringer: Her kan du opdatere softwaren på din MiniVision 2 ved brug af en 
aktiv internet forbindelse. Det anbefales at gøre brug af en Wi-Fi forbindelse til at 
downloade opdateringen, for at sikre en optimal download proces, spare tid og eventuelle 
begrænsninger på dit abonnement. KAPSYS udfører løbende vedligeholdelse og 
forbedringer på software til din MiniVision. Hold dig derfor ikke tilbage med at tjekke om der 
er opdateringer til din MiniVision regelmæssigt. Er din MiniVision 2 fuldt opdateret vil du få 
annonceringen "Systemet er opdateret". Når en opdatering er tilgængelig vil du blive 
præsenteret for en download mulighed. Benyt Op eller Ned tasterne for at navigere til 
"Download" elementet og benyt OK til at godkende, og påbegynde hentningen. Download 
processen vil løbende blive annonceret og præsenteret i skærmbilledet. Såfremt din 
MiniVision går i dvale kan du trykke på Afbryd opkald tasten for at aktivere den igen, og du 
placeres automatisk i skærmbilledet med download processen. Så snart hentningen er 
gennemført præsenteres du for installationen. Benyt Op eller Ned tasterne for at navigere 
til "Download" elementet og benyt OK til at godkende, og påbegynde hentningen. Du kan 
opleve at din MiniVision 2 mobiltelefon under installationen automatisk slukker og 
genstarter efter et par minutter. Vær venligst tålmodig og vent på at du igen hører 
skærmlæseren i din MiniVision mobiltelefon. 

Godt at vide: Download af opdateringen kan tage lang tid alt efter forhold som blandt andet din 
internet forbindelse. Skulle der ske en fejl under download processen skal du blot forsøge. 

• Status: Giver dig en masse informationer om status på og for din MiniVision. 
o Batteristatus: Annoncerer det aktuelle niveau for batteriet. 
o Serienummer: Her får du oplyst det unikke serienummeret for din MiniVision. 
o IMEI: Annoncerer det unikke IMEI for din MiniVision. 
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o Bluetooth Adresse: Giver dig adressen på din Bluetooth tjeneste, som også er 
unik. 

o MAC Adresse: Her får du din unikke MAC Adresse for din MiniVision. 
o SIM Status: Under dette element finder du information der leveres af dit SIM kort. 

▪ Netværk: Returnerer navnet på din udbyder eller netværksoperatør. 
▪ Signalstyrke: Her kan du få oplyst styrken på GSM signalet (Intet signal, 

Lavt signal, Fint signal, Godt signal og Meget godt signal). 
▪ Mobilnetværkstype: Annoncerer hvilken type af signal du har lige nu (2G, 

3G eller 4G). 
▪ Roaming: Giver dig mulighed for at vide om dit SIM kort benytter roaming 

(Ja eller Nej). 
▪ Mit telefonnummer: Her kan du få bekræftet det telefonnummer som SIM 

kortet i din MiniVision 2 har. 

• Modelnavn: Giver dig modelnavnet af din mobiltelefon. 

• Versionsnummer: Her kan du få annonceret det specifikke versionsnummer af den 
MiniVision 2 software som du opererer på. 
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Tekniske specifikationer 

Fysiske mål 

• Dimensioner: 125 x 60 x 13,5 millimeter  

• Vægt: 103 g  

• Visuelle skærm: 2.3" / QVGA (240 x 320 pixels) 

Hardware 

• Processor: Dual Core Cortex-A7 

• Intern hukommelse: 512 MB RAM, 4 GB Flash 

• Ekstern hukommelse: Micro SD kort, op til 32 GB 

• Cellulære forbindelser: 4G / 3G / 2G 

• Trådløse forbindelser: Wi-Fi 802.11 (2.4 GHz b/g/n) og Bluetooth 4.2  

• SIM kort format: Et NANO SIM (4FF) 

• Tilslutninger: Hovedtelefoner JACK 3.5 mm, Micro USB 

• Strømforbrug: 
o Batteri: 1600 mAh Li-ion 
o Standby: 200 timer  
o Taletid: 7 timer 

• SAR: 
o Head: 1.78  W/Kg 
o Body: 1.89  W/Kg 
o Limbs: 3.08  W/Kg 

• Flash LED og Kamera: 2 Megapixels 

• Ringetoner og vibrations funktioner 
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I tilfælde af udfordringer 

Introduktion 

Før du tager kontakt til din forhandler for support anbefales det at gennemgå de følgende 
anbefalinger: 

• For at optimere din MiniVisions ydeevne anbefales det at slukke for den fra tid til anden - 
gerne en gang om ugen. 

• Inden du begynder kan det anbefales at oplade batteriet fuldt ud og udføre følgende tjek alt 
efter situation: 

Min MiniVision vil ikke tænde / Jeg ser kun en sort skærm: 

• Tryk og hold på Afbryd opkald tasten indtil opstartslyden afspilles, eller du ser lys i 
skærmbilledet. 

• Sikre dig at batteriet er helt opladet. 

• Tjek forbindelsen mellem MiniVision og selve batteriet, fjern og indsæt batteriet igen, og 
forsøg gerne at tænde igen. 

Det er svært at læse hvad der står på skærmbilledet: 

• Rengør skærmen. 

• Juster lysstyrke niveauet så det tilpasset miljøet du befinder dig i.  

Min MiniVision slukker helt af sig selv: 

• Tryk og hold på Afbryd opkald tasten for at aktivere din MiniVision igen. 

• Sikre dig at batteriet er helt opladet. 

Batteriniveauet på min MiniVision er lavt: 

• Tjek og vær sikker på at du har fulgt retningslinjerne for opladning - 4 timer som minimum. 

• For at forbedre batteriforbruget anbefales det at slukke for Wi-Fi og Bluetooth, hvis du ikke 
benytter det. Du har også mulighed for at justere på lysstyrken i skærmen eller slukke helt 
for skærmen ved at aktivere elementet “Skærm slukket”. 

Min MiniVision vil ikke oplade korrekt: 

• Vær sikker på at batteriet ikke er helt afladet. 

• Sørg for at opladningen foretages under normale forhold i et normalt miljø (0°C til 40°C) 

• Tjek gerne placeringen af batteriet - det skal monteres korrekt og være monteret før du 
tilslutter strømforsyning. 

• Vær ligeledes sikker på at du benytter batteriet og strømforsyningen der er leveret af 
KAPSYS. 

• Tjek også at du benytter den korrekte adapter alt efter land. 

Min MiniVision vil ikke forbinde til et mobilt netværk: 

• Først skal du ændre fysisk placering for at se om din MiniVision får forbindelse til et mobilt 
netværk andre steder. 

• Verificer netværksdækningen, enten med din tjeneste udbyder eller en anden enhed. 

• Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret. 

• Tjek ydermere gyldigheden af dit SIM kort i samarbejde med din udbyder. 

• Forsøg igen senere, da netværket kan være overbelastet. 

• Fjern dit SIM kort fra din MiniVision og indsæt det igen. 

SIM kort fejl / Ingen ringefunktion er mulig: 

• Tjek om du har indsat dit SIM kort korrekt. 
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• Sørg for at selve chippen i SIM kortet ikke er beskadiget eller ridset. 

Jeg kan ikke foretage opkald: 

• Vær sikker på at du har angivet et korrekt og gyldigt telefonnummer. 

• For internationale opkald, tjek lande- og områdekoder. 

• Vær sikker på at din telefon er forbundet til et netværk og at netværket ikke er overbelastet 
eller utilgængeligt. 

• Hvis du er udenlands, forhør dig hos din tjeneste udbyder om du har adgang til 
internationale telefon opkald. 

• Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret. 
 
 

Jeg kan ikke modtage opkald: 

• Vær sikker på at din MiniVision er tændt og har forbindelse til et netværk (tjek for 
overbelastet eller utilgængeligt netværk). 

• Vær sikker på at flytilstand er deaktiveret. 

Lydkvaliteten under opkald er ikke optimal: 

• Under et igangværende opkald har du mulighed for at justere på lydstyrken ved brug af 
tasterne Venstre og Højre. 

• Kontroller GSM modtagelsesniveauet ved at benytte genvejen Firkant + 1 tasten. 

Intet telefonnummer ringes op når jeg vælger en kontaktperson fra min liste: 

• Tjek at du har angivet et telefonnummer til kontaktpersonen. 

• Er du udenlands skal du være opmærksom på om landekoder er indtastet. 
 
Personer der ringer til mig kan ikke efterlade telefonsvarebeskeder: 

• Kontakt din udbyder for at sikre dig at de tilbyder en Voicemail tjeneste. 

Jeg kan ikke tilgå min Voicemail: 

• Tjek at telefonnummeret til din Voicemail, tilbudt af din udbyder, er angivet korrekt. 

• Forsøg igen senere, da netværket kan være overbelastet. 

Mit SIM kort er låst: 

• Du har angivet en forkert PIN kode tre gange i træk - tag kontakt til din udbyder eller angiv 
din PUK kode for at låse SIM kortet op igen.  

Hvordan gendanner jeg min MiniVision 2? 

I situationer hvor du oplever at din MiniVision 2 er utilgængelig eller opfører sig mærkeligt kan du 
med fordel udføre en gendannelse af hele telefonen, eller nulstille enkelte parametre: Det kan du 
gøre ved at foretage et opkald til en af de følgende koder ved brug af det fysiske tastatur og 
direkte fra Hjemmeskærmen, og bekræfte med OK knappen: 

• *# 111#: Ring til dette nummer for at nulstille alle Tilgængelighedsindstillinger. 

• *# 333#: Ring til dette nummer for at påbegynde en komplet gendannelse af enheden. Det 
betyder at alle personlige data fjernes (Kontaktpersoner, noter, beskeder, begivenheder, 
Wi-Fi indstillinger og så videre). 

• *#444#: Giver dig adgang til “Access Point Name” indstillingen (avanceret). 

• *# 555#: Giver dig mulighed for at skifte systemsprog. 
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Om dette dokument 

Informationen publiceret i dette dokument kan ændres uden varsel. KAPSYS forbeholder sig 
retten til at ændre indholdet af dette dokument uden forpligtelse til at informere personer eller 
virksomheder. KAPSYS fraskriver sig ethvert ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller 
mangler herved - ej heller for skade der sker tilfældigt eller som følge af brugen af dette dokument. 
KAPSYS bestræber sig på løbende at forbedre kvaliteten og funktionerne af deres produkter og 
KAPSYS opfordre til regelmæssigt at besøge websitet (www.KAPSYS.com) for at hente de 
seneste opdateringer og dokumentation omhandlende brugen af produkterne. 
Dette produkt lever op til kravene for CE mærkning som defineres for private, erhverv og 
industrielle miljøer. Benytter du produktet ved fuld lydeffekt kan det resultere i langvarige 
høreskader.
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Juridisk information og reklamation 

Forholdsregler for brug og Anbefalinger 

• Håndter din MiniVision enhed og tilbehør med forsigtighed, tab eller stød det ikke. 

• Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden da dette resulterer i øjeblikkelig ophør af 
garanti og reklamation samt risiko for at skade enheden unødigt. 

• Rengør kun enheden ved at benytte en blød, let fugtig klud. Benyt ikke kemikalier, 
rengøringsmidler eller slibemidler som kan beskadige enheden. 

• Dette produkter ikke vandtæt, beskyt det fra fugt, damp og væsker. 

• Benyt aldrig enheden tæt på en varmekilde og undgå at opbevare den i varme, fugtige eller 
korroderende miljøer. 

• Benyt ikke produktet tæt på magnetiske felter. 

• Benyt ikke enheden hvis skærmen er ødelagt eller knækket da dette kan resultere i skader. 

• Benyt ikke enheden i eksplosionsfarlige områder. 

• Benyt ikke enheden ved sundhedsfaciliteter og spørg altid om tilladelse før du benytter 
telefonen nær medicinsk udstyr. 

• Oplad ikke dit produkt i temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C (113°F) 

• Benyt ikke produktet i områder med høje og lave temperaturer. Drift temperatur intervaller: -
10°C (14°F) til +55°C (131°F), opbevaringstemperaturen i kortere perioder er: -20°C (-4°F) 
til +60°C (140°F), opbevaringstemperaturen i længere perioder er: -10°C (-4°F) til +25°C 
(77°F). 

• Længere tids brug af produktet kan gøre enheden varm, dette er helt normalt. 

• For optimalt brug anbefales det at slukke helt for enheden fra tid til anden og fjerne batteriet 
i 30 minutter. 

Sundhed og Sikkerhed 

• Sørg for at produktet er uden for rækkevidde for små børn. 

• Hold altid hænderne fri, når du kører bil: Kør ansvarligt og følg gældende sikkerhedsregler. 

• Pas på din hørelse: Undgå længere tids eksponering for høje lydniveauer når du benytter 
hovedtelefonerne, højttalerne eller modtageren. 

• Såfremt du har en pacemaker eller lever sammen eller tæt på personer som har, søg 
venligst råd og vejledning hos din læge eller producenten af pacemakeren i forholdt til 
forespørgsler og brug af din trådløse enhed. 

• Radio transmissionsudstyr kan forstyrre sikker og pålideligt brug af medicinsk udstyr der 
måske ikke er tilstrækkeligt beskyttet. 

Warranty (ENGELSK) 

In case of breakdown, please contact your reseller. 
No warranty is given on the product, regardless of the malfunction encountered, in the following 
cases: 
Normal wear of the product and reduced battery charging and storage capacity 
Damage resulting from improper use, moisture or liquids, proximity or exposure to a heat source 
The device cracked or broken or showing visible signs of impact 
Failure to observe the precautions for use, accidents, negligence, misuse or use not in accordance 
with the instructions supplied with the appliance or commercial use of the product 
Shorting the battery or using the battery in a device other than your product 
The use of accessories or connectors not recommended by the manufacturer 
Damage caused by repairs or attempted repairs by persons not authorized by KAPSYS. 
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It is recommended that you perform one or more backups of the data saved in your product. The 
reseller cannot be held responsible for the loss of this data as a result of a malfunction, repair or 
replacement of the product. 
Any malfunction related to network services and / or cellular system cannot be guaranteed. You 
should contact your network service provider directly for assistance. 
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Specific Absorption Rate Information (ENGELSK) 

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.  
Device types MiniVision2 (FCC ID: 2AXFA-MINIVISION2) has also been tested against this SAR 
limit. The highest reported SAR values for head, body-worn accessory are 1.78 W/kg, 1.89 W/kg 
respectively. The Max simultaneous SAR is 3.08 W/kg. This device was tested for typical body-
worn operations with the back of the handset kept 10mm from the body. To maintain compliance 
with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 10mm separation distance 
between the user’s body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar 
accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that 
do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and 
should be avoided. 
The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter. 

Kundeservice 

For yderligere information og assistance skal du kontakte din forhandler. 
Du er også velkommen til at kontakte producenten KAPSYS' og deres Kundeservice - 694, venue 
du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA 
ANTIPOLIS, France, og du kan også besøge deres website: www.kapsys.com.  

Varemærker 

Virksomheder og produktmærker som refereres til i dette dokument og i andre KAPSYS 
brugervejledninger, er alle varemærker, registreret eller ej, ejet af deres respektive ophavsmænd. 
KAPSYS produkter, brands og logoer er registrerede varemærker fra KAPSYS SAS. 
Bluetooth produkter, brands og logoer er registrerede varemærker fra Bluetooth SIG Inc. 
Nuance er et registrerede varemærker fra Nuance Corporation Inc. 
Alle mærkenavne samt produktnavne er firmanavne eller registrerede varemærker tilhørende de 
respektive virksomheder. 

http://www.kapsys.com/
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Indeks – Navigationstasterne 

Tabellen herunder præsenterer de forskellige funktioner som tasterne i den øverste del af det 
alfanumeriske tastatur har: 

Tast Handling 

Hurtig tryk på Besvar 
Opkald                   

Besvarer et indgående opkald når din MiniVision 2 ringer 
Åbner op Telefon funktionen 

Tryk og hold på Besvar 
Opkald  

Åben Opkaldshistorik 

Hurtig tryk på Afbryd 
Opkald  

Springer tilbage til Hjemmeskærm 
Aktiverer / Deaktiverer dvaletilstand 
Afbryder et aktuelt opkald 
Afviser et indgående opkald 

Tryk og hold på Afbryd 
Opkald  

Tænder / Slukker for din MiniVision 2 

Hurtigt tryk på Op Navigerer til elementet oven over 

Hurtigt tryk på Ned Navigerer til elementet neden under 

Tryk og hold på Op Springer direkte til det øverste element 

Tryk og hold på Ned Springer direkte til det nederste element 

Hurtigt tryk på Venstre Sænker lydstyrken for skærmlæseren 
Flytter markøren til venstre i et redigeringsfelt 

Hurtigt tryk på Højre Øger lydstyrken for skærmlæseren 
Flytter markøren til højre i et redigeringsfelt 

Hurtigt tryk på OK Aktiverer / Bekræfter det valgte element 

Tryk og hold på OK Aktiverer talegenkendelse i et redigeringsfelt (diktering) 

Hurtigt tryk på Tilbage   Vender tilbage til forrige skærmbillede 
Sletter en karakter i et redigeringsfelt 

Tryk og hold på Tilbage  
Slet al indhold i et redigeringsfelt 
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Hurtigt tryk på Menu  Åbner kontekst menuen 
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Indeks – Alfanumeriske taster 

Bemærk venligst at humørikoner kan bruges i et begrænset omfang, og det kan derfor ikke 
forventes at humørikoner du modtager fra andre er tilgængelige. 

Tast Handling 

Hurtigt tryk på 1  Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
1 . ? ! @ - _ , ' \ " ( ) / : ; + & % * = < > € £ $ ¥ ¤ \ [ ] { } \ ~ ^ ¿ ¡ § 

Hurtigt tryk på 2 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
a b c 2 æ å A B C Æ Å.  

Hurtigt tryk på 3 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
d e f 3 D E F  

Hurtigt tryk på 4 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
g h I 4 G H I  

Hurtigt tryk på 5 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
j k l 5 J K L  

Hurtigt tryk på 6 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
m n o 6 ø M N O Ø  

Hurtigt tryk på 7 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
p q r s 7 P Q R S  

Hurtigt tryk på 8 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): 
t u v 8 T U V  

Hurtigt tryk på 9 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer): 
w x y z 9 W X Y Z 

Hurtigt tryk på 0 Indsætter et af følgende karakterer (cirkulerer):  
Mellemrum, 0, Ny linje 

Hurtig tryk på Stjerne Skifter tastaturtilstand (cirkulerer): 
Normal tastatur, Store bogstaver, Numerisk 

Hurtigt tryk på Firkant Første gang:  Åbner en liste over special karakterer: 
. , ; : ! ? @ & | > < = - + * / \ # ( ) { } [ ] % " ‘ ~ ² $ € £ § _ 
Anden gang:  Åbner liste med humørikoner 
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Indeks – Tilgængelighedsgenveje 

Tabellen herunder præsenterer forskellige tilgængelighedsgenveje som kan bruges hvorend du 
befinder dig på din MiniVision mobiltelefon:   

Genvej  Handling  

Firkant + 1 Annoncerer status for din MiniVision: Klokkeslæt, batteriniveau, 
Wi-Fi status, Bluetooth status samt netværks status. 

Firkant + 2 Læser alle elementer i listen, en efter en, med start fra toppen. 

Firkant + 3 Genvej ikke tildelt. 

Firkant + 4 Sænker hastigheden på skærmlæseren. 
 

Firkant + 5 Øger hastigheden på skærmlæseren. 
 

Firkant + 6  Genvej ikke tildelt. 

Firkant + 7 Gentager den seneste skærmlæser annoncering. 

Firkant + 8 Staver det seneste element læst af skærmlæseren (karakter for 
karakter). 

Firkant + 9 Genvej ikke tildelt. 

Firkant + 0  Åbner Indstillinger. 

Firkant + Op Genvej ikke tildelt. 

Firkant + Ned Genvej ikke tildelt. 

Firkant + Venstre Indstillinger ringetone til Lydløs  
(0 ud af 7) 
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Firkant + Højre Indstillinger ringetone til Udendørs  
(7 ud af 7) 
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Indeks – Genveje under redigering 

Tabellen du præsenteres for herunder indeholder de forskellige genveje som du kan bruge i 
redigeringsfelter:   

Genvej Handling  

Stjerne + 1 Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + 2 Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + 3 Klipper den markerede tekst. 

Stjerne + 4 Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + 5 Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + 6  Kopierer den markerede tekst.  

Stjerne + 7 Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + 8 Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + 9 Indsæt den markerede tekst. 

Stjerne + 0 Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + Op Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + Ned Genvej ikke tildelt. 

Stjerne + Venstre Markerer karakteren til venstre for markøren. (Denne genvejen 
kan du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og 
eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit). 



MiniVision 2 – Brugervejledning 
Side 93 / 93 

Stjerne + Højre Markerer karakteren til højre for markøren. (Denne genvejen kan 
du benytte flere gange i træk for at markere en tekststreng, og 
eventuelt til at markere et helt ord eller et helt afsnit). 
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