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8. Ändra inställningar för ljud 

a) Börja på hemskärmen. Bläddra åt höger eller vänster med hjälp av 

piltangenterna  och välj Inställningar genom att trycka OK.  

b) Välj sedan Profiler och tryck OK. Bläddra ner till den profilen du vill 

använda (Utomhus är den med högst volym) och tryck Akt . 

 

9. Aktivera ljudlöst läge 

a) För att aktivera eller inaktivera ljudlöst läge, tryck # i 2–3 sekunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler frågor eller funderingar? 

Du kan alltid ringa oss om du har några frågor, tveka aldrig på att höra av dig 

om du undrar något eller behöver hjälp med din telefon.  

 

 

 

 

 

Manual för Hemtelefon via Mobilnätet 
 

 

1. Starta telefonen första gången Sida 2 

2. Ladda telefonen  Sida 2 

3. Ringa samtal  Sida 2 

4. Ta emot samtal  Sida 3 

5. Högtalarfunktion  Sida 3 

6. Kolla missat samtal  Sida 3 

7. Hantera adressbok och kontakter Sida 3 

8. Ändra inställningar för ljud Sida 4 

9. Aktivera ljudlöst läge  Sida 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

Manual för Huawei F662 
 

 

 

 
Sida 2 av 4       Sida 3 av 4 

Instruktioner 

I denna manual går vi igenom steg för steg hur du kommer igång med 

Telecos tjänst Hemtelefoni via Mobilnätet. Vill du ha hjälp eller har du några 

frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-40 45 40. 

 

1. Starta telefonen första gången 

Håll ner strömknappen  på telefonen i 2–3 sekunder för att starta 

telefonen. Skulle inte telefonen vakna efter att du tryckt ner strömknappen 

så kan batteriet vara urladdat. Ladda telefonen i laddningsstationen i ca tio 

minuter och testa sedan igen.  

 

2. Ladda telefonen 

Telefonen laddar du genom att placera den i 

laddningsstationen. Koppla in den medföljande 

nätadaptern i laddningsstationen och den andra ändan i 

ett eluttag (se bild).  

 

3. Ringa samtal 

a) Ange telefonnumret med siffertangenterna, kom ihåg att slå 

riktnumret (Är skärmen svart så kommer den vakna automatiskt när 

du slår in telefonnumret). 

b) Tryck sedan på  för att ringa. 

c) Tryck  när du vill avsluta samtalet. 

 

4. Ta emot samtal 

a) För att svara på ett inkommande samtal, tryck  . 

b) För att avvisa ett samtal, tryck  . 

 

5. Högtalarfunktion 

a) När du är i ett samtal, tryck på  för att aktivera högtalaren. 

 

6. Kolla missade samtal 

a) När du har missat ett samtal visas det på hemskärmen. 

b) Tryck Logg  för att komma till samtalslistan, här kan du se alla 

samtal, även missade samtal. 

c) Välj vilket nummer du vill ringa till och tryck  för att ringa. 

 

7. Hantera adressbok och kontakter 

a) Börja på hemskärmen. Bläddra åt vänster eller höger med 

piltangenterna  och välj Kontakt genom att trycka OK.  

b) Väl inne på kontakter tryck Annat , bläddra ner till Skapa 

kontakt och tryck Välj . 

c) Fyll i kontaktens telefonnummer och namn, tryck Spara . 


