Ta bort IDEATMnyckel
Teckensnitt
Melodi

Påminnelse
meddelanden
Språk
Knapplås
Knappljud
Knappvibration

Alarmklocka
Vibration

Man kan ta bort alla IDEATM
nycklar i enheten.
Välj en av de olika teckensnitten för meddelandetexten.
Välj adress, tryck därefter på
”OK”-knappen, bläddra med
”FRAMÅT”/”BAKÅT”-knapparna för att ändra larmsignal.
Välj typ av påminnelselarm:
blinkande och/eller periodvis
pipande.
Välj menyspråk
Aktivera/avaktivera
automatiskt knapplås
Aktivera/avaktivera knappljud
En kort vibration kan användas för att signalera att
man nått slutet på en meny,
funktionen går att avaktivera.
Ställ in tid och aktivitet eller
avaktivera alarmklockan.
Aktivera/avaktivera vibration.

9. Profiler
Välj ”Profiler” i menyn. s.QUAD har två typer av profiler, ”vald profil” och ”växla profil”. Medan endast en
”vald profil” kan vara aktiverad åt gången, kan man
ha många ”växla profil” aktiverade samtidigt. Man
kan aktivera/avaktivera en ”växla profil” oberoende
av varandra, genom att markera/avmarkera kryssrutorna i menyn.

10. Aktivera PIN-kod
Om PIN-koden är aktiverad, uppmanas man till
att ange PIN-koden när
man startar enheten första
gången. Använd ”FRAMÅT”/”BAKÅT”-knapparna för
att välja siffra, bekräfta med
”OK”-knappen.
Om man anger fel PIN-kod tio
gånger i följd, kommer enheten att spärras. I detta
fall kan man bara låsa upp enheten med hjälp av
programmeringsverktyget.

11. Alarmklockan
Ställ in alarmklockan
Välj ”alarmklocka i menyn, använd ”FRAMÅT”/
”BAKÅT”-knapparna för att aktivera/avaktivera alarmet och ställa in tiden, bekräfta med ”OK”-knappen.
Alarmklockans visas med motsvarande symbol, på
hemskärmen.
Bekräfta alarm
När alarmklockan ljuder visas följande alternativ: ”Snooze” som tillfälligt stänger av ljudet men
återupptas efter fem minuter igen, och ”Stopp” som
stänger av alarmet. Dock kommer alarmet fortfarande vara inställt på att ringa dagen efter igen, vid
samma tid.
s.QUAD startas i samband med alarmklockan
Om alarmklockan är aktiverad
och enheten är avstängd kommer den att startas i samband
med att alarmklockan går
igång, på inställd tid.

12. Anslut till en extern enhet
(till exempel en smarttelefon)
s.QUAD är utrustad med Bluetooth 4.0 gränssnitt
(låg energiförbrukning) som kan användas för att
kommunicera med en fjärrenhet (smarttelefon). Man
kan aktivera/avaktivera gränssnittet via menyn. Om
gränssnittet är inaktivt går det inte att nå enheten via
Bluetooth. Statusen på Bluetoothgränssnittet visas
med en symbol i statusraden.
Anslutning
Så fort Bluetoothgränssnittet är aktiverat på enheten

kan den ansluta till fjärrenheten (smarttelefonen),
s.QUAD är synlig för fjärrenheten (smarttelefonen) så
fort kommunikationen lyckats.

Användarmanual s.QUAD X15/X35

Sammankoppling
Under tiden enheterna ansluter, skickar s.QUAD ut ett
ID (s.QUAD och serienummer) via Bluetoothgränssnittet. Det är nu möjligt att välja s.QUAD-enhet på
fjärrenheten (smarttelefonen). Det är nu möjligt att
ändra s.QUAD-ID via fjärrenheten, detta kommer inte
att påverka serienumret.

Grattis till din nya Swissphonemottagare. Vid köpet
av din nya s.QUAD har du valt en produkt av hög
kvalitet. s.QUAD är en fröjd med den optimala kombinationen av användarvänlig design, hög bärkomfort
och toppkvalitet. Den erbjuder enkel användning via
fyra knappar och en grafisk display.

För att förhindra en oavsiktlig eller obehörig anslutning, kommer ett sexsiffrigt lösenord att visas på
s.QUAD-eneheten under anslutningstiden, lösenordet
anges på fjärrenheten (smarttelefonen).
s.QUAD kommer att komma ihåg anslutningen
med fjärrenheten, även om batteriet bytts ut. Om
fjärrenheten vill ansluta sig till s.QUAD igen, kommer
anslutningen ske automatiskt. Så länge anslutningen
förblir aktiv kommer s.QUAD-enheten inte att synas
för andra fjärrenheter (smarttelefoner).
Avsluta en anslutning
Om man önskar ansluta s.QUAD-enheten till en
annan fjärrenhet (smarttelefon), måste man först
avbryta den aktiva anslutningen.

13. Ladda batteriet / strömförsörjning
Under laddningsprocessen lyser en orange LEDlampa på laddningsenheten, en fulladdning tar
ca 4 timmar, och när laddningen är klar lyser
LED-lampan istället grönt. Laddningsstatusen och
laddningsprofilen visas på s.QUAD-enhetens skärm.
De två laddningsprofilerna definierar larmet i en enkel
laddningsenhet och i en multiladdare.
Strömkälla
Följande strömkällor går att använda i enheten:
AA- eller LR6-, AM3- eller MIGNON-batterier.
• Torrcellsbatteri:
läckagesäkra alkaliska
torrcellsbatteri.
• Laddningsbart batteri: Nickel-metallhybrid
laddningsbart batteri.
Viktigt:
• Alkaliska batteri får inte återuppladdas, det finns då
en risk för explosion.
• Använd av säkerhetsskäl endast originalladdare ur
tillbehörssortimentet från Swissphone Wireless AG.
• Utsätt aldrig torrcells- eller laddningbara batterier
för öppen eld, det finns så en risk för explosion.

14. Övrigt
För ytterligera information om denna produkt och
andra Swissphone Wireless AG-produkter beök:
http://www.swissphone.com
Säkerhetsanvisningar
• Denna produkt får inte användas i explosions
benägne miljöer.
• Enheten får inte skruvas isär.

Friskrivningsklausul
Swissphone Wireless AG ger ingen garanti och
ansvarar inte över innehållet i detta dokument.
Ändringar av innehållet i denna manual ändras då
och då. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i
innehållet av s.QUAD-manualen.
Denna enhet överensstämmer med del 15 av
FCC-reglerna. Användning av denna enhet,
förutsatt att den fungerar som den ska, orsakar
inte någon skada.
Enheten uppfyller bestämmelserna i EUdirektivet R&TTE 99/05/EG (”Radio Equipment
and Telecommunications Terminal Equipment”).
Kopia på försäkran om överensstämmelse finns
att få från, info@swissphone.com.

1. Introduktion

s.QUAD går att kundanpassa och av den anledning
kanske en del av de funktioner, som beskrivs i denna
manual, saknas på din enhet.
Denna manualen innehåller viktig information som
kommer att hjälpa dig att få ut det mesta av din
enhet, ha den därför alltid nära till hands.

2. Komma igång
Sätta i batteriet
s.QUAD fungerar med både
laddningsbart och standard
AA-batteri. Sätt i batteriet i
enheten, observera rätt polaritet. Enheten
startar sedan automatiskt och ett funktionstest utförs. När testet är klart anger man
vilken typ av batteri man installerat. Nu går
det bra att börja använda enheten. Mer information
om strömförsörjning finns under kapitlet ”Ladda
batteriet / strömförsörjning”.
Sätta igång enheten
För att starta enheten manuellt, tryck och håll inne en
av de fyra knapparna tills startskärmen/-texten visas.
Hemskärmen visas efter några sekunder och enheten
är då redo att användas.
BAKÅT FRAMÅT
ESC

OK

3. Knappfunktioner
och navigation
”BAKÅT”
navigationsknapp
- Bläddra bakåt i menyn.
- Ändra inställningar.
- Visa startskärmen.

”FRAMÅT”
navigationsknapp
- Bläddra framåt i menyn.
- Ändra inställningar.
- Visa sekundär meny
genom att hålla inne
knappen.

”OK”
bekräftelseknapp

”ESC”-knappen

- Läsa meddelanden.
- Bekräfta och kvittera
larm.
- Visa användarmeny.
- Bekräfta menyval.

- Lämna aktuell menynivå.
- Gå till hemskärmen
genom att hålla inne
knappen.

Öppna menyn
Tryck på ”OK”-knappen för att växla mellan
hemskärmen och menyn. Använd ”BAKÅT” och
”FRAMÅT”-knapparna för att navigera genom menyn.
För att bekräfta ett val eller en ändring trycker man
på ”OK”-knappen. Varje knapptryckning aktiverar
bakgrundsbelysningen.
Tillbaka till hemskärmen
Tryck på ”ESC”-knappen för att gå tillbaka en menynivå. För att gå ur menyn tillbaka till hemskärmen,
håller man ner ”ESC”-knappen i två sekunder. Om
man inte gör någon knapptryckning återgår s.QUAD
automatiskt till hemskärmen efter förinställd tidsintervall.
Avaktivera knapplås
(om aktiverad)
För att avaktivera knapplåset,
tryck på knapparna ”FRAMÅT”
och ”BAKÅT” samtidigt.
Startbild / Starttext
Om man håller ner ”BAKÅT”-knappen i hemskärmsläge, kommer startbilden eller startskärmen visas.

Sekundärmeny
Tryck och håll ner ”FRAMÅT”-knappen i två sekunder
i hemskärmsläget, för att nå sekundärmenyn (om
funktionen är aktiverad). Funktioner som sällan
används kan då placeras i den andra menynivån
(sekundärmeny) för att ordna upp huvudmenyn. När
man lämnar sekundärmenyn går enheten automatiskt tillbaka till hemskärmen.

4. Skärmen
Hemskärmen är indelad i fem rader:
1. Status
2. Profil
3. Tid och alarmklocka
4. Användare
5. Notiser (olästa meddelanden, laddningsbegränsning o.s.v.)
Status
Följande symboler kan komma att visas i statusraden:
Högt
Tyst
Alarmsignal

Stigande
Diskret
Ljudlöst

Utom täckning

Bluetooth

Knapplås

Ingen mottagning av
larmmeddelande
Bluetooth aktiverad,
men inte ansluten till
någon enhet
Bluetooth aktiverad och
ansluten till enhet
Knapplås aktiverat
Statisk

Batterinivå
Blinkande

Fullt batteri,
¾, ½, ¼
Ladda
batteriet!

Profil
Denna raden visar den tillfälligt valda profilen.
Tid / Alarmklocka
Denna raden visar tiden, man kan också se om
alarmklockan är aktiverad.
Alarmklocka

Alarmet är aktiverat

Användare
En användarspecifik text visas.
Notiser
Denna raden visar laddnings- och programmeringsbegränsning. Om det finns några olästa meddelanden i minnet, visas informationen på skärmen.

Mappinformation

Antalet olästa meddelanden i inkorgen
Antalet olästa meddelanden i mapp A
Antalet olästa meddelanden i mapp B

5. Bearbeta larm/meddelanden
Ta emot och läs nya meddelanden
När s.QUAD tar emot ett meddelande, ger den ifrån
sig en ljudsignal, vibration, samtidigt som ”OK”knappen blinkar. Soppa larmet genom att trycka på
”OK”-knappen. Rubriken (tid-/datumstämpel) visar
meddelandets datum, tid och RIC-namn. Om man i
detta läget trycket ”BAKÅT”, visas hela rubriken.
En fördefinierad
text kan föregå det
Rubrik
skickade med(tidsangivelse)
delandet.
Den nedåtpekande
pilen indikerar att
det finns mer text.

Fritext

Använd ”OK”- eller ”FRAMÅT”knappen för att bläddra till
slutet av meddelandet. Meddelandet markeras som läst
så fort man nått slutet.
Bläddra bland meddelanden
Om bläddringsfunktionen är aktiverad på enheten,
kan man trycka ”BAKÅT” och ”FRAMÅT för att bläddra
genom meddelandena. I slutet av meddelandet måste man trycka ”OK” eller ”FRAMÅT” för att markera
meddelandet som läst.
Lagring av meddelande
Meddelanden lagras i inboxen eller motsvarande
mapp. De lagras kronologiskt i en lista, olästa eller
skyddade meddelanden är markerade. Olästa meddelanden indikeras även på hemskärmen.
Spara / Radera meddelanden
”Spara meddelande”-funktionen gör att man kan
skydda ett läst meddelande från att raderas. För att ta
bort ett meddelande välj ”Radera meddelande” i
menyvalet och tryck ”OK”-knappen. ”Rensa mapp”funktionen, raderar alla meddelanden i listan.
Lås meddelande / mapp med PIN
Med ”Lås meddelande”-funktionen kan man låsa
ett meddelande, för att kunna läsa det krävs det att
man anger rätt PIN-kod. På samma sätt kan man
använda ”Lås mapp”-funktionen, för att skydda en
hel mapp. Det går även att specificera att meddelanden i en viss mapp ska låsas automatiskt efter en
viss tid, varefter man måste ange en PIN-kod för att
kunna läsa dessa.

• Diskret

• Tyst

Larmet börjar spela tyst och gradvis
högre
Larmet sker i form av vibration samt att
skärmen lyser i 10 sekunder. Larmet
spelas därefter upp tyst en gång
Larmet sker i form av vibration samt att
skärmen lyser i 10 sekunder, detta alternativ är helt ljudlöst (inget knappljud
hörs heller).

Följande tabell visar signalmönstret i de olika alarmalternativen:
Alarmtyp

Prioriterade
Larm

Symbol Larm

Hög
Låg
Stigande

Standardsignal Standard-signal
Standardsignal
Stigande signal
tystare
Stigande signal Stigande signal

Diskret

10 sekunders
vibration, tyst
signal

10 sekunders
vibration,
stigande signal

Tyst

10 sekunders
vibration

10 sekunders
vibration,
stigande signal

Låter som definierat
Tyst

Medium volym
Vibration

Larmpåminnelse
Om enheten är inställd att använda larmpåminnelse,
kommer man bli påmind om olästa meddelanden
efter en förinställd tid. Larmpåminnelsen stängs av
så fort man har läst alla meddelanden.

Prioriterade meddelande signaleras alltid i slutet med
den inställda volymen.
s.QUAD i laddningsenheten: - Vibrationen är inte
aktiverad.
- Larmtypen kan överskrivas av laddningsbegränsning.

6. Huvudmeny

8. Inställningar

När man trycker ”OK”-knappen från hemskärmen,
visas huvudmenyn. Använd ”FRAMÅT”- och ”BAKÅT”knapparna för att navigera i menyn. För att öppna ett
menyval, tryck på ”OK”-knappen.

Menyalternativen under ”Inställningar” skiljer sig ganska mycket beroende på konfigurationen av s.QUAD.

Huvudmeny
• Alarm
• Stäng av
• Inställningar

Se kapitel ”Alarm”
Stäng av enheten
Denna meny innehåller olika
inställningar för enheten (se
kapitel ”Inställningar”)
• Läs senaste/
Läs senaste meddelandet eller
olästa meddelande alla olästa genom att trycka
”OK”-knappen.
• Meddelande
Här kan man hantera meddelandemappar (Inbox, mapp A,
mapp B)
• Inbox
Hantera eller läs meddelanden
• Mapp A, B
Hantera eller läs meddelanden
i meddelandemappar (benämningen kan variera)
• Profiler
Välj en av de förprogrammerade profilerna
Menyn kan konfigureras fritt med hjälp av programmeringsverktyget. Menyn kan därför skilja sig från
menybeskrivningen här ovan. Detaljer gällande
programmering av de olika menyalternativen kan
man läsa mer om i manualen för programmeringsverktyget.

7. Alarm
Följande alternativ finns att välja mellan i
”Alarm”-menyn:
• Hög
• Låg

Mer text finns

• Stigande

Larmet spelas upp högt,
som det programmerats till
Larmet spelas upp med lägre ljudnivå

Batteri
Bekreftelsesignal

Bluetooth
Datum och tid

Detaljerad status

Visning av signalstyrka (RSSI)

Val av installerad batterityp
Sätt igång/stäng av bekräftelsesignalen som spelas när
en ändring tillämpas
Inställningar för Bluetooth 4.0
gränssmitt (låg energi)
Ställ in datum/tid med hjälp
av ”FRAMÅT”/”BAKÅT”-knapparna. När rätt siffra visas,
tryck ”OK”-knappen för att
bekräfta.
- Statiskt visning av
installerad strömkälla.
- Fyr-nivå-visning av
aktuell signalstyrka.
Senaste signalen: Signalstyrkan vid senaste överföringen i nätverket.
Senaste meddelandet:
Signalstyrka vid det senast
mottagna meddelandet
Ingen signalstyrka
(ingen täckning)
Full signalstyrka

- Bluetooth anslutningsstatus.
- Enhetsinformation
(serienummer och aktuell
programvara).
Bakgrundsbelysning Aktivera/avaktivera automatisk bakgrundsbelysning.
Larm utom
Aktivera/avaktivera larm
täckning
utom täckning.
Kontrast
Ställ in kontrasten för skärmen, 1(ljust) - 8(mörkt).

