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1. Indledning 

Funktionen Telefon er en forenklet Opkalder. Via Telefon kan du ringe og modtage 
samtaler og fra den enkle Telefonmenu kan du bl.a. se ubesvarede opkald og tjekke din 
saldo, hvis du har taletidskort. Du kan også se, hvem der ringer eller hvem du ringer til. 

Androids egen telefon-funktion bruges til telefonopkald. I denne brugervejledning vises 
billeder på samtalesiden i Motorola Defy+. 

For den bedste forståelse af funktionen Telefon anbefales kendskab til Handi-funktionen 
Kontakter, se Brugervejledning for Kontakter. 

2 Anvend Telefon 

2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden 

Når du vælger Telefon fra Startmenuen vises kontaktlisten. 

 

Her vises brugerens kontaktliste samt ikonet ”Skriv telefonnummer”. 

Kontakter og mapper vises i den rækkefølge, som du definerer i 
Indstillinger|Kontakter|Kontaktliste. 

Når du trykker på en kontakt eller mappe bliver den markeret. 
Navnet på kontakten/mappen kan herefter læses op ved at trykke på 
Oplæsnings-knappen. (Det forudsætter at talestøtte i menuer er 
valgt.)  

For at ringe til en kontakt markerer du kontakten og trykker på 
Næste, se kapitel 2.3 Foretag opkald. 

2.2 Telefonmenuen 

Ved at trykke på Menu-knappen  kommer du til Telefonmenuen. 

Her kan du se ubesvarede, indgående og udgående opkald. 

I Ubesvarede vises antallet af nye ubesvarede opkald i parentes. 

Hvis listen for Ubesvarede, Indgående eller Udgående er tom er 
rækken gråtonet i menuen. 

Net viser signalstyrken (”modtagelse”). 

Via Saldo kan du tjekke saldo på taletidskort. 

Via Slet opkaldslister kan du slette samtlige opkald i Ubesvarede, 
Indgående eller Udgående. 

Funktionerne beskrives i separate kapitler nedenfor. 

Du kan indstille hvad der skal vises i Telefonmenuen, se 4.2 
Telefonmenu.  
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2.3 Foretag opkald 

 

For at ringe op, går du til Kontaktlisten og vælger den ønskede 
funktion eller kontakt på listen. 

Hvis du vælger Skriv telefonnummer, vises et tastatur hvor du kan 
indtaste det ønskede nummer, se nedenfor. 

Marker ønsket valg i listen, og klik på Næste for at fortsætte. 

2.3.1 Ring til kontakt med et angivet telefonnummer 

 

Hvis der er angivet ét telefonnummer for 
kontakten, ser siden ”Vil du ringe?” ud som 
billedet til højre. 

Derefter bekræfter du, at du vil ringe, ved at 
trykke på JA. 

Opkaldet kobles op, og Androids 
opkaldsside vises. 

  

2.3.2 Ring til kontakt med flere angivne telefonnummer 

 

Hvis der er angivet flere telefonnumre for 
kontakten, ser siden ”Vil du ringe?” ud som 
billedet til højre. 

Du vælger ønsket nummer og trykker 
derefter på JA. 

Opkaldet kobles op, og Androids opkaldsside 
vises. 

  

Hvis brugeren ikke kan klare at vælge mellem to numre, bør der aldrig angives to numre 
til en kontakt! I stedet for kan der oprettes to kontakter, fx ”Peter hjemme” og ”Peter 
mobil”. 
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2.3.3 Ring til nyt nummer, Skriv telefonnummer 

Hvis du har valgt at ringe til et nyt nummer, 
vises et tastatur hvor du kan indtaste det 
ønskede nummer, og derefter trykke på OK. 

Hvis indstillingen ”Sidste opkald” er valgt kan 

du trykke på knappen  for at udfylde det 
sidst indtastede telefonnummer. 

Siden ”Vil du ringe” vises. Bekræfte at du vil 
ringe ved at trykke på JA. 

  

2.3.4 Optaget 

Hvis det telefonnummer, du ringer, er optaget, vises en Android-meddelelse. 

2.3.5 Telefon slukket 

Hvis du forsøger at ringe når telefonfunktionen er slukket, vises 
siden til højre. Se kapitel  

2.9 Sluk/tænd telefon hvordan du kan tænde/slukke telefonen. 

 

2.4 Opkald igang 

 

Under opkald vises Androids opkaldsside. 

Afhængig af hvilke oplysninger der er indlagte på kontakten vises 
billede/telefonnummer. 

For at afslutte samtalen trykker du på Afslut opkald. Herefter 
kommer du tilbage til kontaktlisten. 

Hvis du trykker på knappen Sluk lyd slukkes mikrofonen, dvs. 
modtageren kan ikke høre hvad der bliver sagt. 

Hvis du trykker på Højttaler fungerer Handi som en højttalertelefon. 

Hvis Bluetooth-headset er tilsluttet kan du bruge det ved at trykke 
på knappen Bluetooth (se Håndbogen). 
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2.5 Modtag samtale 

Når det ringer, vises en Android-side, uanset om Handi er i 
hviletilstand (skærmen slukket) eller om du er i færd med at 
anvende en anden funktion, og du kan vælge, om du vil besvare 
opkaldet. 

Afhængig af om det indgående opkald er fra en defineret kontakt, 
ukendt eller nyt nummer ser siden lidt forskelligt ud. 

 

2.6 Opkaldslister 

For at se opkaldslister, vælger du Telefonmenu og den ønskede 
opkaldsliste; Ubesvarede, Indgående eller Udgående. Valgt 
opkaldsliste vises. 

Ubesvarede, Indgående og Udgående kan også vises fra 
Kontaktlisten. 

I Ubesvarede vises antallet af nye ubesvarede opkald i parentes. 

Hvis listen for Ubesvarede, Indgående eller Udgående er tom er 
rækken gråtonet i menuen. 

 

 

2.6.1 Ubesvarede opkald 

Nye ubesvarede opkald 

Når du ikke har besvaret et opkald, vises en besked om ubesvarede opkald. Hvis du har ét 
ubesvaret opkald vises kontakten eller nummeret i beskeden. Hvis du har flere 
ubesvarede opkald vises antallet af ubesvarede opkald. 
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Et ubesvaret opkald 
fra en defineret 

kontakt. 

Et ubesvaret opkald fra 
en ikke-defineret 

kontakt. 

Flere ubesvarede 
opkald. 

Notification for 
ubesvarede opkald 

ikke valgt 

    

Hvis du trykker JA ved et ubesvaret opkald, kommer du til siden ”Vil du ringe?” og du kan 
ringe til den som har ringet til dig. 

Hvis du trykker JA ved flere ubesvarede opkald kommer du til opkaldslisten for 
ubesvarede opkald. 

Hvis du trykker NEJ, kommer du tilbage til den funktion, hvor du var før. Du kan vælge at 
kigge på de ubesvarede opkald på et andet tidspunkt, se beskrivelse forneden. 

Hvis ”Vis notification for ubesvarede opkald” ikke er valgt, vises information kun i 
statusfeltet, se 4.1 Telefonindstillinger. 

 

Ubesvarede opkald-siden 

Du kommer til Ubesvarede opkald-siden, når du vælger JA i Ubesvarede opkald (se 
ovenfor). For at se dine ubesvarede opkald senere, går du til Telefonmenuen og vælger 
Ubesvarede. 

 

På denne side vises de ubesvarede opkald i kronologisk 
rækkefølge, med det seneste opkald først. 

Efter navnet/nummeret vises antallet af nye ubesvarede opkald, fra 
den kontakt, i parentes. 

Hvis opkaldet kommer fra en kendt kontakt, vises navn og evt. 
billede. Hvis kontakten er ukendt, vises telefonnummeret. Hvis 
opkaldet kommer fra et hemmeligt nummer, vises teksten ”Ukendt”. 

Efter hver kontakt vises i parentes antallet af nye ubesvarede 
opkald fra netop denne kontakt. 

For at slette det ubesvarede opkald fra listen trykker du på Slet-
knappen. 

Når du forlader siden ”Ubesvarede opkald” med Tilbage-knappen, 
nulstilles antallet af ubesvarede opkald.  

For at ringe til kontakten, markerer du den i listen og går videre med Næste, se kapitel 
2.6.4 Vise opkald nedenfor. 
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2.6.2 Indgående opkald 

For at se indgående opkald går du til Telefonmenuen og vælger Indgående. 

Indgående opkald fungerer på samme måde som Ubesvarede opkald-siden ovenfor. 

2.6.3 Udgående opkald 

For at se udgående opkald går du til Telefonmenuen og vælger Udgående. 

Udgående opkald fungerer på samme måde som Ubesvarede opkald-siden ovenfor. 

2.6.4 Vise opkald 

Når du markerer et opkald i Ubesvarede, Indgående eller 
Udgående vises følgende side. 

Hvis opkaldet kommer fra en defineret kontakt, vises kontakten 
med navn og evt. billede. Hvis opkaldet kommer fra et nummer, der 
ikke tilhør en defineret kontakt, vises telefonnummer plus et 
symbol. Hvis det er et hemmeligt nummer, vises teksten ”Ukendt” i 
stedet for nummeret. 

Dato og tidspunkt for opkaldet vises. 

Du ringer til kontakten ved at trykke på JA. 

For at slette opkaldet fra listen trykker du på Slet-knappen. 

 

2.6.5 Gem som ny kontakt 

Når samtalen kommer fra en ikke-defineret kontakt, vises en Gem kontakt-knapp  på 
siden 2.6.4 Vise opkald ovenfor. 

 

Først angiver du, om 
nummeret er et fastnet 
nummer eller et 
mobilnummer. 

Derefter lægger du den nye 
kontakt ind via siden ”Ny 
kontakt”. Nummeret  

er da allerede indsat. 

Når du trykker på OK, 
gemmes kontakten. 
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2.7 Net 

For at se signalstyrke (”modtagelse”) og telefonoperatør går du til Telefonmenuen og 
vælger Net. 

 

Signalstyrken vises i en liste. Jo flere sorte felter desto højere 
signalstyrke. 

2.8 Saldo 

Når du har et taletidskort, er det godt at kunne tjekke, hvor mange penge der er tilbage at 
ringe for. Uanset om du har en Handi eller en almindelig mobiltelefon, tjekker du saldoen 
ved at ringe til mobiloperatørens saldonummer og få et talesvar. Saldonummer for din 
mobiloperatør er angivet i Indstillinger, se 4.3 Saldonummer. 

For at tjekke saldo skal du gå til Telefonmenuen og vælge Saldo. 

 

Siden ”Vil du ringe” vises, og du bekræfter ved at trykke på JA. 

Handi ringer op, og saldoen oplyses med en Android-
meddelelse. 
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2.9 Sluk/tænd telefon 

I nogle situationer skal telefonen slukkes, fx på sygehus og under flyrejser. Det er ikke 
tilstrækkeligt bare at slukke Handi med Power-knappen (slukker skærmen), men også 
selve telefonfunktionen skal være inaktiv. 

Hvordan du slukker telefon-funktionen kan variere mellem forskellige Android-modeller. Se 
Håndbogen for din Handi-model hvordan du slukker din telefon. 

Via Hurtigindstillinger kan Handi Defy+ nemt stilles i Flytilstand: Ved at markere Flytilstand 
lukkes for al radiokommunikation, dvs. hverken telefon, WiFi eller Bluetooth fungerer. I 
øvrigt fungerer telefonen som den plejer. Denne tilstand forlanges i forbindelse med 
flyrejser og besøg i en del bygninger, f.eks. sygehuse. 

 

Du kan også holde Power-knapper trykket ned i mere end 3 
sekunder. Meddelelsesruden til højre vil så blive vist. Tryk på 
Flytilstand, hvis du ønsker at aktivere det. 

For at slukke for Flytilstand skal du trykke på Power-knappen i 
mere end 3 sekunder og vælge Flytilstand. 

 

2.10 Telefon-ikonets status i Startmenuen 

Du kan se på Telefon-appens ikon om telefonen ikker er på lydløs, slukket etc, følgende 
symboler kan vare vist: 

 

Missede samtaler 

 

Lydløs 

 

Ingen modtagelse 

 

Telefonen slukket 

 

SIM-kort mangler 
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3. Telefon i Kalender 

For at forstå dette kapitel anbefaler vi at du har kendskab til Handi-funktionen Kalender, se 
Kalender funktionsvejledning. 

Et bestemt telefonnummer kan lægges ind som en genvej i en aktivitet, ved at knytte 
informationen til aktiviteten. Så kan man ringe op til nummeret, blot ved at trykke på en 
knap på Aktivitetssiden. På den måde slipper man for at lede efter nummeret i 
kontaktlisten, når man får en påmindelse om, f.eks. at ringe til lægen. 

I dette kapitel beskrives telefonnummer i aktiviteter. 

OBS! For at kunne knytte telefonnummer til aktiviteter skal Telefonnummer være valgt i 
Indstillinger|Kalender|Info-menuen. 

3.1 Telefonnummer på Aktivitetssiden 

Når et telefonnummer er knyttet til en aktivitet, vises en Telefon-knap på Aktivitetssiden. 
(Hvordan du knytter et telefonnummer til en aktivitet beskrives i næste kapitel). 

  

 

Du trykker på Telefon-knappen for at ringe op til 
nummeret. 

Derefter bekræfter du, at du vil ringe, ved at 
trykke på JA. 

Opkaldet kobles op, og Androids opkaldsside 
vises. 
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3.2 Knytte et telefonnummer til en aktivitet 

Hvordan du knytter et telefonnummer til en aktivitet beskrives nedenfor. 

(Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i indstillingen Indsæt aktivitet via redigér-
siden, men det foregår på samme måde, hvis indstillingen er Indsæt aktivitet via sekvens.) 

Funktionen Telefonnummer skal være valgt i Indstillinger|Kalender|Info-menu. 

1. Tryk på Info-
knappen på 

Redigér-siden 

2. Vælg 
Telefon-

nummer i Info-
menuen 

3. Vælg kontakt 
(eller Skriv 

telefon-nummer) 

4. Vælg 
telefonnummer 
(hvis kontakten 

har flere) 

5. Info-knappen 
på Redigér-

siden viser at et 
telefonnummer 

er oprettet 

     

3.3 Fjern telefonnummer fra aktivitet 

Hvis du vil fjerne telefonnumret fra en aktivitet, men ikke selve aktiviteten, gør du følgende: 

1. Tryk på Info-
knappen på 

Redigérsiden 

2. Skriv 
telefonnummer vises. 

Tryk på Tilbage. 

3. Vælg Ingen info 
og tryk på Næste 

4. Tilbage til  

Redigérsiden 
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4 Indstillinger 

For at vælge indstillinger til Telefonen skal du gå til Indstillinger. For at komme til 
Indstillinger skal du trykke knapkombinationen, se Håndbogen for din model. 

 

En indstillingsmenu vises. 

For at komme til indstillingerne for Telefon 
vælger du Telefon på side 2. 

En indstillingsmenu for Telefon vises, se 
siden til højre. 

De forskellige indstillinger er beskrevet 
nedenfor. 

 

 

4.1 Telefonindstillinger 

 

Her indstiller du følgende: 

 Hvad der skal vises i Kontaktlisten; Skriv 
telefonnummer, Ubesvarede, Indgående og 
Udgående. Se 2.1 Kontaktlisten. 

 Vis Sidste opkald-knap på siden ”Skriv 
telefonnummer”. Se 2.3.3 Ring til nyt nummer. 

 Vis notification for ubesvarde opkald, se 2.6.1 
Ubesvarede opkald. 

 
For at få vibration ved indgående opkald skal Vibration 
vare valgt i Hurtigindstillinger. For valg af ringetone, se 
Håndbogen. 

4.2 Telefonmenu 

 

Her vælger du, hvilke funktioner der skal vises i 
Telefonmenuen. Se 2.2 Telefonmenuen. 
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4.3 Saldonummer 

  

I Indstillinger|Telefon|Saldo har du 
mulighed for at vælge, hvilket saldonummer 
du skal ringe til for at få oplyst en saldo. 
(Saldo skal vises i Telefonmenuen, se 4.2 
Telefonmenu.) 

4.4 Slet samtalelister 

 

I Indstillinger|Telefon|Slet samtalelister kan du slette samtlige 
opkald i mapperne Ubesvarede, Indgående og Udgående. 

Du afkrydser de mapper, som du ønsker at tømme og trykker 
derefter på OK. 

4.5 Genveje i Startmenuen 

I Indstillinger|Startmenu|Organisere apps kan du oprette genveje på Startmenuen for 
alle funktioner, der kan startes via Telefonmenuen. 
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