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Inledning 
Välkommen till din nya MiniVision! Den enkla svensktalande mobiltelefonen med tydliga 
taktila knappar och god kontrast. 

Den här snabbguiden är tänkt att hjälpa dig att komma igång med din nya telefon och lära 
dig allt från navigering till inmatning av text med hjälp av sifferknapparna eller via 
röstigenkänning. 

Du kommer också få lära dig praktiska kortkommandon, som att repetera senast upplästa 
text, ändra talhastighet, batteristatus, m.m. 

Behöver du teknisk support, introduktionsutbildning eller önskar du köpa ytterligare 
utbildning, kontakta Iris Hjälpmedel. Du finner våra kontaktuppgifter i slutet av denna 
snabbguide. 

Vi hoppas att du ska få mycket nytta och glädje med din MiniVision! 

Förpackningens innehåll 
Vid leverans ska följande finnas med i din produktförpackning: 

1. MiniVision med tillhörande bakstycke 
2. Batteri 
3. Micro USB-kabel 
4. Batteriladdare 
5. Halsrem 
6. Stereohörlurar 

Om någonting saknas kontakta Iris Hjälpmedel. 

Fysisk beskrivning av MiniVision 
Framsidan 

Håll enheten så att du har skärmen vänd mot dig och knapparna nedanför. 

Precis ovanför skärmen känner du ett litet hål. Det är högtalaren som du har mot örat under 
ett pågående telefonsamtal. 

Nedanför sitter skärmen på 2.4 tum. 

Nedanför skärmen hittar du en fysisk knappsats där knapparna är placerade enligt följande. 

I mitten hittar du en rektangelformad joystick med en nedsänkt knapp i mitten. 



Varje enskild kant på joysticken kan tryckas ner. I denna snabbguide kommer vi att referera 
till dessa som pilknappar, (pil upp, pil vänster, pil höger och pil ner). 

Med pil upp och pil ner förflyttar du dig till föregående eller nästa objekt. 

Pil vänster och pil höger använder du för att sänka eller öka volymen. 

Knappen i mitten, "OK", används till att bekräfta ditt val.   

Till vänster om joysticken hittar du två knappar placerade ovanför varandra. 

Knappen Meny sitter längst upp till vänster och låter dig få åtkomst till inställningar eller 
ytterligare alternativ beroende på vald funktion. 

Nedanför menyknappen sitter samtalsknappen. Samtalsknappen låter dig få åtkomst till 
funktionen Telefon var du än befinner dig. 

Samtalsknappen används också till att ringa ett inmatat telefonnummer och besvara 
inkommande telefonsamtal. 

Till höger om joysticken hittar du ytterligare två knappar placerade ovanför varandra. 

Knappen längst upp heter "Bakåt" och används till att återgå till föregående meny eller 
radera senast inmatat tecken. 

Nedanför sitter knappen Avsluta. Tryck på "Avsluta" för att avsluta ett pågående 
telefonsamtal, återgå till huvudmenyn i MiniVision eller avaktivera viloläget med ett kort tryck. 

Ett långt tryck stänger av telefonen. 

Den nedre delen av knappsatsen består av 4 rader med 3 knappar i var rad. Det är 
sifferknapparna som används till att slå telefonnummer med, men också för textinmatning. 
Knapparnas placering från vänster till höger är enligt följande. 

Rad 1; Sifferknapparna 1, 2 och 3. 

Rad 2; Sifferknapparna 4, 5 och 6, (sifferknapp 5 har en tydlig taktil markering i mitten). 

Rad 3; Sifferknapparna 7, 8 och 9. 

Rad 4; Knapparna Stjärna, (*), 0 och Fyrkant (#). 

Högra långsidan 

På telefonens högra långsida sitter ett 3.5 mm uttag för hörlurar / headset. 

Nederkant 

I mitten hittar du USB-uttaget för laddning av telefonen. 

Baksidan 

Vänd på din MiniVision så att du har knapparna och skärmen vända bort från dig. 

Längst upp till vänster sitter en liten kamera. 

1. Sätta i batteri och SIM-kort 
För att sätta i det medföljande batteriet och SIM-kortet du fått från din teleoperatör, följ 
instruktionerna nedan. 



Obs! MiniVision är endast kompatibel med SIM-korttypen Nano. 

1. Börja med att lossa bakstycket. Sätt en fingernagel i skåran längst ner i det vänstra hörnet 
och lyft försiktigt upp bakstycket. 

2. SIM-kortshållaren är placerad i mitten längst upp i batterifacket.  

Öppna SIM-kortshållaren genom att föra ett finger mot den nedre kanten av locket och fäll 
upp det. 

Placera SIM-kortet med chippet nedåt och det avfasade hörnet längst ner till höger. SIM-
kortet passar bara åt ett håll. Fäll därefter ner locket och lås fast det genom att hålla ett finger 
på locket och dra det nedåt tills det klickar på plats. 

3. Placera batteriet i batterifacket med kanten med batterikontakterna längst nere till höger.  

Batteriet passar bara åt ett håll. Försök inte att sätta i batteriet med våld. 

4. Sätt tillbaka bakstycket. 

Ladda batteriet 
Innan första användningstillfället rekommenderas att du laddar batteriet i lite drygt 4 timmar. 
För att ladda batteriet, anslut den medföljande USB-kabeln till MiniVision och den 
medföljande nätadaptern. Koppla därefter in nätadaptern till ett eluttag. Du kan också ladda 
enheten via USB-porten på en dator. 

Slå på och av enheten 
För att slå på MiniVision, tryck ner och håll inne knappen "Avsluta", som du hittar precis 
ovanför sifferknapp 3 tills enheten ger ifrån sig en kort vibration. Efter några sekunder hörs 
en kort melodi som indikerar att MiniVision startar. Efter ytterligare en stund läser telefonen 
upp aktuell tid som klockan är inställd på. 

Om ditt SIM-kort är låst med en PIN-kod, kommer du att bli tillfrågad om denna. Ange din 
PIN-kod med hjälp av sifferknapparna och tryck därefter på knappen OK för att bekräfta din 
inmatning. 

Viktigt: Trycker du fel PIN-kod 3 gånger behöver du din PUK-kod. Kontakta din teleoperatör 
för hjälp. 

Om korrekt PIN-kod knappats in kommer du till huvudmenyn. För en genomgång av 
huvudmenyn och alla tillgängliga funktioner, läs avsnittet "Huvudmenyn i MiniVision". 

För att slå av enheten, tryck ner och håll inne knappen "Avsluta" tills enheten säger "Stäng 
av telefonen" 

Tryck där efter på OK. MiniVision stängs nu av och ger ifrån sig en lång vibration som 
bekräftar detta. 

Navigering 
Du navigerar i menyer och funktioner genom att använda pilknapparna upp och ner. 

För att välja ett objekt eller bekräfta en åtgärd, trycker du på knappen "OK", (den nedsänkta 
knappen mitt emellan Pil Upp och Pil Ner). 

För att navigera i ett textfält, (visas när du skriver ett SMS, namnger en kontakt, matar in ett 
telefonnummer), använder du pil höger och vänster för att navigera tecken för tecken.  



Inmatning av text 
När du befinner dig i ett textfält där det går att mata in text, kan du använda knappsatsen till 
att mata in text. Du kan också trycka och hålla inne knappen "OK" för röstigenkänning.  

Varje siffra innehåller ett antal tecken. För att bläddra mellan tillgängliga tecken, tryck flera 
gånger på önskad sifferknapp tills MiniVision läser upp det tecken du önskar skriva. För att 
mata in tecknet, vänta tills du hör ett klickljud. Du kan nu fortsätta skriva nästa tecken. För att 
t.ex. skriva bokstaven c, tryck 3 gånger på siffran 2. För mellanslag, tryck 0. 

För att växla mellan numerisk, stor bokstav och normal textinmatning, trycker du på "Stjärna". 

Nedan följer en lista på de olika sifferknapparna och vilka tecken de har. 

Sifferknapp 0; Blanksteg, 0, ny rad. 

Sifferknapp 1; 1, punkt, frågetecken, utropstecken, snabela, bindestreck, understreck, 
komma, apostrof, citat, vänster parentes, höger parentes, snedstreck, kolon, semikolon, plus, 
procent. 

Sifferknapp 2; a, b, c, 2, å, ä och versalerna A, B, C, Å, Ä. 

Sifferknapp 3; d, e, f, 3, och versalerna D, E, F. 

Sifferknapp 4; g, h, i, 4 och versalerna G, H, I. 

Sifferknapp 5; j, k, l, 5 och versalerna J, K, L. 

Sifferknapp 6; m, n, o, 6, ö och versalerna M, N, O, Ö. 

Sifferknapp 7; p, q, r, s, 7 och versalerna P, Q, R, S. 

Sifferknapp 8; t, u, v, 8 och versalerna, T, U, V. 

Sifferknapp 9; w, x, y, z, 9 och versalerna W, X, Y, Z. 

Fyrkant; Endast symbolen för fyrkant 

För att radera ett felaktigt inmatat tecken, tryck på knappen Radera. 

Röstigenkänning (diktering) 
Du kan också använda din röst till att mata in text på MiniVision. För att röstigenkänningen 
ska fungera måste du vara ansluten till Internet. Kontrollera med din teleoperatör om ditt 
abonnemang inkluderar mobilt Internet. 

Du kan även koppla upp din MiniVision till Internet via Wifi för att använda 
röstigenkänningsfunktionen, exempelvis ditt trådlösa nätverk hemma. 

För att starta röstigenkänningen, tryck ner och håll inne knappen OK. 

Efter en kort stund hör du ett kort pip. Tala in ditt meddelande och när du är klar släpper du 
knappen. 

MiniVision kommer då att läsa upp din inmatning. 

Huvudmenyn i MiniVision 
När du slår på eller väcker telefonen ur viloläge genom att trycka på knappen Avsluta visas 
huvudmenyn. Det här är utgångsläget för enheten. 



För att navigera i menyn, använd knapparna Pil Upp och Pil Ner. Med nedåtpilen flyttar du till 
nästa objekt på skärmen, medan pil upp flyttar till föregående objekt. För att välja ett objekt, 
tryck på OK. Läs om hur du navigerar i MiniVision i avsnittet "Navigering". 

Som standard finns följande objekt på hemskärmen. 

Telefon; Ger åtkomst till telefonfunktionen i MiniVision där du kan ringa ett valfritt 
telefonnummer eller kontakt men också få åtkomst till din samtalshistorik. 

Kontakter; Hantera dina kontakter. 

Meddelanden; Skicka och ta emot SMS-meddelanden. 

Alarm; Hantera dina larm 

Kalender; En enkel och användbar kalender, i vilken du kan skapa påminnelser om olika 
aktiviteter. 

FM-radio; Låter dig lyssna på FM-radio med hörlurarna som antenn 

Kalkylator; En enkel och tillgänglig kalkylator.  

SOS; Inställning av SOS-funktionen i MiniVision 

Inställningar; Anpassa din MiniVision 

Viloläge 
När du befinner dig i huvudmenyn och trycker på Avsluta går MiniVision automatiskt in i 
viloläge. 

För att låsa upp MiniVision och återgå till huvudmenyn trycker du på Avsluta. 

Som standard går enheten in i viloläge automatiskt då den inte används på 1 minut. Detta 
innebär att alla knappar är låsta. Du kan fortfarande ta emot meddelanden, telefonsamtal 
eller andra notifieringar medan viloläget är aktiverat. För att väcka enheten, gör ett kort tryck 
på knappen Avsluta. När viloläget har avaktiverats läser enheten upp som standard, tid, 
datum samt batteristatus. Du kan ställa in hur lång tid det tar innan viloläget aktiveras i 
inställningarna för enheten. 

Vill du ändra vilken information som läses upp kan du göra det i inställningarna för talsyntes.  

Viktigt: Om du inte befann dig i huvudmenyn när viloläget aktiverades kommer du tillbaka där 
du befann dig innan viloläget aktiverades. 

Telefon 
Telefonfunktionen i MiniVision är mycket enkel att använda. Du kan slå ett telefonnummer 
genom att helt enkelt knappa in telefonnumret med hjälp av sifferknapparna, bläddra i 
kontaktlistan efter en kontakt, men också tilldela snabbuppringning för enskilda kontakter. Du 
kan också bläddra i och ringa upp samtal från samtalshistoriken.  

Ringa ett telefonsamtal med hjälp av knappsatsen 
Så här gör du för att ringa ett telefonsamtal med hjälp av sifferknapparna: 

1. Om telefonen är i viloläge, tryck på knappen ”Avsluta” för att väcka telefonen. 

2. Ange önskat telefonnummer och tryck på samtalsknappen för att ringa upp. 



3. För att avsluta samtalet, tryck på knappen "Avsluta". 

Om du trycker på samtalsknappen var du än befinner dig i MiniVision visas ”Telefon”. Ange 
önskat telefonnummer och tryck på samtalsknappen för att ringa. 

Ringa en kontakt 
För att ringa en kontakt, gör så här: 

1. Om telefonen är i viloläge tryck på knappen Avsluta för att väcka telefonen.  

2. Öppna funktionen Telefon genom att trycka på samtalsknappen. 

3. Navigera till alternativet "Ring kontakt" med hjälp av pilknapparna och tryck OK. 

4. Navigera till den kontakt du vill ringa och tryck OK. Menyn för kontakten visas. 

5. Välj önskat nummer, t.ex. "Mobil" och tryck "OK" för att ringa. 

Samtalshistorik 
I telefonens samtalshistorik kan du få information om vilka samtal du ringt eller tagit emot. Du 
kan även välja att ringa eller skapa en ny kontakt. 

För att lägga till ett nummer från samtalshistoriken i dina kontakter, tryck "OK" på önskat 
nummer och välj "Skapa en ny kontakt”. Läs i avsnittet ”Kontakter” hur du skapar en ny 
kontakt. 

För att ta bort ett samtal från samtalshistoriken, navigera till önskat objekt och tryck OK. 
Navigera med piltangenterna till alternativet ”Radera” och tryck ”OK”. 

För att rensa samtalshistoriken trycker du på Meny och väljer "Radera allt” och trycker 
därefter på OK. 

Svara på ett inkommande telefonsamtal 
När telefonen ringer, tryck på samtalsknappen för att svara. 

För att få information om uppringaren uppläst, tryck på antingen vänster eller högerpil för att 
tysta ringsignalen. 

För att repetera informationen, trycker du på pil upp. 

För att avvisa samtalet, tryck på ”Avsluta. 

Tips: Du kan också svara på ett inkommande telefonsamtal genom att använda någon utav 
sifferknapparna 0-9. 

För att avsluta samtalet, tryck på Avsluta. 

Användbara funktioner under ett pågående telefonsamtal 
För att aktivera högtalarfunktionen, tryck på Meny och välj ”högtalare”. 

Du kan justera volymen genom att använda vänster eller högerpil. 

För att avaktivera högtalaren, tryck på Meny och välj ”Avaktivera högtalare”. 

För bästa samtalskvalitet rekommenderar vi användning av headset. 

Inställningar för telefonfunktionen 
För att ändra inställningar såsom ringsignal och vibration, tryck på ”Meny” när du befinner dig 
i funktionen "Telefon". Navigera med pilknapparna till alternativet ”Inställningar” och tryck OK. 



Använd pilknapparna för att navigera till den inställning du vill ändra och tryck OK för att 
bekräfta. 

För att välja en ringsignal, navigera med pilknapparna i listan med ringsignaler. Vald 
ringsignal spelas där efter upp. Tryck ”OK” på önskad ringsignal för att bekräfta ditt val och 
återgå till inställningarna. 

För att lämna telefoninställningarna, tryck på Avsluta. 

Snabbuppringning 
Med snabbuppringning kan du snabbt och enkelt ringa upp en kontakt genom ett långt tryck 
på någon utav sifferknapparna. 

För att associera en kontakt till någon utav sifferknapparna, gör enligt följande: 

1. Tryck ner och håll inne valfri sifferknapp när du befinner dig i huvudmenyn i 
MiniVision. 

2. MiniVision ber dig att bekräfta att du vill associera en kontakt till vald sifferknapp. 
3. Listan med dina kontakter visas. Navigera till önskad kontakt och tryck ”OK”. 
4. För att ringa vald kontakt, gör ett långt tryck på motsvarande sifferknapp när du 

befinner dig i huvudmenyn i MiniVision. 

Ändra volyminställning 
För att ställa in önskad volym på din MiniVision, kan du använda dig av pil vänster och 
höger. 

Om du trycker pil höger och vänster visas en meny från vilken du kan ändra inställning för 
talsyntes, alarm samt ringsignal. 

Använd pilknapparna för att välja önskad inställning. När du är klar, tryck på Avsluta. 

Kontakter 
I funktionen ”Kontakter" som du enkelt når via huvudmenyn i MiniVision kan du hantera dina 
kontakter, men även importera kontakter från SIM-kortet. För att öppna "Kontakter", gör 
enligt följande: 

1. Om enheten är i viloläge, tryck på knappen Avsluta för att väcka enheten och förvissa dig 
om att du är i huvudmenyn. 

2. Navigera till alternativet "Kontakter" och aktivera det med knappen "OK". 

3. Listan med dina kontakter visas i alfabetisk ordning enligt formatet För- och Efternamn 
samt telefonnummer. 

Kontakter som du har sparade på ditt SIM-kort visas inte, men du kan importera dessa i 
menyn som du når genom att trycka på knappen Meny när du befinner dig i ”Kontakter”. 

För att importera dina SIM-kortskontakter, gör enligt följande: 

1. Tryck på knappen ”Meny” och navigera till alternativet ”Importera” och bekräfta med 
OK. 

2. Välj ”Importera från SIM” och tryck ”OK” 

Viktigt: MiniVision stöder endast ett nummer per kontakt. Importeras en kontakt med flera 
nummer kommer kontakten att dupliceras, men då med olika nummertyper per kontakt, 
(mobil, arbete, hem, osv) 



Skapa en ny kontakt 
Du skapar enkelt en ny kontakt i några enkla få steg. För att skapa en ny kontakt, gör enligt 
följande: 

1. Tryck på knappen ”Meny” och navigera till alternativet "Skapa ny kontakt". Tryck "OK". 
Skärmen för att skapa en ny kontakt visas nu. 

2. Använd Pil uppåt- eller nedåtpilen för att navigera mellan de olika fälten. Ange önskad 
kontaktinformation. 

Tips: För att välja ett alternativ i en rullgardinsmeny, t.ex. vilken typ av kontaktinformation 
som ska anges, trycker du på OK. Bläddra till önskat val och tryck OK. 

Viktigt: MiniVision stödjer endast ett nummer per kontakt. Har din kontakt flera nummer, 
såsom hem, mobil eller arbete, skapa ytterligare en kontakt med samma namn och välj en 
annan nummertyp. 

3. När du är klar, tryck på Meny och välj alternativet Spara och tryck OK för att bekräfta. 

4. Du är nu tillbaka i din kontaktlista. 

Tips: Du kan även trycka på knappen ”Bakåt” för att spara. 

Redigera en befintlig kontakt 
För att redigera en befintlig kontakt, navigera till den kontakt du önskar redigera och tryck på 
OK för att öppna den valda kontakten. 

Här kan du välja att redigera eller ta bort kontakten. 

För att radera kontakten, tryck på Meny och välj alternativet ”Radera”. 

För att radera alla dina kontakter, tryck på Meny när du befinner dig i listan med dina 
kontakter. Navigera till ”Radera alla” och tryck ”OK” för att bekräfta. 

Meddelanden 
Du kan skapa och hantera dina meddelanden, (SMS), i funktionen ”Meddelanden” som du 
når via huvudmenyn i MiniVision. MiniVision kan endast skicka och ta emot SMS. MMS stöds 
inte. 

För att öppna funktionen ”Meddelanden” gör så här: 

1. Om enheten är i viloläge, tryck på knappen Avsluta för att väcka enheten. 

2. Försäkra dig om att du är i huvudmenyn genom att trycka på Avsluta. 

3. Navigera till alternativet ”Meddelanden” och aktivera det genom att trycka på knappen OK. 

Skapa ett nytt meddelande 
För att skapa ett nytt meddelande, gör enligt följande: 

1. Tryck på Meny och navigera med pilknapparna till alternativet "Skapa nytt meddelande" 
och aktivera det genom att trycka på OK. Skärmen för att skapa ett nytt meddelande visas. 

Här kan du välja att skicka ett meddelande till en befintlig kontakt i din kontaktlista eller att slå 
ett valfritt telefonnummer. Navigera till önskat alternativ och aktivera genom att trycka OK. 

Om du väljer att slå ett telefonnummer, bekräfta med "OK" när du är klar. Skärmen för att 
skriva meddelandetexten visas. 



2. Skriv ditt meddelande med hjälp av sifferknapparna. Läs avsnittet om "Inmatning av text" 
för information om hur du matar in text. 

Tips: Du kan även diktera ditt meddelande med hjälp av rösten, (enheten måste vara 
ansluten till Internet för att röstigenkänningsfunktionen ska fungera). 

Tryck ner och håll inne knappen ”OK” och börja tala efter pipet. 

När du är klar kommer MiniVision att läsa upp ditt meddelande. 

3. För att skicka ditt meddelande, tryck OK. 

Läsa och svara på meddelanden 
Som standard kommer din MiniVision att vara inställd på att visa alla dina inkomna SMS i en 
lista och mappen ”Inkorgen”. Inkorgen öppnas som standard när du aktiverar funktionen 
”Meddelanden. 

Det här gör det enkelt för dig att snabbt läsa och hantera dina inkomna meddelanden. 

Alla dina meddelanden sorteras enligt formatet senast mottagna meddelande längst upp i 
listan, läst / oläst, kontakt / telefonnummer och datum / tid och meddelandetext. 

Använd pilknapparna för att navigera i listan över meddelanden och tryck på OK för 
tillgängliga åtgärder för det markerade meddelandet. 

För att byta mapp, till t.ex. ”Skickat” tryck på knappen Meny. 

Föredrar du att ha dina meddelanden som konversationer, kan du ändra detta i 
inställningarna för Meddelanden och ”Meddelandestruktur”. 

För att svara på ett meddelande, tryck på OK och välj ”Svara”. 

Ett textfält visas. Mata in ditt meddelande på valfritt sätt och tryck på OK för att skicka. 

Radera meddelanden 
För att radera ett meddelande, tryck på OK och välj ”Radera”. 

För att radera alla meddelanden, tryck på ”Meny” och välj alternativet ”Radera alla”. 

För att ändra inställningarna för funktionen ”Meddelanden, tryck på Meny och välj 
”Inställningar”. 

För att ändra meddelandesignal, välj ”Notifiering”. 

Anpassa din MiniVision 
MiniVision erbjuder en enkel inställningsfunktion vilken låter dig anpassa din telefon precis 
som du vill ha den. 

För att öppna inställningarna, gör enligt följande: 

1. Om MiniVision är i viloläge, tryck på Avsluta. Om du inte befinner dig i huvudmenyn, 
tryck en gång till på avsluta för att öppna huvudmenyn. 

2. Navigera med pilknapparna till alternativet ”Inställningar” och bekräfta med OK. 
Menyn för inställningarna visas. 

3. Navigera till den inställning du vill ändra och tryck OK för att bekräfta. 
4. För att modifiera en inställning, använd pilknapparna och tryck på OK för att spara. 

När du är klar, tryck på Avsluta. 



Skärminställningar 
Under alternativet ”Skärm” kan du bland annat ställa in ljusstyrkan på skärmen, (fem olika 
lägen), tid innan viloläge aktiveras och textstorlek. 

Du kan även ställa in text- och bakgrundsfärger. 

Obs: Ju högre ljusstyrka som används, desto kortare blir batteritiden. 

Talsyntes 
Här kan du göra inställningar för talsyntesen. Följande inställningar finns tillgängliga 

Skärmläsare; Aktivera eller avaktivera talsyntesen i MiniVision 

Premium-röster; Ladda ner och installera högkvalitativa röster (Internetuppkoppling krävs) 

Talhastighet: Ställ in önskad hastighet på talsyntesen 

Läs listans platsnummer; Läser upp valt objekts platsnummer i en lista tex 1 av 10 

Väckning av talsyntes; Anger vilken statusinformation som ska läsas upp när viloläget 
avaktiveras, t.ex. batteristatus, dagens datum, osv. 

Redigeringseko; Anger hur mycket som ska läsas upp vid inmatning av text, som t.ex. ord, 
tecken plus ord eller inget eko. 

Läs upp lösenord; Anger om talsyntesen ska läsa upp inmatning av lösenord eller inte. Ett 
lösenord kan t.ex. vara PIN-koden för SIM-kortet. 

Bluetooth 
Här kan du aktivera Bluetooth och para ihop din MiniVision med olika Bluetooth-enheter, t.ex. 
trådlösa headset. 

Följande alternativ finns tillgängliga 

Bluetooth; Slå på eller av Bluetooth 

Parade enheter; Visar en lista med enheter som parats ihop med MiniVision 

Sök efter enheter; Söker efter Bluetooth-enheter i närheten och låter dig para ihop dessa 
med MiniVision 

Byt namn; Ändrar namnet på din telefon 

För att para ihop en enhet med din Minivision, gör så här: 

1. Om din MiniVison är i viloläge, tryck på knappen Avsluta. 
2. Välj ”inställningar” från huvudmenyn 
3. Använd pilknapparna och navigera till alternativet ”Bluetooth” och tryck på OK 
4. Om Bluetooth inte är aktiverat, tryck på OK igen för att markera 
5. Navigera till alternativet ”Sök efter enheter” och tryck OK 
6. En sökning görs nu efter Bluetooth-enheter i närheten. När sökningen är klar visas en 

lista med tillgängliga enheter. 
7. Använd pilknapparna och navigera till den Bluetooth-enhet du vill para ihop med 

MiniVision och tryck på OK 
8. Klart! 

Obs: Ibland kan vissa Bluetooth-enheter ha en PIN-kod, t.ex. 1111, 1234 eller 0000. 

Mata in koden med sifferknapparna och tryck på OK för att bekräfta. 



Säkerhet 
Under kategorin ”Säkerhet! Kan du ställa in SIM-kortets PIN-kod eller telefonlås. 

Om du aktiverar telefonlås måste du ange en 4-siffrig PIN-kod för att avaktivera viloläget. 

Du kan också välja inställningen ”Lås upp med knappsatsen”. Med denna inställning 
aktiverad kan du låsa upp telefonen genom att trycka ner och hålla inne stjärna. 

Språk 
Här anger du vilket språk MiniVision ska använda. Välj önskat språk med hjälp av 
pilknapparna och tryck på OK för att bekräfta. 

Datum och tid 
Här gör du inställningar för automatisk datum och tid och om MiniVision ska använda 24 
timmars format. 

Du kan också ställa in tid och datum manuellt. 

För att ställa in tid och datum manuellt, tryck på OK för att avmakera ”Automatisk tid och 
datum”. 

Använd därefter pilknapparna för att navigera till önskad inställning. Tryck OK på den 
inställning du vill ändra. 

Tangentbord 
I inställningskategorin ”Tangentbord” kan du göra inställningar för tangentbordet som 
används vid inmatning av text. 

Följande inställningar finns tillgängliga 

Ljudsignal; Anger om knappljud ska höras eller inte 

Vibrera efter inmatning av tecken; Anger om telefonen ska vibrera efter att ett tecken matats 
in 

Signal efter inmatning av tecken; Anger om telefonen ska avge en ljudsignal efter ett inmatat 
tecken 

Plocka upp samtal med knapparna 0-9; Anger om det ska gå att besvara ett inkommande 
telefonsamtal genom att trycka på någon av sifferknapparna 0-9 

Om telefonen 
Här hittar du allmän information om MiniVision samt systemuppdateringar. 

Användbara kortkommandon 
Nedan följer en lista med kortkommandon som du kan använda överallt i din MiniVision. 

För att ange ett kommando måste telefonen vara upplåst. 

Alla kortkommandon används tillsammans med knappen # (fyrkant), t.ex. fyrkant 0. Tryck på 
knapparna exakt i den ordningen enligt nedan. 

Fyrkant 0; Öppnar inställningarna för MiniVision 

Fyrkant 1; Läser upp statusinformation, (batteri, signalstyrka, operatör, osv) 

Fyrkant 2; Läser upp skärmen från början 



Fyrkant 3; Används inte 

Fyrkant 4; Minskar talhastigheten 

Fyrkant 5; Ökar talhastigheten 

Fyrkant 6; Används inte 

Fyrkant 7; Upprepar senaste uppläsning. 

Fyrkant 8; Bokstaverar senaste uppläsning. 

Fyrkant 9; Används inte 

Teknisk support och felsökning 
Nedan följer några användbara tips vid användning och felsökning. Har du ytterligare frågor, 
kontakta Iris Hjälpmedel. 

Enheten svarar inte på knapptryckningar 
Om enheten inte svarar eller fungerar som den ska, starta om enheten genom att slå av och 
slå på enheten. 

Om detta inte fungerar, ta bort batteriet för att starta om enheten. 

MiniVision har slutat tala 
Kontrollera följande: 

1. Är volymen inställd på lägsta nivå? Tryck på pil höger flera gånger för att öka 
volymen. 

2. Om fortfarande inget händer kan det tyda på att MiniVision är låst. tryck på knappen 
Avsluta och tryck därefter igen på pil höger flera gånger för att öka volymen. 

3. Kontrollera att inställningen ”Skärmläsare” är aktiverad under inställningarna för 
talsyntes, (assistans från seende person kan vara nödvändig). 

4. Starta om telefonen. Tryck ner och håll inne Avsluta och tryck därefter på OK för att 
stänga av. 

5. Ta bort batteriet och slå på telefonen igen. 
6. Om inget av ovanstående hjälper, kontakta Iris Hjälpmedel. 

Jag kan inte ringa eller ta emot samtal 
1. Kontrollera att du har nättäckning. 
2. Har du matat in rätt telefonnummer? 
3. Kontrollera att ”Flygläge” är inativerat i inställningarna för MiniVision. 
4. Har du ingen nättäckning, prova med att ringa från en annan plats. 

MiniVision laddar inte 
1. Tryck på knappen Avsluta för att väcka telefonen. 
2. Kontrollera att batteriet inte är helt urladdat. 
3. Kontrollera att batteriet sitter ordentligt på plats. 
4. Använder du batteri och laddare tillhandahållna av Kapsys och Iris Hjälpmedel? 

Tekniska specifikationer 
Tekniska specifikationer 
Mått: 124 x 51 x 13 mm 
• Vikt: 100g 



• Internt minne: RAM 512MB, Flash 4GB 
• Externt minneskort: upp till 32GB 
• Mobilanslutning: 4G, 3G et 2G 
• Trådlös anslutning: Wi-Fi och Bluetooth 4.1 
• SIM-kort: Nano SIM (4FF) 
• Uttag: hörlursutgång 3.5 mm, Micro USB 
• Batteri: 1400mAh Li-ION 
• Standby: 300h 
• Samtalstid: 7h 
• SAR: 1.21 W/Kg in regular use and up to 1.30 W/Kg in intensive use 
 
KAMERA 
• Upplösning: 2 Megapixels 
• Blixt 
 
MUSIK & LJUD 
• FM Radio 
• Ringsignaler och vibration 

Teknisk support 
Behöver du hjälp med din MiniVision eller vill du lämna synpunkter eller köpa utbildning? 
Kontakta då Iris Hjälpmedel på något av nedanstående sätt: 

Tel: 08-39 94 00. 

Vardagar; 09.30-11.30, (privat), 0900-16.30 (företag) 
Välj knappval 1 (Privat), 2 (Produktförfrågan). Företag, välj knappval 2. 

E-post: telesupport@irishjalpmedel.se 
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