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Hurtigt om ICOM

1. Øretelefonstik

2. Nærhedssensor

3. Frontkamera

4. Modtager

5. Mikrofon

6. USB-port 

7. Højttaler

8. Lydstyrke + kontrolknap

9. Lydstyrke - kontrolknap

10. Strøm Tænd/Sluk

11. Bagkamera 

12. Lys

13. Fingeraftryks-nøglesensor

Denne enhed er specialfremstillet til at muliggøre sikker forbindelse og drift af forskelligt udstyr til 

tingenes internet. Selv om den ligner en mobiltelefon, understøtter den ikke alle de almindelige 

mobiltjenester, såsom stemmeopkald, men kan kun, på sikker vis, formidle de opgaver, den blev 

bygget til. 

Modelversion: CTGED02 (CommuniTake ICOM)

Softwareversion: Android 9.0

STRØMFORSYNING: DC 5,0 V / 1,0 A
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Installering af et SIM-/SD-kort

Din enhed understøtter kun dobbelt kort dobbelt standby enkelt-kørsel, 

hvilket betyder, at du ikke kan anvende begge kort til datatjenester 

samtidigt. Når du anvender datatjenesten til SIM-kort nr. 1, vil 

datatjenesten til SIM-kort nr. 2 blive deaktiveret. Din enheds enkelt-

kørselsfunktion hjælper med at reducere strømforbruget og forlænger din 

enheds standby-tid. Den er ikke forbundet med din tjenesteudbyders 

netværksforhold.
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For at tænde for din enhed tryk og hold strømknappen nede, indtil skærmen tændes. For at 

slukke for din enhed tryk og hold strømknappen, og tryk derefter "Power Off". For at tvinge din 

enhed til at genstarte tryk strømknappen, og tryk derefter "Reboot".

Strøm TÆND/SLUK

1. Sluk for mobilenheden og frakobl den eksterne strømforsyning.

2. Fjern bagbeklædningen ved hjælp af renden på siden af telefonen.

3. Fjern batteriet.

4. Isæt SIM-kortet med de guldfarvede kontaktpunkter vendt nedad.

5. Isæt det valgfri SD-kort (medfølger ikke) med det guldfarvede 

forbindelsespunkt vendt nedad.

6. Isæt batteriet, og sørg for at forbindelsespunkterne er i rette position.

7. Sæt bagbeklædningen tilbage på plads. 
Følg instrukserne på følgende diagrammer for at klargøre din
enhed.

Anvend ikke beskårne eller ændrede SIM- eller microSD-kort med

din enhed, da disse muligvis ikke vil genkendes og kan

beskadige kortåbningen. 

Isæt eller fjern ikke SIM- eller SD-kortet, når enheden er forbundet til en ekstern 

strømforsyning, da dette kan beskadige SIM- eller SD-kortet.



Dataforbindelse 
I hovedmenuen, klik på "Settings" og derefter "Network & Internet".

Klik "SIM cards" og vælg derefter et SIM-kort.

Klik "Cellular data" for at vælge et SIM-kort til dataforbindelse.

For at slukke for dataforbindelsen, klik til højre for styringsenheden nær SIM-åbning 1 eller 2. 

Bemærk: Dataforbindelse kræver, at et SIM-kort er til stede i enheden.

Wi-Fi
I hovedmenuen, klik på "Settings" og derefter "Network & Internet".

Tryk på Wi-Fi styreenheden til højre for at tænde den og for at søge efter et netværk. 

For at slukke for Wi-Fi, tryk på Wi-Fi styreenheden til venstre.

For at tilføje et skjult SSID-netværk:

Tryk på "Settings" og derefter "Network & Internet" og derefter Wi-Fi.

Tryk "Add Network".

Indtast SSID'en i det pågældende datafelt.

Tryk "Advanced Options".

Skift "No" til "Yes" under "Hidden Network".

Bluetooth
I hovedmenuen, klik på "Settings" og derefter "Connected devices".

Klik "Pair New Device" for at søge efter andre Bluetooth-enheder.

Par den ønskede enhed. 

Klik Bluetooth styreenheden på venstre side for at slukke for din enhed. 

Forbindelsesguide
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Information om udsættelse for radiofrekvenser

Denne enhed er blevet testet og ligger inden for de godkendte grænser for udsættelse for 

radiofrekvenser (RF). Den specifik energiabsorptionshastighed (SAR) angiver hastigheden, hvormed 

kroppen absorberer RF-energi. SAR-grænsen er 1,6 watt pr. kilo i lande, der fastlægger grænsen som 

et gennemsnit for hver 1 gram væv, og 2,0 watt pr. kilo i lande, der fastlægger grænsen som et 

gennemsnit for hver 10 gram væv. Denne enhed er blevet testet for at fastlægge SAR i hvert 

operationsbånd. Bånd afhænger af tjenesteudbyderens netværk. 

De højeste SAR-værdier for modellen CTGED02 (CommuniTake ICOM) er som følger:

2,0 W/kg (over 10 g) SAR-grænse

Hoved: 0,658

Krop: 0,829

Frekvensbånd og -styrke

1. Frekvensbånd, hvori radioudstyret opererer:

Nogle bånd er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller alle områder.

Kontakt venligst din lokale udbyder for flere oplysninger.

2. Den maksimale radiofrekvensstyrke, der udsendes i de

frekvensbånd, hvori radioudstyret opererer: Den maksimale styrke for alle bånd er mindre end den 

højeste grænseværdi angivet i den pågældende harmoniserede standard. Frekvensbåndenes og 

udsendelsesstyrkens (udstrålet og/eller

udledt) nominelle grænser, der gælder for dette radioudstyr, er som følger:

GSM-bånd 2, 3, 5, 8: 23.17-27.52dBm

WCDMA-bånd 1, 2, 8: 15.92-17.85dBm

LTE-bånd 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28A, 28B, 40: 14.3-19.14dBm

Denne enhed understøtter ikke videoopkald.

Enhedsbeskyttelse

Det anbefales at beskytte enhedens indhold ved at indstille en adgangskode. Rådfør dig hos din 

udbyder, for at lære mere om mulighederne for sporing af enheden og serviceblokering. 
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Sikkerhedsoplysninger

Brugen af denne enhed kan begrænses, afhængigt af det lokale netværk.

Hvis enhedens sikkerhed er blevet kompromitteret, bør den øjeblikkeligt tages ud af brug.

For at forhindre høreskade bør der ikke lyttes til høje lydstyrker i længere tid.

Anvendelsen af en ikke-godkendt eller ikke-kompatibel strømadapter, oplader eller batteri kan 

beskadige din enhed, forkorte dens levetid eller forårsage brand, eksplosion eller andre farer.

For at undgå beskadigelse af din enheds dele eller indre kredsløb, bør den ikke anvendes i støvede, 

røgfyldte, fugtige eller beskidte miljøer eller i nærheden af magnetfelter.

Når enheden lades, bedes du sørge for, at strømadapteren er tilsluttet et stik i nærheden af enheden 

og er let at tilgå.

Frakobl opladeren fra strømstik og fra enheden, når den ikke er i brug.

Den ideelle driftstemperatur er mellem 0 °C og 35 °C. Den ideelle opbevaringstemperatur er mellem -

20 °C og +45 °C.

Pacemaker-producenter anbefaler at en minimumsafstand på 15 cm overholdes mellem en enhed og 

en pacemaker for at forhindre eventuel forstyrrelse af pacemakeren. Hvis du anvender en 

pacemaker, bedes du holde enheden på den modsatte side fra pacemakeren. Opbevar ikke enheden i 

din forlomme.

Hold enheden og batteriet væk fra overdreven varme og direkte sollys. Placer dem ikke i eller på 

varmeenheder, såsom mikrobølgeovne, komfurer eller varmeapparater.

Overhold lokale love og forskrifter, når du anvender enheden.

For at reducere chancen for uheld, bør du undgå at anvende din trådløse enhed, når du kører.

Du bør kun anvende din enhed i overensstemmelse med de givne instrukser, når du flyver, eller 

umiddelbart før du stiger om bord på flyet. 

Anvend, opbevar og transporter ikke enheden i steder, hvor brandbare eller eksplosive stoffer 

opbevares (f.eks. på tankstationer, olie-depoter eller kemikaliefabrikker). Sluk din enhed i ethvert 

område, hvor der muligvis kan være en eksplosiv

atmosfære, og overhold al skiltning og alle instruktioner. 
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Forkert anvendelse af batteriet kan føre til brand, eksplosion eller andre farer.

Rådfør dig venligst hos din læge og enhedens producent for at

fastslå om anvendelsen af din telefon kan forstyrre

anvendelsen af din medicinske enhed.

Overhold alle regler eller forskrifter, der fremsættes af hospitaler og

sundhedsfaciliteter.

Overholdelse

BE BG CZ DK DE EE IE

EL ES FR HR IT CY LV

LT LU HU MT NL AT PL

PT RO SI SK FI SE UK

CommuniTake Technologies Inc. erklærer hermed at denne enhed overholder de væsentlige krav og 

andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Den nyeste og gyldige version af overensstemmelseserklæringen

kan læses på https://www.intactphone.com/certification.             

Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemsstater. 

Overhold nationale og lokale forskrifter, der hvor enheden anvendes.

Oplysninger om bortskaffelse og genbrug

Bortskaf denne enhed, batteriet og tilbehør

i overensstemmelse med lokale forskrifter. De bør ikke bortskaffes

sammen med almindeligt husholdningsaffald. 

IMEI

Enhedens IMEI kan findes følgende steder:

(1) mærket på enhedens æske; (2) mærket på enheden; (3) ved at trykke * # 0 6 # (stjerne, 

firkant, nul, seks, firkant).
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Retningslinjer og støtte

Indholdet kan være forskelligt fra det endelige produkt eller softwaren, der leveres af 

tjenesteudbydere, og kan ændres uden varsel.

Genstandene, der leveres sammen med enheden, kan variere afhængigt af regionen eller 

tjenesteudbyderen.

Softwareopdateringer vil blive udgivet af producenten for at udbedre fejl eller forbedre funktioner, 

efter at produktet er blevet udgivet. Alle softwareversioner, som producenten udgiver, er blevet 

verificeret og overholder stadig de relaterede regler. Alle RF-parametre er utilgængelige for 

brugeren og kan ikke ændres af brugeren.

Har du brug for hjælp?

Hvis du ønsker at se denne guide i flere sprog, eller støder på problemer, når du bruger din enhed 

samt i tilfælde af tyveri eller forelæggelse, kan du besøge https://www.intactphone.com/support 

for at se enhedsoplysninger, ofte stillede spørgsmål og andre oplysninger.

Juridisk meddelelse - Varemærker og tilladelser

Android™-varemærket ejes af Google Inc.

LTE-varemærket ejes af ETSI. Ordmærket Bluetooth® og logoerne er registrerede

varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er 

varemærker, der ejes af Wi-Fi Alliance.

Alle andre varemærker og ophavsrettigheder er deres respektive ejeres ejendom.

Privatlivspolitik

For at lære mere om hvordan vi beskytter dine personlige

oplysninger, se venligst privatlivspolitikken på https://www.intactphone.com/privacy-policy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

Alle billeder og illustrationer i denne vejledning, inklusive, men ikke begrænset til, produktfarver, 

størrelser og skærmindhold, er kun vejledende. Det faktiske produkt kan variere. Dette dokument 

udgør ikke nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået.
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