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Säkerhetsinformation

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela 
användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka 
störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, 

bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva 
körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR

Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft Mobile för 
användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

SKYDDA DIN HÖRSEL

Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka 
hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.
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Komma i gång

Kom igång med grunderna och få igång din telefon på nolltid.

Knappar och delar
Utforska knapparna och delarna på din nya telefon.

1 Laddarkontakt
2 Ficklampa
3 Headsetkontakt (3,5 mm AHJ)
4 Bläddringsknapp
5 Stopp/strömknapp
6 Mikrofon
7 Samtalsknapp
8 Väljarknappar
9 Hörlur
10 Antennområde

Undvik att vidröra antennområdet när antennen 
används. Kontakt med antenner påverkar 
kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får 
använda mer energi.

Vissa tillbehör som nämns i den här användarhandboken kanske säljs separat.

Gör din telefon redo
Sätt i SIM-kortet och batteriet.

1. Placera din tumme på logotypen och dra försiktigt kanten av bakstycket för att ta bort kåpan.
Obs: Stäng av enheten och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar eventuella 
skal. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter eventuella skal. Förvara och 
använd alltid enheten med skalen på.

2. Ta ur batteriet om det är isatt.
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3. Skjut in SIM-kortet under hållaren med kontaktområdet vänt nedåt.
Viktigt! Den här enheten har utvecklats för att endast användas med ett standard-SIM-kort (se 
bilden). Användning av inkompatibla SIM-kort kan skada kortet eller enheten, och data på kortet 
kan gå förlorade. Kontakta din mobiloperatör för användning av ett SIM-kort som har en mini-
UICC-utstansning.

4. Rikta in batteriets kontakter och sätt i batteriet.

5. Tryck bakstycket nedåt tills det låses på plats.

6. Tryck och håll ned  för att sätta på.

Ladda batteriet
Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det mer innan du kan använda telefonen.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.
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2. Anslut laddaren till telefonen. När du är klar kopplar du från laddaren från telefonen och sedan från 
vägguttaget.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 20 minuter innan laddningsindikatorn visas.

Låsa knapparna

Låsa knapparna när telefonen inte används.

Välj Meny och tryck på * för att låsa. Välj Lås upp och tryck på * för att låsa upp.

Tips! Du kan ange att telefonen ska fråga efter en låskod. Låskoden väljer du själv. Låskoden 
är som standard 12345.
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Grunderna

Lär dig hur du får ut så mycket som möjligt av din nya telefon.

Utforska din telefon
Utforska telefonen med en enkel knapptryckning.

1. Om du vill visa funktionerna och programmen i telefonen trycker du på Meny.

Meny

2. Tryck upp, ned, vänster eller höger på bläddringsknappen för att gå till ett program eller en 
funktion.

3. Tryck på Välj för att öppna ett program eller välja funktionen.

Välj

4. Tryck på Tillbaka för att gå tillbaka till föregående vy.

Tillbaka

5. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du på .
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6. Om du vill använda ficklampan trycker du bläddringsknappen uppåt två gånger. Tryck upp en gång 
för att stänga av. Rikta inte ljuset mot någons ögon.

Meny

Ändra volymen
Du kan kontrollera ljudet på flera sätt.

1. Bläddra till vänster eller höger för att ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på radio.
Volym

2. Du kan ansluta ett kompatibelt headset eller en annan kompatibel enhet till headsetkontakten.

3. Om du vill använda telefonens högtalare under ett samtal väljer du Högt.. Du kan också använda 
högtalaren när du lyssnar på radio.

Högt.

00:15:08
987654321
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Ändra ringsignalen
Ange olika ringsignaler för varje profil.

1. Välj Meny > Inställningar > Ton- inställningar.

Välj

Display-
inställningar

Ton- inställningar
Inställningar

2. Välj Ringsignal.

Välj

Ringsignalvolym

Signalinställn.
Ringsignal

Nokia Tune

3. Välj en ringsignal och välj OK.

Airy

Bold
Brook
OK

Ringsignal

Beach

Skriva text
Det är lätt och kul att skriva med knappsatsen.

Tryck på en knapp flera gånger tills tecknet visas.

Skriva ett mellanslag
Tryck på 0.

Skriva ett specialtecken eller skiljetecken
Tryck och håll ned *.

Växla mellan små och stora bokstäver
Tryck på # flera gånger.

Skriva en siffra
Tryck och håll ned en sifferknapp.
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Använda textigenkänning
För att snabba på skrivandet kan telefonen gissa vad du börjat skriva. Inmatning med textigenkänning 
baseras på en inbyggd ordlista. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla språk.

1. Välj Altern. > Ordbok och språket.
2. Börja skriva ett ord. Tryck på 0 när ordet du vill använda visas.

Ändra ett ord
Tryck på * flera gånger tills ordet du vill använda visas.

Lägga till ett nytt ord i ordlistan
Skriv ordet och välj Stava och ange ordet om ordet du vill använda inte finns i ordlistan.

Växla mellan traditionell inmatning och inmatning med textigenkänning
Tryck på # flera gånger.

Stäng av textigenkänning
Välj Altern. > Ordbok > Ordlista av.
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Kontakter och meddelanden

Kontakta vännerna och familjen med din telefon.

Ringa eller besvara ett samtal
Fortsätt läs och lär dig hur du ringer eller besvarar ett samtal med din nya telefon.

1. Ange telefonnumret.
Om du vill skriva tecknet +, som används för internationella samtal, trycker du två gånger på *.

3456789
12

2. Tryck på  för att ringa samtalet. Om du vill avsluta samtalet trycker du på .

123456789

Ringer

3. När någon ringer svarar du genom att trycka på .

ringer
987654321

Spara ett namn och telefonnummer
Lägg till ett nytt namn och nummer i telefonen.

1. Välj Meny > Kontakter.

Välj
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2. Välj Lägg till kontakt och var du vill spara kontakten.

Välj

Sök

Lägg till kontakt

Namn

3. Skriv namnet och tryck på OK. Ange sedan numret och tryck på OK.

OK

Kontaktnamn:

Jens Bengtsson

Spara nummer i 5 separata telefonböcker
För att använda separata telefonböcker sparar du kontakter i telefonminnet.

För att börja använda multi-telefonboken, välj Meny > Kontakter > Inställningar > Multitelefonbok > 
Telefonboksstil > Multi-telefonbok.

1. Välj Meny > Kontakter > Inställningar > Multitelefonbok > Administrera kontakter för att lägga 
till en kontakt i en telefonbok.
2. Välj en kontakt och markera en telefonbok.
3. Välj Klar och spara ändringarna.

Välj vilken telefonbok som ska användas
Välj Multitelefonbok > Aktuell telefonbok och telefonboken du vill använda.

Byt namn på en telefonbok
Välj Multitelefonbok > Nytt namn på telefonböcker och telefonboken, skriv namnet och välj OK.

Skicka och ta emot meddelanden
Håll kontakten med dina vänner och din familj med hjälp av SMS.

1. Välj Meny > Meddelanden.
2. Välj Skriv meddelande.
3. Skriv ditt meddelande.

Tips! Om du vill infoga specialtecken, till exempel en smiley eller en symbol, välj Altern. > Infoga 
alternativ.

4. Välj Altern. > Skicka.
5. Ange ett telefonnummer och välj OK. Ditt meddelande skickas.
6. Om du vill läsa ett mottaget meddelande, välj Visa på startskärmen.
7. Tryck ned för att läsa resten av meddelandet.
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Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. 
Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänsteleverantören kan debitera för 
detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket 
begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.
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Underhållning

Har du tid över och inget att göra? Lär dig att lyssna på radio på telefonen.

Lyssna på radio
Använd telefonen för att lyssna på radio.

1. Anslut ett headset och välj Meny > Radio. Headset-kabeln fungerar som en radioantenn.

2. Tryck ned för att gå till nästa kanal.

99,0 101
4. 100,00 MHz

3. Välj Alternativ > Stäng av för att stänga radion.

Välj

Manuell sökning

Spara kanal

Autosökning

Stäng av
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Kontor

Lär dig hur du använder kalendern för att hålla dig organiserad.

Ställa in ett alarm
Du kan använda telefonen som en alarmklocka.

1. Välj Meny > Klocka > Ställ alarm.

Välj

Alarmsignal

Alarm

Ställ alarm

Standard

2. Välj ett alarm.

Välj

Alarm2

Ställ alarm

Alarm1

Av

Av

Tips! Du kan ange upp till fem olika alarm.

3. Tryck upp eller ned för att ställa in timme. Tryck höger och sedan upp eller ned för att ställa in 
minuter. Tryck på OK.

:0008
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Telefonhantering

Lär dig hur du kan hantera personliga data i telefonen.

Ta bort privat innehåll från telefonen
Så här tar du bort personlig information och innehåll om du köper en ny telefon eller om du vill kassera 
eller återvinna din telefon.

Var uppmärksam på om du tar bort innehållet från telefonminnet eller SIM-kortet när du tar bort 
privat innehåll på telefonen.

1. Välj Meny > Meddelanden > Radera meddelanden för att ta bort meddelanden.
2. Gå till mappen du vill tömma och välj Alla eller Alla lästa . Töm alla mappar separat för att ta bort 
alla meddelanden från telefonen.
3. Välj Meny > Kontakter > Radera > Radera alla och platsen för att ta bort kontakter.
4. Välj Meny > Samtalsreg. > Rensa samtalslogg > Alla samtal för att ta bort samtalsinformation.
5. Kontrollera att allt personligt innehåll har tagits bort.

Ta bort allt innehåll från telefonen och återställ till ursprungliga inställningar
Ange *#7370# på startsidan för att återställa telefonen till ursprungliga inställningar och ta bort alla 
data.

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. 16



Policy efter försäljning

Behöver du hjälp efter att du har köpt telefonen?

Kontakta butiken där du köpte telefonen för hjälp och råd.
Behåll ditt kvitto som inköpsbevis i garantisyfte.
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Produkt och säkerhetsinformation

Nättjänster och kostnader
Du kan endast använda enheten på (E)GSM 900, 1800 MHz-nätverk. Du behöver ett abonnemang med din tjänsteleverantör.

Du kanske måste prenumerera på vissa funktioner.

Nödsamtal
1. Kontrollera att enheten är påslagen.
2. Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.

Du kan även behöva göra följande:

• Sätt i ett SIM-kort i enheten, om enheten har stöd för det.
• Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller 

begränsad grupp.
• Lås upp enhetsknapparna om de är låsta.

3. Tryck flera gånger på slutknappen tills startsidan visas.
4. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
5. Tryck på samtalsknappen.
6. Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Viktigt! Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa 
nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte 
garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. 
Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten eller batteriet.
• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket 

kan skada enheten.
• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
• Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
• Måla inte enheten. Målarfärg kan hindra normal användning.
• Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
• Håll enheten borta från magneter eller magnetfält.
• Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet 

eller datorn, eller skriver ned den.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att 
undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas som material eller 
energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.nokia.com/recycle.
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Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska 
produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i det vanliga 
hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.nokia.com/support för information om 
närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecoprofile.

Information om batteri och laddare
Använd endast enheten med ett BL-5CB laddningsbart originalbatteri.

Ladda enheten med AC-11 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera. 

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden 
börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batteri- och laddarsäkerhet
Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att 
hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F) för bästa möjliga prestanda. Vid extrema temperaturer 
minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Det här kan skada 
batteriet eller andra objekt.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för 
återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska 
du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna 
med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i 
eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller 
inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande 
eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du 
fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Ladda inte enheten under åskväder. Använd 
endast laddaren inomhus.

Små barn
Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter
Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. trådlösa telefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade 
medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten för att avgöra om den har ett fullgott 
skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter
För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 15,3 
centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka 
på följande:
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• alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
• inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
• hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
• stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
• följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel
Varning! När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det 
kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Skydda enheten från skadligt innehåll
Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

• Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller 
datorn.

• Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll.
• Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och 

tillräckligt skydd.
• Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast 

ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och 
användning.

• Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers 
webbplatser. Microsoft Mobile varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill 
veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation kan vara farlig och innebära att garantin 
för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. 
Förvara eller frakta inte brandfarliga eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Placera inte enheten 
eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Potentiellt explosiva miljöer
Stäng av enheten i potentiella explosiva miljöer, till exempel nära bensinpumpar. Gnistor kan orsaka en explosion eller brand 
som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller vid platser med bränsle, kemiska fabriker eller 
pågående sprängningsarbete. Platser med potentiellt explosiva miljöer kanske inte är klart utmärkta. Detta är områden där du 
blir ombedd att stänga av din motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften 
innehåller kemikalier eller partiklar. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med 
fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)
Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Se den tryckta användarhandboken för mer information om SAR.
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Copyright och annan information
ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten RM-962 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns publicerad på 
www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Microsoft Mobile kan, efter eget 
gottfinnande, ändra, korrigera eller avsluta någon av sina tjänster helt eller delvis. Kontakta återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar 
och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden. 

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något 
slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet 
och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Microsoft 
Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under inga 
omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, 
oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan 
föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. Microsoft 
Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående 
meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer 
enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet 
tillhandahålls i befintligt skick.

Tillgången på specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera mellan olika regioner. Kontrollera detaljer samt tillgängliga 
språkalternativ med din lokala återförsäljare.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Tredje parts 
produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.
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