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Stemmehjælp og tale
Talehjælp 

Talehjælp læser den tekst, der er på skærmen, så du kan 
bruge nogle af enhedens grundfunktioner, uden at du 
behøver at se på skærmen. Vælg mellem følgende 
funktioner:

Seneste opkald – Lyt til informationer om mistede og 
modtagne opkald, kaldte numre og hyppigt kaldte numre.

Kontakter – Hør posterne i dine kontakter. Rul ned for at 
finde en kontakt. Rul til højre for at åbne gruppelisten. 
Tryk på opkaldstasten for at ringe op til en kontakt. Benyt 
ikke denne funktion, hvis du har mere end 500 poster 
i Kontakter.

Telefonsvarer – Ring til din telefonsvarer 
(netværkstjeneste).

Opkald – Ring til et nummer. Rul op eller ned for at 
indtaste et nummer. Når du hører det korrekte tal, skal du 
trykke på rulletasten. Fortsæt med at vælge hvert tal, indtil 
du har indtastet hele nummeret. Tryk på opkaldstasten for 
at ringe op til nummeret.

Ur – Hør det aktuelle klokkeslæt. Rul ned for at 
høre datoen.

Du kan høre flere funktioner ved at vælge Valg.

Tale 

I Tale kan du vælge det sprog og den stemme, der skal 
anvendes til at læse dine beskeder op. Du kan justere 
hastigheden og lydstyrken for stemmen ved at vælge 
Stemmeindstillinger.

Stemmen er afhængig af sprog. Når du har ændret sproget, 
skifter stemmesproget til standardstemmen for sproget. 
Vælg en anden stemme til sproget, hvis du ønsker det.

Du kan få vist de tilgængelige stemmer for sproget ved at 
rulle til højre. Du kan afspille en stemme, få vist 
informationer om en stemme eller slette en stemme ved at 
vælge Valg > Afspil stemme, Stemmedetaljer eller Slet.
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