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Mange takk

Innholdsfortegnelse

For kjøpet av smarttelefonen CM17 HYBRID fra Cyrus Technology.

1. Sikkerhetsinformasjon
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Denne telefonen er støtbestandig, vann- og støvtett. I denne veiledningen blir funksjoner og egenskaper til
CM17 HYBRID forklart.

1.1 Sikkerhetsinstrukser batteri
1.2 Sikkerhetsmerknader mobiltelefon
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I tillegg til de vanlige samtalefunksjonene, tilbyr CM17 HYBRID tilleggsfunksjoner som MP3-spiller, videospiller,
kamera og mange flere.

2.Innføring
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I leveransen til CM17 HYBRID er det en lader, USB-kabel, hodetelefoner og en skjermbeskytter. Ikke godkjente
ladere kan representere en fare og ugyldiggjøre garantikrav.

2.1 Sette inn og fjerne SIM-kort/kortene og microSD-kortet
2.2 Batterilading

5
5

Hvis smarttelefonen din ikke virker slik som brukerhåndboken forteller, meld fra til produsenten på
info@cyrus-technology.de
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4. Velge
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ERKLÆRING OM OPPHAVSRETT
»

Cyrus forbeholder seg den endelige tolkningen av denne veiledningen.

»

Cyrus forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.

» 	Det er strengt forbudt å reprodusere, bruke eller publisere innholdet i denne veiledningen på noen måte uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Cyrus.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.
Selskapet forbeholder seg retten til å endre innholdet i denne veiledningen uten forhåndsvarsel.
Produsenten forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten varsel.

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-post: info@cyrus-technology.de
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1. Sikkerhetsinformasjon
1.1 Sikkerhetsinstrukser batteri

1.2 Sikkerhetsmerknader mobiltelefon

A N B E FA L I N G E R F O R B R U K

» Plasser mobiltelefonen på et sted som ikke er tilgjengelig for barn.

» Les grundig gjennom bruksanvisningen.

» Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med temperatur over 55°C. For
høy temperatur kan skade, bøye eller smelte telefonen.

» Dette batteriet skal bare lades opp med den originale laderen.
» Bruk ikke batteriet i nærheten av ildsted eller komfyren eller i et
miljø over 55 ° C. Overoppheting vil føre til en kortslutning i
batteriet, noe som kan føre til overoppheting, røykdannelse,
forvrengning og brann.
» Bruk den originale laderen og lad batteriet riktig. Bruk av en annen
lader kan føre til fare. Unnlatelse av å lade batteriet med den
originale laderen kan føre til at beskyttelseskretsene inne i batteriet
slutter å virke. I tillegg kan det forårsake kjemiske reaksjoner,
batteriet kan varmes opp, røyk kan oppstå og batteriet kan
antennes.
» Ikke la batteriet være koblet til laderen når det er 100% oppladet.
Overlading kan føre til oppvarming, røykutvikling og til brann i
batteriet.
» Ikke plasser batteriet i en mikrobølgeovn, stekeovn eller en annen
trykkbeholder. Den resulterende skaden på konstruksjonen kan føre
til oppvarming, røykutvikling og brann i batteriet. Hvis det
oppdages en lekkasje i batteriet (eller hvis det kan merkes en
merkelig lukt), må batteriet holdes borte fra brann, ellers kan den
lekkede elektrolytten ta fyr eller forårsake andre farer.
» Beskytt batteriet mot for sterk solstråling. Batteriet må ikke varmes
opp til en temperatur på mer enn 55°C. Beskyttelseskretsen
installert i batteriet kan unngå forskjellige uforutsette
omstendigheter. Ikke bruk batteriet i et høyspentfelt, da
spenningen kan ødelegge beskyttelsen og skade batteriet, for
eksempel overoppheting eller brann i batteriet.

» Ikke lagre mobiltelefonen på et sted med temperatur under -25°C.
Hvis batteriet deretter bringes til et sted med normal temperatur,
kan det genereres fuktighet innvendig, noe som igjen fører til skade
på kretskortet.
» Forsøk aldri å ta mobiltelefonen fra hverandre. Feil håndtering kan
skade enheten.
» Bruk aldri hissige kjemikalier, løsemidler eller etsende
rengjøringsmidler til å rengjøre telefonen.
» Bruk originalt utstyr som er anbefalt av produsenten. Bruk originalt
utstyr som anbefalt av produsenten.
» Bruk aldri mobiltelefonen på fly. Flyets navigasjonssystem kan bli
påvirket. Mange land har regler som forbyr bruk av mobiltelefon
under flyturer.
» Vær oppmerksom på miljøsikkerhet. Bruk aldri mobiltelefonen på
bensinstasjoner. I tillegg bør du aldri bruke telefonen i et oljelager,
et kjemisk anlegg eller i nærheten av brennbare eller eksplosive
gjenstander.
» Vær oppmerksom på trafikksikkerhet. Vær forsiktig når du kjører et
kjøretøy. Bruk en handsfree enhet hvis du må ringe når du kjører bil.
» Vær oppmerksom på forstyrrelser. Når du bruker mobiltelefonen,
må du holde den så langt unna som mulig fra gjenstander og
instrumenter som er mottakelige for forstyrrelser. Vi anbefaler at du
skal være 2,5 meter unna antennen når du bruker telefonen.
»

Vær oppmerksom på forstyrrelser av medisinske enheter.
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» Enkelte medisinske instrumenter kan bli forstyrret ved bruk av
mobiltelefon. Derfor forbyr mange sykehus bruk av mobiltelefon
inne i fasilitetene.
» Vær oppmerksom på lageromgivelsene.
» Hold mobiltelefonen unna magnetiske lagringsmedier. Strålingen
fra mobiltelefonen kan slette den lagrede informasjonen på den
magnetiske enheten.

ADVARSLER
» Ingen deler av mobiltelefonen skal repareres av brukeren. Hvis du
ikke er sikker på om telefonen er skadet eller ikke, må du straks
returnere den til det angitte service og vedlikeholdssenteret til
Cyrus Technology for å få den gjennomgått av en kvalifisert
tekniker. Ta aldri mobiltelefonen fra hverandre selv. Ellers kan du få
et elektrisk støt eller bli skadet.
» La aldri barn bruke mobiltelefonen uten tilsyn. Feil bruk ved barn
kan skade telefonen og/eller forårsake skader på barna og / eller
andre personer. Samtidig kan de flyttbare delene på mobiltelefonen,
for eksempel SIM- eller SD-kortet, svelges av barn.

MERKNAD:
	Før du kontrollerer at mobiltelefonen er vanntetthet, må du
forsikre deg om at alle lokkene sitter 100% over åpningene
og/eller at batteridekselets skrutilkoblinger (hvis du har en
utskiftbar batterimodell), er strammet ordentlig for å
forhindre inntrenging av vann.

2.

Innføring

2.1		Sette inn og fjerne SIM-kort/kortene og
microSD-kortet

3. Basisfunksjoner
4. Klikk på VIDERE.

3.1 Slå telefonen på/av

5. Tegn mønsteret igjen for bekreftelse.
Hold av-/på-knappen inne lenge for å slå telefonen av eller på.

Slå av mobiltelefonen, skru av batteridekselet og ta ut batteriet. Sett
nå inn SIM-kortet eller SIM-kortet og et SD-kort som spesifisert av
skyverammen, sett batteriet tilbake i enheten og skru dekselet på igjen.

2.2 Batterilading

TIPS:
	Det tar et øyeblikk før telefonen initialiseres, denne
prosessen kan ta opptil tre minutter. Hvis operativsystemet
startes før SIM-kortet er satt inn, kan ikke alle
mobiltelefonens funksjoner brukes uinnskrenket. Etter at
SIM-kortet er satt inn, finner telefonen automatisk ut om det
kan brukes eller ikke.

Opplading av batteriet via strømforsyning og USB-kabel
Lad opp batteriet på følgende måtef:

3.2 Låse og låse opp skjermen

1. Koble Micro USB-kabelen til Micro USB-porten på telefonen og til
strømadapteren i den andre enden.

Etter at mobiltelefonen ikke har blitt brukt over lengre tid, slås
skjermen automatisk av, og enheten settes i stand-by-modus for å
spare batteristrøm.

2. Plugg støpselet inn i kontakten. Batteriikonet vises deretter
dynamisk, noe som indikerer at enheten lader.
3. Når oppladingen er fullført, vises symbolet for et fulladet batteri.
TIPS:
	Du kan også lade opp mobiltelefonen din via en USBdatatilkobling på datamaskinen. Hvis batteriet i telefonen
din er helt oppbrukt, kan det være umulig å lade via en
USB-kabel. Da må du uansett bruke laderen til å lade opp
telefonbatteriet.

Låse skjerm/mobiltelefon:

Trykk på av-/påknappen.

Låse opp skjerm/mobiltelefon: 	Trykk på av- / påknappen, på
Tilbake-knappen eller på Hjemknappen for å låse opp skjermen ved å
sveipe, angi passord, mønster,
ansiktsgjenkjenning eller ved å trykke
på Task-Manager-knappen for å låse
opp. Ved å trykke på
Task-Manager-knappen en gang, kan
skjermen vekkes og låses opp direkte
hvis «Sveipe» er satt som skjermlås.
HOVEDMENY » INNSTILLINGER » SIKKERHET » SKJERMLÅS »
STILL INN SKJERMLÅS » MØNSTERLÅS
1. STILL INN SKJERMLÅS » MØNSTER.
2. Vær oppmerksom på skjermspissen og prøven, og velg NESTE to
ganger.
3. Dra over skjermen for å koble sammen fire prikker og tegne
mønsteret.
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6. Klikk på TILLAT.
Etter at opplåsingsmønsteret er satt, må du låse opp skjermen ved
først å skyve låseikonet opp og deretter tegne opplåsningsmønsteret.
Hvis du ikke vil gå inn i mønsteret hver gang, kan du slå av
skjermlåsmodusen ved å velge „Ingen“ i sikkerhetsinnstillingene.
STILL INN SKJERMLÅS » PASSORD
1. Velg skjermlås »PASSORDLÅS.
2. Skriv inn minst 4 tegn.
3. Velg NESTE.
4. Gjenta passordet for bekreftelse.
5. Velg OK.
Etter at passordet er satt, må du låse opp skjermen ved først å skyve
låseikonet opp og deretter angi passordet. Hvis du ikke vil oppgi
passordet hver gang, kan du slå av skjermlåsmodusen ved å velge
„Ingen“ i sikkerhetsinnstillingene.
MERKNAD:
	Trinnene for å angi en PIN-kode skal låses opp er nøyaktig
de samme som trinnene nevnt ovenfor.

3. Basisfunksjoner
3.3 Betjene touch-skjermen

3.4 Søking etter IMEI-nummeret

3.5 Hovedknapper

Du kan betjene berøringsskjermen ved å trykke og sveipe med
fingeren.

1. HOVEDMENY » INNSTILLINGER » OM TELEFONEN
» STATUSMELDING

Knapp 		

»

Beskrivelse

3.3.1 Utvalg

Finn IMEI-nummeret

HJEM-knapp
(Soft Key)

»

Tilbake til startskjermen

Ved å trykke på skjermen kan du utføre handlinger eller velge
spesifikke alternativer.

2. Åpne tastaturet til telefonappen, og ring * # 06 # for å finne
IMEI-nummeret.

Task-Manager
(Soft-Key)

»

Taste öffnet den Task Manager

Tilbake-knapp
(Soft-Key)

»

Gå tilbake til forrige side

Av-på-knapp

»	Slå på / av; Hvile; Returner enheten fra
hviletilstand; Trykk lenge (4 sekunder)
for å starte på nytt eller slå av.

Volumknapper

»	Justerer volumet og kan også brukes til
å utløse kameraet
(ingen vekkefunksjon).

PTT -knapp

»	Ved å holde tasten inntrykket, kan du
benytte Push to talk-/walkie talkie-funksjonen

SOS-knapp

»	Ved å holde tasten inntrykket, kan
en nødmelding sendes til de lagrede
nødnummerne.

3.3.2 Avanserte valg
Du kan få tilgang til andre menyalternativer ved å holde elementer
inntrykket. Hvis du for eksempel velger og holder en kontakt
inntrykket, kan du via menyen øverst til høyre velge
tilleggsfunksjoner.
3.3.3 Bla
Sveip fingeren opp eller ned på skjermen, til høyre eller til venstre.
3.3.4 Flytte elementer
Hold et element med fingeren og trekk det deretter i ønsket retning
og posisjon.
3.3.5 Zoome
Hvis du ser på bilder eller websider, klikker du raskt to ganger etter
hverandre på skjermen for å zoome inn eller dra bildet fra
hverandre på to skjermpunkter.
3.3.6 Rask gjennomgang
Hvis du søker etter en kontakt på listen, kan du ganske enkelt skyve
listen opp eller ned ved å sveipe fingeren raskt slik at den fortsetter
å rulle. Hvis du på denne måten går gjennom en lang rekke
kontakter, kan du når som helst stoppe gjennomgangen ved å
trykke på skjermen.
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3. Basisfunksjoner
SOS-knapp

Lommelykt

Volumknapper

PTT-Tast

Velge-knapp

Av-på-knapp

Hodetelefon

USB
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3. Basisfunksjoner
3.6 Slå skjermen på og av

3.8 WLAN-innstillinger

1. For å spare batteriet, unngå uønsket berøring av skjermen eller for
å rengjøre skjermen, kan av-/påknappen brukes til å slå av
skjermen. For å slå på skjermen igjen, må av-/påknappen aktiveres
igjen.

HOVEDMENY » INNSTILLINGER » WLAN

2. Hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av automatisk, kan stilles
inn under INNSTILLINGER »SKJERM» DVALETILSTAND.

» Nettverkvarsel: Still inn for å varsle mobiltelefonen når et åpent
nettverk er i nærheten.

3.9 Driftstatus telefon

» Bruke WLAN: Slå på WLAN for bruk

4G-nett signalstyrke

Last ned

3G-nett signalstyrke

USB-tilkobling

Anvendt GSM-nett

Full batterilading

Batteriet lader

Ikke forstyrr

WLAN-signalstyrke

Lokalt
WLAN-hotspot- åpnet

Hodetelefon er tilkoblet

Flymodus

Ny melding

Alarm på

Samtale

Ubesvart samtale

» WLAN Nettverk: søke etter omliggende WLAN-nettverk:

3.7 Hovedskjermbildet
På hovedskjermen kan man bla mot høyre og venstre, og applikasjoner
som for eksempel snarveier og widgets kan legges til og
brukertilpasses.
3.7.1 Legge til elementer til hovedskjermen
Tilpass hovedskjermen ved å legge til apper, widgets og mapper.
Trykk og hold inne et punkt på et tomt område på skjermen og
velg mellom de viste alternativene. Alternativt kan du holde nede
og flytte en app fra hovedmenyen for å opprette en snarvei på
startskjermen.

1. Trykk på INNSTILLINGER » WLAN.
2. V
 elg WLAN og slå det på. Mobiltelefonen søker etter
tilgjengelige WLAN-tilkoblinger. Deretter vises de
WLAN-nettverkene som har blitt funnet i listen.
3. Klikk på et nettverk for å opprette en forbindelse. Hvis
nettverket er beskyttet, vil systemet kreve et passord.
4. Hvis du ikke vet passordet, kan du henvende deg til
nettverksleverandøren eller administratoren for konkrete
informasjon.
3.8.1 Slette WLAN-nettverk

3.7.2 Flytte elementer ut på hovedskjermen
1. Hold nede elementet du vil flytte, og hold det med
fingeren.

Du kan angi at telefonen ikke skal lagre informasjon om
WLAN-nettverk permanent.
1. Slå på WLAN-funksjonen.

2. Dra deretter elementet til ønsket posisjon.
2. Klikk på nettverksnavnet til det tilkoblede nettverket i
WLAN-innstillingsskjermen og hold det nede.
3.7.3 Slette elementer fra hovedskjermen
1. Klikk på elementet du vil fjerne, og hold fingeren på det.

3. Klikk på den åpne WLAN-dialogboksen for å fjerne de
lagrede tilkoblingene.

2. Dra elementet til fjern-ikonet.
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3.10 Info-linje
Statuslinjen øverst på skjermen viser nye meldinger, e-postmeldinger,
avtaler, alarmer, løpende hendelser og mer.
Her kan du dessuten aktivere/deaktivere funksjoner som f.eks. GPS,
WLAN osv. Ved å trykke lenge på en funksjon, kommer du til
innstillingene for den aktuelle funksjonen.

4. Velge
4.1 Velg område

Trykk og hold på
-symbolet på det innkommende
anropsgrensesnittet og flytt det til det grønne
-symbolet for
å svare på samtalen eller til det røde
-symbolet for å avvise
samtalen.

HOVEDMENY » TELEFON

for å slette dem,

Hvis du vil slette hele nummeret, trykker du på
inne.

og holder den

4.4 Avvis med melding

2. Trekk ned rullegardinmenyen og klikk på BLUETOOTH for å bruke
en BLUETOOTH-enhet.
Skyv
-symbolet oppover på
-symbolet for å avvise samtalen
og sende en melding med avvisning.

For å ringe til utlandet, trykker du
» lenge på 0-knappen på berøringsmatten for å oppgi den
internasjonale tilkoblingskoden „+“ eller
» to ganger på rad på 0 på det fysiske tastaturet.
Legg deretter til landskoden (for eksempel 49 for Tyskland) og ønsket
telefonnummer. Klikk på Velg-knappen under valgfeltet for å ringe
nummeret du har tastet inn.

Under en samtale er følgende alternativer tilgjengelige:
1. Klikk på høyttalerikonet for å snakke via høyttaleren på
mobiltelefonen.

Trykk numrene på talltastaturet for å angi et telefonnummer.
Hvis du angir et feil nummer, kan du trykke på
ett etter ett.

4.8 Kjøpsopsjoner

4.5 Sette en samtale på vent

TIPS:
	Før bruk av denne funksjonen, sørg for at telefonen er
koblet til en Bluetooth-lydenhet og at tilkoblingen er
opprettet.
3. Klikk på tastaturet for å skrive inn numrene.

Trykk på

, for å sette samtalen på vent.

4. Klikk på LEGG TIL for å legge til en samtale.
5. Klikk på OPPTAK for å spille inn en samtale.

4.6 Slå av lyden under samtalen
4.9 Samtalelogg
Trykk på

, for å slå av lyden under samtalen.
Samtalehistorikken inkluderer alle oppringte, mottatte og ubesvarte
anrop.

4.2 Avslutte samtale
Klikk

og trykk „henge opp“ for å avslutte en samtale.

4.3 Besvare eller avvis et anrop

4.7 Bytte mellom pågående samtaler
For å bytte mellom to aktive samtaler, klikker du bare på
samtalegrensesnittet.

Når du mottar et anrop, vises relevant innringerinformasjon på
skjermen. Hvis du gikk glipp av en samtale, vil du motta en melding.
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HOVEDMENY » TELEFON » SAMTALELOGG
1. Klikk til høyre for å ringe tilbake.
2. Klikk på KONTAKT »Ring detaljer for å vise detaljer om nummeret
og for å velge andre alternativer.

4. Velge

5. Kontakter

4.10 Nødanrop

5.1 Ny kontakt

5.4 Legg en kontakt til favorittene dine

MERKNAD:
	Nettverksleverandøren din har automatisk angitt ett eller
flere nødnumre. Siden nødnumrene i forskjellige land kan
variere, kan det hende at numrene som er lagret ikke fungerer
i utlandet. Nødanropet kan under visse omstendigheter ikke
gjennomføres på grunn av nettverket, miljøet eller andre
hendelser.

HOVEDMENY » KONTAKTER,

Du kan legge ofte brukte kontakter til favorittene dine.

HOVEDMENY » TELEFON
(hvis mobiltelefonen var låst, klikk på nødanrop).

5.2 Sikre kontakter

5.5 Slette favoritter

1. Angi nødnummeret.

HOVEDMENY » KONTAKTER » » EKSPORTERE
Velg hvor du vil at kontaktene skal eksporteres. Flere valg er mulig.

HOVEDMENY » TELEFON » FAVORITTER

, for å vise dialogboksen for en ny kontakt, og velg
Klikk på
deretter om du vil lagre denne kontakten på telefonen, SIM-kortet eller
et annet sted.
Skriv inn navnet på kontakten og annen relevant informasjon, og klikk
deretter på LAGRE.

2. Klikk på Dial-ikonet for å ringe nødnummeret.

4.11 SOS
HOVEDMENY » SOS
Du kan aktivere funksjonen til SOS-tasten ved å flytte glidebryteren
mot høyre. Den blir da grønn.
For å legge inn numrene som blir varslet via SOS-knappen, går du til
Nummerinnstillinger. Her kan du legge inn inntil tre telefonnumre.

MERKNAD:
	Sikkerhetskopi av kontakter bruker minnet til SD-kortet eller
en lagret e-postkonto.

5.3 Rediger eller slett en kontakt
HOVEDMENY » KONTAKTER
Klikk på den aktuelle kontakten og trykk på
, for å redigere
kontakten. Klikk deretter ✔ i øverste høyre hjørne.
Klikk på den aktuelle kontakten og trykk på
kontakten.

Under nødmelding kan du legge inn meldingen som skal sendes til de
innlagte numrene når du trykker på SOS-tasten.
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» SLETTE, for å slette

1. Åpne kontaktene dine.
2. Klikk på den ønskede kontakten.
3. Klikk på stjernesymbolet.

Åpne Favoritter og med den kontaktinformasjonen, og klikk deretter på
stjerneikonet for å fjerne kontakten som favoritt.

6. Meldinger
Du kan sende og motta SMS eller MMS inkludert multimediefiler.

6.1 Sende SMS

MERKNAD:
	En SMS forandrer seg automatisk til en MMS når en GIF
eller en fil legges til. På den annen side blir en MMS
automatisk til en SMS når man fjerner vedlegget igjen.

6.5 Slette melding(er)
6.5.1 Slett flere meldinger
1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.

HOVEDMENY » MELDINGER

6.3 Lese og svare på meldinger

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Trykk

nederst på skjermen for å komponere en ny melding.

3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg
mottakeren fra kontaktlisten ved å klikke på ikonet til høyre.

3. Klikk på SLETT MELDINGER.

1. Klikk på en melding.
2. Hvis du ønsker å svare, skriv inn svaret i tekstfeltet.

MERKNAD:
	En annen metode: Åpne meldingslisten, klikk på
menyknappen og velg Slett, velg meldingene du vil slette
og klikk Slett øverst til høyre.

4. Trykk „Skriv inn tekstmelding“ for å komponere en melding.
5. Trykk

6.4 Se meldingsinformasjon

for å sende meldingen.

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.

6.2 Opprette og sende MMS
1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk

6.5.2 Slett en melding

2. Klikk på en melding slik at den åpnes.

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.

3. Klicken Sie dann auf DETAILS ANZEIGEN im aufspringenden Menü.

2. Klikk og hold meldingen du vil slette.
3. Klikk

nederst på skjermen for å komponere en ny melding.

3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg
mottakeren fra kontaktlisten ved å klikke på ikonet til høyre.

, for å slette meldingen.

6.5.3 Endre meldinginnstillinger
1. Åpne meldinger.

4. Klikk på „Skriv inn tekstmelding“ for å komponere en melding.

2. Klikk , for å åpne innstillingene.

5. Klikk til venstre for meldingen for å legge til et klistremerke,
bilder, lydfiler eller hvor du befinner deg.
6. Når du er ferdig med å skrive meldingen, klikker du
sende den.

2. Trykk og hold meldingene.

, for å
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7. E-post
Med telefonen kan du komfortabelt lese og sende e-post.
7.1 Angi e-postkontoer
Hvis du bruker e-postfunksjonen for første gang, må du angi eller legge
til e-postkontoen din.
» Klikk i hovedmenyen på Gmail eller en hvilken som helst annen
e-postapp for å åpne den og legge den til e-postkontoen din.
» Skriv inn din e-postadresse og passor.
» Klikk deretter NESTE. Systemet vil deretter koble seg til serveren og
sjekke serverinnstillingene automatisk. Du kan imidlertid også stille
dem manuelt.
» Angi frekvensen som nye e-postmeldinger skal hentes med skal
være. Angi også hovedkontoen, e-postvarsler osv., og klikk NESTE.

7.3 Redigere og sende e-post

7.5 Legge til en e-postkonto

» Klikk på e-post-appen din i hovedmenyen for å åpne innboksen.

» Klikk på E-POST i hovedmenyen for å gå til postkassen.

» Klikk på

» Klikk på ikonet øverst til venstre »INNSTILLINGER » LEGG TIL
KONTO.

inederst til høyre for å skrive en ny e-post.

» Skriv inn e-postadressen til mottakeren. På høyre side av
mottakerfeltet er en pil for eventuelt flere valg. Mottaker i kopi Cc
eller blindkopi Bcc.

» Så kan du legge til en ny e-postkonto. 		
Se SETT E-POSTKONTOER for mer informasjon.

» Skriv deretter emnet til posten i »emne«.
» Klikk på INNHOLD for å skrive e-posten.
» Klikk på

, for å legge til et vedlegg eller en GIF.

» Klikk på

øverst for å sende e-posten.

7.6 Redigere en e-postkonto
» Klikk på E-POST i hovedmenyen for å gå til innboksen.
» Klikk på

» Gi e-postkontoen din et navn og hvilket navn som blir vist til andre
som vil motta e-post fra deg, og klikk deretter NESTE.

7.4 Legge til en signatur i e-posten

» Systemet vil synkronisere innstillingene med den konfigurerte
e-postserveren. Da vil e-postadressen din også være synlig på
telefonen din.

» Klikk på E-POST i hovedmenyen for å åpne den.

7.2 Lese e-post

» Klikk på den angitte e-postkontoen.

» Etter at du har konfigurert e-postkontoen din, klikker du på E-post
for å åpne innboksen.

» Klikk på SIGNATURE.

» Klikk på

» INNSTILLINGER.

» Skriv inn din foretrukne signatur og trykk OK.

» Klikk på e-postmeldingen du vil lese. Denne e-posten åpnes deretter og vises på skjermen med avsender, emne og e-postinnholdet i
nedre område osv.
MERKNAD:
	Hvis du mottar en ny e-post, vil statuslinjen også informere
deg om den. Du kan åpne dette nyhetspanelet og klikke på
den nye e-posten med en gang.
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» INNSTILLINGER.

» Klikk på e-postkontoen du har hovedinnstillingene for innstillinger
som du vil redigere varslingsinnstillinger og serverinnstillinger.

8. Spille musikk
Du kan glede deg over musikk fra MicroSD-kortet og ditt interne minne
via Spille musikk.

8.4 Spill musikk

8.3.1 Opprette en spilleliste
» Åpne musikkapplikasjonen og se på listen over lydfiler.
» Velg musikkfilene du vil legge til i spillelisten. Klikk på .

8.1 Åpne musikkbiblioteket
Klikk på e-postkontoen du har hovedinnstillingene for innstillinger som
du vil redigere varslingsinnstillinger og serverinnstillinger.

8.2 Åpne musikkfil
1. Åpne musikkapplikasjonen.

Åpne musikkbiblioteket og velg musikken du vil høre.

» Klikk på LEGG TIL SPILLELISTE.
» Klikk på OPPRETT SPILLELISTE.

8.5 Funksjoner fra Play Music

» Gi den nye spillelisten et navn.

Funksjon			Betjening

» Klikk LAGRE. Da er den nye spillelisten med de valgte
musikkfilene fullført.

Spill av / Pause		

Taste

Forrige/neste sang		

Taste

Spole fram/tilbake		

Taste og holde

8.3.2 Legg til sanger i spillelisten

2. Gå til mediasenteret eller søk etter en tittel.

» Åpne MUSIKK, velg sangskjermen.

Vise spilleliste		

Taste

3. Klikk på musikkfilen for å spille den av.

» Velg musikkdokumentene du vil legge til i spillelisten.
Klikk på .

Tilfeldig avspilling		

Taste

» Klikk på LEGG TIL SPILLELISTE.

8.3 Bruke spillelisten
Du kan opprette en spilleliste for å spille av musikkfilene dine, slik at
du kan spille dem av i en rekkefølge du har bestemt eller i en tilfeldig
rekkefølge.

» Velg målspilleliste.
8.3.3 Fjerne en sang fra spillelisten
» Åpne MUSIKK, velg sangskjermen.
» Klikk på spillelisten og velg sangene du vil fjerne.
» Klikk på .
» Velg FJERN FRA SPILLELISTEN.
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Gjenta			Taste
Volum			

Trykk volumknappen opp eller ned

9. Kamera
Telefonen din er utstyrt med to kameraer. Du kan bruke bilder du har
tatt som bakgrunn, sende, lagre eller slette dem. Du kan bruke et
microSD-kort, skylagring eller det interne minnet som lagringssted.

9.2 Ta opp video

MERKNAD:
	For å optimalisere opptakene, bør kameraet først være
rengjort. Vennligst respekter andres rettigheter og
interesser og sjekk lokale rettigheter, plikter og praksis før
du tar bilder.

2. Sikt kameraet mot målet. Trykk på
for å begynne å ta opp
video, og trykk på
for å stoppe å ta video og lagre den
fangede videoen automatisk.

1. Bytt kameraet til videoopptaksmodus.

3. En liten visning (miniatyrbilde) av den siste innspilte videoen vises i
nedre høyre hjørne av skjermen. Trykk på miniatyrbildet for
følgende alternativer:

9.1 Ta bilder

» Trykk på SEND VIA for å videresende videoen som en melding,
Bluetooth, e-post osv..

1. Trykk på hovedmenyen
og klikk deretter
for å starte kameramodus. Du kan velge forskjellige kameramodus øverst til høyre
i appen. I nedre høyre hjørne kan du velge kameraskiftemodus og
bytte fra front til hovedkamera. Du kan fokusere ved å banke på
skjermen.

» Trykk på menyknappen og velg SLETT for å slette videoen.

2. Kameramodus er satt som standard. Du kan endre innspillingsmonederst på skjermen.
dus via
3. Sikt kameraet mot målet.
4. Trykk på
for å ta et bilde. Nederst til høyre på skjermen vises
en liten visning (miniatyrbilde) av det siste bildet som ble tatt. Trykk
på miniatyrbildet for å se bildene.
» Trykk

for å slette bildet.

» T rykk og velg Lysbildefremvisning for å spille av bildene dine som
lysbildefremvisning.
» Trykk

» Trykk på menyknappen og velg MUTE, så blir videoen lagret i
kameraet og dempet under avspilling.
» Trykk på menyknappen og velg DETALJER for å se detaljer om
videoen.

9.3 Innstille kameramoduser
Trykk på
for å åpne kamerainnstillinger og endre eksponering,
effekter, fotografering og andre innstillinger.

for å redigere bildet.

» T rykk på og velg BRUK SOM for å stille inn bildet som
bakgrunnsbilde og kontaktfoto.
» Trykk

» Trykk på Menytasten og velg KLIPPE UT for å beskjære videoen.

for å se detaljer om bildet.

» Trykk på og velg SKRIV ut for å lagre bildet i PDF-format.

9.4 Innstille videoopptaks-moduser
Trykk på
for å åpne kamerainnstillinger og endre lydinnstillinger,
tidsintervall, videokvalitet og andre innstillinger.

14

10. Bilder

11. Applikasjoner

Bildegalleriet kan åpnes for å se på fotoalbumet.

11.1 Klokka

10.2.5 Beskjære bilder

10.1 Se galleriet

Klikk på et åpnet bilde nedenfor på
bildet.

Klikk på ALBUM i hovedmenyen og se albumet. Galleriet kan vise bilder
fra MicroSD-kortet og telefonen, inkludert bilder tatt av kameraet og
bilder som har blitt lastet ned fra Internett og andre enheter.

10.2.6 Angi et bilde som bakgrunn eller som kontaktbilde

10.2 Redigere bilder

1. Klikk på bildegalleriet for å åpne og se albumet.
2. Klikk på et album i listen for å åpne det. Deretter vises
bildene fra dette albumet i forhåndsvisningsformat.
3. Klikk på et miniatyrbilde for å se det i stort format.
10.2.2 Se lysbildeshow

3. I bakgrunnsvinduet velger du BAKGRUNN for å bruke
bildet som bakgrunn. Velg mellom startskjermen og
låseskjermen.

Klikk på et allerede åpent bilde på
for å se detaljer om opptaket.

Klikk på

2. Klikk på miniatyrbilder i albumet for å se bildene.

10.2.9 Slette bilder
for å slette et bilde.
Klikk

10.2.3 Redigere bilder
,for å redigere

, og deretter på informasjon

» SKRIVE UT, for å lagre bildet som en PDF.

11.2 Kalender
1. Åpne kalenderen i hovedmenyen
2. Klikk på ikonet øverst til venstre for flere alternativer.

4. Klikk , for å oppdatere kalenderen.

11.3 Kalkulator
1. Åpne kalkulatoren fra hovedmenyen.
2. Angi regneoppgaven.

10.3 Dele et bilde

3. Klikk deretter på LIKE TEGN.

1. Åpne bildet du vil dele fra galleriet.

4. Skyv den høyre fargede linjen til venstre for å starte
„Seniorpanelet“ og gjør mer aritmetikk.

2. Klikk på
for å dele det. Du kan nå bruke forskjellige apper og
delingsfunksjoner og deretter starte prosessen.

10.2.4 Rotere bilder
»

2. Du kan nå velge mellom vekkerklokke, klokke, tidtaker og
stoppeklokke.

3. Du kan legge til en ny hendelse ved å trykke på symbolet

10.2.7 Detaljer

10.2.8 Ta utskrift

3. Klikk »Spill lysbildefremvisning for å spille av alle
bildene i albumet i en lysbildefremvisning.

1. Gå til hovedmenyen og åpne Klokka.

1. For å se bilder, klikker du bare på miniatyrbildene til
kameraet i albumet.

1. Hvis du åpner et album, vises bildene av albumet i
forhåndsvisningsformatet.

Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på
rotere bildet.

, for å beskjære

2. Klikk deretter , for å åpne menyalternativer, og klikk
deretter Angi bilde som.

10.2.1 Se på bilder

Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på
bildet.

»

, for å
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12. Innstillinger

11. Applikasjoner
11.4 Dokumenthåndtering

11.6 Lydopptaker

Klikk på INNSTILLINGER i hovedmenyen.

Filbehandleren gjør at du kan se og administrere filer og mapper i
telefonen eller i minnet.

Gå til lydopptaker via hovedmenyen.

12.1 WLAN og internett

FILBEHANDLING:
Se og administrer filer på SD-kortet og intern lagring: Åpne appen.
1. Klikk
for å bla gjennom mapper, sanger, videoer, APK og annen
informasjon du trenger.
2. Klikk
for å opprette en ny mappe.
Rediger navnet og klikk „OK“.
3. Klikk for å vise menyalternativer.
Klikk på VELG FILER OG MAPLER og velg filer og mapper for deling,
kopiering og klipping.
4. Klikk for å vise menyalternativer.
Klikk deretter på ARRANGER ETTER. Du kan sortere etter type,
navn, størrelse og dato.
5. Klikk for å vise menyalternativer. Klikk på VIS / IKKE VIS SKJULTE
FILER.

1. Du kan starte innspillingen med
2. Du kan stoppe innspillingen med

12.1.1 WLAN

.

1. Klikk på WLAN for å gå inn i WLAN-grensesnittet, og skyv
deretter kontrolleren til På / Av.

.

3. Det avsluttede opptaket kan spilles av igjen med

.

11.7 Lommelykt

12.1.2 Bluetooth

Trekk ned statuslinjen, og klikk deretter på lommelykten for å slå den
av og på. Alternativt kan du slå lommelykten på/av ved å trykke på og
holde inne lommelyktknappen på høyre side av enheten.

11.8 FM-Radio
Åpne radioen i hovedmenyen (for betjening av radioen er det nødvendig å koble til øretelefonene, da de fungerer som antenne).

11.5 Stoppeklokke

1. Trykk på

1. Klikk på Klokke i hovedmenyen, og velg deretter Stoppeklokke.

2. Klikk på

2. Klikk på START-ikon for å starte .

3. Klikk på

2. Så snart WLAN er slått på, kan du søke etter WLANtilkoblinger i nærheten. Etter at du har logget deg på et
WiFi-nettverk, kan du koble telefonen din via WiFi.

, for å slå på radioen.
, over for å vise kanallisten
, for å skifte ut en sender n.

3. Klikk på STOP-ikon for å stoppe.
4. Klikk på TILBAKESTILL for å slette tiden.

1. Hvis du vil se Bluetooth-grensesnittet, klikker du på
BLUETOOTH og deretter slår det på eller av.
2. Etter å ha slått på Bluetooth, kan du søke etter
Bluetooth-hotspots i nærheten. Etter at du har koblet til
Bluetooth, kan du overføre dokumenter, bilder osv. Til en
annen Bluetooth-enhet.
3. Klikk for å oppdatere og gi nytt navn til enheten, og for
å se mottatte dokumenter.
12.1.3 SIM
1. Etter at SIM-kortet er satt inn, kan nettverksoperatøren
vises og SIM-kortet kan slås av eller på.
MERKNAD:
	Hvis du bruker enheten med to SIM-kort, er bruk av et micro
SD-kort bare mulig på utvalgte enheter. Informer deg selv på
vår hjemmeside under de tekniske dataene for den
respektive modellen.
2. Foretrukket SIM-kort: SIM-kortet for mobile datanettverk.
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12. Einstellungen
12.1.4 Databruk
Ta en titt på mobildataforbruket til hver applikasjon på SIM 1 og
SIM 2.
12.1.5 Mer
a. Flymodus
Still flymodus av / på ved å skyve bryteren til venstre / høyre.
b. NFC
Aktiver NFC for å koble enheten din til andre enheter for
datautveksling.
c. Nettverksdeling og bærbare hotspots
Etter at du har angitt nettverksdelingen og det bærbare
hotspot-grensesnittet, kan telefonen velges som et bærbart
WLAN-hotspot, der datatilkoblingen deles med flere enheter
samtidig. Telefonen kan kobles til med en USB-kabel for å dele
datatilkoblingen med PC-en. Bluetooth-basert nettverksdeling lar
deg bruke telefonen som en Bluetooth-basert delingshotspot for
å dele telefonens datatilkobling med en annen enhet.
d. VPN
MERKNAD:
	Før du bruker VPN, må du angi en PIN-kode eller passord for
å låse skjermen.
Klikk på „+“ -ikonet i øverste høyre hjørne og legg til en ny VPN.
Skriv inn navn, serveradresse, brukernavn og passord for å koble
telefonen til VPN. Etter en vellykket tilkobling, kan du logge på
nettsteder i andre land.
MERKNAD:
	Du må selv legge til VPN-serveradresse, brukernavn og
passord.

e. Mobilt Internet
Hvis du åpner grensesnittet via mobilnettet, kan du slå
mobildataflyten og dataroaming av og på, stille tilgangspunktet og
velge nettverksoperatør og ønsket nettverkstype.

2. Lyder

Navnet på tilgangspunktet:
Se og legg til tilgangspunkt.

3. App-er

Nettverksoperatører:
Velg nettverksoperatøren.

Lydene på enheten kan du ved behov justere og endre individuelt.

I dette menypunktet kan apper og varsler administreres.
4. Minne

Foretrukket nettverkstype:
Stille inn SIM-kortets nettverksmodus.

I dette grensesnittet kan det interne og eksterne minnet til telefonen
styres, og følgende detaljer kan sees:

12.2 Enhet

» Totalt internt minne

1. Skjerm

» Fortsatt tilgjengelig internt minne

Skjermen til enheten kan justeres i innstillinger/skjerm.

» Totalkapasitet MicroSD-kort

Lysstyrke:

» Fortsatt ledig minne på MicroSD-kortet

Juster skjermens lysstyrke.

Adaptiv lysstyrke: 	Skyv bryteren av / på. Skjermens lysstyrke
kan dermed tilpasse seg omgivelseslyset.

» Installere eller ta ut SD-kort

MiraVision: 	Gjør innstillinger som Standard, Vakker og
Tilpasset osv.

5. Batteri

Backgrunn:

For innstilling av bakgrunnen.

Hvilemodus: 	Tiden som må gå før skjermen slås av.
Når du vrir enheten:

I dette grensesnittet kan batterisparemodus slås av og på, i tillegg til
informasjon om forbruk.

Skjermen roterer automatisk her.

Du kan også angi en interaktiv skjermsparer og skriftstørrelse.

12.3 Personlig
1. Posisjon
Aktivere og deaktivere informasjon om posisjon. Når posisjon er
aktivert, er det modus for høy presisjon, energisparing og begrenset
informasjon om enhetsposisjoner.
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12. Innstillinger
2. Kontoer
„Legg til konto“ -funksjonen lar deg legge til en Google- eller
e-postkonto.
3. Språk og inntasting
Velg systemspråk og inndatametode.

d. Angi tid:
Etter at den automatiske bekreftelsen på dato og klokkeslett er slått
av, kan klokkeslettet stilles inn manuelt.
e. Velg tidssone:
Etter at den automatiske bestemmelsen av tidssonen er deaktivert, kan
du stille inn tidssonen selv.
f. Godta 24-timersformatet:
Etter å ha valgt dette alternativet, godtas 24-timersformatet.

Språk: 			Velg systemspråk.
Stavekontroll: 		

Android standard staveverktøy.

Personlig ordbok: 	Legg til eller vis ord eller uttrykk når
det passer deg.
Tastatur og
inndatametode:		
Velg gjeldende inndatametode.

2. Ta utskrift
Hvis ingen plug-ins er installert, indikerer det at det ikke er installert
noen tjeneste for dem. Når utskriftsadapteren er installert, vil den vise
navnet og automatisk søke etter en skriver.
3. Via telefonen

4. Sikkerhetskopiere og tilbakestille
Tilbakestill driftsdata: sletter all data på telefonen

Systemoppdatering: 	Du kan søke etter en ny
programvareversjon under
Systemoppdatering og installere den
hvis den er tilgjengelig.

12.4 System

Status:	
Vis gjeldende batteristatus, batterinivå,
SIM-kortstatus, IMEI, IP-adresse,
Bluetooth-adresse, nettverk,
serienummer og starttid osv.

1. Angi dato og klokkeslett

Juridisk merknad:

Se på den juridiske informasjonen

Modellnummer:

Modellnummeret til telefonen.

a. Bekreft automatisk dag og klokkeslett:
Basert på Internett-data, bekreftes dag og klokkeslett automatisk og
kan slås av og på.
b. Automatisk bestemmelse av tidssonen:
Bruk tidssonen som leveres av nettverket (støttet av nettverket).

Android-versjon:

Se Android-versjonen.

Kernel versjon:

Kjerneversjonen.

Produktnummer 	Se programversjons-nummeret til
telefonen.

c. Angi datoen:
Etter at den automatiske dato- og klokkeslettbekreftelsen er slått av, kan
datoen settes manuelt.
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12.5 Playstore
Klikk på Playstore-ikonet
, for å handle i appen eller laste ned
apper gratis. Hvis du går inn i Playstore for første gang og ennå ikke
har lagt til noen e-postadresse i kontoene, blir du bedt om å oppgi en.
For å fullføre denne prosessen, må du bare følge instruksjonene. Når
kontoen er satt opp og du har tilgang til Playstore, finner du en rekke
mobile applikasjoner i Playstore, som du kan velge etter dine
preferanser og installere på telefonen.

13. Hurtigstart

4. Å sette inn MicroSD-kort

1. Å løsne på skruene til batteridekslet

(Sett inn MicroSD-kortet i pilens
retning som vist på bildet.)

(Vri begge skruene mot klokken for å åpne
batteridekselet.)

2. Å åpne batteridekslet
(Når du har løsnet skruene,
fjerner du batteridekselet.)

5. Å lukke batteridekslet
(For å lukke batteridekselet,
vrir du skruene med klokken.)

3. Å sette inn SIM-kort

6. Ladeprosedyre før første gangs bruk

(Sett inn SIM-kortet (-kortene)
som vist på bildet.)

(Vennligst lad Cyrus-smarttelefonen din i 12
timer før du bruker den for første gang.)
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