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Smarttelefonen är stötsäker, vatten- och dammtät. Den här bruksanvisningen innehåller en beskrivning av
CM17 HYBRID:s funktioner och egenskaper.
Förutom till vanliga telefonsamtal kan CM17 HYBRID användas som bland annat MP3-spelare, videospelare,
kamera och mycket mer.
CM17 HYBRID levereras med ett laddningsaggregat, en USB-kabel och hörlurar. Användning av icke godkända
laddningsaggregat kan orsaka risker och medför att garantin upphör att gälla.
Om din smarttelefon inte fungerar enligt beskrivningen i bruksanvisningen ber vi dig kontakta tillverkaren på
adressen info@cyrus-technology.de

UPPHOVSRÄTT
»

Cyrus förbehåller sig rätten till den slutgiltiga versionen av denna bruksanvisning.

»

Cyrus förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

»	Det är strängt förbjudet att reproducera, använda eller offentliggöra innehållet i denna bruksanvisning utan
skriftligt medgivande från Cyrus.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra teknisk information utan föregående meddelande.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i bruksanvisningen utan föregående meddelande.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens tekniska specifikationer utan föregående meddelande.

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Tel.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de
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1. Säkerhetsinformation
1.1 		Säkerhetsinformation gällande batteriet

1.2 Säkerhetsinformation gällande mobiltelefonen

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

» Förvara mobiltelefonen utom räckhåll för barn.

» Läs igenom hela bruksanvisningen noga.
» Batteriet får endast laddas med original-laddningsaggregatet.

» Mobiltelefonen får inte förvaras i utrymmen med en temperatur på
över 55 °C. Vid alltför hög temperatur kan telefonen skadas, förlora
formen eller smälta.

» Använd inte batteriet i närheten av öppen eld eller kakelugnar, eller
om omgivningstemperaturen är högre än 55°C. Överhettning
orsakar kortslutning i batteriet, vilket kan göra att batteriet utvecklar värme eller rök, förlorar formen eller fattar eld.

» Mobiltelefonen får inte förvaras i utrymmen med en temperatur på
under -25°C. När batteriet sedan flyttas till en plats med normal
temperatur kan det bildas kondens i batteriets inre, vilket i sin tur
kan orsaka skador på kretskortet.

» Använd original-laddningsaggregatet och ladda batteriet enligt
anvisningarna. Användning av andra laddningsaggregat kan
medföra risker. Om batteriet laddas inte laddas med
original-laddningsaggregatet finns det risk för att batteriets
inbyggda skyddsbrytare slutar fungera. Dessutom finns risk för
kemiska reaktioner. Batteriet kan bli mycket varmt, utsöndra rök
och fatta eld.

» Försök aldrig ta isär mobiltelefonen. Felaktig hantering kan orsaka
skador på produkten.

» Bryt förbindelsen mellan batteriet och laddningsaggregatet så snart
batterinivån når 100 %. Överflödig uppladdning kan få batteriet att
överhettas, avge rök eller fatta eld.
» Lägg aldrig batteriet i mikrovågsugnen, i ugnen eller en annan
tryckbehållare. Batteriets konstruktion kan skadas och batteriet kan
bli överhettat, avge rök eller fatta eld. Om du konstaterar att
batteriet läcker (eller om det luktar konstigt) får batteriet inte
komma i närheten av öppen eld, eftersom den läckande
elektrolytvätskan kan fatta eld eller orsaka andra risker.
» Batteriet får inte utsättas för starkt solsken. Batteriet får inte
utsättas för temperaturer över 55 °C. Den inbyggda skyddsbrytaren
i batteriet kan förhindra diverse oförutsedda situationer. Använd
inte batteriet inom ett högspänningsfält, eftersom spänningen kan
förstöra skyddsbrytaren och orsaka skador på batteriet, t.ex. få det
att överhettas eller fatta eld.

» Använd aldrig skarpa kemikalier, lösningsmedel eller frätande
rengöringsmedel när du rengör mobiltelefonen.
» Använd den originalutrustning som rekommenderas av tillverkaren.
Icke godkända tillbehör kan orsaka skador på mobiltelefonen.
» Använd aldrig mobiltelefonen ombord på ett flygplan. Flygplanets
navigationssystem kan påverkas. I många länder finns det regler
som förbjuder användning av mobiltelefoner under flygresan.
» Tänk på omgivningens säkerhet. Använd aldrig mobiltelefonen på
en bensinstation. Vidare bör du aldrig använda telefonen på en
oljeanläggning, kemisk anläggning eller i närheten av brännbara
eller explosiva objekt.
» Tänk på trafiksäkerheten. Var försiktig när du manövrerar ett
fordon. Använd alltid en hands free-anläggning när du talar i
telefon medan du kör.
» Se upp för interferens. När du använder mobiltelefonen bör du hålla
den på så stort avstånd som möjligt från objekt och instrument som
är interferensbenägna. Vi rekommenderar att du håller dig på 2,5 m
avstånd från antennen när du använder telefonen.
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» Se upp för interferens i vårdinrättningar.
Viss medicinsk utrustning kan drabbas av interferens om du
använder en mobiltelefon. Därför är det förbjudet att använda
mobiltelefoner på många sjukhus.
» Välj en lämplig förvaringsmiljö.
Håll mobiltelefonen på avstånd från magnetiska dataminnen.
Strålningen från mobiltelefonen kan radera de uppgifter som
lagrats på den magnetiska enheten.

VARNINGAR
» Användaren får inte reparera någon del av mobiltelefonen själv.
Om du är osäker på om telefonen är skadad eller ej ber vi dig att
omedelbart skicka den till det Cyrus Technology service- och
underhållscenter som anges, så att en av våra kvalificerade tekniker
kan undersöka apparaten. Ta aldrig isär mobiltelefonen på egen
hand. Annars finns risk för att du utsätts för elchock eller
personskador.
» Låt aldrig barn använda mobiltelefonen utan att en vuxen håller
uppsikt. Om barnet hanterar mobiltelefonen på ett olämpligt sätt
kan den och/eller barnet och andra personer skadas. Det finns även
risk för att barnet sväljer mobiltelefonens urtagbara komponenter,
t.ex. SIM- eller SD-kortet.

OBS:
	Innan du testar om telefonen är vattentät måste du
kontrollera att alla skydd sitter 100 % rätt på produktens
öppningar och/eller att skruvarna till batterilocket (om din
modell har ett utbytbart batteri) är ordentligt åtdragna, så
att ingen vätska kan tränga in i apparaten.

2. Introduktion

3. Grundfunktioner

2.1 Sätta i och ta bort SIM-kortet(korten) och
MicroSD-kortet

3.1 Slå på/stänga av telefonen

Stäng av mobiltelefonen,skruva loss batterilocket och ta bort batteriet.
Stoppa nu in SIM-kortet (SIM-korten) eller ett SIM- och ett SD-kort
enligt vad som anges på slitsen, stoppa tillbaka batteriet i enheten och
skruva fast locket

2.2 Ladda batteriet
Ladda batteriet på följande sätt:

5. Rita mönstret igen för bekräftelse.
Tryck på Power-knappen och håll den intryckt för att slå på eller stänga
av mobiltelefonen.
TIPS:
	Det tar några ögonblick innan telefonen har startat helt.
Processen kan ta upp till tre minuter. Om
operativsystemet startas utan att det sitter ett SIM-kort
i telefonen kan vissa av mobiltelefonens funktioner inte
användas i full utsträckning. När du sätter i SIM-kortet
detekterar telefonen automatiskt om kortet kan användas
eller ej.

1. Anslut Micro USB-kabelns ena ände till Micro USB-C-uttaget på
telefonen, och den andra änden till nätaggregatet.

3.2 Låsa och låsa upp displayen

2. Sätt stickkontakten i eluttaget. Batterisymbolen syns på skärmen och
indikerar att telefonen laddas.

Om mobiltelefonen inte används under en längre tid stängs skärmen
av automatiskt, och apparaten kopplar om till standby-läge för att
spara på batteriet.

3. När telefonen är fullt laddad visas en symbol med ett fullt batteri.
TIPS:
	Du kan också ladda mobiltelefonen via ett uttag för
USB-minnen på datorn. Om telefonens batteri har laddats
ur helt kan det hända att det inte går att ladda det via en
USB-kabel. Använd i så fall alltid laddningsaggregatet när
du laddar batteriet till telefonen.

4. Klicka på NÄSTA.

6. Välj OK.
När upplåsningsmönstret är inställt måste du låsa upp skärmen genom
att först skjuta låsikonen upp och sedan rita upplåsningsmönstret.
Om du inte vill ange mönstret varje gång kan du stänga av
skärmlåsläget genom att välja „Ingen“ i säkerhetsinställningarna.
STÄLL IN SKÄRMLÅS » LÖSENORD
1. Välj skärmlås » LÖSENORDSLÅS.
2. Ange minst fyra tecken.

Låsa skärmen/mobiltelefonen: Tryck på Power-knappen.
Låsa upp skärmen/
mobiltelefonen: 		Tryck på Power-knapp för att slå på
skärmen igen. Tryck och håll in
upplåsningsikonen för att låsa upp
skärmen. Om du har ställt in ett
mönster eller lösenord för att låsa upp
kommer din telefon att be dig att rita
mönstret eller ange lösenordet.
HUVUDMENY » INSTÄLLNINGAR » SÄKERHET » SKÄRMLÅS »
STÄLL IN SKÄRMLÅS » MÖNSTERLÅS
1. STÄLL IN SKÄRMLÅS » MÖNSTERLÅS
2. Var uppmärksam på skärmspetsen och provet och välj NÄSTA två
gånger.
3. Dra över skärmen för att ansluta fyra punkter och rita mönstret.

5

3. Välj NÄSTA.
4. Upprepa lösenordet för bekräftelse.
5. Välj OK.
När lösenordet har ställts in måste du låsa upp skärmen genom att
först skjuta låsikonen upp och sedan ange lösenordet. Om du inte vill
ange lösenordet varje gång kan du stänga av skärmlåsläget genom att
välja „Ingen“ i säkerhetsinställningarna.
OBS:
	Stegen för att ställa in en PIN-kod för att låsa upp är exakt
samma som stegen som nämns ovan.

3. Grundfunktioner
3.3 Manövrera pekskärmen

3.4 Hämta IMEI-nummer

3.5 Huvudtangenter

Du kan manövrera pekskärmen genom att trycka på den eller svepa
över den med fingret.

1. HUVUDMENY » INSTÄLLNINGAR » OM TELEFONEN
» STATUSMEDDELANDE

Knapp 		

»

Beskrivning

3.3.1 Optioner

Läs av IMEI-numret

HOME-knapp
(Soft Key)

»

För tillbaka till startskärmen

Du kan utföra diverse åtgärder eller välja olika optioner genom att
trycka på displayen.

2. Öppna uppringningsfältet för telefonappen och ring * # 06 # för att
fråga IMEI-numret.

Task Manager
(Soft-Key)

»

Knappen öppnar Task Manager

3.3.2 Avancerade optioner

Tillbaka-knapp
»
(Soft-Key)			

Du kan öppna fler menyalternativ genom att hålla elementen
nedtryckta. Om du till exempel väljer en kontakt och håller den
nedtryckt kan du välja ytterligare funktioner uppe till höger i
menyn.

Power-knapp

»	Slå på/stänga av apparaten, standby,
aktivera enheten ur standby-läge; håll
knappen intryckt (2 sekunder) för att
starta om /stänga av enheten.

Volymknappar

»	Justerar volymen och kan också användas för att trigga kameran
(ingen väckningsfunktion).

PTT-knapp

»	Om knappen hålls nedtryckt kan
Push to talk/Walkie Talkie-funktionen
användas

SOS-knapp

»	Om knappen hålls nedtryckt kan ett
nödmeddelande skickas till dolt
nöd-nummer

3.3.3 Bläddra
Svep fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster över skärmen.
3.3.4 Flytta element
Tryck på och håll kvar ett element med fingret. Dra det åt önskat
håll och till önskad position.
3.3.5 Zoom
När du tittar på bilder eller webbsidor kan du zooma bilden genom
att trycka snabbt två gånger i rad på skärmen, eller genom att dra
ut två motsatta hörn på bilden.
3.3.6 Snabbsökning
Om du vill hitta en viss person på en kontaktlista kan du helt
enkelt dra fingret uppåt eller nedåt över skärmen, så fortsätter
snabbsökningen automatiskt. Du kan när som helst stoppa en
snabbsökning genom en lång kontaktlista genom att trycka kort på
skärmen.
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Används för att gå tillbaka till
den föregående sidan

3. Grundfunktioner
SOS-knapp

Ficklampa

Volymreglage

PTT-knapp

Välj-knapp

Power-knapp

Hörlurar

USB
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3. Grundfunktioner
3.6 Slå på och stänga av skärmen

3.8 WIFI-inställningar

1. Du kan stänga av skärmen med Power-knappen för att spara på
batteriet, undvika oavsiktlig manövrering via skärmen eller när
skärmen ska rengöras. Tryck på nytt på Power-knappen för att slå
på skärmen igen.

HUVUDMENY » INSTÄLLNINGAR » WIFI

2. Du kan ställa in vilken tid ska ta innan skärmen stängs av
automatiskt via INSTÄLLNINGAR » SKÄRM » STANDBY.

» Nätverksmeddelande: Här kan du ställa in en
meddelandefunktion. Mobiltelefonen meddelar dig när det finns en
offentlig uppkoppling i närheten.

3.9 Telefonens driftstatus

» WIFI: Aktivera WIFI

» WIFI-nätverk: sök efter närliggande WIFI-nätverk:

3.7 Huvudskärm
Du kan placera applikationer som genvägar och widgets på
huvudbildskärmen, och skapa en eller flera huvudbildskärmar genom
att anordna dem. Du kan sedan växla mellan bildskärmsvyerna genom
att skrolla till höger eller vänster.
3.7.1 Lägga till element på huvudskärmen
Anpassa huvudskärmen genom att lägga till appar, widgets och
mappar.

Signalstyrka för 4G-nät

Nedladdning

Signalstyrka för 3G-nät

USB-anslutning

Anslutet GSM-nät

Full batterinivå

Batteriet laddas

Stör ej

WIFI-signalstyrka

Skapa lokal
WIFI-hotspot

Hörlurarna sitter i

Flygplansläge

Nytt meddelande

Väckningstid inställd

Inkommande samtal

Missat samtal

1. Tryck på INSTÄLLNINGAR » WIFI
2. Tryck på WIFI och aktivera funktionen. Mobiltelefonen
söker efter tillgängliga WIFI-anslutningar. Sedan visas en
lista över WIFI-anslutningarna på skärmen.
3. Tryck på ett nätverk för att koppla upp telefonen till det.
Om nätverket skyddas med lösenord uppmanas du att
mata in lösenordet av systemet.
4. Kontakta nätverkets Service-Provider eller administratör
för konkret information om du inte känner till lösenordet.

3.7.2 Flytta element på huvudskärmen
1. Håll fingret tryckt mot det element som ska flyttas.

3.8.1 Ta bort WIFI-nätverk

2. Dra sedan elementet till önskad plats.

Mobiltelefonen kan ställas in så att information om WIFI-nätverk inte
sparas permanent.

3.7.3 Ta bort element från huvudskärmen
1. Håll fingret tryckt mot det element som ska tas bort.
2. Dra sedan elementet till AVINSTALLERA.

1. Slå på WIFI-funktionen.
2. Klicka på nätverksnamnet på det anslutna nätverket på
skärmen för WIFI-inställningar och håll det intryckt.
3. Klicka på den öppnade WIFI-dialogrutan för att ta bort de
sparade anslutningarna.
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3.10 Informationsrad
På statusraden längst upp på skärmen visas nya meddelanden, e-post,
bokade tider, väckarklockan, aktuella händelser med mera.
Här kan du även aktivera/inaktivera funktioner som t.ex. GPS, WLAN
etc. Genom långt tryck på en funktion kommer man till inställningar till
motsvarande funktion.

4. Välj
4.1 Välj område

Tryck och håll ner
-symbolen på det inkommande
samtalgränssnittet och skjut det på den gröna
-symbolen för
att besvara samtalet eller den röda
-symbolen för att avvisa
samtalet.

HUVUDMENY » TELEFON
Slå telefonnumret genom att trycka på siffrorna på pekfältet.
Om du skriver in fel nummer kan du trycka på
siffra i taget.
Håll

för att ta bort en

intryckt om du vill ta bort hela telefonnumret.

För att ringa ett samtal till utlandet trycker du

4.4 Avvisa samtal med ett meddelande
Dra
till
för att skicka ett meddelande till personen som
ringer. Uppringaren får ett textmeddelande med det innehåll som du
har valt, förutsatt att ditt tillgodohavande räcker.

» länge på 0-knappen på pekplattan för att mata in den
internationella anslutningskoden ”+” eller

4.5 Pausa ett samtal

» på 0 två gånger efter varandra på det fysiska
tangentbordet.

Tryck på

Komplettera sedan med landskod (t.sex. 49 för Tyskland) och önskat
telefonnummer. Klicka på Välj-knappen under valfältet för att ringa till
angivet nummer.

1. Tryck på högtalarsymbolen för att föra samtalet via mobiltelefonens
högtalare.
2. Dra ner rullgardinsmenyn och tryck på BLUETOOTH för att använda
Bluetooth-utrustning.
TIPS:
	Innan du använder den här funktionen måste du se till att
mobiltelefonen är ansluten till en Bluetooth-audioenhet och
att apparaterna är sammankopplade.
3. Tryck på pekfältet och mata in telefonnumret.
4. Tryck på LÄGG TILL om du vill lägga till ett samtal.
5. Tryck på SPELA IN om du vill spela in ett samtal.

för att pausa samtalet.

4.6 Stänga av ljudet under ett pågående samtal

4.9 Samtalshistorik
Samtalshistoriken innehåller alla utgående, ingående och missade
samtal.
HUVUDMENY » TELEFON » SAMTALSHISTORIK

4.2 Avsluta samtal
Tryck på

och tryck på „Häng på“ för att avsluta ett samtal.

4.3 Ta emot eller avvisa ett samtal
Vid ingående samtal visas relevanta uppringningsuppgifter på
skärmen. Om du missar ett samtal visas ett meddelande med detaljer i
statusraden.

Tryck på

för att stänga av ljudet.

4.7 Växla mellan aktuella samtal
Du kan växla mellan två pågående samtal genom att helt enkelt trycka
på fältet för ingående samtal.

4.8 Samtalsoptioner
Under ett pågående samtal kan du välja bland följande optioner:
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1. Tryck på

för att ringa upp personen.

2. Tryck på KONTAKTER » ANRUFDETAILS, um Details der Nummer
anzusehen und weitere Optionen zu wählen.

4.10 Nödsamtal
OBS:
	Din operatör har definierat ett eller flera automatiska
nödsamtalsnummer till utryckningstjänster. Eftersom
nödsamtalsnumren varierar mellan olika länder kan det
hända att de sparade nödsamtalsnumren inte fungerar
utomlands. Eventuellt kopplas inte nödsamtalet fram på
grund av nätverksfel, störningar från omgivningen
eller andra fel.

4. Välj

5. Kontakter

HUVUDMENY » TELEFON
(om mobiltelefonen var låst, klicka på nödsamtal).

5.1 Ny kontakt

5.4 Lägg till en kontakt i Favoriter

1. Ange nödnumret.

HUVUDMENY » KONTAKTER,

Du kan spara kontakter som används ofta i förteckningen Favoriter.

2. Klicka på uppringningsikonen för att ringa nödnumret.

, för att öppna inmatningsfältet för en ny kontakt och
tryck på
ange om kontakten ska sparas i telefonen, på SIM-kortet eller i ett
annat minne. Skriv in ett namn på kontakten samt relevanta uppgifter
och tryck sedan på SPARA.

4.11 SOS
HUVUDMENY » SOS

5.2 Säkerhetskopiera kontakter
HUVUDMENY » KONTAKTER » » IMPORT/EXPORT
ANGE VART KONTAKTERNA SKA EXPORTERAS.

För att fastställa numren, som ska underrättas via SOS-knappen, går
du ditt inställningar av telefonnummer. Här kan du spara upp till tre
telefonnummer.

OBS:
	Säkerhetskopior av kontakter sparas på SD-kortet eller i ett
Google-konto.

5.3 Redigera eller ta bort en kontakt
HUVUDMENY » KONTAKTER
Klicka på lämplig kontakt och tryck på
, för att redigera kontakten.
Klicka sedan på ✔ i det övre högra hörnet.
Klicka på relevant kontakt och tryck på
kontakten.
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Öppna kontaktförteckningen.

2.

Markera den önskade kontakten.

3.

Tryck på stjärnsymbolen.

5.5 Ta bort favoriter

Du kan aktivera SOS-knappens funktion genom att skjuta reglaget till
höger. Den visas sedan i grönt.

Under nödmeddelanden kan du ange meddelandet som ska skickas till
lagrade nummer vid tryck på SOS-knappen.

1.

»TA BORT för att ta bort

HUVUDMENY » KONTAKTER » FAVORITER
Öppna Favoriter och därmed också kontaktuppgifterna och tryck
sedan på stjärnsymbolen för att ta bort kontakten från förteckningen
Favoriter.

6. Meddelanden
Du kan skicka och ta emot SMS eller MMS, inklusive filer i
multimediaformat.

OBS:
	Ett SMS växlar automatiskt till MMS-format om du bifogar
en GIF eller en fil. På motsvarande vis växlar ett MMS
automatiskt till SMS-format när du tar bort bilagan igen.

6.5.1 Ta bort flera meddelanden
1. Öppna meddelanden och titta på meddelandelistan.

6.1 Skicka SMS
6.3 Läsa och svara på meddelanden

HUVUDMENY » MESSAGES

1. Tryck på ett meddelande.

2. Klicka på
meddelande.

2. Skriv in ditt svar i textrutan om du vill svara på meddelandet.

längst ner på skärmen för att skriva ett nytt

3. Skriv in mottagarens telefonnummer i mottagarfältet, eller välj en
kontakt ur förteckningen.
4. Klicka på „Ange textmeddelande“ för att skriva ett meddelande.
, för att skicka meddelandet.

OBS:
	En annan metod: Öppna meddelandelistan, klicka på menyknappen och välj Radera, välj meddelanden du vill ta bort
och klicka på Radera i det övre högra hörnet.

6.4 Visa meddelandedetaljer
1. Öppna Messages för att se en förteckning över meddelanden.

6.5.2 Ta bort meddelande
1. Öppna meddelanden och titta på meddelandelistan.

2. Klicka och håll meddelandet.

6.2 Skicka MMS

3. Klicka sedan på VISA DETALJER i menyn som dyker upp.

2. Tryck och håll in meddelandet du vill ta bort.
3. Tryck på

1. Öppna Messages för att se en förteckning över meddelanden.
2. Tryck på
längst ner på skärmen för att skriva ett nytt
meddelande.

för att radera meddelandet.

6.5.3 Redigera meddelandeinställningar
1. Öppna Messages.

3. Skriv in mottagarens telefonnummer i mottagarfältet, eller välj en
kontakt ur förteckningen.

2. Tryck på uppe till höger och sedan på Inställningar.

4. Tryck på„Ange textmeddelande“ för att skriva ett meddelande.
5. Tryck på
till vänster om ditt meddelande för att lägga till ett
klistermärke, foton, ljudfiler eller din plats.
6. Skriv färdigt meddelandet och tryck på
MMS-meddelandet.

2. Tryck och håll in meddelandena.
3. Tryck på TA BORT MEDDELANDEN.

1. Öppna Messages för att se en förteckning över meddelanden.

5. Tryck på

6.5 Ta bort meddelande

, för att skicka
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7. E-post
Du kan enkelt och bekvämt läsa och skicka e-post via telefonen.

7.1 Ange ett e-postkonto
Om det är första gången du använder e-postfunktionen måste du ange
vilket e-postkonto som ska användas resp. lägga till ett nytt konto.
» Gå till huvudmenyn och tryck på e-post eller en annan valfri e-postapp för att öppna applikationen och lägga till ditt e-postkonto.

OBS:
	Vid inkommande e-postmeddelanden visas ett meddelande
på statusraden. Du kan öppna meddelandefliken och läsa
det nya e-postmeddelandet direkt genom att trycka på det.

7.3 Redigera och skicka e-postmeddelanden

7.5 Lägga till e-postkonto
» Tryck på E-MAIL i huvudmenyn för att gå till postlådan.
» Tryck på ikonen uppe till vänster » INSTÄLLNINGAR » LÄGG TILL
KONTO.

» Klicka på E-post i huvudmenyn för att gå till postlådan.
» Sedan kan du lägga till ett nytt e-postkonto.
» Tryck på

i det nedre högra hörnet.

» Ange din e-postadress och lösenord och klicka sedan på NÄSTA.
Systemet ansluter sedan till servern och kontrollerar
automatiskt serverinställningarna. Du kan emellertid också ställa in
dem manuellt.

» Ange mottagaren eller högerklicka på adressikonen i
mottagarfältet för att lägga till CC- eller BCC-e-postadresser.

» Ställ in frekvensen med vilken nya e-postmeddelanden ska hämtas.
Ställ också in ditt huvudkonto, e-postmeddelanden etc. och klicka
på NÄSTA.

» Tryck på INNEHÅLL för att skriva e-postmeddelandet.

» Tryck på E-POST i huvudmenyn för att gå till inkorgen.

» Tryck på
, för att bifoga ett foto, video, ljudfil och / eller andra
dokument till e-postmeddelandet.

» Tryck på

» Tryck på ÄMNE för att lägga till ett ämne i e-postmeddelandet.

» Ge ditt e-postkonto ett namn och vilket namn som kommer att
visas till andra personer som kommer att få e-postmeddelanden
från dig och klicka sedan på Nästa.

» Tryck på
i det övre högra hörnet på skärmen för att skicka
e-postmeddelandet.

» Systemet synkroniserar inställningarna med den registrerade
e-postservern. Sedan kan du använda din e-postadress även via
telefonen.

7.4 Signera e-postmeddelandet

7.2 Läsa e-post

» Öppna e-post.

» När du har konfigurerat ditt e-postkonto klickar du på E-POST för
att öppna din inkorg.

» Gå till Inställningar.

» Tryck på e-postmeddelandet du vill läsa. Det här
e-postmeddelandet öppnas sedan och visas på skärmen med
avsändare, ämne och e-postinnehållet i det nedre området etc.

» Markera ditt e-postkonto.
» Gå till MOBIL SIGNATUR.
» Skriv in din signatur och bekräfta med OK.
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7.6 Redigera och ta bort e-postkonto

» INSTÄLLNINGAR.

» Tryck på e-postkontot som du har huvudinställningar för
inställningar som du vill redigera aviseringar och serverinställningar.

8. Musik
Du kan spela upp musik från MicroSD-kortet eller det interna minnet
med programmet Play Musik.

8.1 Öppna musikbiblioteket

8.4 Spela musik

8.3.1 Skapa en spellista
» Öppna musikapplikationen och titta på listan med ljudfiler.
» Välj musikfilerna som ska läggas till i spellistan. Tryck
på .
» Klicka på LÄGG TILL I SPELLISTA.

Klicka på MUSIK i huvudmenyn. Systemet söker sedan automatiskt
efter ljudfiler i telefonen. Sedan visas ljudfilerna i listan. När du har
öppnat musikapplikationen kan du se fyra flikar: musiker, album, låt
och spellista. Du kan öppna musiken i olika visningslägen.

8.5 Funktioner i Play Musik

» Klicka på SKAPA SPELLISTA.
» Ge den nya spellistan ett namn.
» Klicka på SPARA. Sedan är den nya spellistan med de
valda musikfilerna klar.

8.2 Öppna en musikfil

Öppna musikbiblioteket och välj den musik du vill höra.

8.3.2 Lägg till låtar i spellistan.

Funktion			Användning
Spela upp/Pausa		

Tryck kort

Föregående/nästa låt		

Tryck kort

Snabbspolning framåt/bakåt

Tryck och håll intryckt

1. Öppna musikapplikationen och titta på listan med ljudfiler.

» Öppna MUSIK, välj låtskärmen.

Visa uppspelningslista

Tryck kort

2. Tryck på MUSIKER / ALBUM / LÅTAR / SPELLISTA för att hitta den
musikfil du vill spela.

» Välj musikdokument som du vill lägga till i spellistan. Tryck
på .

Slumpmässig ordningsföljd

Tryck kort

3. Tryck på musikfilen för att spela den.

» Tryck på LÄGG TILL I SPELLISTA.
» Välj målspellista.

8.3 Använda en spellista
Du kan skapa en spellista och spara dina musikfiler i den, så att
musikstyckena spelas upp i den ordningsföljd du har valt eller i
slumpmässig ordningsföljd.

8.3.3 Ta bort en låt från en spellista
» Öppna MUSIK, välj låtskärmen.
» Tryck på spellistan och välj de låtar du vill ta bort.
» Tryck på .
» Välj TA BORT FRÅN SPELLISTAN.
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Upprepa			Tryck kort
Volym			Tryck volymkontrollen uppåt eller nedåt

9. Kamera
Din telefon är utrustad med två kameror. Du kan ta bilder och använda
dem som bakgrund, samt skicka, spara eller ta bort dem. Du kan spara
bilderna på ett MicroSD-kort, i ett moln eller i enhetens interna minne.
OBS:
	Putsa kameran innan du tar bilden för bästa resultat. Vi ber
dig att respektera andra personers rättigheter och intressen.
Informera dig om lokala rättigheter, skyldigheter och seder
innan du tar bilder.

9.2 Spela in ett videoklipp
1. Växla kameran till videoinspelningsläge.
2. Rikta kameran mot målet. Tryck på
för att starta inspelning
av video och tryck på
för att stoppa inspelning av video och
automatiskt spara den inspelade videon.
3. En liten vy (miniatyr) av den senaste inspelade videon visas i
skärmens nedre högra hörn. Klicka på miniatyren för följande
alternativ:

9.1 Ta en bild

» Tryck på SKICKA VIA för att skicka videon som ett meddelande
Vidarebefordra Bluetooth, e-post etc.

1. Tryck på huvudmenyn
och klicka sedan på
för att starta
kameraläget. Du kan välja olika kameralägen längst upp till höger i
appen. I det nedre högra hörnet kan du välja kamerans
ändringsläge och växla från främre till huvudkamera. Att knacka på
skärmen fokuserar.

» Tryck på menyknappen och välj TA BORT tillradera videon.

2. Kameraläget är som standard inställt. Du kan ändra
längst ner på skärmen.
inspelningsläget via
3. Rikta kameran mot målet.
4. Tryck på
för att ta ett foto. En liten vy (miniatyrbild) av det
senaste fotot som visas visas längst ner till höger på skärmen.
Klicka på miniatyren för att se fotona.
» Tryck på

, för att radera fotot.

» T ryck på
bildspel.

och välj BILDSPEL för att spela dina foton som ett

» Tryck på

för att redigera fotot.

» T ryck på och välj ANVÄND SOM för att ställa in fotot som bakgrundsbild och kontaktfoto.
» Tryck på
» T ryck på
format.

för att se detaljer om fotot.
och välj SKRIV UT för att skriva ut fotot i PDF Spara

» Tryck på menyknappen och välj BESKÄR för att beskära videon.
» Tryck på menyknappen och välj STÄNG av, så sparas videon i
kameran och stängs av när den spelas.
» Tryck på menyknappen och välj DETALJER för att se detaljer om
videon.

9.3 Ställa in kameraläge
Tryck på
, för att öppna kamerainställningar och ändra exponering,
effekter, fotografering och andra inställningar.

9.4 Ställa in videoinspelningsläge
Tryck på
, för att öppna kamerainställningarna och ändra ljudinställningar, tidsinställningsintervall, videokvalitet och andra inställningar. Se bild:
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10. Fotos

11. Applikationer
11.1 Klocka

10.2.5 Skär bild

Bildgalleriet kan öppnas för att se fotoalbumet.

När du visar bilden trycker du på

10.1 Visa galleriet

»

10.2.6 Använda en bild som bakgrund eller kontaktfoto

Gå till huvudmenyn och tryck på BILDER för att se fotoalbumet. I
galleriet kan du se bilder från MicroSD-kortet och telefonen, både bilder
som du tagit med kameran och bilder från nätet och från andra kameror.

1. Tryck på miniatyrbilderna för kameran i albumet för att se
bilder.
2. Tryck sedan på för att öppna menyalternativ och klicka
sedan på Ställ in bild som.

10.2 Redigera bilder

3. I popup-fönstret väljer du BAKGRUND för att använda
bilden som bakgrund. Välj mellan startskärmen och
låsskärmen.

10.2.1 Visa bilder
1. Tryck på bildgalleriet för att öppna och visa albumet.

10.2.7 Detaljer

2. Tryck på ett album i listan för att öppna det. Sedan visas
bilderna från detta album i förhandsgranskningsformat.

Öppna en bild och tryck på
om bilden.

3. Tryck på en miniatyrbild för att se den i stort format.

10.2.8 Skriv ut

10.2.2 Visa bildspel

Tryck på

1. Om du öppnar ett album visas bilderna på albumet i
förhandsgranskningsformatet.
2. Klicka på miniatyrbilder i albumet för att se bilderna.
3. Tryck på »SPELA BILDSPEL för att spela alla bilder i
albumet i ett bildspel.
10.2.3 Redigera bilder
När du tittar på en bild kan du redigera bilden genom att trycka på
nertill på skärmen.

»

1. Gå till huvudmenyn och öppna klockan.
2. Du kan välja bland funktionerna väckarklocka, klocka, timer och
stoppur.

11.2 Almanacka
1. Öppna almanackan via huvudmenyn.
2. Tryck på symbolen uppe till vänster för att visa ytterligare alternativ.

, och sedan på Info för mer detaljer

3. Tryck på
4. Tryck på

» SKRIV UT, för att spara bilden som en PDF.

för att skapa en ny händelse.
för att uppdatera kalendern.

11.3 Miniräknare

10.2.9 Ta bort bilder
Tryck på

, för att ta bort en bild.

1. Gå till huvudmenyn och öppna miniräknaren.
2. Skriv in ditt räkneproblem.

10.3 Dela en bild

3. Klicka sedan på EQUAL SIGN.

1. Öppna bilden du vill dela från galleriet.

4. Skjut den högra färgade fältet till vänster för att starta „Senior
Panel“ och göra mer aritmetik.

2. Tryck på
i det övre högra hörnet för att dela bilden med andra
via meddelande, Bluetooth, e-post eller en tredje part.

10.2.4 Vrida bilder
När du visar en bild trycker du på
90 grader åt vänster.

, för att beskära bilden.

, för att rotera bilden
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12. Inställningar

11. Applikationer
11.4 Förvalta filer

11.6 Ljudinspelning

Tryck på INSTÄLLNINGAR i huvudmenyn.

Med filförvaltaren eller appen Files kan du se och förvalta de filer och
mappar som finns i telefonen eller i minnet.

Öppna huvudmenyn och tryck på Ljudinspelning.

12.1 WIFI och internet

FILHANTERING:
Visa och hantera filer på SD-kortet och intern lagring: Öppna appen.
1. Tryck på
, för att bläddra i mappar, låtar, videor, APK och annan
information du behöver.
2. Tryck på
för att skapa en ny mapp.
Redigera namnet och tryck på „OK“.
3. Tryck på för att visa menyalternativ.
Tryck på VÄLJ FILER OCH MAPPER och välj filer och mappar för att
dela, kopiera och klippa dem.
4. Tryck på , för att visa menyalternativ.
Tryck sedan på ORDNA MED. Du kan sortera efter typ, namn, storlek
och datum.

1. Tryck på

, för att starta inspelningen.

2. Tryck på

, för att stoppa inspelningen.

3. Tryck på

, för att spela den inspelade ljudfilen.

1. Tryck på WIFI för att gå in i WIFI-gränssnittet och skjut
sedan regulatorn till På / Av.
2. Så snart WIFI är på, kan du söka efter WLAN-anslutningar
i närheten. När du har loggat in i ett WIFI-nätverk kan du
ansluta din telefon via WIFI.
12.1.2 Bluetooth

11.7 Ficklampa

1. Om du vill se Bluetooth-skärmen klickar du på Bluetooth
och slår sedan på eller av den.

Dra statusraden nedåt och tryck sedan på ficklampan för att tända
eller släcka den.
Alternativt kan du tända/släcka ficklampan genom att hålla
ficklampsknappen nedtryckt till höger på enheten.

5. Tryck på , för att visa menyalternativ.
Tryck på VISA / DÖLJ DOLDA FILER.

2. När du har aktiverat Bluetooth kan du söka efter
närliggande Bluetooth-hotspots. När du har anslutit till
Bluetooth kan du överföra dokument, foton etc. till en
annan Bluetooth-enhet.
3. Tryck på , för att uppdatera och byta namn på enheten
och visa mottagna dokument.

11.8 FM-radio
11.5 Stoppur

12.1.1 WIFI

12.1.3 SIM

1. Tryck på klockan i huvudmenyn och markera sedan stoppuret.

Gå till huvudmenyn och öppna radion (du måste sätta i hörlurarna när
du vill använda radion, eftersom de fungerar som antenn).

2. Tryck på STARTIKONEN för att schemalägga.

1. Tryck på

3. Tryck på STOPP, för att stoppa tidtagningen.

2. Tryck på

4. Tryck på RESET, för att rensa tiderna.

3. Tryck på
, för att söka efter radiostationer som är före den
aktuella radiofrekvensen.

, för att slå på radion.
, för att se listan över radiostationer.
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1. När du har satt i SIM-kortet kan du se nätverksoperatören
och sätta på eller stänga av SIM-kortet.
OBS:
	Om du använder enheten med två SIM-kort är användningen
av ett micro SD-kort endast möjligt med utvalda enheter.
Informera dig själv om detta på vår webbplats under teknisk
data för respektive modell.
2. Föredraget SIM-kort: SIM-kortet för mobila datanätverk.

12. Inställningar
12.1.4 Dataanvändning
Titta på mobildataförbrukningen för varje applikation på SIM 1 och
SIM 2.
12.1.5 Mer
a. Flygplansläge
Ställ in flygläget på / av genom att skjuta omkopplaren åt vänster
/ höger.
b. NFC
Aktivera NFC för att ansluta din enhet till andra enheter för
datautbyte.
c. Nätverksdelning och bärbara hotspots
Efter att ha angett nätverksdelningen och det portabla
hotspot-gränssnittet kan telefonen väljas som en bärbar
WLAN-hotspot, där dataförbindelsen delas med flera enheter
samtidigt. Telefonen kan anslutas med en USB-kabel för att dela
dataförbindelsen med datorn. Med Bluetooth-baserad
nätverksdelning kan du använda telefonen som en Bluetoothbaserad delningshotspot för att dela telefonens dataförbindelse
med en annan enhet.
d. VPN
OBS:
	Innan du använder VPN måste en PIN eller lösenord ställas
in för att låsa skärmen.
Tryck på „+“ -ikonen i det övre högra hörnet och lägg till en ny
VPN. Ange namn, serveradress, användarnamn och lösenord för att
ansluta telefonen till VPN. Efter en lyckad anslutning kan du logga
in på webbplatser i andra länder.
OBS:
	Du måste själv lägga till VPN-serverns adress,
användarnamn och lösenord.

e. Mobilt nätverk
Om du öppnar gränssnittet via mobilnätet kan du slå på och stänga
av mobildataflödet och dataroaming, ställa in åtkomstpunkten och
välja nätoperatören och den önskade nätverkstypen.

2. ljud

Tillgångspunktens namn:
Visa och lägg till åtkomstpunkt.

3. Apps

Nätoperatörer:
Välj nätoperatör.

Enhetens toner kan ställas in i den här menyn.

Telefonens applikationer kan hanteras och visas i den här menyn.
4. Minne

Föredragen nätverkstyp:
Ställa in SIM-kortets nätverksläge.

I detta gränssnitt kan telefonens interna och externa minne hanteras
och följande detaljer kan visas:

12.2 Anordning

» Total intern lagring

1. Skärm

» Internt minne finns fortfarande tillgängligt

Enhetsskärmen kan anpassas.

» MicroSD: s totala kapacitet

ljusstyrka:

» MicroSD-lagring fortfarande tillgänglig

Justera skärmens ljusstyrka.

Anpassningsbar
Skjut strömbrytaren på / av. Skärmens
ljusstyrka: 	ljusstyrka kan således anpassas till det
omgivande ljuset.

» Installera och avinstallera microSD-kortet

MiraVision: 	Gör inställningar som Standard, Vacker och
Anpassad etc.

5. Batteri

Bakgrund:

För inställning av bakgrunden.

Viloläge:

Tid som måste gå innan skärmen stängs av.

Batterisparläget kan slås på och stängas av i detta gränssnitt, samt
information om batteriförbrukning.

När du vrider enheten: Skärmen roterar automatiskt här.
En interaktiv skärmsläckare och teckenstorlek kan också ställas in.

12.3 Personligen
1. Plats
Aktivera eller inaktivera platsinformation. När den är aktiverad finns
det lägen för hög precision, energisparande och begränsad information
om enhetens position.
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12. Inställningar
2. Konton
Funktionen „Lägg till konto“ låter dig lägga till ett Google- eller
e-postkonto.
3. Språk och inmatningsmetod
Välj systemspråk och inmatningsmetod.
Språk: 			Välj systemspråk.
Stavningskontroll :

d. Ställ in tid:
När den automatiska datum- och tidsbekräftelsen har stängts av kan
tiden ställas in manuellt.
e. Välj tidszon:
När den automatiska tidszonerna har avaktiverats kan du själv ställa
in tidszonen.
f. Ställ in 24-timmarsformatet:
När du har valt det här alternativet ställs 24-timmarsformatet in.

Android standard stavverktyg.

Personlig ordbok: 	FLägg till eller visa ord eller fraser när
det passar dig.

2. Skriva ut

Tangentbord och
inmatningsmetod:	
Välj den aktuella inmatningsmetoden.

Om inga plug-ins är installerade, indikerar det att ingen tjänst har
installerats för dem. När utbyggnadsprogrammet är installerat kommer
det att visa namnet och automatiskt söka efter en skrivare.

4. Säkerhetskopiera och återställ

3. Om telefonen

Driftdata reset: tar bort all data på din telefon

Systemuppdatering: 	Du kan använda den här funktionen för
att uppdatera firmwareversionen.

12.4 Systemet
1. Ställ in datum och tid
a. Bekräfta automatiskt dagen och tiden:
Baserat på internetdata bekräftas dag och tid automatiskt och kan slås
på och av.
b. Automatisk bestämning av tidszonen:
Använd den tidszon som tillhandahålls av nätverket
(stöds av nätverket).

Status:	
Visa aktuell batteristatus, batterinivå,
SIM-kortstatus, IMEI, IP-adress,
Bluetooth-adress, nätverk, serienummer
och starttid etc.
Rättslig information:

Läs den rättsliga informationen

Modellnummer:

Telefonens modellnummer.

Android-version:

Visar Android-versionen.

Kernel Version:

Kärnversionen.

Build-nummer 	Visar mobiltelefonens
programvaruversion.

c. Ställ in datumet:
Efter att den automatiska datum- och tidsbekräftelsen har stängts av kan
datumet ställas in manuellt.
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12.5 Playstore
Tryck på Playstore-ikonen
för att göra inköp i applikationen eller
ladda ner gratisappar. Om du besöker Playstore för första gången och
inte har angett någon e-postadress till ditt konto uppmanas du nu att
lägga till en e-postadress. Följ instruktionerna för att slutföra processen. När du har upprättat ett konto kan du använda Playstore, där du
hittar många olika mobila applikationer, som du fritt kan välja bland
och installera på din telefon.

13. Snabbstart

4. Sätta in MicroSD-kortet

1. Lossa skruvarna på batteriluckan

(Sätt in ditt MicroSD-kort i pilens
riktning såsom visas på bilden.)

(Vrid båda skruvarna moturs för att öppna
batteriluckan.)

2. Öppna batteriluckan
(Ta bort batteriluckan när du
har lossat skruvarna.)

5. Stänga batteriluckan
(För att stänga batteriluckan
skruvar du fast skruvarna medurs.)

3. Sätta in SIM-kortet (SIM-korten)

6. Laddningsprocess innan första användningen

(Sätt in ditt (dina) SIM-kort såsom
visas på bilden.)

(Ladda upp din Cyrus-Smartphone i 12 timmar
innan den första användningen..)
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