MANUAL

CS45 XA
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Mange takk

Innholdsfortegnelse

For kjøpet av smarttelefonen CS45 XA fra Cyrus Technology.

1. Sikkerhetsinformasjon
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Denne telefonen er støtbestandig, vann- og støvtett. I denne veiledningen blir funksjoner og egenskaper til
CS45 XA forklart.

1.1
1.2
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I tillegg til de vanlige samtalefunksjonene, tilbyr CS45 XA tilleggsfunksjoner som MP3-spiller, videospiller, kamera
og mange flere.
I leveransen til CS45 XA er det en lader, USB-kabel, hodetelefoner og en skjermbeskytter. Ikke godkjente ladere
kan representere en fare og ugyldiggjøre garantikrav.
Hvis smarttelefonen din ikke virker slik som brukerhåndboken forteller, meld fra til produsenten på
info@cyrus-technology.de

Sikkerhetsinstrukser batteri
Sikkerhetsmerknader mobiltelefon

2. Hurtigstart
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3. Innføring
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Sette inn og fjerne SIM-kort/kortene og microSD-kortet
Ta ut batteriet
Opplading av batteriet via strømforsyning og USB-C-kabel
Batterioppladning via en induktiv hurtigladestasjon

4. Basisfunksjoner
4.1
4.2

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-Mail: 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
vforhindre inntrenging av vann.

2. Hurtigstart

MERKNAD
Enheten er utstyrt med to folier fra fabrikken. Folien med flik kan
fjernes og kastes først. Den andre folien er plassert svært nøyaktig
under den første folien på skjermen. Du kan tydelig se folien på kanten
av skjermen og på frontkameraet. Vi anbefaler at du ikke fjerner folien
før den har fått riper og begrenser bruken. I emballasjen til enheten
din er en folie av hardt glass, som er beregnet for senere montering.
Denne filmen er mer ripebestandig enn den fabrikkmonterte og mye
mer behagelig å bruke. Vi har lagt ut videoinstruksjoner for montering
av folien på YouTube-kanalen vår „Cyrus Technology“.
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3. Innføring

4. Basisfunksjoner

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

2. Plugg støpselet inn i kontakten. Batteriikonet vises deretter dynamisk,
noe som indikerer at enheten lader.

Slå av telefonen og åpne kortplassen på baksiden ved hjelp av det
medfølgende verktøyet. MicroSD-kortet kan settes inn i skuffen til
venstre. SIM1 og SIMSlot2 kan settes inn i de tilstøtende sporene.
SIM-formatet for begge kortene er Nano-SIM. Du kan åpne og ta ut
SIM-enheten ved å skyve den med fingeren. Du kan deretter plassere
SIM-kortet/kortene på kontaktene. Pass på at SIM-kortet blir plassert
med kontaktflaten på kontaktene og blir justert korrekt. Hakket på
SIM-kortet/kortene må være øverst til venstre, i flukt med
skufferammen. Etter at SIM-kortene er satt inn riktig, kan SIMskuffen lukkes og kneppes igjen. Til slutt må kortsporet være lukkes
med dekselet før enheten kan tas i bruk.

3. Når oppladingen er fullført, vises symbolet for et fulladet batteri.

TIPS:
	Bytt bare SIM-kort og MicroSD-kort når enheten er slått av.
Ikke bytt kortene i stand-by-modus, da dette også kan skade
kortene.

Batteriet er fast installert og skal ikke fjernes.

Hold av-/på-knappen inne lenge for å slå telefonen av eller på.

TIPS:
	Du kan også lade opp mobiltelefonen din via en
USB-datatilkobling 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.

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.

3.4 Batterioppladning via en induktiv hurtigladestasjon

4.2 Låse og låse opp skjermen

Lad opp batteriet på følgende måte:

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.

1. Koble den induktive hurtigladestasjonen via den medfølgende
MicroUSB-kabelen til strømforsyningen.

Låse skjerm/mobiltelefon:
2. Plugg strømadapteren i kontakten.

3.2 Ta ut batteriet

4.1 Slå telefonen på/av

3. Plasser smarttelefonen din på den induktive hurtigladestasjonen for
å begynne å lade.
4. Batteriikonet vises deretter dynamisk, noe som indikerer at enheten
lader.

MERKNAD:
	Batteriet på telefonen må bare fjernes eller byttes ut av
autoriserte medarbeidere fra Cyrus. Ved å gjøre det selv
bortfaller garantien

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-Managerknappen en gang, kan skjermen vekkes
og låses opp direkte hvis «Sveipe» er
satt som skjermlås.
4.2.1

Ansiktsgjenkjenning

ÅPNE
INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING » SMARTLÅS

3.3 Opplading av batteriet via strømforsyning og
USB-C-kabel
Lad opp batteriet på følgende måte:

1. Velg PÅLITELIGE ANSIKTER og les informasjonen.

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

2. Velg «OPPSETT og les informasjonen.
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4.

Basisfunksjoner
4.2.4

4. Klikk på TILLAT.

Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke
på en knapp, kan den låses opp ved å legge inn en PIN-kode.
PIN-koden definerer du som følger:

5. Følg anvisningene på skjermen.
4.2.2

2. Velg PIN og les gjennom informasjonen.

Mønster

Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke
på en knapp, kan den låses opp ved å legge inn et mønster.
Mønsteret definerer du som følger:
1. Åpne INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING »
SKJERMLÅS

Pin-kode

1. Åpne INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING
» SKJERMLÅS

Sveipe

INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING » SKJERMLÅS
Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke
på en knapp, kan du låse den opp ved å sveipe med en finger fra
bunnen til toppen av skjermen.
4.2.3

4.3 Åpne hovedmeny og app-utvalg

3. Klikk på VIDERE.

4.2.5

Slå på skjermen og sveip nedenfra og opp på startskjermen.

4.4 Betjene touch-skjermen
Du kan betjene berøringsskjermen ved å trykke og sveipe med
fingeren.

3. Hvis du er innforstått med det, bekreft med JA.

4.4.1

4. Skriv inn PIN-koden din, som skal bestå av minst fire sifre,
og klikk NESTE.

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

5. Gjenta innskrivingen og velg BEKREFT.

4.4.2

6. Nå definerer du hvordan varsler skal vises på låseskjermen
din, og klikker til slutt på FULLFØRT.

Du kan få tilgang til flere menyalternativer ved lengre trykk. Hvis
du for eksempel trykker og holder inne et nummer i Kontakter,
dukker det opp en hurtigmeny, og du kan velge ekstra funksjoner
fra menyen.

Passord

Utvalg

Avanserte valg

Etter at du har aktivert skjermen til mobiltelefonen din ved å trykke
på en knapp, kan den låses opp ved å legge inn et passord. Du angir
passordet som følger:

4.4.3

4. Trykk og hold på en av de ni punktene.

1. Åpne INNSTILLINGER » SIKKERHET OG PLASSERING
» SKJERMLÅS

4.4.4

5. Dra med fingeren din til det neste punktet til det oppstår
et personlig mønster som du må angi på nytt for å kunne
låse opp skjermen.

2. Velg Passord og les gjennom informasjonen.

Hold et element med fingeren og trekk det deretter i ønsket retning
og posisjon.

3. Hvis du er innforstått med det, bekreft med JA.

4.4.5

4. Skriv inn passordet ditt, som skal bestå av minst fire sifre,
og klikk NESTE.

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.

2. Velg MØNSTER og les gjennom informasjonen.
3. Hvis du er innforstått med det, bekreft med JA.

6. Klikk på VIDERE.
7. Gjenta det tidligere tegnet mønsteret og velg deretter
BEKREFT.
8. Nå definerer du hvordan varsler skal vises på låseskjermen
din, og klikker til slutt på FULLFØRT.

5. Gjenta innskrivingen og velg BEKREFT.
6. Nå definerer du hvordan varsler skal vises på låseskjermen
din, og klikker til slutt på FULLFØRT.
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Bla

Sveip fingeren opp eller ned på skjermen, til høyre eller til venstre.

4.4.6

Flytte elementer

Zoome

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

4. Basisfunksjoner
1. I skjermbildet »Innstillinger«, trykk
på programmerbar knapp.
2. Deaktiver PTT-modus og/eller programmerbar modus.
3. Nå kan du tilordne funksjoner til den
tilsvarende knappen.
4. Velg funksjonen som tasten skal
tilordnes, og bekreft med OK.

kontakter, kan du når som helst stoppe gjennomgangen ved å
trykke på skjermen.

4.5 Søking etter IMEI-nummeret
1. Åpne HOVEDMENY » INNSTILLINGER » SYSTEM » AVANSERT
» VIA TELEFONEN » STATUSMELDING
Finn IMEI-nummeret på listen.
2. Åpne tastaturet til telefonappen, og ring * # 06 # for å finne
IMEI-nummeret.

4.6 Hovedknapper
Knapp 		

»

Beskrivelse

HHJEM-knapp

»	Tilbake til startskjermen, aktiver
skjermen

Task-Manager

»	TKnappen åpner de sist brukte appene
i tillegg til at den aktiverer og låser
opp skjermen

Tilbake-knapp

»	Gå tilbake til forrige side, aktiver
skjermen

Av-på-knapp

»	Slår av/på, setter enheten i
dvalemodus, vekker fra dvalemodus;
hold inne (2 sekunder) for å starte på
nytt / slå av eller for å ta skjermdump;
hold inne lenger (8 sekunder) tvinger
enheten til å starte på nytt

Volumknapper

»

SOS-knapp

»	1. Trykk i skjermbildet »Innstillinger«
på programmerbar knapp.
2. Aktiver SOS-knappen.
3. Trykk fort på SOS APP-ikonet eller
trykk kort på SOS-knappen.
4. Trykk nå på Hjelp for å lære mer om
hvordan du setter opp nødnumrene.

Justerer volumet

PTT-knapp og
»
Du kan tilordne forskjellige
programmerbar knapp	eller applikasjoner til PTT-knappen og
den programmerbare knappen.
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4. Basisfunksjoner
SOS-knapp

USB Hodetelefon

Volumknapper

PTT-Tast

Programmerbar
knapp

Av-på-knapp

Hjem-knapp
Task-Manager

Tilbake-knapp
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4. Basisfunksjoner
4.7 Slå skjermen på og av

4.9 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 » NETTVERK OG INTERNETT » WLAN

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

» Aktivere WLAN automatisk: WLAN blir automatisk aktivert og
koblet til i nærheten av kraftige, lagrede nettverk,som for eksempel
hjemmenettverket ditt.

3. Den automatiske aktiveringen av skjermen kan slås på under
INNSTILLINGER »SKJERM» AVANSERT.

4.8 Hovedskjermbildet

4.8.3

Klikk på elementet som skal fjernes, og hold fingeren på det. Dra
det deretter til AVINSTALLERE og slipp deretter elementet for
deretter å bekrefte operasjonen med OK.

USB-tilkobling

Anvendt GSM-nett

Full batterilading

Batteriet lader

Ikke forstyrr

1. Trykk på INNSTILLINGER » WLAN
» NETTVERK OG INTERNETT » WLAN

WLAN-signalstyrke

Lokalt WLAN-hotspotåpnet

2. Velg WLAN og slå det på. Mobiltelefonen søker etter
tilgjengelige WLAN-tilkoblinger. Deretter vises de
WLAN-nettverkene som har blitt funnet i listen.

Hodetelefon er tilkoblet

Flymodus

Ny melding

Alarm på

Samtale

Ubesvart samtale

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.

Flytte elementer ut på hovedskjermen

Slette elementer fra hovedskjermen

3G-nett signalstyrke

» WLAN Nettverk: søke etter omliggende WLAN-nettverk:

Legge til elementer til hovedskjermen

Hold nede elementet du vil flytte, og hold det med fingeren. Dra
deretter elementet til ønsket posisjon.

Last ned

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

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.
4.8.2

4G-nett signalstyrke

» Bruke WLAN: Slå på WLAN for bruk

På hovedskjermen kan man bla mot høyre og venstre, og applikasjoner
som for eksempel snarveier og widgets kan legges til og
brukertilpasses.
4.8.1

4.10 Driftstatus telefon

4.11 Info-linje
4.9.1

Slette WLAN-nettverk

Du kan angi at telefonen ikke skal lagre informasjon om
WLAN-nettverk permanent.
1. Slå på WLAN-funksjonen.
2. Klikk på LAGREDE NETTVERK i listen
3. Klikk på nettverket du vil glemme, og bekreft deretter med
FJERN.
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Statuslinjen øverst på skjermen viser nye meldinger, e-postmeldinger,
avtaler, alarmer, løpende hendelser og mer.

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.

6.
5.3.2

1. Gå til hovedmenyen.

HOVEDMENY » TELEFON

2. Trykk og hold inne appen du vil avinstallere.

Trykk numrene på talltastaturet for å angi et telefonnummer.

3. Dra appen litt til siden på skjermbildet.

Hvis du angir et feil nummer, kan du trykke på
ett etter ett.

for å slette dem,

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

og holder den

5. Plasser appen der, og bekreft til slutt med OK.

1. Gå til menyen og åpne Playstore.
5.3.3

Slette via Playstore
1. Gå til hovedmenyen/Playstore

5.2 Last ned og installer apper
1. Velg en app fra søkeresultatene og velg INSTALLER.
2. Du kan se fremdriften for installasjonen på statuslinjen og
animasjonen i Playstore.

For å ringe til utlandet, trykk og hold inne 0-tasten for å oppgi den
internasjonale tilkoblingskoden »+«. Klikk på Velg-knappen under
talltastaturet for å ringe det angitte nummeret.

2. Søk etter appen du ønsker å vil avinstallere.
3. Velg appen i søkeresultatene og klikk på AVINSTALLERE.
4. Bekreft det til slutt med OK.

6.2 Avslutte samtale
Klikk på den røde håndsettknappen for å avslutte en samtale.

6.3 Svare på eller avvise en samtale

3. Klikk ÅPNE for å åpne appen.

Når du mottar et anrop, vises relevant innringerinformasjon på
skjermen. Hvis du har gått glipp av en samtale, vil du motta en melding
og varsel i statuslinjen.

5.3 Avinstallere Apper

» Sveip oppover på håndsettikonet for å svare på samtalen.

For å avinstallere en app finnes det forskjellige muligheter. Vi viser deg
tre alternativer nedenfor.
5.3.1

6.1 Ringe

4. Øverst til høyre finnes alternativet AVINSTALLERE.

5.1 Søke etter apper

2. Trykk på søkefeltet øverst og skriv inn navnet på appen.

Slette via hovedmenyen

Velge

» Sveip nedover på håndsettikonet for å avvise samtalen.

Slette via innstillingene

6.4 Avvise med melding

1. Gå til HOVEDMENYEN »INNSTILLINGER
» APPER OG MELDINGER

Flytt meldingsikonet på håndsettikonet, og slipp det for å sende
meldingen til den som ringer. Deretter vil innringeren få informasjon
via den valgte meldingen, hvis kreditten din er tilstrekkelig.

2. Søk i listen etter appen du ønsker å avinstallere.
3. Velg appen og klikk på AVINSTALLERE.
4. Bekreft det til slutt med OK.
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6. Velge

7. Kontakter

6.5 Sette en samtale på vent

6.9 Samtalelogg

Trykk på

Samtalehistorikken inkluderer alle oppringte, mottatte og ubesvarte
anrop.
HOVEDMENY » TELEFON » SAMTALELOGG

, for å sette samtalen på vent.

6.6 Slå av lyden under samtalen

1. Klikk på høyre side av håndsett-knappen for å ringe tilbake.

Trykk på

2. Klikk på oppføringen for flere alternativer.

, for å slå av lyden under samtalen.

6.7 Bytte mellom pågående samtaler

6.10 Nødanrop

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

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. Det europeiske nødnummeret 112 kan likevel nås
gebyrfritt fra alle fastnett og mobiltelefoner i alle EUs
medlemsland i alle nødsituasjoner. Nødanropet kan under
visse omstendigheter ikke gjennomføres på grunn av
nettverket, miljøet eller andre hendelser.

6.8 Samtalevalg
Under en samtale er følgende alternativer tilgjengelige:
1. Klikk på høyttalerikonet for å snakke via høyttaleren på
mobiltelefonen.
2. Trekk ned rullegardinmenyen og klikk på BLUETOOTH for å bruke en
Bluetooth-enhet.
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.
4. Klikk på LEGG TIL for å legge til en samtale.
5. Klikk på OPPTAK for å spille inn en samtale.

INNSTILLINGER » PROGRAMMERBARE KNAPPER
» AKTIVER SOS-KNAPPEN
(hvis mobiltelefonen var låst, klikk da på nødanrop).
1. Trykk og hold inne SOS-knappen.
2. Gå til INNSTILLINGER SAMTALENUMMER og skriv inn
nødnummeret ditt. Bekreft deretter med avmerkingen i øverste
høyre hjørne.

Opprette og administre liste over personlige eller bedriftskontakter
som er lagret på mobiltelefonen. Synkronisert kontakt med deponerte
kontoer kan begrenses, avhengig av hvordan
tillatelsene gis. Kontakter kan opprettes, redigeres eller slettes.

7.1 Ny kontakt
HOVEDMENY » KONTAKTER,
Klikk på „+“ for å vise dialogboksen for en ny kontakt, og velg
deretter om du vil lagre denne kontakten på telefonen eller et annet
sted.
Skriv inn navnet på kontakten og annen relevant informasjon, og klikk
deretter på LAGRE.

7.2 Sikre kontakter
HOVEDMENY » KONTAKTER » » INNSTILLINGER» EKSPORTERE
Velg hvor du vil at kontaktene skal eksporteres. Flere valg er mulig.
MERKNAD:
Sikkerhetskopi av kontakter bruker minnet til SD-kortet eller
en lagret e-postkonto.

7.3 Redigere en kontakt
1. Klikk på den aktuelle kontakten.
2. Trykk på REDIGERE KONTAKT.
3. Når redigeringen er ferdig, trykk på LAGRE.

3. Gå til NØDMELDING, og skriv deretter inn en melding til
mottakeren av nød-SMS. Bekreft deretter med avmerkingen i
øverste høyre hjørne.

7.4 Slette en kontakt

4. For mer informasjon, velg HJELP.

1. Klikk på den aktuelle kontakten.
2. Klikk øverst til høyre på
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7. Kontakter

8. Meldinger

3. Trykk på SLETT.

Du kan sende og motta SMS eller MMS inkludert multimediefiler.

4. Bekreft med SLETT.
Det er mulig å slette flere kontakter ved å velge en kontakt ved å
trykke på den og holde inne knappen en lengre periode og deretter
øverst i
velge flere kontakter som skal slettes. Trykk til slutt på
skjermbildet for å bekrefte sletteprosessen. Ønsker du å slette alle
kontaktene kan du markere og til slutt klikke øverst til høyre på og
klikke på ALLE VALGTE. Trykk til slutt på
,for å avslutte prosessen.

8.3 Lese og svare på meldinger
1. Klikk på en melding.

8.1 Sende SMS

2. Hvis du ønsker å svare, skriv inn svaret i tekstfeltet.

HOVEDMENY » MELDINGER
1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.

8.4 Se meldingsinformasjon

2. Klikk på STARTE CHAT for å skrive en ny melding.

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.
2. Klikk på en melding slik at den åpnes.

Du kan legge ofte brukte kontakter til favorittene dine.

3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg
en kontakt fra listen.

1. Åpne kontaktene dine.

4. Skriv nå inn tekstmeldingen din i tekstvinduet.

2. Klikk på den ønskede kontakten.

5. Klikk på

7.5 Legg en kontakt til favorittene dine

3. Klikk på stjernesymbolet.

3. Gå øverst til høyre på og velg DETALJER.

, for å sende meldingen.

8.5 Slette melding(er)

8.2 Opprette og sende MMS

1. Marker en eller flere meldinger, og velg deretter
skjermen.

7.6 Slette favoritter

1. Åpne Meldinger og se på meldingslisten.

2. Bekreft valget med SLETT.

HOVEDMENY » TELEFON » FAVORITTER

2. Klikk på STARTE CHAT for å skrive en ny melding.

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

3. Tast inn mottakerens telefonnummer i mottakerboksen, eller velg
en kontakt fra listen.
4. Skriv nå inn tekstmeldingen din i tekstvinduet.

, for å sende

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.
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1. Åpne meldinger.
2. Velg øverst til høyre og deretter Innstillinger.

5. Klikk på »+« for å legge til et vedlegg eller en GIF.
6. Når du er ferdig med å skrive meldingen, klikk på
MMS.

8.6 Endre på meldingsinnstillinger

øverst på

9. E-post
Med telefonen kan du komfortabelt lese og sende e-post.

9.3 Redigere og sende e-post

» Fortsett som beskrevet i 9.1.

9.1 Angi e-postkontoer

» Klikk på e-post-appen din i hovedmenyen for å åpne innboksen.
(Som grunnlag for veiledningen tjener her app-en Gmail).

9.6 Redigere og slette en e-postkonto

Hvis du bruker e-postfunksjonen for første gang, må du angi eller legge
til e-postkontoen din.

» Klikk på „+“ nederst til høyre for å skrive en ny e-post.

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

» Velg tilbyderen av e-postadressen din, f.eks Google, Outlook, Yahoo,
osv.

» Skriv deretter emnet til posten i »emne«.

» Skriv inn e-postadressen din og klikk på NESTE.

» Trykk på SKRIV E-POST for å skrive inn tekstinnholdet.

» Skriv deretter inn passordet ditt og klikk på NESTE.

» Klikk på

,for å legge til et vedlegg eller en GIF.

» Les informasjonen som vises, og klikk på JEG GODKJENNER hvis du
er enig.

» Klikk på

øverst for å sende e-posten.

» Velg nå om du vil at sikkerhetskopien skal være automatisk i
Google Drive eller om den skal skje via en annen e-postkonto når
du tilbakestiller enheten eller setter opp en ny enhet.

9.4 Legge til en signatur i e-posten

» Til slutt klikker du på AKSEPTERE hvis du godtar å fullføre
oppsettet.
» Systemet vil synkronisere innstillingene med den konfigurerte
e-postserveren. Da vil e-postadressen din også være synlig på
telefonen din.

» Åpne Gmail.
» Gå til innstillingene.
» Velg e-postkontoen din.
» Gå til MOBIL SIGNATUR.
» Tast inn signaturen din og bekreft den med OK.

9.2 Lese e-post
Når du har satt opp e-postkontoen din, kan du hente, lese, svare på og
skrive nye e-postmeldinger ved å åpne e-postappen. E-postmeldinger
som ikke er fullført, blir automatisk lagret som utkast.
MERKNAD:
	Hvis du mottar en ny e-post, informerer statuslinjen deg
også om det. Du kan åpne dette meldingspanelet og
umiddelbart klikke på den nye e-posten for å lese den.

9.5 Legge til en e-postkonto
» Åpne Gmail.
» Gå til innstillingene.
» Velg Legg til konto.
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» Åpne Gmail.
» Gå til innstillingene.
» Velg alternativene du gjerne vil endre.

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

11. Kamera
10.5 Fjerne en sang fra spillelisten
» Åpne Play Music og gå deretter til spillelisten din.

10.1 Åpne musikkbiblioteket

» Klikk og hold nede på sangen du vil fjerne.

» Åpne Spille musikk.

» Velg «FJERN FRA SPILLELISTEN.

» Når du åpner applikasjonen første gang vil du bli tilbudt et
abonnement. Gå videre fram slik som du ønsker. Hvis du ikke vil
abonnere, kan du klikke på NEI TAKK og deretter igjen på NEI TAKK.

10.6 Funksjoner fra Play Music

» Trykk øverst til venstre for flere alternativer

Funksjon			Betjening
Spill av / Pause		

Taste

Forrige/neste sang		

Taste

10.2 Åpne musikkfil

Spole fram/tilbake		

Taste og holde

» Åpne musikkapplikasjonen.

Vise spilleliste		

Taste

» Gå til mediasenteret eller søk etter en tittel.

Tilfeldig avspilling		

Taste

» Klikk på musikkfilen for å spille den av.

Gjenta			Taste

» Klikk på MEDIASENTER for å gå inn i musikkbiblioteket.

10.3 Bruke spillelisten

Volum			Trykk volumknappen opp eller ned

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.

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.
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.

11.1 Ta bilder
1. Åpne kamera-app-en.
2. Velg BILDE
3. Rett kameraet mot motivet.
4. Still skarpt ved å trykke på motivet på skjermen.
5. Ta deretter bildet ved å trykke på utløser-symbolet.
6. Klikk på bildet i nedre venstre hjørne for å se bildet.
7. For å ta en selfie, bytt kamera øverst til høyre og fortsett deretter
som beskrevet i punkt 1-6.

11.2 Ta opp video
1. Åpne kamera-app-en.

10.4 Opprette en spilleliste

2. Still inn på VIDEO

» Åpne musikkapplikasjonen

3. Rett kameraet mot motivet.

» Velg ut en tittel for å legge den til en spilleliste eller for å opprette
en ny spilleliste.

4. Klikk på opptakssymbolet for å starte opptaket.
5. Velg «Pause»-symbolet for å sette opptaket på pause.
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11. Kamera

12. Bilder

6. Velg «Stopp»-symbolet for å avslutte opptaket.

12.1 Se galleriet

7. Trykk under videoopptaket på «Foto-symbolet» for å lage et bilde.

Klikk på BILDER 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.

11.3 Innstille kameramoduser
Trykk øverst til venstre på
og deretter på
nederst for å gå inn
i kamerainnstillingene. Her kan du sette opp scenemoduser og andre
valg.

12.8 Ta utskrift

12.2 Redigere bilder
Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på

, for å redigere bildet.

12.3 Se lysbildeshow
11.4 Innstille videoopptaks-moduser
Trykk øverst til venstre på
og deretter på
nederst for å gå inn
i kamerainnstillingene. Her kan du sette opp scenemoduser og andre
valg.

Klikk på et allerede åpent bilde på og deretter på utskrift for til slutt å
velge en skriver. Når alt er satt opp for utskrift, kan du starte
prosessen ved å trykke på skriverikonet.

Åpne et bilde fra et album. Klikk øverst til høyre og deretter på LYSBILDESHOW, slik at alle bildene blir vist etter hverandre.

12.4 Rotere bilder
Hvis du allerede ser på et bilde, klikk da på
Deretter kan du klikke under på

, for å redigere bildet.

12.9 Slette bilder
Trykk og hold for å velge et enkelt bilde, og velg deretter flere bilder
ved å trykke kort. Hvis alle bildene er merket for sletting, kan du ved
å klikke på
flytte bildene til papirkurven. Til slutt må du bekrefte
slettingen ved å trykke på I PAPIRKURVEN.

12.10 Se papirkurven
Åpne bildene og gå til ikonet øverst til venstre for å få flere alternativer. Velg PAPIRKURV fra listen som vises for å se innholdet i den og
eventuelt slette det for godt eller gjenopprette det.

for å rotere bildet.

12.11 Dele et bilde
12.5 Beskjære bilder
Klikk på et åpnet bilde nedenfor på
redigere bildet. Klikk deretter på
beskjære bildet.

,or å
og deretter på

, for å

12.6 Angi et bilde som bakgrunn eller som kontaktbilde
Klikk på et allerede åpent bilde på og deretter på informasjon for å se
detaljer om opptaket.

12.7 Detaljer
Klikk på et allerede åpent bilde på og deretter på informasjon for å se
detaljer om opptaket.
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Åpne bildet du vil dele fra galleriet, og klikk deretter på
, for å
dele det. Du kan nå bruke forskjellige apper og delingsfunksjoner og
deretter starte prosessen.

13. Applikasjoner

14. Innstillinger

13.1 Klokka

13.5 Stoppeklokke

Klikk i hovedmenyen på INNSTILLINGER.

Gå til hovedmenyen og åpne Klokka. Du kan nå velge mellom
vekkerklokke, klokke, tidtaker og stoppeklokke.

Klikk på Klokke i hovedmenyen, og velg deretter Stoppeklokke.
Klikk på for å starte og på . for å stoppe. Klikk på RUNDE for å
stoppe en rundebasert tid. Klikk på Tilbakestill for å slette tiden.

14.1 WLAN

13.6 Lydopptaker

Slå på WLAN for å begynne å søke etter nettverk i nærheten. Hvis du vil
koble til et beskyttet nettverk, blir du bedt om passordet etter at du har
valgt det. Hvis du ikke vet passordet, kan du kontakte
nettverksadministratoren eller sjekke ruteren for å se om
tilgangsdataene er synlige. Når du har tastet passordet riktig, etableres
forbindelsen.

13.2 Kalender
Åpne kalenderen i hovedmenyen. Klikk på ikonet øverst til venstre for
flere alternativer. Hvis du velger en kalenderdag, vil du se hendelsene
for den dagen. Du kan legge til en ny hendelse ved å trykke på
symbolet »+«. Arrangementet kan være et mål, en påminnelse eller en
avtale. Tilsvarende informasjon kan deretter eventuelt legges inn og
lagres.

Gå til lydopptaker via hovedmenyen. Du kan starte innspillingen med
og stoppe med eller avslutte med Det avsluttede opptaket
kan spilles av igjen med Endelig kan du LAGRE eller FORKASTE et
opptak.

14.2 Bluetooth

13.3 Kalkulator

13.7 Lommelykt

Åpne kalkulatoren fra hovedmenyen. Angi regneoppgaven. For flere
alternativer, skyv den høyre fargede linjen til venstre.

Trekk ned statuslinjen, og klikk deretter på lommelykten for å slå den
av og på.

13.8 FM-Radio
13.4 Dokumenthåndtering
Filbehandleren eller appfilene gjør at du kan se og administrere filer og
mapper i telefonen eller i minnet.
1. Åpne deretter applikasjonen FILER.
2. Gå nå til INTERNT MINNE eller til det eksisterende microSD-kortet.

Du kan gjøre endringer i funksjonen i WLAN-innstillingene.

Åpne radioen i hovedmenyen (for betjening av radioen er det
nødvendig å koble til øretelefonene, da de fungerer som antenne).
Trykk på avspillingsikonet for å slå på radioen. Klikk på listeikonet over
for å vise kanallisten. For å skifte ut en sender kan symbolene i
oversikten over radioen brukes. Trykk på stjerna for å lagre en
radiostasjon som favoritt

Gå til INNSTILLINGER »TILKOBLEDE ENHETER»
TILKOBLINGSINNSTILLINGER »BLUETOOTH for å slå Bluetooth av eller
på. For å starte enhetssøket, klikk på KOPLE TIL ENHET. Enheten starter
deretter søket og lister opp enhetene som er funnet. For å overføre
dataene eller tilkoblingen, kan du nå velge og koble til ønsket enhet.
Hvis det er påkrevd med en sammenkoblingskode, vises den på en av
de to enhetene. Du kan nå legge inn koden og fullføre sammenkoblingen.

14.3 SIM
Etter at SIM-kortet er satt inn, kan nettverksoperatøren vises og
SIM-kortet kan slås av eller på.

3. Ved å klikke på lupen kan du søke etter filer og mapper.
4. Klikk på øverste høyre hjørne på og deretter på OPPRETTE NY
MAPPE for å opprette en ny mappe.

14.4 Databruk
For å se dataforbruket ditt, gå til INNSTILLINGER
»NETTVERK OG SIKKERHET» DATAFORBRUK.

5. Trykk og hold på et element, og deretter på flere Marker elementer
med et kort trykk på dem. Øverst til høyre kan du deretter velge
den aktuelle handlingen, f. eks FLYTTE TIL.
6. Hvis du vil angi sorteringsrekkefølge, klikker du øverst til høyre og
deretter SORTERE TIL f.eks Filnavn A-Z.
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14. Innstillinger
14.5 Nettverk og internett
14.5.1. Flymodus
Sett flymodus av/på ved å velge ikonet

på statuslinjen.

3. Klikk nå på MOBILNETT.

14.9 Minne

4. Gå til AVANSERT.

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

5. Trykk på TILGANGSPUNKTER (APN) nederst.

» Totalt internt minne

14.5.2. Hotspot og tethering

6. Velg øverst til høyre , for å tilbakestille til standard.

Aktiver og deaktiver hotspot i INNSTILLINGER »WLAN & INTERNET
» HOTSPOT & TETHERING. Ved hjelp av hotspot- og
tethering-funksjonen kan du dele mobildata-tilkoblingen din med
andre enheter. Hotspot kan brukes via USB, Bluetooth og WLAN.

7. Velg »+« for å opprette en ny profil.

14.5.3. Mobilt Internet
Aktiver og deaktiver mobilt internett i INNSTILLINGER »WLAN &
INTERNET» MOBILNETT. Siden nettverksendringen er veldig viktig
nasjonalt og internasjonalt, er aktivering av roaming også nyttig.
Innenfor EU påfører ikke roaming ekstra kostnader.
Skaff informasjon hos nettverksleverandøren din eller den lokale
nettverksoperatøren.

8. Skriv inn informasjonen fra leverandøren din.
9. Klikk i øverste høyre hjørne på

og til slutt på LAGRE.

14.5.5. Tilgangspunkter APN
For bruk av datatjenesten, som f.eks MMS, SMS, telefoni og
Internett, trenger enheten informasjon om hvilke tilgangspunkter
den må bruke for å overføre og motta mobildata. Enheten er utstyrt
med et stort antall APN-er fra fabrikken, og leveres også med APNer på det innsatte SIM-kortet. I sjeldne tilfeller må en ny APN-profil
settes opp. Profilinformasjonen kan fås fra nettverksleverandøren.
Nedenfor vises trinnene man må gjennom for å sette opp en ny
APN-profil.

» Totalkapasitet MicroSD-kort
» Fortsatt ledig minne på MicroSD-kortet
» Installere eller ta ut SD-kort

14.6 Skjerm

14.10 Batteri

Skjermen til enheten kan justeres i innstillinger/skjerm. Du kan justere
lysstyrke, bakgrunn, skrift og størrelse og gjøre mange andre endringer
på skjermen.

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

14.11 Posisjon

14.5.4. WLAN-telefoni
Du kan også ringe med SIM-kortet ditt via WLAN. For å gjøre det, gå
til INNSTILLINGER »WLAN & INTERNET» MOBILNETT
»WLAN-TELEFONI og aktiver valget. Spør leverandøren om tariffen
tillater dette valget.

» Fortsatt tilgjengelig internt minne

14.7 Lyder
Lydene på enheten kan du ved behov justere og endre individuelt. I
tillegg kan du gjøre forskjellige innstillinger for vibrasjoner, volum og
ringetoner. Du kan bruke eksterne ringetoner ved å bla nedover i valget
og klikke på LEGGE TIL RINGTONE.

Aktivere og deaktivere informasjon om posisjon. Når posisjon er
aktivert, er det modus for høy presisjon, energisparing og begrenset
informasjon om enhetsposisjoner.

14.12 Kontoer
Under INNSTILLINGER »KONTOER, kan du legge til en ny Googlekonto
eller e-postkonto.

14.8 App-er og varsler
I dette menypunktet kan apper og varsler administreres. Du kan
deaktivere, stoppe eller avinstallere applikasjoner. I tillegg kan du dele
ut og trekke tilbake rettigheter, samt slå varsler på eller av.

1. Åpne innstillingene for Android-smarttelefonen din.
2. Velg NETTVERK & INTERNETT.
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14.13 Språk og inntasting
Under INNSTILLINGER »SYSTEM» SPRÅK OG ENTER kan du
gjøre endringer på språk og inntastingsmetoder.

14. Innstillinger
14.14 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

12. Bruk musen til å merke dataene du vil lagre.

14.17.2 Juridisk merknad

Under INNSTILLINGER »SYSTEM» AVANSERT
»GJENOPPRETTINGSVALG kan du velge mellom forskjellige
alternativer. Du kan f.eks bruke alternativet SLETTE ALLE DATA
(FABRIKKINNSTILLINGER) for å fjerne alle enhetsdata. Hvis en
sikkerhetskopikonto har blitt definert, blir den vist deg. Før du kjører
alternativet, må du bekrefte at sikkerhetskopikontoen har utført
sikkerhetskopien. Det kan du sjekke under INNSTILLINGER »SYSTEM
» SIKKERHETSKOPIERING og gjøre opp for det om nødvendig.

13. Dra og slipp dataene dine i mappen til sikkerhetskopien
ved å trykke og holde på venstre museknapp, og slipp
deretter museknappen.

Se på den juridiske informasjonen

14.15 Sikkerhetskopiering og administrasjon av
enhetsdata
14.15.1 Sikkerhetskopiering via Windows PC
1. Koble smarttelefonen til Windows-PC-en via
MicroUSB-C-kabel.
2. Trekk ned statuslinjen på smarttelefonen.
3. Velg varselet fra ANDROID SYSTEM.
4. Klikk nå på DATAOVERFØRING.

14.15.2 Sikkerhetskopiering via app

Se modellbetegnelsen.

Til sikkerhetskopiering av dine enhetsdata finnes det mange apper
som sikkerhetskopierer dataene dine fullstendig. Vi kan dessverre
ikke tilby deg noen veiledning av juridiske årsaker. Ofte finnes det
en tilsvarende bruksveiledning fra leverandørene.

14.17.4 Android-versjon

14.15.3 Sikkerhetskopiering via Cloud
Dataene dine kan synkroniseres eller sikkerhetskopieres ved hjelp
av skylagring. Til dette er forskjellige nettsky-leverandører godt
egnet. Fra Androids side tilbys Google Drive som standard. En
veiledning til sikkerhetskopiering tilbys av leverandøren av appen.

14.16 Ta utskrift
Under INNSTILLINGER »TILKOBLEDE ENHETER»FORBINDELSESINNSTILLINGER » TA UTSKRIFT kan du via standard utskriftstjeneste
søke etter en ny skriver og legge den til.

5. Enheten vises nå på din PC under DENNE PC-en.
6. Åpne den ved å dobbeltklikke.

14.17 Via telefonen

7. Nå vil du se det interne minnet og microSD-kortet hvis et
Micro SD-kort er satt inn.

INNSTILLINGER »SYSTEM» AVANSERT »VIA TELEFONEN
14.17.1 Systemoppdatering

8. Lag en ny mappe på skrivebordet ditt til
sikkerhetskopieringen.
9. Gjør dette ved å høyreklikke.

14.17.3 Modell og maskinvare

Du kan søke etter en ny programvareversjon under
Systemoppdatering og installere den hvis den er tilgjengelig.
Klikk på alternativene øverst til høyre for å gjøre justeringer av
alternativet.

10. Klikk på NY/MAPPE og navngi den som du vil.
11. Velg nå det minnet som du vil sikkerhetskopiere.
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Se Android-versjonen.
14.17.5 Produktnummer
Se programversjons-nummeret til telefonen.

