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Tak, fordi du købte denne mobiltelefon. 

 

Læs venligst alle sikkerhedsforanstaltninger og denne vejledning 

omhyggeligt, før du bruger din enhed, så du kan bruge den sikkert og korrekt. 

Indhold, billeder og skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning, kan 

have et andet udseende i forhold til det faktiske produkt. 

Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes 

eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller 

mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i 

informationslager og databasesystem, uden forudgående skriftlig tilladelse. 

 

Copyright © 2016. Alle rettigheder forbeholdes. 
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Sikkerhedsforanstaltninger 

Læs venligst sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt for at sikre korrekt brug 

af din mobiltelefon. 

1. Du må ikke smadre, kaste eller gennemhulle din mobiltelefon. Undgå, at 

din mobiltelefon bliver tabt, klemt og bøjet. 

2. Nogle dele af din mobiltelefon er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, 

hvis din mobiltelefon bliver tabt på en hård overflade eller bliver udsat for 

et kraftigt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke berøre det eller 

forsøge at fjerne det. Stop med at bruge din mobile enhed, indtil glasset er 

blevet udskiftet af en godkendt serviceudbyder. 

3. Du må ikke modificere eller genfremstille telefonen, nedsænke den i eller 

udsætte den for vand eller andre væsker eller udsætte telefonen for brand, 

eksplosion eller andre farer. 

4. Betjeningstemperaturen skal være mellem -20° C og +60° C. 

5. Når temperaturen svinger, kan der forekomme stigning eller fald i 

lufttrykket, hvilket kan reducere lydkvaliteten. Åbn hætterne for at lukke 

luften ud i dette tilfælde. 

6. Du må ikke bruge din mobiltelefon i et fugtigt miljø som f.eks. et 

badeværelse. Sørg for, at der ikke kommer vand på din mobiltelefon, 

hverken indvendigt eller udvendigt. 
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7. Du har lige købt en mobiltelefon, der opfylder IP67-standarden. For at 

sikre at enheden fungerer optimalt og er vandtæt, skal du sørge for, at alle 

hætter over åbningerne, samt bagsiden, er lukket ordentligt. 

8. Åbn ikke enhedens låg, hvis den er i vand eller i et meget fugtigt miljø. 

9. Gummiforseglingen, som er fastgjort på låget, er en vigtig del af enheden. 

Vær forsigtig, når du åbner og lukker låget, for at undgå at beskadige 

gummipakningen. For at forhindre beskadigelse af enheden skal du sørge 

for, at der ikke er snavs på forseglingen som f.eks. sand eller støv. 

10. Bagsiden og hætterne over åbninger kan blive løse efter fald eller stød. 

Sørg for, at alle låg er korrekt justeret og perfekt lukket. 

11. Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller 

højttaleren er våd, kan lyden forekomme uklar under et opkald. Sørg for, 

at mikrofonen eller højttaleren er ren og tør ved at tørre dem af med en 

tør klud. 

12. Hvis enheden bliver våd, så tør den grundigt med en blød, ren klud. 

13. Enhedens vandtætssikring kan resultere i små vibrationer under visse 

betingelser. Sådanne vibrationer, som for eksempel når der er skruet højt 

op for lyden, påvirker ikke enhedens funktion. 

14. Du må ikke adskille enheden eller bruge noget udstyr, som kan beskadige 

den vandtætte film på mikrofonen eller højttalerne. 

15. Brug en tør, blød klud til at rengøre mobiltelefonen. Undlad at bruge vand, 
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sprit, rengøringsmidler eller andre kemikalier. 

16. Tænd ikke din mobiltelefon, når det er forbudt at bruge den, eller når 

telefonen kan forårsage interferens eller fare.  

17. Brug ikke din mobiltelefon, når du kører bil.  

18. Følg alle regler og forskrifter på hospitaler og i sundhedsplejemiljøer. Sluk 

for din mobiltelefon i nærheden af medicinske apparater.  

19. Sluk for din mobiltelefon ombord på fly. Telefonen kan forårsage 

interferens i forhold til kontrol af flyets udstyr.  

20. Sluk for din mobiltelefon i nærheden af elektroniske højpræcisionsenheder. 

Telefonen kan påvirke disse enheders ydeevne.  

21. Forsøg ikke at demontere din mobiltelefon eller dens tilbehør. Kun 

kvalificeret personale må udføre service på telefonen eller reparere den.  

22. Anbring ikke din mobiltelefon eller dens tilbehør i beholdere med et 

kraftigt elektromagnetisk felt.  

23. Anbring ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af din mobiltelefon. 

Stråling fra telefonen kan slette informationen, der er gemt på medierne. 

24. Udfør venligst backup af alle vigtige data, da reparationer og andre forhold 

kan resultere i tab af data. 

25. Afbryd ikke mobiltelefonen under hukommelsesformatering eller 

filoverførsler. Dette kan nemlig forårsage programfejl eller beskadige 

filerne. 
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26. Telefonen må kun være tilsluttet et USB-interface i USB 2.0-version. 

27. Hold din mobiltelefon væk fra direkte sollys. Anbring ikke din mobiltelefon 

et sted med høje temperaturer, og undlad at bruge den steder, hvor der er 

brandfarlige gasser, f.eks. en tankstation.  

28. Hold din mobiltelefon og dens tilbehør uden for børns rækkevidde. Lad 

ikke børn bruge din mobiltelefon uden hjælp. 

29. Hold telefonen og opladeren uden for børns rækkevidde. Lad ikke børn 

bruge telefonen, batteriet eller opladeren uden opsyn. 

30. Hold børn på afstand af små tilbehørsdele til telefonen for at undgå 

kvælning eller blokering af spiserøret som følge af indtagelse. 

31. Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare.  

32. Overhold alle love og regler om brugen af trådløse enheder. Respekter 

andres privatliv og juridiske rettigheder, når du bruger din trådløse enhed.  

33. Følg strengt de relevante instruktioner i denne vejledning, når du bruger 

USB-kablet. Din mobiltelefon eller computer kan ellers blive beskadiget.  

34. Denne vejledning er kun ment som reference, og der henvises som 

standard til det faktiske produkt. 

35. For at undgå interferens skal enheden holdes mindst 15 cm væk fra 

pacemakere. 

36. For at reducere risiko for interferens med en pacemaker skal du holde 

enheden på modsatte side og væk fra implantatet. 
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37. Hvis der er skruet helt op for lydstyrken, kan længere tids brug af 

lydafspilleren beskadige brugerens hørelse. 

 

Hørebeskyttelse 

1. Denne telefon overholder gældende regler for at begrænse den 

maksimale lydstyrke. Det kan medføre høreskade at bruge 

hovedtelefoner med høj lydstyrke gennem længere tid! 

2. Hold op med at bruge produktet, eller nedsæt lydstyrken, hvis du føler, at det 

er ubehageligt for dine ører. 

3. Skru ikke for højt op for lyden. Læger advarer mod at udsætte sig for høj 

lydstyrke gennem længere tid. 

4. For store lydtryk fra headsets og hovedtelefoner kan medvirke til høretab. 

5. For at forhindre høreskader bør man ikke bruge telefonen ved høje lydstyrker 

gennem længere tid.  

6. Brug kun de specificerede hovedtelefoner med din telefon. 

 

Personlige oplysninger og datasikkerhed 

Brugen af visse funktioner eller tredjepartsprogrammer på din enhed kan 

resultere i, at dine personlige oplysninger og data går tabt, eller at andre 

personer får adgang til dem. Det anbefales med flere foranstaltninger som 
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hjælp til at beskytte dine personlige og fortrolige oplysninger.  

• Anbring din enhed et sikkert sted for at forhindre uautoriseret brug af den.  

• Indstil skærmen på din enhed til at låse, og opret en adgangskode eller et 

oplåsningsmønster for at låse den op.  

• Udfør regelmæssigt backup af de personlige oplysninger, du har på dit 

SIM/USIM-kort, hukommelseskort eller i din enheds hukommelse. Hvis du 

skifter til en anden enhed, skal du sørge for at flytte eller slette alle 

personlige oplysninger på din gamle enhed.  

• Hvis du er bekymret for virusser, når du modtager meddelelser eller e-mails 

fra en fremmed, kan du slette dem uden at åbne dem.  

• Hvis du bruger din enhed til at browse på internettet, skal du undgå 

websteder, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, for herved at undgå tyveri af 

dine personlige oplysninger.  

• Hvis du bruger tjenester som f.eks. WiFi-tethering eller Bluetooth, skal du 

angive adgangskoder for disse tjenester for at forhindre uautoriseret adgang. 

Når disse tjenester ikke er i brug, skal du slukke dem.  

• Installer eller opgrader sikkerhedssoftware for enheden, og scan 

regelmæssigt for virusser.  

• Sørg for at hente tredjepartsprogrammer fra en lovlig kilde. Downloadede 

tredjepartsprogrammer skal scannes for virusser.  

• Installer sikkerhedssoftware eller opdateringer, der er frigivet af 
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tredjepartsprogramudbydere.  

• Visse programmer kræver og transmitterer lokationsoplysninger. Som 

resultat heraf kan en tredjepart være i stand til at dele dine 

lokationsoplysninger.  

• Din enhed kan muligvis tilvejebringe detektion og diagnostiske informationer 

til udbydere af tredjepartsprogrammer. Tredjepartsforhandlere bruger disse 

oplysninger til at forbedre deres produkter og tjenester. 

 

Medicinske anordninger 

1. Følg alle regler og forskrifter på hospitaler og i sundhedsplejemiljøer.  

2. En implanteret medicinsk anordning, som f.eks. en pacemaker, kan blive 

påvirket af produktet.  

3. Hold produktet mindst 20 cm væk fra den implanterede medicinske 

anordning, så den beskyttes mod potentiel interferens fra telefonen. 

4. Bær ikke produktet i brystlommen. 

5. Sluk straks for produktet, hvis du har mistanke om interferens. 

 

Strømforsyning og opladning 

1. Adapteren skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være nem at 

tilgå.  
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EU Modelnavn for oplader: A31-501000, Input: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,2 

A maks., Output: DC 5 V, 1 A. 

UK Modelnavn for oplader: A806A-050100U-UK1, Input: AC 100-240 V 

50/60 Hz 0,2 A maks., Output: DC 5 V, 1 A. 

 

2. Stikket fungerer som afbryderenhed for adapteren. 

3. Brug kun det tilbehør, der følger med telefonen. Brugen af inkompatibelt 

tilbehør kan have alvorlige konsekvenser og kan beskadige din telefon 

permanent. 

4. Brug kun den adapter, der følger med telefonen. 

5. Denne adapter må kun bruges indendørs. 

6. Hovedkablet bruges som en tilslutningsenhed. Der skal være let adgang til 

stikkontakten på væggen, og adgangen må ikke være blokeret under brug.  

7. For at afbryde telefonen fuldstændigt fra elnettet, skal du tage 

vekselstrøms-/jævnstrømskablet ud af stikkontakten på væggen.  

8. For at undgå overophedning og fejlfunktion må man ikke hindre ventilation 

ved at tildække ventilationsåbnerne med f.eks. aviser, duge, gardiner etc. 

9. Der skal være mindst 10 cm fri plads rundt om telefonen. 

10. Telefonen bør bruges i et moderat klima. 

11. Telefonen er udstyret med et indvendigt, genopladeligt batteri: Udsæt ikke 

produktet for ekstrem varme som f.eks. sollys, ild eller lignende. 

12. Batteriet skal fjernes fra telefonen, før den bortskaffes. 
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13. Batteriet skal bortskaffes på sikker vis. 

14. Batterier indeholder materialer, som er farlige og skadelige for miljøet.  

15. Tag ikke kabler i eller ud af USB-porten med våde hænder pga. risiko for 

elektrisk stød. 

 

Beskyttelse af miljøet 

Overhold de lokale regler for bortskaffelse af telefonemballage, batterier og 

brugte telefoner, og aflever dem på en genbrugsstation med henblik på korrekt 

genbrug. Bortskaf ikke brugte telefoner og batterier i en 

husstandsskraldespand.  

Tag dine brugte, uønskede lithium-batterier til et sted, der kan 

modtage dem. Smid dem ikke i skraldespanden. 

 

Advarsel: Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt 

type. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med instruktionerne. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

1. Sluk telefonen før rengøring og vedligeholdelse. Opladeren skal være 

trukket ud af stikkontakten, og telefonen og opladeren skal være afbrudt for 

at forhindre elektrisk stød eller kortslutning af batteriet eller opladeren. 

2. Aftør ikke telefonen eller opladeren med kemiske stoffer (f.eks. alkohol og 
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benzen), kemiske rengøringsmidler eller slibende rengøringsmidler for at 

undgå at beskadige delene eller forårsage fejlfunktion. Du kan rengøre med 

en let fugtet, antistatisk blød klud. 

3. Du må ikke ridse i telefonens etui eller ændre det, da stoffer fra farven kan 

forårsage allergisk reaktion. Hvis en sådan reaktion forekommer, skal du 

straks ophøre med at bruge telefonen og søge lægehjælp.   

4. Tør støv af strømstikket, og hold det tørt for at undgå risiko for brand. 

5. Hvis telefonen eller tilbehøret ikke virker korrekt, skal du kontakte din lokale 

forhandler. 

6. Undlad selv at demontere telefonen eller dens tilbehør. 

 

SAR-oplysninger  

Under testforsøg var den maksimale registrerede SAR (Specific Absorption 

Rate) for denne model som følger: 

SAR - hoved 0,523 W/kg 

SAR - krop 1,490 W/kg 

 

Denne enhed overholder retningslinjerne i forhold til eksponering for 

radiofrekvensen i elektromagnetiske felter, når den holdes mod hovedet eller 

med minimum 5 mm afstand fra kroppen. SAR-grænsen defineret i henhold til 

ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 W/kg i gennemsnit over de 10 g væv, som 
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absorberer mest signal. 

 

 Nødopkald 

Hvis telefonen i en nødsituation er tændt, og du befinder dig inden for 

netværksrækkevidde, kan den bruges til at foretage et nødopkald. Man kan dog 

ikke altid få kontakt til nødopkaldsnumre på alle netværker, hvorfor du aldrig 

bør stole på din mobiltelefon til nødopkald. 

 
 

Overholdelse af regler og standarder 

Denne enhed overholder de væsentlige krav og andre relevante krav i 

1999/5/EF. Den fulde tekst for overensstemmelseserklæringen for din telefon 

kan ses på webstedet: www.crosscall.com 

 0700 

 

Copyright 

Dette produkt er kun til privat brug. Kopiering af cd'er eller download af 

musik-, video- eller billedfiler til salg eller andre forretningsmæssige formål kan 

være en krænkelse af ophavsrettighedsloven. Ophavsretligt beskyttet materiale, 

kunstværker og/eller præsentationer kan kræve godkendelse, før man må 
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kopiere eller optage dem helt eller delvist. Vær opmærksom på alle sådanne 

gældende love om optagelse og brug af sådant indhold i dit land og din 

jurisdiktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Lær din telefon at kende 

Oversigt over telefon 

 

①Modtager ②Stemmeknapper ③Tilbageknap 

④Mikrofon ⑤Afstands-/ Lysføler ⑥Kamera foran 

⑦Programérbare taster ⑧Strømknap ⑨Startknap 

⑩Menuknap   
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Ekstra mikrofon  Blitz/lommelygte  Højttaler 

 Hovedkamera   

 

Tasternes funktioner 

•	 Tænd/Sluk-knap: Tryk for at aktivere eller lukke skærmen. Tryk og hold 

nede for at vise pop op-menuen, hvor du kan vælge mellem Sluk, Genstart 

eller Flytilstand. Tryk på Tænd/Sluk-knappen i mere end 10 sekunder for at 
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genstarte. Tryk på Tænd/Sluk-knappen og lydstyrkeknappen Ned for at tage 

et skærmbillede. 

•	 Stemmeknapper: I opkaldstilstand justeres lydstyrke i høretelefoner eller 

headset. I Musik/Video/Streaming-tilstand justeres lydstyrke for mediet. I 

almindelig tilstand justeres lydstyrken for ringetone. Gør ringetonen lydløs 

ved indgående opkald.  

•	 Tilbageknap: Tryk for at gå tilbage til forrige skærm eller for at lukke 

dialogboksen, indstillingsmenu, notifikationspanel etc. 

•	 Startknap: Rør ved denne i enhver applikation eller på enhver skærm for at 

vende tilbage til startskærmen. 

•	 Menuknap: Tryk for at åbne en liste med miniaturebilleder over 

applikationer, som du har arbejdet med for nylig. 

•	 Dedikeret knap: Tryk i lang tid for at aktivere den på forhånd konfigurerede 

funktion (kamera er standard).  

For at opsætte den dedikerede knap skal du trykke på indstillingsikonet. 

1. Tryk på "Knapper" i afsnittet Enhed. 

2. Tryk i området "Dedikeret knap", og vælg den funktion, du ønsker at 

anvende for denne knap. 

 

USB OTG (On The Go): Denne enhed understøtter OTG-funktionen. Brug 

venligst standard OTG-datakabel eller standard OTG USB-enhed (medfølger 

ikke) for at bruge OTG-funktionerne. 
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NFC (Near Field Communication): Denne teknologi gør processen med 

Bluetooth-parring nemmere og tillader dataudveksling, når telefonen rører en 

anden NFC-enhed. 

For at åbne NFC-funktionen skal du røre ved statusbjælken med din finger og 

trække den nedad for at åbne notifikationspanelet. Tryk derefter på NFC-ikonet. 

Du kan også åbne NFC-indstillingerne via telefonens indstillinger. Tryk på 

indstillingsikonet, og tryk på "Mere" Tryk derefter på NFC-området for at 

aktivere NFC-funktionen. 

 

 

BEMÆRK: Afstands-/lyssensor 

Mens du modtager og foretager opkald, slukker afstands-/lyssensoren 

automatisk baggrundsbelysningen ved at registrere, at telefonen er tæt på øret. 

Dette forlænger batteriets levetid og forhindrer, at du ved et uheld kommer til at 

aktivere den berøringsfølsomme skærm under opkaldet. 

 

ADVARSEL: 

LCD-skærmen og den trykfølsomme skærms funktioner kan gå i stykker, hvis 

du anbringer noget tungt oven på telefonen, eller hvis du sætter dig på den. 

Dæk ikke LCD-skærmens afstands-/lyssensor til med beskyttelsesfilm. 

Sensoren virker da måske ikke. 
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Opsætning af telefonen 

Før du kan begynde at udforske din nye telefon, er du nødt til at opsætte den. 

 

1. Sådan tager du dækslet af 

Dette produkt er designet med et batteri, der ikke kan fjernes. Først skal du 

fjerne bagdækslet med værktøjet. Fjern derefter kortdækslet. 

Advarsel: Undlad brug af værktøj til at fjerne kortdækslet for at undgå 

beskadigelse af gummiforseglingen.  
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2. Sådan indsættes SIM-kortet 

Indsæt SIM1-kort og SIM2-kort i telefonen som vist herunder. (Forside ned) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sådan indsættes SD-kortet (ekstraudstyr) 

Indsæt SD-kort (op til 128 GB) i telefonen som vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

4. Sæt dækslet på igen 

 

Indsæt kortene korrekt, og sørg derefter for, at gummiforseglingen er fri for 

eventuelle partikler som sand eller støv for at undgå at beskadige 

gummiforseglingen. Tryk godt på dækslet med gummiforseglingen. 

Til slut sættes bagsiden på, og den låses fast. Stram ikke skruerne for meget, da 

de ellers kan gå i stykker.  

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger: 

1. Din telefon understøtter kun MicroSIM-kort. Forsøg ikke at indsætte andre 

SIM-kort, da det ellers kan forårsage beskadigelse af telefonen. 
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2. Undlad at fjerne SIM-/SD-kortet, mens kortet er i brug, da der ellers kan 

forekomme tab af data eller beskadigelse. Crosscall er ikke 

erstatningsansvarlig for eventuelle tab, herunder tab af data, på grund af 

misbrug af et SIM-/SD-kort. 

3. Sluk venligst din mobiltelefon, før du udskifter eller fjerner SIM-/SD-kortet. 

4. SD-kort medfølger ikke, så du skal selv købe det. 

 

Opladning af batteriet 

Opladning af batteriet 

1. Indsæt den store ende af USB-kablet i mobiltelefonens oplader, indsæt 

den lille ende i mobiltelefonens USB-åbning, og vær opmærksom på 

retningen. 

2. Indsæt opladeren i en 100~240 V 50/60 Hz stikkontakt for at starte 

opladningen. 

3. Når du er færdig med at oplade, skal du fjerne USB-kablet fra din 

mobiltelefon og derefter trække opladeren ud af stikkontakten. 

 

 

 

 



25 

 

Opladetid 

1. Batteriydeevne (lithium-ion polymer) 

Standardbatteri 3000 mAh  
Standby-tid  30 dage 
Taletid 20 timer 
GPS-tid 10 timer 

 

2. Mange forhold kan påvirke batteriets standby-tid som f.eks. lokale 

netværksforhold, telefonens indstillinger, hyppig betjening, brug af 

datatjenester etc. 

3. Batteriets ydeevne påvirkes også af opladestatus og temperatur. 

4. Hvis vekselstrømsforsyningen er til lavspænding, så er der måske brug for 

længere opladningstid. Opladningstiden vil være afhængig af den aktuelle 

status for batterikapaciteten. 

5. Hvis der bruges opladere, som ikke er standard til opladningen (som f.eks. 

en computer), kan opladetiden være længere.  

6. Hvis mobiltelefonen anvendes under opladningen, vil opladetiden blive 

længere. 

 

Bemærkninger: 

7. Dette produkt har et integreret batteri. Det købte produkt har allerede 

batteriet installeret, og du må ikke forsøge på at tage det ud! 

8. Før første ibrugtagning skal du oplade batteriet fuldstændigt, og tag 
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opladeren ud af stikkontakten med det samme, når første opladning er 

færdig.  

9. Tag opladeren ud af stikkontakten, når telefonen ikke oplader.  

10. Telefonen starter måske ikke med det samme, hvis den oplader med lavt 

batteri. Efter lidt opladning vil den tænde normalt. 

11. Mobiltelefonen kan oplades sikkert i et miljø med temperatur på mellem 0°C 

til 40°C. Opladning ved temperaturer på under 0°C og over 40°C vil 

beskadige batteriets ydeevne og forkorte dets levetid. Opladning i længere 

tid ved ekstreme temperaturer vil gøre batteriet permanent underopladet 

eller beskadiget. 

12. Opladeren er vigtig for sikkerheden, så brug den dertil beregnede oplader til 

produktet, og vær opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne under 

betjeningen. 
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Grundlæggende betjening 

Tænde/slukke for din enhed 

Sådan tænder du for telefonen 

Tryk på Tænd/Sluk-knappen, der sidder på telefonens højre side, og vent nogle 

sekunder, indtil skærmen lyser op.  

 

Bemærk: 

Hvis batteriet er tomt, skal du sørge for at oplade det i mindst 30 minutter. 

 

Sådan slukker du for telefonen 

Tryk på Tænd/Sluk-knappen, og hold den nede for at få vist menuen med 

muligheder. Vælg "Sluk". 

 

Konfigurering af din telefon ved opstart 

Første gang du tænder telefonen, vil du se en velkomstskærm. 

• For at vælge et andet sprog skal du trykke på menuen. 

• Følg anvisningerne for at opsætte din telefon. 

• Du skal måske oprette forbindelse til et aktivt netværk eller WiFi for at 

fortsætte. 
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For at kunne bruge alle funktioner og tjenester til din Android-telefon, som f.eks. 

adgang til Google Play™ og synkronisering af dine kontakter eller din kalender, 

er det essentielt at få konfigureret en Google-konto. Hvis du ikke har Gmail eller 

en anden Google-konto, skal du oprette en. 
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Sådan låser du op for skærmen 

Tryk på telefonens skærm, og svirp til siden for at låse op for den.  
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Sådan forstår du skærmen 

Startskærm 

Startskærmen er startpunktet for mange applikationer og funktioner. 

 

 

 

 

 

Udvidet skærm  

Styresystemet giver mulighed for flere skærmkanvasser, så der er mere plads 

Statusbjælke: Viser telefonens statusinformationer, 

herunder tid, signalstyrke, batteristatus og 

notifikationsikoner. 

Widget: En såkaldt widget er et lille selvstændigt 

program, der kan skabes adgang til via 

startskærmen eller en udvidet startskærm. I 

modsætning til en genvej vises en widget som en 

applikation på skærmen.  

Applikationsikoner: Tryk på et ikon (applikation, 

mappe etc.) for at åbne og bruge det. 

Lokationsindikator Angiver, hvilken 

startskærmskanvas der er vist. 

Område med hurtigtaster: Giver adgang med ét 

enkelt tryk til funktionerne på enhver 

startskærmskanvas.  
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til at tilføje ikoner, widgets med mere. 

Svirp din finger til venstre eller højre på tværs af startskærmen. 

 

Notifikationspanel 

Notifikationerne minder dig om nye meddelelser, kalenderbegivenheder, 

alarmer samt gentagne begivenheder, når du f.eks. er i gang med et opkald. 

Hvis der kommer en notifikation, vises der et ikon øverst på skærmen. Ikoner 

for afventende notifikationer vises til venstre, og til højre vises der systemikoner, 

som f.eks. WiFi eller batteristyrke. 

 

 

 

 

Sådan åbner du notifikationspanelet 

Tryk og hold på statusbjælken, og træk den nedad for at åbne 

notifikationspanelet. 

 

Afventende notifikationer Signalstyrke og batteristatus 
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Vælg indstillingerne på notifikationspanelet, hvor du kan få hurtig adgang til 

Bluetooth, WiFi, mobildata, NFC etc. 

 

Tilpasning af din skærm 

Tryk i lang tid på det tomme mellemrum for standby-interfacet, og vælg derefter 

funktionen. 

Du kan vælge og indstille "BAGGRUND/WIDGETS eller INDSTILLINGER". 
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Vigtige funktioner 

Foretage og modtage opkald 

Tryk påtelefonikonet for at aktivere opkaldsinterfacet på den inaktive skærm. 

Hvis du indtaster en del af telefonnummeret, startes automatisk en søgning 

efter et gemt telefonnummer. Vælg derefter det rigtige nummer, og klik på 

opkaldsknappen for at udføre opkaldet.  

Hvis der kommer et indgående opkald, skal du trykke på telefonknappen og 
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trække den til højre for at besvare det. 

 

 

 

Tilføje kontakter 

Tryk på kontaktikonet.  

Klik på "OPRET EN NY KONTAKT", så du kan tilføje en ny kontakt i telefonen.  

Klik på "LOG IND PÅ EN KONTO", så du kan tilføje en konto og synkronisere 

dine kontakter til kontoen. 

Klik på "IMPORTER KONTAKTER", så du kan importere vCard-filen fra mediet.  

Klik på søgeikonet, og angiv en del af telefonnummeret eller navnet, hvorefter 

alle kontakter med disse informationer vises. 
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Sende sms 

Tryk på sms-ikonet. 

Klik på "+" for at oprette en sms. Angiv modtagerens telefonnummer eller navn 

for at søge blandt kontakterne.  

Klik på "Indtast meddelelse" for at redigere meddelelsen. 

Når du er parat til at sende meddelelsen, skal du vælge kort 1 eller kort 2 for at 

sende den. 
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Musik 

Tryk på ikonet for musikapplikationen for at aktivere musikafspilleren. 
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Kamera 

Kamera-appen er en kombination af kamera og videokamera og består faktisk 

af to kameraer; et frontkamera (der vender mod dig) og hovedkameraet bag på 

telefonen.  

 

 

Sådan tager du billeder 

1. Find dit motiv i rammen på skærmen. 

2. Klik på skærmen for at fokusere kameraet. 

3. Tryk  for at tage et billede. Dit billede vil automatisk blive gemt i 
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galleriet. 

 

Chrome 

Opret forbindelse til det mobile netværk, så du kan besøge hjemmesider. 

Klik på ikonet , hvorefter du kan åbne webbrowseren. 

Ved hjælp af adressebjælken/søgebjælken i Chrome kan du få adgang til 

hjemmesider, og endvidere er der understøttelse af bogmærker, skift mellem 

flere åbne vinduer og andre funktioner. Hvis du får adgang til netværket, kan du 

blive pålagt et ekstragebyr. Kontakt din lokale operatør for at flere informationer 

om gebyrer. 

 

Sådan opretter du forbindelse  

Forbindelse til WiFi 

3. Tryk på ikonet Indstillinger. 

4. Tryk på "WiFi", og slå det til. 

5. Tryk på det netværk, du ønsker forbindelse til. 

6. Hvis netværket er sikret, skal du indtaste et password. 

 

Forbindelse til mobildata 

1. Åbn hurtigkontakten fra statusbjælken. 
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2. Klik på "Mobildata", og slå det til. 

Nu kan du bruge det mobile netværk, og der vil blive opkrævet gebyrer for 

datatrafik. Du kan kontakte de lokale operatører for flere informationer. 

 

Forbindelse til Bluetooth 

1. Tryk på ikonet Indstillinger. 

2. Tryk på "Bluetooth", og slå det til. 

3. Vælg de tilgængelige enheder, der skal parres. 

Med Bluetooth-tethering kan din telefon dele sin internetforbindelse med andre 

telefoner. 

 

 

Vigtig information 

For at skabe den bedst mulige oplevelse opretter telefonen regelmæssigt 

forbindelse til mail- og internetservere. 

 

Dette vil automatisk generere dataudvekslinger, der vil blive krævet 

ekstragebyr for ud over det eksisterende abonnement, eller beløbet kan blive 

trukket fra den forudbetalte kredit eller taletidssystemet. 

 

For at undgå faktureringsproblemer i forbindelse med de tjenester, der 
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anvender internettet, anbefales det kraftigt at have et abonnement med 

ubegrænset internet og e-mail og at undgå at ændre de standardkonfigurerede 

indstillinger. 

 

Efter behov kan du oprette forbindelse til WiFi for at få en hurtigere og mere 

strømlinet oplevelse. Det anbefales i særdeleshed at bruge WiFi til at streame 

eller downloade spil, videoer eller store film. 

 

 

Fraskrivelse 

• Brugen af uoriginalt tilbehør som f.eks. headset,  opladere etc. kan 

forårsage inkompatibilitet mellem mobiltelefonen og tilbehøret, hvilket kan 

forårsage forringet ydeevne og fejlfunktion, og vi er ikke ansvarlige for 

eventuelle skader, dette måtte medføre. 

• Din mobiltelefons specifikationer og funktioner kan være anderledes end 

de viste i denne brugervejledning, da brugervejledningen kun indeholder 

en generel oversigt. 

• Din mobiltelefons specifikationer og funktioner er ved produktionen på 

fabrikken blevet bekræftet at fungere korrekt. Hvis der er skader eller 

defekter grundet produktion og ikke forkert anvendelse, er de dækket af de 

vilkår og betingelser, der står på garantikortet. 

• Hvis din mobiltelefons funktioner er relateret til teleselskabets funktioner 
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og tjenester, vil disse funktioner også være dækket af teleselskabets vilkår 

og betingelser. 

• Bemærk, at din mobiltelefon stadig har begrænsninger i forhold til 

specifikationer og funktioner. Disse begrænsninger kan ikke anses som 

skader, defekter eller produktionsfejl. Brug din mobiltelefon i 

overensstemmelse med formålet og funktionerne. 

 

Fejlsøgning 

I dette kapitel beskrives nogle af de problemer, som du kan møde under brugen 

af din telefon. Nogle problemer kræver et opkald til din tjenesteudbyder, men de 

fleste kan let løses af dig selv. 

 

Sms Mulige årsager Mulige løsninger 

Fejl med SIM-kort 

Der er ikke noget SIM-kort i 

telefonen, eller det er blevet 

sat i forkert. 

Kontroller, at 

SIM-kortet er sat 

korrekt i. 

Ingen 

netværksforbindelse/

mistet netværk 

Signalet er svagt, eller også 

er du uden for teleselskabets 

netværksområde. 

Gå hen til et vindue 

eller ud i åbent 

område. Kontroller 

netværksoperatørens 

dækningskort. 
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Operatøren anvender nye 

tjenester. 

Kontroller, om 

SIM-kortet er for 

gammelt. Hvis dette er 

tilfældet, skal du 

udskifte dit SIM-kort 

ved den nærmeste 

afdeling for 

netværksudbyderen. 

Kontakt din 

tjenesteudbyder. 

Koderne stemmer 

ikke overens 

For at ændre en 

sikkerhedskode skal du 

bekræfte den nye kode ved at 

indtaste den igen. 

Hvis du glemmer 

koden, skal du 

kontakte din 

tjenesteudbyder. 
 

De to indtastede koder 

stemmer ikke overens. 

Opkald er ikke 

tilgængelige 

Opkaldsfejl. 
Nyt netværk ikke 

godkendt. 

Nyt SIM-kort isat. 
Kontroller eventuelle 

nye begrænsninger. 

Grænse nået for forudbetalt 

gebyr. 

Kontakt 

tjenesteudbyderen. 
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Telefonen kan ikke 

tændes 

Der trykkes for kortvarigt på 

Tænd/Sluk-knappen. 

Tryk på 

Tænd/Sluk-knappen i 

mindst to sekunder. 

Batteri er ikke opladt. 

Oplad batteriet. 

Kontroller 

opladerindikatoren på 

displayet. 

Opladerfejl 

Udendørstemperaturen er for 

høj eller lav. 
Oplad batteriet. 

Udendørstemperaturen er for 

høj eller lav. 

Sørg for, at telefonen 

oplader ved normal 

temperatur. 

Kontaktproblem. 

Kontroller opladeren 

og dens forbindelse til 

telefonen. 

Ingen spænding. 
Sæt opladeren i en 

anden stikkontakt. 

Oplader defekt. Udskift opladeren. 

Forkert oplader. 
Brug kun originalt 

tilbehør. 

Kunne ikke hente 

eller sende sms og 
Hukommelse fuld. 

Slet nogle 

meddelelser fra din 



44 

 

billeder telefon. 

Filer kan ikke åbnes Ikke-understøttet filformat. 

Kontroller de 

understøttede 

filformater. 

 

 

 

Skærmen tænder 

ikke, når jeg 

modtager et opkald. 

 

 

 

Problem med 

afstands-/lyssensor. 

Hvis du bruger 

beskyttelsesfilm eller 

et cover, skal du 

kontrollere, at området 

omkring 

afstands-/lyssensoren 

ikke er dækket af det. 

Kontroller, at området 

omkring 

afstands-/lyssensoren 

er frit. 

Ingen lyd 
Vibrationstilstand eller lydløs 

tilstand. 

Kontroller 

indstillingsstatus i 

lydmenuen for at 

sikre, at telefonen ikke 

er i vibrationstilstand 

eller lydløs tilstand. 

Forbindelsen lukkes Sporadisk softwareproblem. Prøv at lave en 
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eller fryser softwareopdatering 

via hjemmesiden. 

Kontakterne vises 

dobbelt 

Kontakterne er gemt både i 

telefonen og på SIM-kortet. 

Kontroller de gemte 

kontakter. 

App kan ikke 

installeres 

Ikke understøttet af 

tjenesteudbyder eller 

registreringskrav. 

Kontakt din 

tjenesteudbyder. 

Der er ikke nok hukommelse 

på din telefon. 

Slet nogle 

meddelelser fra din 

telefon. 

Kunne ikke forbinde 

til computeren 

Datakabel defekt. Udskift datakabel. 

Defekt computerport. Skift computerport. 

Opkaldsloggene 

gemmes ikke 
Tid er ikke indstillet korrekt. 

Kontroller 

tidsindstillingen. 

 


