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Tack för att du köpte den här mobiltelefonen. 

 

Läs alla säkerhetsanvisningar och den här bruksanvisningen noggrant 

innan du använder enheten för att garantera säker och korrekt användning. 

Innehåll, bilder och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen 

kan skilja sig från den faktiska produkten. 

Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras, distribueras, 

översättas eller förmedlas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller 

mekaniskt, inklusive kopiering, inspelning eller förvaring i något system för 

lagring eller hantering av information, utan föregående skriftligt godkännande. 

 

Copyright © 2016 Alla rättigheter förbehållna 

 

 

 

  



3 

 

Innehåll 

	

SÄKERHETSANVISNINGAR	 5	

HÖRSELSKYDD	 9	

PERSONLIG	INFORMATION	OCH	SEKRETESS	 9	

MEDICINTEKNISKA	PRODUKTER	 11	

ELTILLFÖRSEL	&	LADDNING	 12	

SKYDD	AV	MILJÖN	 13	

RENGÖRING	OCH	UNDERHÅLL	 13	

SAR-INFORMATION	 14	

NÖDSAMTAL	 15	

EFTERLEVNAD	 15	

UPPHOVSRÄTT	 15	

LÄR	KÄNNA	DIN	TELEFON	 17	

ÖVERSIKT	ÖVER	TELEFONEN	 17	

KNAPPARNAS	FUNKTIONER	 18	

INSTALLATION	AV	TELEFONEN	 21	

LADDA	BATTERIET	 24	

LADDA	BATTERI	 24	

LADDNINGSTID	 24	



4 

GRUNDLÄGGANDE	FUNKTIONER	 27

SLÅ	PÅ/STÄNGA	AV	ENHETEN	 27	

KONFIGURERING	AV	TELEFONEN	VID	START	 27	

LÅSA	UPP	SKÄRMEN	 29	

FÖRSTÅ	SKÄRMEN	 30	

NOTISPANEL	 31	

ÖPPNA	NOTISPANELEN	 31	

ANPASSA	SKÄRMEN	 32	

HUVUDSAKLIG	FUNKTION	 33

RINGA	OCH	TA	EMOT	SAMTAL	 33	

LÄGGA	TILL	KONTAKTER	 34	

SKICKA	ETT	MEDDELANDE	 35	

MUSIK	 36	

KAMERA	 37	

CHROME	 38	

KOPPLA	UPP	DIG	 38	

VIKTIG	INFORMATION	 40

ANSVARSFRISKRIVNING	 40

FELSÖKNING	 41



5 

 

Säkerhetsanvisningar 

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant för att garantera korrekt användning av 

din mobiltelefon. 

1. Krossa inte, kasta inte och gör inte hål på din mobiltelefon. Undvik att 

tappa, klämma eller böja din mobil. 

2. Vissa delar i din mobila enhet är tillverkade av glas. Glaset kan gå sönder 

om din mobila enhet tappas på en hård yta eller utsätts för en kraftig stöt. 

Rör inte glaset om det går sönder och försök inte att ta bort det. Sluta att 

använda din mobila enhet tills glaset har bytts ut av en auktoriserad 

serviceverkstad. 

3. Gör inga förändringar eller omarbetningar av telefonen, sänk inte ner den 

i eller utsätt den för vatten eller andra vätskor och utsätt den inte för eld, 

explosioner eller andra faror. 

4. Drifttemperaturen bör vara -20 °C ~ +60 °C. 

5. Vid temperaturskiftningar kan trycket öka eller minska och minska 

ljudkvaliteten, öppna i så fall locken för att släppa ut luften. 

6. Använd inte din mobiltelefon i fuktiga miljöer, som t.ex. i badrum. Undvik 

att låta din mobiltelefon bli nedsänkt i eller tvättad med vätskor. 

7. Du har precis köpt en mobiltelefon som uppfyller IP67-standard. Se till att 

alla skydd över öppningar och höljet är korrekt förslutna för att säkerställa 
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optimal användning och vattentäthet. 

8. Öppna inte höljet på telefonen i vatten eller i en miljö med mycket hög 

luftfuktighet. 

9. Gummiskyddet som är fäst på höljet är en viktig komponent för enheten. 

Var försiktig när du öppnar och stänger höljet för att undvika skador på 

gummiskyddet. Se till att skyddet är fritt från smuts som sand eller damm, 

för att undvika skador på enheten. 

10. Höljet och locken över öppningarna kan bli lösa om enheten tappas i 

marken eller utsätts för slag eller stötar. Se till att alla lock sitter rakt och är 

ordentligt stängda. 

11. Om enheten har doppats ner i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren 

är fuktiga, kan det hända att ljudet blir otydligt vid samtal. Se till att 

mikrofonen eller högtalaren är ren och torr genom att torka av med en torr 

trasa. 

12. Torka enheten noggrant med en mjuk, ren trasa om den blir våt. 

13. Enhetens vattentäthet kan under vissa förhållanden orsaka lätta 

vibrationer. Sådana vibrationer, till exempel när volymen vrids upp högt, 

påverkar inte enhetens funktionalitet. 

14. Plocka inte isär eller använd utrustning som kan skada den vattentäta 

filmen på mikrofonen eller högtalarna. 

15. Använd en torr, mjuk trasa för att rengöra mobiltelefonen, använd inte 
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vatten, alkohol, rengöringsmedel eller någon typ av kemikalier. 

16. Slå inte på din mobiltelefon när användningen av mobiltelefoner är 

förbjuden eller när den kan orsaka störningar eller faror.  

17. Använd inte din mobiltelefon samtidigt som du kör.  

18. Följ de regler och föreskrifter som gäller på sjukhus och vårdinrättningar. 

Stäng av din mobiltelefon i närheten av medicinsk utrustning.  

19. Stäng av din mobiltelefon på flygplan. Telefonen kan orsaka störningar av 

flygplanets styrutrustning.  

20. Stäng av din mobiltelefon i närheten av elektroniska precisionsenheter. 

Telefonen kan påverka funktionaliteten hos dessa enheter.  

21. Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast 

kvalificerad personal får lov att utföra service eller reparationer på 

telefonen.  

22. Placera inte telefonen eller dess tillbehör i behållare med starka 

elektromagnetiska fält.  

23. Placera inte magnetiska lagringsmedia i närheten av din mobiltelefon. 

Strålning från telefonen kan radera informationen som finns lagrad på 

dem. 

24. Säkerhetskopiera all viktig information då reparationer eller andra orsaker 

kan leda till dataförlust. 

25. Koppla inte från mobiltelefonen när minnesformatering eller filöverföring 
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genomförs. Annars kan programfel eller skador på filer uppstå. 

26. Telefonen får endast anslutas till ett USB-gränssnitt, version USB 2.0. 

27. Håll din mobiltelefon borta från direkt solljus. Placera inte din mobiltelefon 

på platser med hög temperatur eller använd den på platser med 

brännbara gaser, som t.ex. bensinstationer.  

28. Håll din mobiltelefon och dess tillbehör borta från barn. Tillåt inte barn att 

använda din mobiltelefon utan vägledning. 

29. Förvara telefonen och laddare utom räckhåll för barn. Låt inte barn 

använda telefonen, batterier eller laddare utan tillsyn. 

30. Håll barn borta från små telefontillbehör för att undvika kvävning eller 

blockering av matstrupen på grund av att små delar sväljs. 

31. Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika 

explosionsrisk.  

32. Beakta eventuella lagar och föreskrifter gällande användning av trådlösa 

enheter. Respektera andras privatliv och lagliga rättigheter vid användning 

av din trådlösa enhet.  

33. Följ noga relevanta instruktioner i denna bruksanvisning vid användning 

av USB-kabeln. Annars kan din mobiltelefon eller dator skadas.  

34. Denna bruksanvisning är endast avsedd som referens, se det materiella 

objektet som standard. 

35. Håll din enhet minst 15 cm från en pacemaker för att undvika störningar. 
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36. Håll enheten på den motsatta sidan bort ifrån implantatet för att minska

risken för störningar med en pacemaker.

37. Långvarig användning av den mobila musikspelaren på hög volym kan

skada hörseln hos den som lyssnar.

Hörselskydd 

1. Denna telefon tar hänsyn till gällande föreskrifter för begränsning

av högsta tillåtna utgångsvolym. Att lyssna i hörlurar på hög

volym under lång tid kan orsaka hörselskador!

2. Sluta att använda produkten eller sänk volymen om du känner obehag i

öronen.

3. Höj inte volymen för mycket, läkare varnar för att utsätta sig för hög volym

under lång tid.

4. Överdrivet ljudtryck från headset och hörlurar kan orsaka nedsatt hörsel.

5. Använd inte telefonen på hög volym under lång tid för att undvika möjliga

hörselskador.

6. Använd endast de hörlurar som anpassats för din telefon.

Personlig information och sekretess 

Användning av vissa funktioner eller tredjeparts-applikationer på din enhet kan 
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leda till att din personliga information och uppgifter går förlorade och blir 

tillgängliga för andra. Flera åtgärder rekommenderas för att hjälpa dig skydda 

din personliga och hemliga information.  

• Placera din enhet i en säker omgivning för att förhindra otillåten användning.  

• Lås enhetsskärmen och skapa ett lösenord eller ett upplåsningsmönster för 

att låsa upp den.  

• Säkerhetskopiera regelbundet den personliga informationen på ditt 

SIM/USIM-kort, minneskort eller som finns lagrad i minnet på din enhet. Se 

till att du flyttar eller raderar all personlig information från din gamla enhet 

om du byter till en annan enhet.  

• Om du är orolig för virus när du tar emot meddelanden eller e-post från 

främmande personer kan du radera dem utan att öppna dem.  

• Undvik webbsidor som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din 

personliga information stjäls om du använder din enhet för att surfa på 

internet.  

• Om du använder tjänster som wifi eller Bluetooth så använd dig av lösenord 

för dessa tjänster för att förhindra obehörig tillgång. Stäng av tjänsterna när 

de inte används.  

• Installera eller uppdatera säkerhetsprogramvara på enheten och scanna 

regelbundet för virus.  

• Se till att alla tredjeparts-applikationer hämtas från legitima källor. 
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Tredjeparts-applikationer som laddas ner bör scannas för virus.  

• Installera säkerhetsprogramvara eller programfixar som släpps av 

leverantörer av tredjeparts-applikationer.  

• Vissa applikationer kräver och överför platsinformation. Därigenom kan en 

tredje part komma att dela din platsinformation.  

• Din enhet kan tillhandahålla spårningsinformation och diagnostisk 

information till leverantörer av tredjeparts-applikationer. 

Tredjeparts-försäljare använder den här informationen för att förbättra sina 

produkter och tjänster. 

 

Medicintekniska produkter 

1. Följ de regler och föreskrifter som gäller på sjukhus och vårdinrättningar.  

2. Implanterade medicinska produkter, som t.ex. en pacemaker, kan påverkas 

av mobiltelefonen.  

3. Håll mobiltelefonen minst 20 cm bort från den medicintekniska produkten för 

att skydda den implanterade medicintekniska produkten från den potentiella 

störning som utstrålas från telefonen. 

4. Bär inte mobiltelefonen i bröstfickan. 

5. Stäng av mobiltelefonen omedelbart om du misstänker störning. 
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Eltillförsel & laddning 

1. Adaptern bör installeras i närheten av utrustningen och ska vara lätt 

tillgänglig. EU Laddarens modellnamn: A31-501000, Ineffekt: AC 100-240 V 

50/60 Hz 0,2 A Max, Uteffekt: DC 5V 1A. 

UK Laddarens modellnamn: A806A-050100U-UK1, Ineffekt: AC 100-240 V 

50/60 Hz 0,2 A Max, Uteffekt: DC 5V 1A. 

2. Kontakten ses som adapterns frånkopplingsenhet. 

3. Använd endast de tillbehör som levereras tillsammans med telefonen. 

Användning av tillbehör som inte är kompatibla kan ha allvarliga 

konsekvenser och orsaka permanenta skador på din telefon. 

4. Använd endast den adapter som levereras tillsammans med telefonen. 

5. Denna adapter får endast användas inomhus. 

6. Elkabeln används som anslutningsenhet. Vägguttaget bör alltid vara lätt 

tillgängligt och tillgången till uttaget bör inte blockeras vid användning.  

7. För att komplett koppla bort telefonen från elnätet, ta bort AC/DC-kabeln ur 

vägguttaget.  

8. Ventilationen bör inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks över 

med föremål, som t.ex. tidningar, bordsdukar, gardiner osv, för att förhindra 

överhettning och funktionsfel. 

9. Håll ett fritt utrymme på minst 10 cm runt telefonen. 

10. Telefonen bör användas i ett måttligt klimat. 

11. Telefonen är utrustad med ett intern laddningsbart batteri, utsätt inte 
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produkten för överdriven hetta som solljus, eld eller dylikt. 

12. Batteriet måste avlägsnas ur telefonen innan den kasseras.

13. Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt.

14. Batteriet innehåller material som är farliga och skadliga för miljön.

15. Anslut inte till eller koppla bort från en USB-port med blöta händer på grund

av risk för elektriska stötar.

Skydd av miljön 

Ta hänsyn till lokala föreskrifter för avfallshantering av telefonens förpackning, 

batteri och din begagnade telefon och lämna in dem till återvinningscentral för 

korrekt återvinning. Kasta inte begagnade telefoner eller batterier i 

hushållssoporna.  

Lämna in dina begagnade, oönskade litiumbatterier till avsedd plats. 

Kasta dem inte i en soptunna. 

Observera: Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ. 

Kassera begagnade batterier enligt instruktionerna. 

Rengöring och underhåll 

1. Stäng av telefonen innan rengöring och underhåll. Laddaren bör tas ut ur

uttaget och telefonen och laddaren bör kopplas från varandra för att
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förhindra elektriska stötar eller kortslutning av batteriet eller laddaren. 

2. Torka inte av telefonen eller laddaren med kemiska ämnen (alkohol,

bensen), kemiska agenter eller slipande rengöringsmedel för att undvika

skador på delarna eller funktionsfel. Du kan rengöra med en lätt fuktig,

antistatisk mjuk trasa.

3. Skrapa inte på eller förändra telefonens hölje, då färgsubstanser kan orsaka

en allergisk reaktion. Om en sådan reaktion uppstår, sluta omedelbart att

använda telefonen och uppsök läkare.

4. Torka bort damm från elkontakten och håll den torr för att undvika brandrisk.

5. Om telefonen eller tillbehör inte fungerar som avsett, kontakta din lokala

försäljare.

6. Ta inte isär telefonen eller dess tillbehör på egen hand.

SAR-information 

Under tester uppmättes följande max-värden för specifik absorptionsnivå (SAR) 

gällande denna modell: 

SAR huvud 0,523 W/Kg 

SAR kropp 1,490 W/Kg 

Denna enhet uppfyller riktlinjerna gällande exponering för radiofrekventa 

elektromagnetiska fält när den hålls mot huvudet eller på ett avstånd på minst 5 
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mm från kroppen. SAR-gränsen som definieras i ICNIRP-riktlinjerna är i 

genomsnitt 2,0 W/kg över de 10 g vävnad som absorberar den största delen av 

signalen. 

Nödsamtal 

I en nödsituation, om telefonen är på och du är inom nätverkets 

täckningsområde, kan den användas för att ringa ett nödsamtal. Det kan 

emellertid hända att nödtelefonnummer inte kan nås inom alla nätverk, därför 

bör du aldrig förlita dig på din mobiltelefon för nödsamtal. 

Efterlevnad 

Denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i 

EU-direktiv 1999/5/EC. Hela texten för försäkran om överensstämmelse för din 

telefon finns på hemsidan: www.crosscall.com 

0700

Upphovsrätt 

Denna produkt är endast avsedd för privat användning. Att kopiera 

CD-skivor eller ladda ner musik, videofilmer eller bildfiler för försäljning eller
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andra affärssyften kan strida mot upphovsrättslagar. Upphovsrättsligt skyddade 

material, konstverk och/eller presentationer kan kräva tillstånd för att kopieras 

eller spelas in helt eller delvis. Ta hänsyn till alla sådana tillämpliga lagar 

gällande inspelning och användning av sådant innehåll för ditt land och din 

jurisdiktion. 
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Lär känna din telefon 

Översikt över telefonen 

①Mottagare ②Röstknappar ③Tillbaka-knapp

④Mikrofon ⑤Avstånd/Ljussensor ⑥Frontkamera

⑦Programmerbar knapp ⑧Av/på-knapp ⑨Hem-knapp

⑩Meny-knapp
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Andra mikrofon Blixt/Ficklampa Högtalare 

Huvudkamera 

Knapparnas funktioner 

• Av/på-knapp: Tryck för att belysa eller stänga skärmen, håll intryckt för att

visa popup-menyn för att välja mellan stäng av/starta om/flygplansläge. Håll

av/på-knappen intryckt längre än 10 sek. för att starta om. Tryck in
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av/på-knappen och sänk volymknappen samtidigt för att ta en skärmbild. 

•	 Röstknappar: I samtalsläge justeras volymen i hörsnäcka eller headset; I 

musik/video/streaming-läge justeras medievolymen; I allmänt läge justeras 

ringsignalsvolymen; Stänger av ringsignalen för ett inkommande samtal.  

•	 Tillbaka-knapp: Vidrör för att återgå till föregående skärm, eller för att 

stänga en dialogruta, alternativmeny, notispanelen osv. 

•	 Hem-knappen: Från valfri applikation eller skärm, vidrör för att återgå till 

hemskärmen. 

•	 Meny-knapp: Vidrör för att öppna en lista med miniatyrbilder för 

applikationer som du nyligen har arbetat med. 

•	 Reserverad knapp: Håll intryckt länge för att aktivera den förinställda 

funktionen (som standard, kamera)  

Klicka på ikonen för inställningar för att ställa in den reserverade knappen. 

1. Klicka på "Knappar" under avdelningen "Enhet". 

2. Klicka på området under "Reserverad knapp" och välj den funktion som du 

vill tilldela den här knappen. 

 

USB OTG (On The Go): Den här enheten stöder OTG-funktion, använd 

standarddatakabel för OTG eller kringutrustning för USB (medföljer inte) för att 

använda OTG-funktioner. 

 

NFC (Near Field Communication): Denna teknologi förenklar 
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parkopplingsprocessen via bluetooth och möjliggör datautbyte när telefonen 

vidrör en annan NFC-enhet. 

För att få tillgång till NFC-funktionen, tryck på statusfältet med fingret och dra 

det nedåt för att öppna notispanelen, klicka sedan på NFC-ikonen. Du kan 

också nå NFC-inställningarna via telefonens inställningar. Klicka på ikonen för 

inställningar och "Mer". Klicka sedan på NFC-området för att slå på 

NFC-funktionen. 

 

 

Observera: Avstånds/Ljussensor 

När du ringer upp eller tar emot ett samtal stänger avstånds/ljussensorn 

automatiskt av bakgrundsbelysningen då den känner av att telefonen är nära 

ditt öra. Detta förlänger batteriets livslängd och förhindrar att du oavsiktligt 

aktiverar pekskärmen under ett samtal. 

 

VARNING: 

Om tunga objekt placeras på telefonen eller om du sitter på den, kan LCD och 

pekskärmsfunktioner skadas. Täck inte över LCD-avstånd/ljussensorn med 

skyddsplast. Det kan leda till funktionsfel av sensorn. 
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Installation av telefonen 

Innan du börjar utforska din nya telefon, måste den ställas in. 

1. Lossa höljet

Denna produkt är utformad med ett fast batteri som inte kan plockas ut. Först 

måste du ta bort höljet på baksidan med hjälp av verktyget. Ta sedan bort 

kortskyddet. 

Varning: Använd inga verktyg när du tar bort kortskyddet för att undvika att 

gummiskyddet skadas.  
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2. Sätt i sim-kortet

Sätt i sim1-kortet och sim2-kortet i telefonen på det sätt som visas nedan. (med 

framsidan nedåt) 

3. Sätt i Micro SD-kortet (valfritt)

Sätt i Micro SD-kortet (upp till 128 GB) i telefonen på det sätt som visas. 
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4. Sätt tillbaka höljet 

 

Installera korten korrekt, se sedan till att det inte finns någon smuts som sand 

eller damm, för att undvika att gummiskyddet skadas. Tryck fast tätningsskyddet 

ordentligt. 

Fäst sedan höljet på baksidan och lås. Dra inte åt skruvarna för hårt för att 

undvika skador.  

 

 

 

 

 

Observera: 

1. Din telefon stödjer endast micro-sim-kort. Försök inte att sätta in ett annat 

sim-kort då det kan skada din telefon. 

2. Plocka inte ut sim-/SD-kortet medan korten används, då det kan medföra 
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dataförlust eller skador. Crosscall kan inte hållas ansvarig för någon typ av 

förlust, inklusive dataförlust, till följd av felaktig användning av ett 

sim/SD-kort. 

3. Stäng av din mobiltelefon innan du byter ut eller plockar ut sim/SD-kort. 

4. SD-kort medföljer inte utan det måste du köpa själv. 

 

Ladda batteriet 

Ladda batteri 

1. Anslut den stora änden av USB-kabeln i mobiltelefonens laddare och den 

lilla änden i USB-kontakten på mobiltelefonen och se till att ändarna är 

korrekt anslutna. 

2. Sätt i laddaren i ett 100~240V 50/60Hz-uttag för att starta laddningen. 

3. Ta bort USB-kabeln från mobiltelefonen och ta bort laddaren ur uttaget 

när laddningen är slutförd. 

 

Laddningstid 

1. Batteriprestanda (litium-jon-polymer) 

Standardbatteri 3000 mAh  
Standby-tid  30 dagar 
Samtalstid 20 timmar 
GPS-tid 10 timmar 
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2. Många förhållanden kan påverka batteriets standby-tid, som till exempel 

lokala nätverksförhållanden, telefonens inställningar, frekvent hantering 

samt användning av datatjänster. 

3. Batteriprestandan påverkas även av laddningsstatus och temperatur. 

4. Om strömförsörjningen sker med lägre spänning, kan längre laddningstid 

behövas. Laddningstiden är beroende av aktuell status för 

batterikapaciteten. 

5. Om ej standardmässiga laddare, som till exempel datorer, används kan 

längre laddningstid behövas.  

6. Användning av mobiltelefonen medan den laddas kommer att förlänga 

laddningstiden. 

 

Observera: 

7. Denna produkt har ett inbyggt batteri, i ditt inköp finns redan ett installerat 

batteri. Försök inte att montera isär den! 

8. Ladda batteriet fullständigt innan du använder telefonen för första gången 

och koppla från laddaren omedelbart efter att den första laddningen har 

slutförts.  

9. Ta bort laddaren från eluttaget när telefonen inte laddas.  

10. Det kan hända att telefonen inte startar direkt om den laddas med lågt 

batteri. Efter en tids laddning kommer telefonen att starta normalt. 

11. Mobiltelefonen kan tryggt laddas inom en omgivningstemperatur på 0 ℃ till 
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40 ℃. Laddning vid temperaturer under 0 ℃ eller över 40 ℃ försämrar 

batteriets prestanda och förkortar dess livslängd. Laddning under lång tid 

vid extrema temperaturer kommer att medföra att batteriet ständigt är 

underladdat eller att det skadas. 

12. Laddaren är viktig för säkerheten, använd därför den laddare som är 

avsedd för denna produkt och ta hänsyn till säkerhetsinstruktionerna vid 

användning. 
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Grundläggande funktioner 

Slå på/Stänga av enheten 

Slå på telefonen 

Tryck in av/på-knappen på telefonens högra sida och vänta några sekunder tills 

skärmen tänds.  

 

Observera: 

Ladda batteriet i minst 30 minuter om det är urladdat. 

 

Stänga av telefonen 

Tryck och håll in av/på-knappen för att visa popup-menyn, välj "Stäng av". 

 

Konfigurering av telefonen vid start 

Första gången du slår på telefonen visas en välkomstskärm. 

• Rör vid menyn för att välja ett annat språk. 

• Följ instruktionerna för att ställa in telefonen. 

• Du kan behöva ansluta till ett aktivt nätverk eller wifi för att gå vidare. 



28 

 

       

 

Konfigureringen av ett Google-konto är avgörande för att kunna använda alla 

funktioner och tjänster på din Android-telefon, som till exempel tillgång till 

Google Play™, synkronisering av kontakter eller din kalender. Om du inte har 

Gmail eller något annat Google-konto kan du skapa ett. 
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Låsa upp skärmen 

Tryck på telefonens skärm och dra uppåt för att låsa upp skärmen.  
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Förstå skärmen 

Hemskärm 

Hemskärmen är utgångspunkten för många applikationer och funktioner. 

 

 

 

 

 

Utökad skärm  

Operativsystemet tillhandahåller flera skärmarbetsytor för att ge mer plats för 

Statusfält: Visar statusinformation för telefonen, 

som tid, signalstyrka, batteristatus och notisikoner. 

Widget: En widget är en självständig applikation som 

kan nås via hemskärmen eller en utökad hemskärm. 

Till skillnad mot en genväg, visas en widget som en 

applikation på skärmen.  

Applikationsikoner: Klicka på en ikon (applikation, 

mapp osv.) för att öppna och använda den. 

Platsvisning: Visar vilken hemskärms-arbetsyta 

som visas. 

Snabbknapps-område: Ger med en beröring 

tillgång till funktionerna i valfri 

hemskärms-arbetsyta.  
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att lägga till ikoner, widgets och annat. 

Dra med fingret åt höger eller vänster över hemskärmen. 

 

Notispanel 

Notiser påminner dig om nya meddelanden, kalenderhändelser och larm samt 

pågående händelser, som till exempel när du talar i telefonen. 

När en notis anländer, visas motsvarande ikon längst upp på skärmen. Ikoner 

för väntande notiser visas till vänster och systemikoner som wifi eller 

batteristyrka till höger. 

 

 

 

 

Öppna notispanelen 

Håll på statusfältet med fingret och dra det nedåt för att öppna notispanelen. 

 

 

Väntande notiser Signalstyrka & batteristatus 
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Välj alternativ på notispanelen, du kan snabbt nå bluetooth, wifi, mobildata, 

NFC osv. 

 

Anpassa skärmen 

Tryck länge på det tomma utrymmet för standby-gränssnittet, välj sedan 

alternativet. 

Du kan välja att ställa in "BAKGRUNDSBILD/WIDGET" eller 

"INSTÄLLNINGAR". 
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Huvudsaklig funktion 

Ringa och ta emot samtal 

Vidrör telefonikonen för att öppna knappsatsen på en skärm i viloläge. 

När du skriver in en del av ett telefonnummer söks sparade telefonnummer 

igenom automatiskt. Välj rätt nummer och klicka på uppringnings-knappen för 

att ringa.  

Tryck och dra telefonknappen åt höger om någon ringer dig för att besvara 

samtalet. 
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Lägga till kontakter 

Klicka på kontakt-ikonen.  

Klicka på "SKAPA EN NY KONTAKT" för att lägga till en ny kontakt i telefonen 

eller på kortet.  

Klicka på "LOGGA IN PÅ ETT KONTO" för att lägga till ett konto och sedan 

synkronisera kontakterna till det kontot. 

Klicka på "IMPORTERA KONTAKTER" för att importera en vCard-fil från 

minnet.  

Klicka på sök-ikonen, skriv in en del av ett telefonnummer eller namn så visas 

alla kontakter med den informationen. 
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Skicka ett meddelande 

Klicka på meddelande-ikonen. 

Klicka på "+" för att skapa ett meddelande. Skriv in mottagarens telefonnummer 

eller namn för att söka i kontakter.  

Klicka på "Skriv meddelande" för att redigera meddelandet. 

När du är redo att skicka meddelandet väljer du kort 1 eller kort 2 för att skicka 

meddelandet. 
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Musik 

Vidrör ikonen för musikapplikationen för att öppna musikspelaren. 
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Kamera 

Kamera-appen är en kombinerad kamera och videokamera som i själva verket 

består av två kameror, en frontkamera (riktad mot dig) och en huvudkamera på 

telefonens baksida.  

 

 

Ta foton 

1. Rama in ditt motiv på skärmen. 

2. Klicka på skärmen för att fokusera kameran. 

3. Klicka på  för att ta ett foto. Din bild kommer automatiskt att sparas i 

bildgalleriet. 
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Chrome 

Anslut till webbsidan med det mobila nätverket. 

Klicka på ikonen  för att öppna webbläsaren. 

Via adressfältet/sökfältet i Chrome kan du öppna webbsidor. Dessutom finns 

stöd för bokmärken, att växla mellan flera fönster och andra funktioner. När du 

får tillgång till ett nätverk kan ytterligare kostnader uppstå. Hör med din lokala 

nätverksoperatör för detaljerad information om kostnader. 

 

Koppla upp dig  

Wifi-anslutning 

3. Klicka på ikonen för inställningar. 

4. Klicka på "Wifi" och välj på. 

5. Vidrör det nätverk som du vill ansluta till. 

6. Skriv in lösenordet om nätverket är säkert. 

 

Anslutning till mobildata 

1. Öppna snabbkopplingen från statusfälten. 

2. Klicka på "Mobildata för att slå på det. 

Sedan kan du använda mobilnätet och du kommer att debiteras en kostnad för 

datatrafik. Hör med din lokala nätverksoperatör för detaljerad information. 
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Anslutning till bluetooth 

1. Klicka på ikonen för inställningar. 

2. Klicka på "Bluetooth" och välj på. 

3. Välj de tillgängliga enheter som du vill parkoppla. 

Anslutning via bluetooth gör det möjligt att dela din telefons internetanslutning 

med andra telefoner. 
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Viktig information 

För att ge dig en optimal upplevelse ansluter telefonen regelbundet till e-post- 

och internetservrar. 

 

Detta genererar automatiskt och oundvikligen dataöverföringar som kan 

debiteras utöver ditt existerande paket, eller kan dras från ett kontantkort eller 

annat förbetalt system. 

 

För att undvika faktureringsproblem relaterade till tjänster som utnyttjar internet, 

rekommenderar vi att du väljer ett lämpligt alternativ som omfattar obegränsad 

tillgång till internet och e-post för att undvika att ändra standardinställningarna. 

 

Om du vill kan du ansluta till wifi för en snabbare och mer effektiv upplevelse. Vi 

rekommenderar speciellt att använda wifi för streaming eller nedladdning av 

spel, videofilmer eller större filmer. 

 

 

Ansvarsfriskrivning 

• Användning av tillbehör som inte är originaltillbehör, som till exempel 

headset, laddare osv., kommer att orsaka inkompatibiltet mellan 

mobiltelefonen och tillbehören som kan leda till försämrad prestanda och 
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funktionsfel och vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå. 

• Specifikationer och funktioner för din mobiltelefon kan skilja sig åt från dem 

som presenteras i den här bruksanvisningen eftersom bruksanvisningen 

endast innehåller en allmän översikt. 

• Specifikationer och funktioner för din mobiltelefon har bekräftats fungera 

korrekt efter tillverkningen på fabrik. Om skada eller defekt finns som har 

orsakats av tillverkningen och inte på grund av felaktig användning, gäller 

villkoren på garantikortet. 

• Om funktionerna för din mobiltelefon är relaterade till egenskaper och 

tjänster som mobiloperatören tillhandahåller, gäller mobiloperatörens 

villkor för dessa funktioner. 

• Observera att din mobiltelefon fortfarande har begränsningar med hänsyn 

till specifikationer och funktioner. Dessa begränsningar kan inte anses vara 

skador eller defekter eller tillverkningsskador. Använd din mobiltelefon i 

enlighet med dessa avsedda syften och funktioner. 

 

 

Felsökning 

Detta kapitel beskriver eventuella problem som du kan stöta på i samband med 

användningen av din telefon. Vissa problem kräver kontakt med din operatör, 

men de flesta kan du enkelt lösa själv. 
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Meddelande Möjliga orsaker 
Möjliga 

felavhjälpande åtgärder 

Sim-kortfel 

Det finns inget sim-kort i din 

telefon eller det har satts i 

felaktigt. 

Se till att sim-kortet har 

satts i korrekt. 

Ingen 

nätverksanslutning/

Förlorad 

nätverksanslutning 

Signalen är svag eller du 

befinner dig utanför 

mobiloperatörens nätverk. 

Rör dig mot ett fönster 

eller ett öppet område. 

Kontrollera 

nätverksoperatörens 

täckningskarta. 

Operatören har infört nya 

tjänster. 

Kontrollera om sim-kortet 

är för gammalt. Om så är 

fallet, byt ut ditt sim-kort 

vid din nätverksoperatörs 

närmsta filial. Kontakta 

din operatör. 

Koderna stämmer 

inte överens 

För att ändra en 

säkerhetskod, måste du 

bekräfta den nya koden 

genom att skriva in den på 

nytt. 

Kontakta din operatör 

om du glömmer bort 

koden. 
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De båda koderna som du 

har skrivit in stämmer inte 

överens. 

Samtal inte 

tillgängliga 

Uppringningsfel. 
Nytt nätverk inte 

auktoriserat. 

Nytt sim-kort har satts i. 
Kontrollera eventuella 

nya begränsningar. 

Kontantkortets 

begränsningar har 

uppnåtts. 

Kontakta din 

tjänsteleverantör. 

Telefonen kan inte 

slås på 

Av/på-knappen har inte 

tryckts in tillräckligt länge. 

Håll av/på-knappen 

intryckt minst två 

sekunder. 

Batteriet är inte laddat. 

Ladda batteriet. 

Kontrollera 

laddningsindikatorn på 

bildskärmen. 

Laddningsfel 

Det är för varmt eller kallt 

utomhus. 
Ladda batteriet. 

Det är för varmt eller kallt 

utomhus. 

Se till att telefonen laddas 

vid normal temperatur. 

Kontaktproblem. Kontrollera laddaren och 
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dess anslutningar till 

telefonen. 

Spänning saknas. 
Sätt i laddaren i ett annat 

uttag. 

Laddaren är ur funktion. Byt ut laddaren. 

Fel laddare. 
Använd endast 

originaltillbehör. 

SMS och foton 

kunde inte skickas 

eller tas emot. 

Minnet fullt. 
Radera meddelanden på 

din telefon. 

Filer kan inte 

öppnas 
Filformatet stöds inte. 

Kontrollera vilka filformat 

som stöds. 

Skärmen tänds inte 

när jag tar emot ett 

samtal 

Problem med 

avstånd/ljussensor. 

Se till att området runt 

avstånds/ljussensorn inte 

täcks om du använder en 

skyddsfilm eller ett skal. 

Se till att området runt 

avstånd/ljussensorn är 

rent. 

Inget ljud 
Vibrationsläge eller tyst 

läge. 

Kontrollera 

inställningarna i 

ljudmenyn för att 
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säkerställa att telefonen 

inte är inställd på 

vibrationsläge eller tyst 

läge. 

Lägger på eller 

fryser 

Återkommande 

mjukvaruproblem. 

Försök att uppdatera 

mjukvaran via hemsidan. 

Kontakter visas 

dubbelt 

Kontakter har sparats både 

i telefonen och på 

sim-kortet. 

Kontrollera dina sparade 

kontakter. 

Appen kan inte 

installeras 

Stöds inte av din operatör 

eller dina registreringskrav. 
Kontakta din operatör. 

Din mobiltelefon har inte 

tillräckligt minne. 

Radera meddelanden på 

din telefon. 

Kan inte ansluta till 

dator 

Datakabeln defekt. Byt datakabel. 

Defekt dataport. Byt dataport. 

Samtalsloggar 

sparas inte 
Tiden är felaktigt inställd. 

Kontrollera 

tidsinställningen. 

 


