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TAKK FOR AT DU HAR VALGT Å KJØPE DENNE MOBILTELEFONEN.
Les alle sikkerhetsforanstaltningene og denne håndboken nøye, for å
sikre sikker og riktig bruk.
Innholdet, illustrasjonene og skjermbildene i denne håndboken kan
avvike fra det faktiske produktet.
Ingen deler av denne håndboken kan gjengis, distribueres,
oversettes eller overføres i noen som helst form, verken elektronisk
eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, opptak eller lagring i
systemer for informasjonlagring og informasjonshenting, uten skriftlig
forhåndstillatelse.
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SIKKERHETSFORHOLDSREGLER
Les sikkerhetsforholdsreglene nøye for å sikre at du bruker mobiltelefonen riktig.
1. Unngå slag, kasting eller å slå hull i mobiltelefonen. Unngå at mobiltelefonen faller, klemmes eller
bøyes.
2. Ikke bruk mobiltelefonen i fuktige områder som f.eks. på badet. Unngå at mobiltelefonen senkes
eller skylles i væske.
3. Ikke slå på mobiltelefonen der dette ikke er tillatt eller i situasjoner der telefonen kan medføre
forstyrrelser eller farer.
4. Enkelte deler av mobiltelefonen er laget av glass. Dette glasset kan knuse hvis mobiltelefonen
mistes på en hard flate eller utsettes for kraftig støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre eller prøve
å fjerne det. Ikke bruk mobilenheten før glasset er skiftet ut av en autorisert serviceleverandør.
5. Mobiltelefonen skal være slått av om bord i fly. Telefonen kan forstyrre flyets kontrollutstyr.
6. Mobiltelefonen skal være slått av i nærheten av sårbart elektronisk utstyr med høy presisjon.
Telefonen kan påvirke ytelsen til slike enheter.
7. Ikke prøv å demontere mobiltelefonen eller utstyret. Bare kvalifisert personell skal utføre service på
eller reparere enheten.
8. Stikkontakten skal være montert i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
9. Unngå å plassere mobiltelefonen og utstyret i beholdere med kraftige elektromagnetiske felter.
10. Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av mobiltelefonen. Stråling fra telefonen kan
føre til at informasjon lagret på disse mediene slettes.
11. Ikke utsett mobiltelefonen for direkte sollys. Ikke legg mobiltelefonen på steder med høye
temperaturer, og ikke bruk den på steder med antennelig gass, f.eks. bensinstasjoner.
12. Bruk utelukkende godkjente batterier og ladere, for å hindre eksplosjonsfare.
13. Alle lover og forskrifter om bruk av trådløse enheter skal følges. Respekter andres rett til personvern
og juridiske rettigheter når du bruker den trådløse enheten.
14. Alle relevante anvisninger i denne håndboken må følges til punkt og prikke ved bruk av USBledningen. Hvis ikke, kan mobiltelefonen eller datamaskinen din skades.
15. Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre mobiltelefonen. Bruk ikke vann, alkoholer, rengjøringsmidler
eller kjemikalier.
16. Ta sikkerhetskopier av viktige data, da reparasjon og andre årsaker kan medføre tap av data.
17. Ikke koble fra mobiltelefonen under minneformatering eller filoverføring. Det kan føre til at
programmet svikter eller filer skades.
18. Telefonen og laderen skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn bruke telefonen, batteriet
eller laderen uten oppsyn.
19. Telefonutstyr av liten størrelse skal oppbevares utilgjengelig for barn, for å hindre kvelning eller
blokkering av luftveiene som følge av svelging.
20. Ikke la barn bruke mobiltelefonen uten tilsyn.
21. Unngå å modifisere eller bygge om telefonen, senke den i eller utsette den for vann eller annen
væske, eller eksponere telefonen for brann, eksplosjoner eller andre farer.
22. Telefonen skal bare kobles til et USB-grensesnitt av typen USB2.0.
23. Driftstemperaturen skal være mellom -10 °C~+40 °C.
24. Denne telefonen oppfyller IP67-kravene. For å sikre optimal bruk og vanntetthet må du sørge for
at dekslet og alle plugger på åpninger er lukket godt igjen.
25. Ikke åpne telefondekselet hvis telefonen er i vann eller i et svært fuktig miljø.
26. Gummitetningen på dekslet er en viktig komponent på enheten. Vær forsiktig når du åpner og
lukker dekslet for å unngå å skade gummitetningen. Sørg for at tetningen er fri for smuss, for eksempel
sand og støv, for å unngå skader på enheten.
27. Dekslet og plugger til åpninger kan løsne ved fall eller støt. Påse at alle dekslene sitter som de skal
og er helt tette.
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28. Hvis telefonen har vært under vann eller mikrofonen eller høyttaleren er våt, vil du kunne oppleve
dårlig lydkvalitet under samtaler. Bruk en tørr klut til å tørke over høyttaleren og mikrofonen, slik at de
er rene og tørre.
29. Hvis telefonen blir våt, må du tørke den godt med en myk, ren klut.
30. Telefonens vanntette egenskaper kan føre til små vibrasjoner under visse omstendigheter. Slike
vibrasjoner, for eksempel hvis volumet er høyt, påvirker ikke enhetens ytelse.
31. Du må ikke demontere eller bruke utstyr som kan skade den vanntette membranen på mikrofonen
eller høyttalerne.
32. Ved temperatursvingninger kan trykket bli høyere eller lavere, og dette kan medføre lavere
lydkvalitet. Åpne pluggene for å slippe ut luften.

MEDISINSKE APPARATER
1. Følg regler og bestemmelser på sykehus og helseklinikker.
2. Implanterte medisinske enheter, f.eks. pacemakere, kan påvirkes av produktet.
3. Produktet skal holdes minst 20 cm unna den medisinske enheten for å beskytte den implanterte
medisinske enheten fra mulige forstyrrelser som følge av stråling fra telefonen.
4. Produktet skal ikke bæres i brystlommen.
5. Hvis du får mistanke om forstyrrelser, må du slå av produktet umiddelbart.

PERSONOPPLYSNINGER OG DATASIKKERHET
Bruk av enkelte funksjoner og applikasjoner fra tredjeparter på enheten kan føre til at personopplysninger
og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Flere tiltak anbefales for å beskytte personopplysninger
og konfidensiell informasjon.
1. Legg enheten på et sikkert sted, for å hindre uautorisert bruk.
2. Still inn enhetens skjerm slik at den låses, og opprett et passord eller mønster for å låse den opp.
3. Ta regelmessige sikkerhetskopier av personopplysninger som ligger lagret på SIM-/USIM-kort,
minnekort eller lagret i enhetens minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte eller
slette all personinformasjon fra den gamle enheten.
4. Hvis du er bekymret for virus når du mottar meldinger eller e-poster fra fremmede, kan du slette
disse uten å åpne dem.
5. Hvis du bruker enheten til å surfe på nettet, bør du unngå nettsteder som utgjør en sikkerhetsrisiko,
for å unngå at personopplysningene dine stjeles.
6. Hvis du bruker tjenester som f.eks. Wi-Fi-deling eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse
tjenestene for å hindre uautorisert adgang. Når disse tjenestene ikke er i bruk, bør du slå dem av.
7. Installer eller oppgrader enhetens sikkerhetsprogramvare, og utfør skanning for virus regelmessig.
8. Sørg for at programmer fra tredjeparter kommer fra legitime kilder. Programmer nedlastet fra
tredjeparter bør skannes for eventuelle virus.
9. Installer sikkerhetsprogrammer eller sikkerhetsoppdateringer utgitt av eksterne programvaretilbydere.
10. Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Derfor vil tredjeparter kunne dele
posisjonsinformasjonen din.
11. Enheten din kan påvise og gi diagnoseinformasjon til eksterne programvaretilbydere. Eksterne
forhandlere bruker slik informasjon til å forbedre sine produkter og tjenester.
6

TRAFIKKSIKKERHET
Sjekk lover og bestemmelser om bruk av mobiltelefoner i området ved bilkjøring.
1. Ikke bruk en håndholdt telefon når du kjører bil.
2. Av sikkerhetsgrunner er det kun passasjerer i bilen som kan bruke mobiltelefonen når bilen er
i bevegelse, og ikke føreren. Det finnes eventuelt lover i landet ditt og/eller din jurisdiksjon om en
bilførers bruk av elektroniske enheter.
3. Konsentrer deg fullt ut om kjøringen.
4. Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop, hvis kjøreforholdene krever dette.
5. RF-energi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som stereoanlegg og
sikkerhetsutstyr.
6. Hvis kjøretøyet er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke legge hindringer i veien med installert eller
bærbart trådløst utstyr. Dette kan føre til at kollisjonsputen svikter eller forårsake alvorlig personskade
pga. mangelfull ytelse.
7. Hvis du lytter til musikk når du er ute og går, så sørg for at volumet er på et rimelig nivå slik at du er
oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du befinner deg i nærheten av veier.

STRØMFORSYNING OG LADING
1. En adapter skal være montert i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
EU-ladermodellens navn: QCT16KP-0625S-01,
Inngangseffekt: AC 100-240V 50/60Hz 0,8 AMax,
Utgangseffekt: DC 3,6V-6,5V/3A, 6,5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.
EU-ladermodellens navn: QCT16KR-0625S-01,
Inngangseffekt: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax,
Utgangseffekt: DC 3,6V-6,5V/3A, 6,5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.
2. Kontakten anses som adapterens avkoplingsenhet.
3. Bruk utelukkende utstyr som ble levert med telefonen. Bruk av ikke-kompatibelt utstyr kan ha
alvorlige følger og medføre varig skade på telefonen.
4. Bruk kun adapteren som fulgte med telefonen.
5. Adapteren skal kun brukes innendørs.
6. Strømkabelen brukes som tilkoblingsenhet. Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, og adgang til
stikkontakten skal ikke hindres under bruk.
7. For å koble telefonen helt fra hovedstrømnettet må du trekke AC/DC-strømkabelen ut av
stikkontakten.
8. Ventilasjon skal ikke hindres av at ventilasjonsåpningene dekkes av gjenstander, som f.eks. aviser,
bordduker, gardiner osv., for å hindre overoppheting og feilfunksjon.
9. Sørg for at det er minst 10 cm klaring rundt telefonen.
10. Telefonen skal brukes i moderat klima.
11. Telefonen er utstyrt med et innvendig oppladbart batteri: Produktet skal ikke utsettes for overdreven
varme slik som sollys, ild eller liknende.
12. Batteriet må fjernes fra telefonen før den avhendes.
13. Batteriet må avhendes på sikkert vis.
14. Batteriet inneholder materialer som er farlige og miljøskadelige.
15. Ikke koble til eller fra USB-innganger med våte hender, da dette kan medføre elektrisk sjokk.
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SPESIFIKK ABSORPSJONSRATE (SAR)
Enheten oppfyller RF-spesifikasjoner når den brukes 5 mm fra kroppen din.
Produktet er testet for å tilfredsstille den Europeiske Unions gjeldende krav og regler mht. menneskelig
eksponering for radiobølger.
Spesifikk absorpsjonsrate (SAR) brukes for å måle radiobølger som absorberes av en kropp. Denne
mobile enheten kan anvendes innenfor 5 mm avstand fra brukerens kropp. SAR-grenseverdien er 2,0
W/kg i gjennomsnitt for 10 gram vev, i den Europeiske Union.
Produktet ble testet og registrerte en maksimums SAR-verdi på 0,510 W/kg.
Det aktuelle SAR-nivået vil være mye lavere enn den ovennevnte verdien, siden produktet er utformet
til å bruke minst mulig energi for nødvendig kommunikasjon med basestasjonen.
For enheten med tester i overensstemmelse med EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
+ A2: 2013; er det obligatorisk å utføre audiotester for EN50332.

HØRSELSVERN
1. Denne telefonen oppfyller de gjeldende kravene om begrensning av maksimalt
lydvolum. Bruk av hodetelefoner med høyt volum over lengre tid kan skade hørselen!
2. Hvis du føler ubehag i ørene, må du slutte å bruke produktet eller senke volumet.
3. Ikke skru volumet for høyt. Leger advarer mot eksponering for høy lyd over lengre tid.
4. For stort lydtrykk fra hodetelefoner kan medføre hørselstap.
5. For å unngå mulig hørselstap må du ikke bruke telefonen ved høyt volum over lengre
tid.
6. Bruk kun hodetelefoner som er beregnet for denne telefonen.

TA VARE PÅ MILJØET
Følg de lokale bestemmelsene for telefonens emballasje, batteri og avhending av brukte
telefoner, og ta disse til gjenvinningspunkter for riktig resirkulering. Ikke kast brukte telefoner
eller batterier i husholdningsavfallet.
Brukte litiumbatterier avhendes på et sted beregnet for denne type avfall. Ikke kast dem i
søppelbøtten.
FORSIKTIG: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT ELLER ER AV FEIL TYPE. BRUKTE
BATTERIER SKAL AVHENDES I HENHOLD TIL ANVISNINGENE.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
1. Slå av telefonen før det utføres rengjøring eller vedlikehold. Laderen skal være koblet fra strømuttaket
og telefonen og laderen skal være koblet fra for å unngå elektrisk støt eller kortslutning i batteri eller
lader.
2. Ikke tørk telefonen eller laderen med kjemiske stoffer (alkohol, benzen), kjemiske midler eller
skuremidler, for å unngå å skade delene eller forårsake funksjonssvikt. Du kan rengjøre med en lett
fuktet antistatisk klut.
3. Ikke skrap eller forandre telefondekselet, da malingspartiklene kan medføre allergiske reaksjoner.
Hvis slike reaksjoner forekommer, må du umiddelbart slutte å bruke telefonen og søke legehjelp.
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4. Tørk støv av strømkontakten og hold den tørr, for å unngå brannfare.
5. Hvis telefonen eller utstyret ikke virker slik det skal, må du kontakte nærmeste forhandler.
6. Ikke demonter telefonen eller tilbehøret selv.

NØDANROP
I nødsituasjoner, hvis telefonen er på og det er nettverksdekning, kan du bruke den til å foreta nødanrop.
Men nødanropsnummer er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle nettverk, så du bør aldri sette din lit til
mobilen mht. nødanrop.

SAMSVAR
Dette utstyret oppfyller vesentlige krav og andre foranstaltninger i direktiv 1999/5/EF.
Samsvarserklæringen for telefonen er tilgjengelig på nettstedet: www.crosscall.com.

COPYRIGHT
Dette produktet er kun til privat bruk. Kopiering av CD-er eller nedlasting av musikk-, video- eller bildefiler
for salg eller andre kommersielle formål kan utgjøre et brudd på opphavsretten. Opphavsrettsbeskyttet
materiale, kunstverk og/eller fremstillinger kan kreve autorisasjon for å kopieres eller gjøres opptak
av, helt eller delvis. Vær oppmerksom på alle slike gjeldende lover som gjelder opptak og bruk av slikt
innhold i ditt land eller din jurisdiksjon.
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BLI KJENT MED TELEFONEN
OVERSIKT OVER TELEFONEN
11
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1. Mottaker
2. Av/på-knapp
3. Volumtast
4. Crosscall programmerbar tast
5. Mikrofon
6. USB-C-kontakt
7. Hodetelefonkontakt
8. Avstands-/lyssensor
9. Frontkamera
10. Utendørs sensor
11. Støyreduksjon
12. Hovedkamera
13. Blits/lommelykt
14. Høyttaler
15. Festekrok
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TASTENES FUNKSJONER
Fysisk knapp
AV/PÅ-KNAPP: Trykk for å slå på bakgrunnbelysningen eller lukke skjermen, trykk og hold inne for å
vise popup-menyen for å velge mellom strøm av/gjenoppstart/flymodus. Hold av/på-knappen inne i
over 10 sekunder for omstart. Trykk på av/på-knappen og volum-ned-tasten for å ta skjermbilde.
TALETASTER: I anropsmodus, tilpasser volum i øretelefon eller hodetelefon; I musikk-/video-/
strømmingsmodus, tilpasser mediets volum; I generell modus, tilpasser ringetonevolum; Slår av
ringetonen til et innkommende anrop.
Virtuell tast
TILBAKE-TAST: Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm, eller for å lukke en dialogboks, valgmeny,
meldingspanel, osv.
HJEM-TAST: Fra alle programmer og skjermer, trykk for å gå tilbake til startskjermen.
NYLIG-TAST: Trykk for å åpne en liste med miniatyrbilder av programmene du har jobbet med nylig.
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Denne enheten har OTG-funksjon, bruk standard OTG-datakabel.
MERK: Avstands-/lyssensor
Når du mottar eller foretar anrop, vil avstands-/lyssensoren automatisk slå av bakgrunnsbelysningen,
når den merker at telefonen holdes nært inntil øret. Dermed forlenges batteriets levetid, og du unngår
å aktivere berøringsskjermen utilsiktet mens du snakker i telefonen.
ADVARSEL:
Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller sitter på den, kan du skade LCD-skjermen og
berøringsskjermfunksjonene. Ikke dekk til LED-skjermens avstands-/lyssensor med beskyttelsesfilm.
Det kan føre til funksjonssvikt i sensoren.

SLIK INSTALLERER DU TELEFONEN
Før du kan begynne å utforske den nye telefonen din, må den konfigureres.
FRIGJØR DEKSELET
Lås opp med det medfølgende verktøyet og ta av dekslet på baksiden. Åpne deretter hoveddekslet og
tetningsdekslet.

Ta av tetningsdekslet forsiktig.

Advarsel: Vær forsiktig med antennen når du fjerner tetningsdekslet. Ikke bruk verktøy til å fjerne
tetningsdekslet, da dette kan skade gummitetningen.
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SETT INN SIMKORTET

Sett først inn Nano SIM-kortet
(4FF) i telefonen, som vist
(kontaktsiden ned)

SETT INN MICRO SD-KORTET (VALGFRITT)

Sett så inn Micro SD-kortet
(opptil 128 GB) i telefonen,
som vist

SETT DEKSELET TILBAKE PÅ PLASS

Etter at kortene er satt
inn
riktig,
trykker
du
tetningsdekslet godt på plass.
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FEST TIL SLUTT DEKSLET PÅ BAKSIDEN OG LÅS DET.

1. Sett inn bakdekslet fra
undersiden.
2. Legg press på begge sider
for å låse dekslet på plass.
3. Trekk til skruene med det
vedlagte verktøyet (ikke bruk
makt på skruene).

Merknader:
1. Telefonen din støtter kun NANO-SIM-kort. Ikke prøv å sette inn andre SIM-kort, da det kan medføre
skade på telefonen.
2. Ikke fjern SIM-/SD-kortet når kortet er i bruk, da det ellers kan medføre tap av data eller skade.
CROSSCALL er ikke ansvarlig for eventuelle tap, inkludert tap av data, som skyldes feil bruk av SIM-/
SD-kort.
3. Slå av mobiltelefonen før du setter inn eller tar ut SIM-/SD-kort.
4. SD-kort medfølger ikke, du må kjøpe det selv.

SLIK LADER DU BATTERIET
Slik lader du batteriet
1. Sett USB-kabelens brede ende inn i mobilladeren og sett den lille enden inn i mobiltelefonens USBinngang. Vær oppmerksom på retningen.
2. Sett laderen inn i en 100~240V 50/60Hz kontakt for å begynne å lade.
3. Når ladingen er fullført, må du ta ut USB-ledningen fra mobiltelefonen og deretter trekke laderen
ut av stikkontakten.
Ladetid
1. Hvis vekselstrømforsyningen har lavere spenning, kan det kreve lengre ladetid.
2. Ladetiden avhenger av batterikapasitetens gjeldende strømstatus.
3. Hvis ikke-standardiserte ladeenheter, for eksempel datamaskiner, brukes til lading, kan det kreve
lengre ladetid.
4. Hvis mobiltelefonen brukes mens den lades, kreves det lengre ladetid.
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Merknader:
1. Dette produktet har et innebygget batteri, som allerede er installert når telefonen kjøpes. Ikke
demonter batteriet!
2. Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Frakoble laderen umiddelbart etter at første gangs
lading er fullført.
3. Ta laderen ut av kontakten når telefonen ikke lades.
4. Denne telefonen starter ikke nødvendigvis umiddelbart hvis den lades med lavt batteri. Etter å ha
ladet en stund, vil telefonen starte som normalt.
5. Mobiltelefonen kan trygt lades i omgivelsestemperaturer mellom 0 ℃ og 40 ℃. Ved lading i
temperaturer under 0 ℃ eller over 40 ℃ vil batteriets ytelse ikke være optimal, og levetiden vil være
kortere. Lading over lengre tid i ekstreme temperaturer betyr at batteriet vil lades mindre enn optimalt
eller skades permanent.
6. Laderen er viktig for sikkerheten, så bruk den medfølgende laderen for produktet og vær
oppmerksom på sikkerhetsanvisningene under drift.
7. Hvis du lader med den trådløse ladeboksen, må du sjekke at det ikke er noen metalldeler mellom
mobiltelefonen og den trådløse ladeboksen.

GRUNNLEGGENDE OPERASJONER
SLIK SLÅR DU ENHETEN PÅ/AV
Slik slår du telefonen på: Trykk på på/av-knappen, som du finner på høyre side av telefonen, og vent
noen sekunder til skjermen begynner å lyse.
Merk: Hvis batteriet er tomt, må det lades i minst 30 minutter.
Slå av telefonen: Trykk på og hold inne strømknappen for å åpne valgmenyen. Velg "Slå av".

SLIK KONFIGURERER DU TELEFONEN VED OPPSTART

Første gang du slår på telefonen, vises en velkomstskjerm.
1. Du kan velge et annet språk ved å trykke på menyen.
2. Følg disse anvisningene for å konfigurere telefonen.
3. Du kan måtte koble til et aktivt nettverk eller Wi-Fi for
å fortsette.

Konfigurering av en Google-konto er nødvendig for å kunne bruke alle funksjonene og tjenestene på
Android-telefonen din, f.eks adgang til Google Play™ og synkronisering av kontakter og kalendere. Hvis
du ikke har Gmail eller andre Google-konti, kan du opprette en.
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SLIK LÅSER DU OPP SKJERMEN

Trykk på telefonskjermen og skyv oppover
for å låse opp skjermen.

FORKLARING AV SKJERMEN
Startskjerm
Startskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner.

Småprogram: Småprogrammer er
selvstendige programmer som du får
tilgang til gjennom startskjermen eller
en utvidet startskjerm. I motsetning
til snarveier vises småprogrammene
som programmer på skjermen.

Posisjonsindikator: Indikerer hvilken
startskjerm du er på.

Statuslinje:
Viser
telefonens
statusinformasjon, bl.a. klokkeslett,
signalstyrke,
batteristatus
og
varselikoner.

Programikoner: Trykk på et ikon
(applikasjon, mappe, osv.) for å åpne
og bruke det.
Hurtigtastområde:
Gir
éntrykksadgang til funksjonen på alle
startskjermer.

Utvidet skjerm
Operativsystemet inneholder flere skjermer, slik at du får bedre plass til å legge til ikoner, småprogrammer,
m.m. Skyv fingeren mot venstre eller høyre, over startskjermen.

15

VARSELPANEL
Varslinger minner deg på nye meldinger, kalenderhendelser og alarmer, samt pågående hendelser,
f.eks. når du er i en samtale.
Når varslingen kommer, vises et ikon øverst på skjermen. Ikoner for ventende varsler vises til venstre,
mens systemikoner, f.eks. Wi-Fi eller batteristyrke, vises til høyre.

Ventende varsler

Signalstyrke og batteristatus

SLIK ÅPNER DU VARSELPANELET

1. Hold statuslinjen med fingrene og trekk den nedover
for å åpne varslingspanelet.
2. Velg alternativer på varslingspanelet for å få rask
adgang til Bluetooth, Wi-Fi, mobildata, osv.
Advarsel: Brukerne må slå av 5GHz Wi-Fi i utendørs
omgivelser. Dette elementet støtter ikke 5GHz Wi-Fi
hotspot.

SLIK SPESIALTILPASSER DU SKJERMEN

Hold inne det tomme området på standby-grensesnittet
lenge og velg alternativet.
Du kan velge å stille inn "BAKGRUNNSBILDER/
SMÅPROGRAMMER eller INNSTILLINGER".
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HOVEDFUNKSJONER
FORETA OG MOTTA ANROP

1. Trykk
nederst på startskjermen for å gå til
anropsskjermen, som gir deg hurtig tilgang til favorittene
for å
dine, nylige anrop, kontakter, og et talltastatur
slå nummeret manuelt.
for å taste nummeret, og trykk så
for å
2. Trykk
ringe.
3. Trykk
for å avslutte anropet.
4. Trykk
for å slette nummeret eller hold det for å
slette alle nummer.

SLIK LEGGER DU TIL KONTAKTER

1. Trykk på kontaktikonet
nederst på startskjermen.
2. Klikk på "OPPRETT EN NY KONTAKT" for å legge til en
ny kontakt på telefonen eller kortet.
Merknader:
Trykk
øverst på skjermen for å lete etter en kontakt.

SLIK SENDER DU EN MELDING

1. Trykk på meldingsikonet
nederst på startskjermen.
Klikk
for å opprette en melding.
2. Angi mottakerens telefonnummer eller navnet du vil
søke etter i kontaktene.
3. Trykk “Skrive tekstmelding” for å redigere meldingen.
4. Etter at du har skrevet meldingen, klikk
for å sende
meldingen.
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SLIK LYTTER DU TIL MUSIKK

Trykk på musikkapplikasjonsikonet for
å gå til musikkspilleren.

SLIK BRUKER DU KAMERAET
Kameraappen er et kombinert kamera og videokamera som
faktisk består av to kameraer, et kamera foran (mot deg) og et
hovedkamera på baksiden av telefonen.
Slik tar du bilder
1. Ram inn objektet på skjermen.
2. Trykk på skjermen for å fokusere.
3. Trykk
for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk i galleriet.
Slik gjør du videoopptak
for å starte videoopptaket.
1. Trykk
2. Opptakets lengde angis i øverste hjørne på skjermen.
3. Klikk
for å stanse videoopptaket.

SLIK SURFER DU PÅ INTERNETT
Trykk på ikonet
for å åpne nettleseren.
Med adresselinjen/søkelinjen i Chrome får du tilgang til nettsider. Dessuten støtter nettleseren
bokmerker, veksling mellom flere vinduer og andre funksjoner. Når du får adgang til nettverket, kan
det påløpe ekstrakostnader. Kontakt din lokale operatør for nærmere prisinformasjon.

SLIK LOGGER DU DEG PÅ TRÅDLØST NETTVERK
Tilkobling til Wi-Fi
1. Trykk på innstillingsikonet.
2. Trykk på "Wi-Fi" og velg på.
3. Trykk på nettverket du ønsker å koble til.
4. Hvis nettverket er sikkert, må du angi passord.
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Tilkobling til mobildata
1. Åpne hurtigveksling fra statuslinjene.
2. Klikk på "Mobildata" og slå det på.
Nå kan du bruke det mobile nettet, og du vil belastes for datatrafikken på nettverket. Forhør deg med
de lokale operatørene for nærmere informasjon.
Tilkobling til Bluetooth
1. Trykk på innstillingsikonet.
2. Trykk på "Bluetooth" og velg på.
3. Velg de tilgjengelige enhetene som skal pares.
Med Bluetooth-deling kan du dele telefonens internettilkobling med andre telefoner.

NFC
Med NFC kan du utveksle informasjon med andre smarttelefoner i nærheten og med liknende enheter,
bare med et stryk eller et trykk. Mulighetene omfatter: å bruke telefonen som et kredittkort; å betale
på kollektivtransport, og å motta oppdaterte ruteplaner; å kommunisere med intelligente plakater for
å få mer informasjon om utvalgte emner; å dele spill, lenker og mer med venner ganske enkelt ved å
trykke på telefonene.
Slå på NFC-funksjonen i innstillingshåndboken, og du kan bruke funksjonen med ekstern NFC APK.

VIKTIG INFORMASJON
For en optimal opplevelse kobler telefonen seg regelmessig til e-post- og internettservere.
Dette genererer automatisk og uunngåelig utveksling av data som kan belastes i tillegg til din
eksisterende pakke, eller som kan trekkes fra kontantkort eller forhåndsbetalte systemer.
For å unngå fakturaproblemer i forbindelse med tjenester som bruker Internett, anbefaler vi på det
sterkeste at du velger en egnet løsning som inkluderer ubegrenset Internett og e-post, og at du unngår
å endre standardinnstillingene.
Hvis du vil, kan du koble til Wi-Fi for en raskere og mer sømløs opplevelse. Vi anbefaler spesielt at du
bruker Wi-Fi til strømming og nedlasting av spill, videoer og store filmer.

ANSVARSFRASKRIVELSE
1. Bruk av ikke-originalt utstyr som f.eks. hodetelefoner, ladere, osv., vil medføre manglende kompatibilitet
mellom mobiltelefonen og utstyret, og kan føre til nedsatt ytelse og funksjonssvikt. Vi er ikke ansvarlige
for eventuelle skader som følge av dette.
2. Spesifikasjonene og funksjonene til mobiltelefonen kan avvike fra det som beskrives i denne
brukerhåndboken, fordi brukerhåndboken bare inneholder en generell oversikt.
3. Mobiltelefonens spesifikasjoner og funksjoner ble bekreftet riktige og funksjonelle da de ble produsert
på fabrikken. Dersom det finnes skader eller mangler som skyldes produksjonsfeil, ikke brukerfeil,
gjelder vilkårene på garantikortet.
4. Dersom mobilens funksjoner er knyttet til funksjoner og tjenester som leveres av mobiloperatøren
din, vil disse funksjonene følge vilkårene som gjelder for operatøren.
5. Merk at mobiltelefonen fortsatt har begrensningene som omtales i spesifikasjonene og funksjonene.
Disse begrensningene skal ikke anses som skade eller mangler eller som skade påført av produsenten.
Bruk mobiltelefonen i samsvar med formålene og funksjonene.
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FEILSØKING
I dette kapittelet angis noen av problemene du kan møte på mens du bruker mobilen. Enkelte av
problemene krever at du ringer tjenesteleverandøren din, men de fleste kan du enkelt løse selv.
Melding

Mulige årsaker

Mulige korrigerende tiltak

Feil på SIM-kort

Du har ikke satt inn et SIM-kort, eller det er satt
inn feil.

Kontroller at SIM-kortet er satt riktig i.

Ingen
nettverksforbindelse

Signalet er svakt eller du befinner deg utenfor
operatørens dekningsområde.

Gå mot et vindu eller ut i et åpent område. Sjekk
nettverksleverandørens dekningskart.

Operatøren har innført nye tjenester.

Sjekk om SIM-kortet er for gammelt. I så fall
må du skifte ut SIM-kortet hos din lokale
nettverksleverandørsforhandler. Kontakt
tjenesteleverandøren din.

Mistet nettverk

For å kunne endre sikkerhetskode må du
Hvis du har glemt koden, må du kontakte
Kodene samsvarer ikke bekrefte den nye koden ved å angi den på nytt. tjenesteleverandøren din.
De to kodene du har angitt samsvarer ikke.
Anropsfeil.

Det nye nettverket er ikke autorisert.

Nytt SIM-kort satt inn.

Se etter nye begrensninger.

Kontantkortet er oppbrukt.

Kontakt tjenesteleverandøren.

Du holdt ikke inne på/av-knappen lenge nok.

Hold på/av-knappen inne i minst to sekunder.

Batteriet er ikke ladet opp.

Lad opp batteri. Sjekk ladeindikatoren på displayet.

Det er for kaldt eller for varmt ute.

Lad opp batteri.

Det er for kaldt eller for varmt ute.

Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.

Kontaktproblem.

Sjekk laderen og at den er koblet til telefonen.

Ingen strøm.

Koble laderen inn i en annen kontakt.

Defekt lader.

Bytt lader.

Feil lader.

Bruk kun originalt utstyr.

Kan ikke motta eller
sende SMS eller bilder

Minnet er fullt.

Slett noen av meldingene fra telefonen.

Filer åpnes ikke

Filformatet støttes ikke.

Sjekk hvilke filformater som støttes.

Problem med avstands-/lyssensor.

Hvis du bruker beskyttelsestape eller et deksel,
må du kontrollere at området rundt avstands-/
lyssensoren ikke dekkes av disse. Kontroller at
området rundt avstands-/lysmåleren er rent.

Vibrasjonsmodus eller stillemodus.

Sjekk innstillingsstatusen i lydmenyen for å sikre
at telefonen ikke er satt på vibrasjonmodus eller
stillemodus.

Henger seg opp eller
fryser

Uregelmessig programvareproblem.

Prøv å oppdatere programvaren via nettstedet.

Kontakter vises
dobbelt

Kontaktene er lagret både på telefonen og
SIM-kortet.

Sjekk kontaktene du har lagret.

App kan ikke

Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller
registreringskravene.

Kontakt tjenesteleverandøren din.

installeres

Mobiltelefonen har ikke tilstrekkelig minne.

Slett noen av meldingene fra telefonen.

Kan ikke koble

Defekt datakabel.

Bytt datakabel.

til datamaskin

Defekt datainngang.

Bytt datainngang.

Anropsloggen lagrer
ikke

Klokken er stilt feil.

Sjekk klokkens innstilling.

Anrop ikke tilgjengelig
Telefonen kan ikke slås
på

Feil ved lading

Skjermen slås ikke
på når jeg mottar et
anrop.
Ingen lyd
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