
P7

Bruksanvisning



Innehåll

i

Innehåll

Förord

Kom igång

2 Snabbtitt på din telefon
3 Ladda batteriet
5 Slå på och stänga av mobiltelefonen
5 Låsa och låsa upp skärmen
7 Bekanta dig med startsidan
8 Använda meddelandepanelen
8 Ta en skärmdump
9 Autorotera skärmen
9 Statusikoner
10 Komma åt applikationer
11 Textinmatning

Grundläggande funktioner

15 Rörelsestyrning
17 Genvägsknapp
17 Aktivera handskläge
18 Organisera applikationer och widgetar på startsidan
19 Hantera startsidor

Anpassa telefonen

21 Ändra startsidans stil
21 Ändra tema
21 Byta bakgrund
22 Ställa in signaler
22 Ändra låsskärmens stil
23 Byta teckenstorlek

Samtal

24 Smart uppringning
24 Ringa ett nödsamtal
24 Besvara eller avvisa ett samtal
25 Vad du kan göra under ett samtal
26 Svara på ett samtal från en tredje part
26 Ringa ett konferenssamtal
27 Använda samtalsloggen
28 Aktivera fickläge

Kontakter

29 Skapa en kontakt
29 Importera eller exportera kontakter
31 Kopiera kontakter



Innehåll

ii

31 Söka efter en kontakt
31 Slå ihop kontakter
32 Skapa en kontaktgrupp
32 Skicka meddelanden eller e-post till en kontaktgrupp

Meddelanden

33 Skicka ett textmeddelande
33 Skicka ett MMS
34 Svara på ett meddelande
34 Söka efter ett meddelande
34 Hantera meddelanden

Webbläsare

36 Besöka webbplatser
36 Hantera bokmärken
37 Ställa in startsidan
37 Rensa din surfhistorik

E-post

38 Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP
38 Lägga till ett Exchange-konto
39 Skicka ett e-postmeddelande
39 Kontrollera din e-post

Multimedia

41 Kamera
45 Galleri
48 Musik

Internetanslutning

51 Mobildataanslutning
52 Wi-Fi-nätverk
53 Dela telefonens mobildataanslutning

Dela data

54 Bluetooth
55 Wi-Fi Direct
56 Ansluta telefonen till en dator
57 Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet

Filhanterare

59 Skapa en mapp
59 Söka efter en fil
59 Kopiera, klippa ut och klistra in en fil
60 Komprimera eller dekomprimera en fil



Innehåll

iii

60 Byta namn på en fil
60 Ta bort en fil
61 Skapa en genväg för en fil eller mapp
61 Kontrollera status för lagringsenheten

Hantera applikationer

62 Hämta applikationer
62 Installera en applikation
62 Visa applikationer
63 Dela en applikation
63 Avinstallera en applikation
63 Rensa applikationens cacheminne

Telefonhanterare

65 Optimera systemet
66 Batterihanterare
66 Integritetsfilter

Säkerhetskopiering, återställning och uppdatering

68 Säkerhetskopiera data till lokal lagring
68 Säkerhetskopiera data till en USB-lagringsenhet
69 Återställa data från lokal lagring
69 Återställa data från en USB-lagringsenhet
70 Återställa fabriksinställningar
70 Onlineuppdatering

Verktyg

71 Kalender
72 Klocka
73 Väder

Telefoninställningar

76 Aktivera eller inaktivera flygplansläge
76 Ställa in skärmens ljusstyrka
76 Ändra signalinställningar
77 Ändra skärminställningar
78 Aktivera eller inaktivera ”stör ej”-läge
79 Ställa in datum och tid
79 Byta systemspråk
80 Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort
80 Tillgänglighet

Juridisk information

Index



1

Förord

Förord

Tack för att du valde en HUAWEI Ascend P7-smarttelefon! 

I den här handboken presenteras din nya telefons funktioner och egenskaper. 

Den innehåller även säkerhetsåtgärder som du bör vara medveten om, så läs 

denna handbok först innan du börjar använda din nya telefon.

Symboler och definitioner

Obs!
Lyfter fram viktiga punkter och tips samt ger 

ytterligare information. 

Viktigt!

Indikerar potentiella problem som kan uppstå, 

t.ex. skador på enheten eller förlust av data, om 

den inte hanteras på rätt sätt.

Varning
Indikerar en potentiellt farlig situation som kan 

leda till allvarliga skador om den inte undviks. 
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Kom igång

Snabbtitt på din telefon

 

Blockera inte området runt ljus- och rörelsesensorn. Om du sätter fast en 

skyddsfilm på skärmen bör du se till att den inte blockerar sensorn. 

Uttag för headset Statusindikator

Hörlur Navigeringsfält

Mikrofon Micro-USB-port

Micro-SIM-kortplats
Kortplats för microSD-

kort

På/av-knapp Volymknapp

Kamera på framsidan Närhetssensor/Ljussensor

Brusreducerande mikrofon Kamera på baksidan

Blixt Högtalare
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Navigeringsfält

Ladda batteriet
 

Telefonens inbyggda batteri kan inte tas bort av användaren. Om du vill 

byta batteri kontaktar du ett auktoriserat servicecenter. Försök inte ta ut 

det själv. 

Du kan ladda telefonen på något av följande sätt: 

� Använd den medföljande USB-kabeln och nätadaptern för att ansluta 

telefonen till ett eluttag. 

� Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator, och peka sedan 

på Endast laddning på skärmen USB-anslutningssätt. 

Bakåtkna

pp

Peka här för att gå tillbaka till föregående skärm 

eller avsluta den applikation som körs för tillfället.

Startsida Peka här för att återgå till startsidan.

Senaste
Peka här för att visa listan över nyligen använda 

applikationer.
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Batteriindikator

Telefonens batterinivå visas på statusindikatorn. 

� Blinkar rött: Batterinivån är lägre än 10 %.

� Lyser rött (under laddning): Batterinivån är lägre än 10 %.

� Lyser gult (under laddning): Batterinivån är högre än 10 %.

� Lyser grönt (under laddning): Batteriet är nästan eller redan fulladdat.

Viktig information om batteriet

� Laddningsbara batterier har begränsad livslängd och måste så småningom 

bytas ut. Om du märker att batteritiden minskar kraftigt bör du byta ut 

batteriet. Telefonens inbyggda batteri kan inte tas bort av användaren. Om 

batteriet behöver bytas ut bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter. 

Försök inte att ta bort det själv.

� Om telefonen har varit igång under lång tid, särskilt i varma miljöer, kan 

telefonens yta bli varm. Om telefonen är överhettad ska du sluta använda 

den omedelbart och koppla bort den från strömkällan för att låta den 

svalna. För att undvika brännskador bör du se till att inte hålla i telefonen 

för länge. 

� Använd originalbatteriet och den nätadapter och USB-kabel som följde 

med telefonen för att ladda din telefon. Om du använder tillbehör från 

tredje part kan detta minska din telefons prestanda eller utgöra en 

säkerhetsrisk. När telefonen laddas får du inte använda den eller täcka över 

den med något föremål. Du får inte heller täcka över nätadaptern.

� Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på 

omgivningstemperaturen och batteriets ålder.

� När telefonens batteri börjar ta slut hörs en varningssignal från telefonen 

och ett meddelande visas. Om batteriladdningen är extremt låg stängs 

telefonen av automatiskt. 

� Om batteriet är helt urladdat kanske du inte kan starta telefonen direkt 

efter att du har börjat ladda batteriet. Det är normalt. Låt batteriet laddas i 

några minuter innan du försöker starta telefonen.
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Slå på och stänga av mobiltelefonen

� Slå på telefonen genom att hålla strömbrytaren intryckt. 

� Stäng av telefonen genom att hålla strömbrytaren intryckt så att en 

snabbmeny visas och peka sedan på Stäng av > OK.
 

Om du upplever att telefonen blir långsammare eller att systemet inte 

svarar ordentligt kan du hålla strömbrytaren intryckt i 13 sekunder för 

att starta om telefonen. 

Låsa och låsa upp skärmen

Genom att låsa skärmen förhindrar du att knapptryckningar sker av misstag, 

men skyddar också telefonen från att användas av obehöriga personer. Du 

kan låsa och låsa upp skärmen på olika sätt. Den förinställda metoden att låsa 

upp skärmen används som exempel i det här avsnittet. 

Låsa skärmen

� Metod 1: Tryck på strömbrytaren för att låsa skärmen manuellt. 

� Metod 2: När telefonen inte har använts under en viss tid låses skärmen 

automatiskt.
 

Ange skärmlåsmetod genom att peka på på startsidan. På fliken 

Allmänt pekar du sedan på Skärmlås > Skärmlås. 
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Låsa upp skärmen

Tryck på strömbrytaren för att aktivera skärmen om den är avstängd. Dra 

fingret i valfri riktning för att låsa upp skärmen. 

Snärta upp från botten av låsskärmen för att visa snabbapanelen med 

applikationer som används ofta, t.ex. Kalkylatorn.
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Bekanta dig med startsidan

På dina startsidor hittar du alla dina favorit-widgetar och favoritappar. Vi har 

gjort oss av med applikationslistan för att ge dig en mer praktisk och direkt 

väg till dina applikationer. Standardstartsidorna visas nedan.

Statusfält: visar meddelanden och statusikoner. Snärta nedåt 

från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

Visningsområde: visar applikationsikoner, mappar och 

widgetar.

Skärmpositionsindikator: visar skärmens aktuella position.

Docka: visar applikationer som används ofta.

Navigeringsfält: visar virtuella tangenter.
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Använda meddelandepanelen

Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

Ta en skärmdump

Vill du dela en intressant scen i en film eller skryta med dina nya rekordpoäng 

i ett spel? Ta en skärmdump och sätt igång och dela den. 

Peka på för att visa inställningsskärmen. 

Aktivera eller inaktivera funktionerna genom att peka på 

växlingsgenvägarna på meddelandepanelen. 

Peka på för att visa växlingsgenvägarna och peka på i 

det övre högra hörnet för att redigera dem. 

Peka på Xóa för att ignorera alla meddelanden. 

Peka på en applikation för att visa den och snärta åt vänster 

eller höger över ett meddelande för att ignorera det. 
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Ta en skärmbild genom att trycka på strömbrytaren och 

volymsänkningsknappen samtidigt. Öppna sedan meddelandepanelen och 

peka på för att dela skärmdumpen. Som standard sparas skärmbilder i 

mappen Skärmdumpar i Galleri. 
 

Du kan också snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen 

öppnas och peka på  > .

Autorotera skärmen

Telefonen har en inbyggd lutningssensor. Om du roterar telefonen när du 

tittar på en webbsida eller visar ett foto växlar skärmen automatiskt mellan 

stående och liggande format. Du kan också använda applikationer som 

utnyttjar lutningssensorn, t.ex. racingspel. 

För att aktivera eller inaktivera funktionen Autorotera automatiskt, drar du 

fingret nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och pekar på 

 > .

Statusikoner

Signalstyrka Ingen signal

Ansluten till GPRS-nätverk
Ansluten till LTE-nätverk 

(Long Term Evolution)

Ansluten till 3G-nät

Ansluten till EDGE-nätverk 

(Enhanced Data Rates for 

GSM Evolution)

Ansluten till HSPA-nätverk 

(High Speed Packet 

Access)

Ansluten till HSPA+-

nätverk (Evolved High 

Speed Packet Access)

Roaming Flygplansläge aktiverat

Bluetooth på
Platsdata från GPS tas 

emot

GG 4G4G

3G3G EE

HH HH

R
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Komma åt applikationer

Starta applikationer och växla mellan dem

Gå till startsidan och peka på ikonen för den applikation du vill öppna.

När du vill växla till en annan applikation pekar du på för att återvända till 

startsidan, där du kan peka på den applikation som du vill öppna.

Vibrationsläge aktiverat Tyst läge aktiverat

Alarm aktiverade Laddar

Batteriet är fullt Batteriet är lågt

Samtal pågår Missade samtal

Nya meddelanden Nya e-postmeddelanden

Nya röstmeddelanden Välj inmatningsmetod

Tillgängligt Wi-Fi-nätverk
Ansluten till ett Wi-Fi-

nätverk

Överför data Hämtar data

Telefonminnet är fullt Kommande händelser

Inget SIM-kort hittades
Problem med inloggning 

eller synkronisering

Synkroniserar data
Synkroniseringen 

misslyckades

Bärbar Wi-Fi-surfpunkt på Fler meddelanden

Ansluten till ett VPN Headset inkopplat

USB-felsökningsläge 

aktiverat

Internetdelning via USB 

på
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Visa applikationer som nyligen använts

Peka på för att visa listan över senast använda applikationer. Du kan 

sedan göra följande:

� Peka på en applikation för att starta den.

� Dra fingret snabbt åt vänster eller höger över en applikation eller peka på 

på högsta upp i högra hörnet för att avvisa den. 

� Peka på för att rensa listan. 

Textinmatning

Telefonen levereras med flera textinmatningsmetoder. Du kan snabbt mata in 

text genom att använda tangentbordet på skärmen.

� Du tar fram tangentbordet på skärmen genom att peka på en textruta.

� För att dölja skärmtangentbordet pekar du på . 

Välja inmatningsmetod

1. Gå till textinmatningsskärmen och snärta nedåt från statusfältet så att 

meddelandepanelen öppnas.

2. Peka på för att välja en inmatningsmetod.
 

Gå till startsidan och peka på för att ändra telefonens 

standardinmatningsmetod. Under Alla pekar du på Språk och inmatning 

> Standardinställning för att välja en inmatningsmetod. 
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Inmatningsmetoden Huawei Swype

Dra fingret över bokstäverna för att skriva in ett ord, till exempel 

”bay”.

Peka på för att växla mellan versaler, gemener och skiftlås.

Peka och håll kvar fingret på för att gå till inställningsskärmen.

Peka på för att mata in siffror och symboler.

�Peka på för att mata in ett blanktecken. 

�Peka och håll kvar fingret på för att välja ett annat språk. 

Peka på för att använda röststyrning. 

�Peka på för att radera tecknet till vänster om markören. 

�Peka och håll kvar fingret på för att snabbt radera flera tecken 

till vänster om markören. 
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Android-inmatningsmetod

�Peka på för att växla mellan gemener och versaler.

�Peka på och håll ned eller peka snabbt två gånger på för att 

använda gemener.

Peka på för att mata in siffror och symboler.

�Peka på för att använda röststyrning. 

�Peka och håll kvar fingret på för att öppna snabbmenyn 

Inmatningsalternativ. 

�Peka på för att mata in ett blanktecken. 

�Peka och håll kvar fingret på för att välja en annan 

inmatningsmetod. 

�Peka på för att mata in en punkt. 

�Peka och håll kvar fingret på för att mata in symboler.

�Peka på för att radera tecknet till vänster om markören. 

�Peka och håll kvar fingret på för att snabbt radera flera tecken 

till vänster om markören. 
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Redigera text

Upptäck hur du markerar, klipper ut, kopierar och klistrar in text på telefonen.

� Markera text: Peka och håll kvar fingret på texten för att ta fram . Dra 

sedan och för att markera mer eller mindre text, eller peka på Välj 

alla om du vill markera all text i en textruta. 

� Kopiera text: Markera texten och peka på Kopiera. 

� Klippa ut text: Markera texten och peka på Klipp ut. 

� Klistra in text: Peka där du vill infoga texten, dra för att flytta 

insättningspunkten och peka på Klistra in för att klistra in den text du 

kopierade eller klippte ut. 
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Grundläggande funktioner 

Grundläggande funktioner

Rörelsestyrning

Med rörelsestyrning kan du styra telefonen med hjälp av enkla rörelser. Till 

exempel kan du stänga av telefonen eller svara på och ringa samtal snabbt. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Rörelsestyrning under Alla. 

3. På skärmen Rörelsestyrning väljer du ett alternativ och en rörelse för att 

aktivera den. 

�Vänd: Stäng av ljud och stoppa vibrationer för inkommande samtal, larm 

och tidsinställningar. 

�Lyft: Lyft telefonen för att sänka ringsignalens volym för inkommande 

samtal, larm och tidsinställningar. 
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�Höj: När du får ett inkommande samtal kan du lyfta telefonen till örat för 

att svara på samtalet. På samma sätt kan du lyfta telefonen till örat för 

att ringa upp ett nummer från samtalsskärmen eller skärmen 

Kontaktuppgifter. 

�Skaka: Peka på en applikation eller widget på startsidan tills telefonen 

vibrerar för att öppna redigeringsläget. Skaka sedan telefonen för att 

ordna dina ikoner. 

�Luta: Om du pekar på och håller kvar fingret på en ikon eller widget när 

du är i startsidans redigeringsläge och lutar enheten åt vänster eller 

höger kan du flytta den till nästa sida. 
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Grundläggande funktioner 

Genvägsknapp

Genvägsknappen innehåller en rad användbara funktioner och genvägar som 

gör att du snabbt kan starta olika verktyg, t.ex. Kalender, Meddelanden och 

Anteckningar, och snabbt utföra vanliga funktioner som att återvända till 

startsidan eller rensa minnet. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Under Alla pekar du på Genvägsknapp för att aktivera genvägsknappen. 

kommer sedan att visas på alla skärmar utom låsskärmen och 

meddelandepanelen. 

3. Peka på för att expandera genvägsknappen.

4. Från menyn som visas kan du:

�Peka på för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta den 

applikation som körs för tillfället.

�Peka på för att återgå till startsidan.

�Peka på för att expandera menyn med flera fönster. Du kan då snabbt 

öppna applikationerna Kalender, Meddelanden, Anteckningar och 

Kalkylatorn och växla mellan dem utan att stänga den aktuella 

applikationen. 

�Peka på för att låsa skärmen.

�Peka på för att rensa telefonens minne och stänga applikationer som 

körs i bakgrunden.

�Peka på för att dölja menyn.

Aktivera handskläge

Med hjälp av handskläget kan du använda pekskärmen även om du har 

handskar på. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Handskläge under Alla för att aktivera eller inaktivera handskläget. 
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Organisera applikationer och widgetar på 

startsidan

Lägga till en widget på startsidan

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan så att 

dialogrutan Ställ in startsida visas. 

2. Peka på Widgetar. 

3. Dra en widget från skärmens nedre del till en skärmminiatyrbild. 

4. Peka på för att återgå till startsidan.
 

Om det inte finns tillräckligt med utrymme på startsidan, skapas en ny 

startsida automatiskt till höger om den ursprungliga startsidan. 

Widgeten placeras på den nya startsidan. Du kan ha nio startsidor som 

mest. 

Flytta en applikation eller widget

Gå till startsidan och peka och håll kvar fingret på en applikation eller widget 

tills telefonen vibrerar för att visa redigeringsläget. Du kan sedan dra en 

applikation eller widget till en passande tom plats. 

Ta bort en applikation eller widget

Gå till startsidan och peka och håll kvar fingret på den applikation eller widget 

som du vill ta bort tills visas. Ta bort den oönskade applikationen eller 

widgeten genom att dra den till . 
 

När du tar bort en applikationsikon avinstalleras applikationen. Innan 

applikationen tas bort blir du ombedd att bekräfta åtgärden. Peka på OK 

för att avinstallera applikationen. Vissa förinstallerade applikationer kan 

inte avinstalleras.
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Grundläggande funktioner 

Ordna startsidans ikoner genom att använda mappar

1. På startsidan kan du dra en app ovanpå en annan app så skapas en mapp 

som innehåller båda appar. 

2. Peka på mappen för att öppna den. Du kan sedan göra följande: 

�Peka på mappnamnet för att byta namn på mappen.

�Peka på och lägga till fler objekt i mappen. 

�Du tar bort en ikon genom att dra ut den ur mappen. 
 

En mapp måste innehålla minst två objekt, annars försvinner mappen 

automatiskt.

Hantera startsidor

Lägga till en startsida

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan så att 

dialogrutan Ställ in startsida visas. 

2. Peka på Miniatyrer. 

3. Peka på . 

Flytta en startsida

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan så att 

dialogrutan Ställ in startsida visas. 

2. Peka på Miniatyrer. 

3. Peka och håll kvar fingret på en miniatyrbild på startsidan tills telefonen 

vibrerar och dra den sedan till en annan plats.

Ta bort en startsida

1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan så att 

dialogrutan Ställ in startsida visas. 

2. Peka på Miniatyrer. 
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3. Peka på i skärmens övre högra hörn för att ta bort den. 
 

Endast tomma startsidor kan tas bort.
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Anpassa telefonen 

Anpassa telefonen

Ändra startsidans stil

Din telefon stöder standardstilar och enkla stilar för startskärmen.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Startskärmens utseende under Alla. 

3. Välj Enkel eller Standard och peka på TILLÄMPA. 

Ändra tema

Ändra tema

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Snärta åt vänster eller höger för att bläddra mellan olika lokala teman och 

onlineteman. Du kan sedan göra följande: 

�Välj ett tema på fliken Lokalt och peka på TILLÄMPA. 

�Välj ett tema på fliken Online och peka på HÄMTA > TILLÄMPA. 

Anpassa ett tema

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ANPASSA under Lokalt. 

3. Välj det element som du vill ändra i listan med enskilda temaelement.

Byta bakgrund

1. Gå till startsidan, peka och håll kvar fingret på ett tomt område så att 

dialogrutan Ställ in startsida visas. 

2. Peka på Bakgrundsbilder. 

3. På skärmen Bakgrund kan du: 



Anpassa telefonen 

22

�Peka på Låsskärmens bakgrund för att ställa in bakgrundsbild för 

telefonens låsskärm.

�Peka på Startsidans bakgrund för att ställa startsidans bakgrundsbild.

�Peka på Ändra slumpmässigt om du vill att startsidans bakgrundsbild ska 

ändras slumpmässigt enligt förinställda intervaller.

Ställa in signaler

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Ljud under Alla. 

3. Peka på Telefonens ringsignal eller Standardsignal för Meddelandesignal 

och välj någon av följande flikar:

�Ringsignal: Välj från standardvalet.

�Musik: Välj från de ljudfiler du har sparat på telefonen.

4. Peka på TILLÄMPA. 

Ändra låsskärmens stil

Låsa upp med ansiktsbild

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Säkerhet under Alla. 

3. Peka på Skärmlås > Ansiktslås. 

4. Följ instruktionerna på skärmen för att ange ansiktslås som primär 

låsmetod. 

5. Ange en sekundär upplåsningsmetod i det fall att ditt ansikte inte skulle 

kännas igen. 

För att stänga av ansiktslåset pekar du på på startsidan. Peka på Säkerhet 

> Skärmlås under Alla. Använd den sekundära upplåsningsmetoden för att 

öppna skärmen Välj skärmlås och välj en annan upplåsningsmetod. 
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Ställa in ett grafiskt lösenord för skärmupplåsning

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Säkerhet under Alla. 

3. Peka på Skärmlås > Grafiskt lösenord. 

4. Rita ett mönster genom att förbinda minst fyra punkter, och rita sedan 

mönstret igen för bekräftelse.

5. Ange en reserv-PIN-kod som alternativ metod för att låsa upp telefonen om 

du skulle glömma bort ditt grafiska lösenord.

Ställa in en PIN-kod för skärmupplåsning

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Säkerhet under Alla. 

3. Peka på Skärmlås > PIN. 

4. Ange minst fyra siffror och ange dem sedan in igen för att bekräfta.

Ställa in ett lösenord för skärmupplåsning

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Säkerhet under Alla. 

3. Peka på Skärmlås > Lösenord. 

4. Ange minst fyra tecken och skriv ange dem sedan igen för att bekräfta.

Byta teckenstorlek

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Visning under Alla. 

3. Peka på Teckenstorlek och välj en teckenstorlek.
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Smart uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att ange telefonnumret med hjälp av 

nummerväljaren eller använda smart uppringning som gör att du snabbt kan 

hitta kontakter genom att skriva in delar av deras namn eller nummer.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Ange kontaktens initialer eller de första bokstäverna i kontaktens namn, 

eller en del av kontaktens telefonnummer. Matchande kontakter i 

telefonen och telefonnummer i din samtalslogg visas då i en lista.

3. I listan väljer du den kontakt som du vill ringa till.

4. Peka på för att avsluta samtalet . 

Ringa ett nödsamtal

I en nödsituation kan du alltid ringa nödsamtal utan att använda ett SIM-kort. 

Du måste dock fortfarande vara inom täckningsområdet.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Ange ditt lokala nödnummer och peka på .
 

För nödsamtal gäller tjänsteleverantörens mobilnätskvalitet, 

användningsmiljö och principer samt lokala lagar och föreskrifter. Förlita 

dig aldrig enbart på din telefon för kritisk kommunikation i 

nödsituationer.

Besvara eller avvisa ett samtal
 

När ett samtal kommer in kan du stänga av ringsignalen genom att 

trycka på volymknappen.
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� Dra åt höger om du vill svara på samtalet.

� Dra åt vänster om du vill avvisa samtalet.

� Dra uppåt för att avvisa samtalet och skicka den som ringer ett 

meddelande.
 

Gå till uppringningsskärmen och peka på  > Samtalsinställningar > 

Avvisa samtal med SMS om du vill redigera det meddelande som skickas. 

Vad du kan göra under ett samtal

Peka på  > för att parkera det aktuella samtalet och på 

för att återuppta det.

1

2
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Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och 

peka på Pågående samtal när du vill återgå till samtalsskärmen.

Svara på ett samtal från en tredje part

Kontrollera att du har aktiverat funktionen samtal väntar innan du svarar på 

ett samtal från en tredje part.

1. Om du får ett inkommande samtal medan du pratar i telefon med någon 

annan drar du åt höger för att svara på det nya samtalet och parkera 

det första samtalet.

2. Peka på  > för att växla mellan de båda samtalen.

Ringa ett konferenssamtal

Att ha konferenssamtal med vänner, familj och medarbetare är enkelt med din 

telefon.
 

För att kunna ringa konferenssamtal måste du abonnera på denna tjänst. 

Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information.

Peka på  > för att starta ett konferenssamtal. 

Kontrollera att du prenumererar på tjänsten innan du använder 

konferenssamtal. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver 

mer information.

Peka på för att visa uppringningsfunktionen. 

Peka på för att använda högtalartelefonen. 

Peka på för att avsluta samtalet.

Peka på för att inaktivera eller aktivera mikrofonen. 

Peka på  > för att skriva en anteckning. 

2

3
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1. Ring upp den första deltagaren.

2. När samtalet är uppkopplat pekar du på  > för att ringa upp den 

andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras.

3. När det andra samtalet är uppkopplat pekar du på för att starta ett 

konferenssamtal.

4. Om du vill lägga till fler personer i samtalet upprepar du steg 2 och 3.

5. Peka på för att avsluta samtalet.

Använda samtalsloggen

I samtalsloggen sparas dina ringda, besvarade och missade samtal. 

Lägga till en kontakt från samtalsloggen

1. Gå till startsidan och peka på .

2. I samtalsloggen väljer du det nummer du vill lägga till som kontakt och 

pekar på .

3. Peka på Skapa ny kontakt eller Spara i befintlig kontakt.
 

Du kan också peka på och hålla kvar fingret på det nummer du vill lägga 

till och sedan peka på Skapa ny kontakt eller Spara i befintlig kontakt. 

Ta bort samtalslistor

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Under Telefon kan du göra följande: 

�Peka och håll kvar fingret på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer 

och peka på Ta bort inmatning för att ta bort samtalsposten. 

�Peka på  > Ta bort samtalshistorik för att ta bort flera poster 

samtidigt. 
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Aktivera fickläge

Oroar du dig ibland för att du missar viktiga samtal när telefonen är i fickan? 

Fickläget kan hjälpa dig genom att ringsignalens volym och vibrationernas 

intensitet ökar successivt vid inkommande samtal. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Ring under Alla. 

3. Markera kryssrutan Fickläge.
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Kontakter

Skapa en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på . 

3. Välj en plats där kontakten ska sparas. 

4. Skriv kontaktens namn, telefonnummer och övrig information. 

5. Peka på SPARA. 

Importera eller exportera kontakter

Din telefon stöder endast kontaktfiler i formatet .vcf. Det är 

standardfilformatet för lagring av kontakter. Namn, adresser, telefonnummer 

och annan information om kontakter kan sparas i .vcf-filer. 

Importera kontakter från en lagringsenhet

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Importera/exportera > Importera från lagring. 

3. Välj en eller flera .vcf-filer och peka på OK. 

Importera kontakter från ett SIM-kort

1. På startsidan pekar du på .

2. Peka på  > Importera/exportera > Importera från SIM-kort. 

3. Peka på de kontakter som du vill importera eller peka på ALLA för att 

markera alla kontakter och peka sedan på IMPORT. 
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Importera kontakter från en Bluetooth-enhet

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Importera/exportera > Importera från en annan telefon. 

3. Välj Stöder Bluetooth och peka på NÄSTA > NÄSTA. Telefonen aktiverar då 

Bluetooth och söker efter andra Bluetooth-enheter inom räckvidden. 

4. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill importera kontakter från. 

När de båda enheterna är länkade importerar telefonen automatiskt .vcf-filen 

från den andra enheten. 

Importera kontakter med hjälp av Wi-Fi Direct

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Importera/exportera > Importera via Wi-Fi Direct. Telefonen 

uppmanar dig då att aktivera Wi-Fi och söker efter Wi-Fi Direct-enheter 

inom räckvidden. 

3. Peka på den Wi-Fi Direct-enhet som du vill importera kontakter från.

När de båda enheterna är anslutna importerar telefonen automatiskt .vcf-filen 

från den andra enheten. 

Exportera kontakter till en lagringsenhet

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Importera/exportera > Exportera till lagring. 

3. Peka på Exportera. 

4. Välj varifrån du vill exportera kontakterna och peka på OK. 

Om du vill visa den vcf-fil du just har exporterat öppnar du Filhanterare. Som 

standard sparas filen i rotkatalogen i telefonens internminne. 

Exportera kontakter till ett SIM-kort

1. På startsidan pekar du på .

2. Peka på  > Importera/exportera > Exportera till SIM-kort. 
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3. Peka på de kontakter som du vill exportera eller peka på ALLA för att 

markera alla kontakter och sedan på EXPORTERA. 

4. Peka på OK i den dialogruta som visas.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera kontakter från ett SIM-kort till telefonen och tvärtom. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Inställningar > Kopiera kontakter och välj varifrån du vill 

kopiera kontakterna. 

3. Peka på de kontakter du vill kopiera eller peka på ALLA för att välja alla 

kontakter. 

4. Peka på KOPIERA och välj var du vill klistra in kontakterna. 

Söka efter en kontakt

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Skriv kontaktens namn eller initialer. Matchande kontakter visas medan du 

skriver.

Slå ihop kontakter

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Inställningar > Slå ihop dubbletter. 

3. Peka på de kontakter som du vill slå ihop eller peka på ALLA för att markera 

alla kontakter som kan slås ihop och peka sedan på SLÅ IHOP. 
 

Endast dubblettkontakter som har sparats i telefonens lagringsutrymme 

kan slås ihop. 
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Skapa en kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Skapa grupp under Favoriter. 

3. Namnge kontaktgruppen.

4. Peka på Lägg till medlem. 

5. Peka på de kontakter som du vill lägga till i gruppen eller peka på ALLA för 

att markera alla kontakter och peka sedan på LÄGG TILL. 

6. Peka på SPARA. 

Skicka meddelanden eller e-post till en 

kontaktgrupp

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Under Favoriter pekar du och håller kvar fingret på den kontaktgrupp som 

du vill skicka ett meddelande eller e-post till och väljer Skicka meddelande 

eller Skicka e-post från den snabbmeny som visas.
 

Du kan också öppna kontaktgruppen och peka på för att skicka ett 

meddelande eller på för att skicka e-post. @
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Meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. I listan över meddelandetrådar pekar du på .

3. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller 

telefonnummer. Matchande kontakter visas medan du skriver. Markera en 

kontakt. 
 

Peka på om du vill välja fler kontakter. 

4. Skriv meddelandet.

5. Peka på Skicka. 

Skicka ett MMS

Avgifter för dataanvändning kan tillkomma. Kontakta tjänsteleverantören om 

du behöver mer information. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. I listan över meddelandetrådar pekar du på .

3. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller 

telefonnummer. Matchande kontakter visas medan du skriver. Markera en 

kontakt. 
 

Peka på om du vill välja fler kontakter. 

4. Peka på  > Lägg till ämne och ange meddelandets ämne.

5. Skriv meddelandet.

6. Peka på , välj bilagetypen och bifoga en fil.
 

Peka på Bildspel om du vill bifoga mer än en fil till meddelandet. Du kan 

peka på Ta bort bildspel för att ta bort det aktuella bildspelet. 
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7. Peka på Skicka. 

Svara på ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med 

meddelandetrådar för att visa den konversationstråden. 

3. Skriv meddelandet.

4. Peka på Skicka. 

Söka efter ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. I listan över meddelandetrådar pekar du på  > Sök.

3. Ange meddelandets eller kontaktens namn, eller delar av dem. Då visas 

matchande resultat.

Hantera meddelanden

Kopiera meddelanden till ett SIM-kort

1. På startsidan pekar du på .

2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med 

meddelandetrådar för att visa den konversationstråden. 

3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande som du vill kopiera och peka 

på Kopiera till SIM-kort. 
 

Om telefonen återställs till fabriksinställningarna kommer meddelanden 

som sparats på SIM-kortet inte att raderas.
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Vidarebefordra ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med 

meddelandetrådar för att visa den konversationstråden. 

3. Du kan sedan göra följande: 

�Peka och håll kvar fingret på meddelandet som du vill vidarebefordra och 

peka sedan på Vidarebefordra. 

�Peka på  > Vidarebefordra för att vidarebefordra flera meddelanden.

4. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller 

telefonnummer.
 

Peka på om du vill välja fler kontakter. 

5. Peka på Skicka. 

Ta bort ett meddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med 

meddelandetrådar för att visa den konversationstråden. 

3. Peka och håll kvar fingret på det meddelande du vill ta bort och peka sedan 

på Ta bort. 
 

Peka på  > Ta bort för att ta bort flera meddelanden samtidigt. 

Ta bort en tråd

1. Gå till startsidan och peka på .

2. I listan över meddelandetrådar kan du 

�peka och hålla kvar fingret på den tråd som du vill ta bort och sedan peka 

på Ta bort konversation. 

�peka på  > Ta bort för att ta bort flera trådar samtidigt. 
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Webbläsare

Besöka webbplatser

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Skriv en webbplatsadress i adressrutan. Matchande webbplatser visas 

medan du skriver. 

3. Peka på den webbplats som du vill besöka.

Hantera bokmärken

Med bokmärken hittar du tillbaka till dina favoritwebbplatser. Du kan ordna 

dina bokmärken genom att placera dem i olika mappar.

Lägga till ett bokmärke

1. Gå till startsidan och peka på .

2. På skärmen Webbläsare öppnar du den webbsida som du vill lägga till som 

bokmärke. 

3. Peka på  > Spara i bokmärken. 

4. Namnge bokmärket och peka på OK.

Gå till ett bokmärke

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Bokmärken och sedan på fliken Bokmärken. 

3. Peka på ett bokmärke under Lokala.

Redigera ett bokmärke

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Bokmärken och sedan på fliken Bokmärken. 
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3. Peka och håll kvar fingret på det bokmärke som du vill redigera och peka på 

Redigera bokmärke. 

4. Byt namn på bokmärket, ändra webbadressen eller ändra 

kontoinformationen. Peka sedan på OK. 

Ställa in startsidan

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Inställningar > Allmänt > Ange startsida. 

3. Från snabbmenyn väljer du den webbsida som du vill ange som startsida. 

Rensa din surfhistorik

Din surfhistorik rensas då och då för att skydda din integritet.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Inställningar > Sekretess och säkerhet. 

3. Peka på Rensa historik och sedan på OK.
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E-post

Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller 

IMAP

Vissa parametrar måste vara inställda när du lägger till ett e-postkonto för 

POP3 eller IMAP. Kontakta leverantören av e-posttjänsten om du behöver mer 

information.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Andra 

3. Ange E-postadress och Lösenord och peka på Nästa.

4. Konfigurera e-postkontot enligt anvisningarna på skärmen. Systemet 

ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar 

serverinställningarna. 

När e-postkontot är konfigurerat visas skärmen Inkorg. 
 

För att lägga till fler e-postkonton pekar du på  > Inställningar > Lägg 

till konto på skärmen Inkorg. 

Lägga till ett Exchange-konto

Exchange är ett e-postsystem som har utvecklats av Microsoft för intern 

företagskorrespondens. Vissa leverantörer av e-posttjänster tillhandahåller 

också Exchange-konton för enskilda personer och familjer. 

Du kan behöva kontakta din e-postleverantör för att konfigurera vissa 

parametrar.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Exchange.

3. Ange E-postadress, Domännamn, Användarnamn och Lösenord. Peka 

sedan på Nästa.
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4. Konfigurera Exchange-kontot enligt anvisningarna på skärmen. Systemet 

ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar 

serverinställningarna. 

När Exchange-kontot är konfigurerat visas skärmen Inkorg. 

Skicka ett e-postmeddelande

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på på skärmen Inkorg för att välja ett e-postkonto.

3. Peka på . 

4. Ange en eller flera mottagare. 
 

Om du vill skicka e-post till flera mottagare pekar du på +kopia/heml 

kop. Olika e-postadresser separeras med semikolon (;). 

5. Ange ett ämne och skriv meddelandet. Peka på om du vill överföra en 

bilaga. 

6. Peka på när du är redo att skicka e-postmeddelandet. 

Kontrollera din e-post

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på på skärmen Inkorg för att välja ett e-postkonto.

3. Peka på det e-postmeddelande du vill läsa.

4. Du kan sedan göra följande: 

�Peka på för att ta bort det.

�Peka på för att svara på det.

�Peka på om du vill svara alla.

�Peka på för att vidarebefordra det.
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�Snärta åt vänster för att gå tillbaka till föregående e-postmeddelande 

eller snärta åt höger för att gå vidare till nästa e-postmeddelande.
 

Posthämtningen kan vara en aning fördröjd beroende på 

nätverksförhållandena. På skärmen Inkorg pekar du på  > Uppdatera 

för att uppdatera inkorgen.
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Multimedia

Kamera

Telefonen har stöd för en mängd olika fotoscenarier, såsom landskap, 

porträtt, och dynamiskt. Den har också stöd för lägena Smart, Gör vackrare, 

Panorama, Ljudstyrning och Fotoserie.

Skärmen för att fota/spela in

Peka på för att växla till videoläge. 

�Peka på för att växla till fotoläge. 

�Håll in för att ta en fotoserie och släpp fingret för att 

avsluta fotograferingen. 

Peka på miniatyrbilden för att visa dina foton och videofiler.

�Peka på ett objekt i sökaren och fokusera kameran på det.

�Dra isär två fingrar för att zooma in eller nyp ihop dem för att 

zooma ut. 

Peka på för att välja ett fotoläge. 

Peka på för att ställa in blixtläge.

1

2
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Ta ett foto

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Rama in det motiv du vill fota. Låt kameran ställa in fokus automatiskt eller 

peka på skärmen för att ställa in fokus. När kamerafokuset är inställt blir 

ramen i mitten av sökaren grön. 

3. Peka på . 

Spela in en video

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Rama in det motiv du vill spela in.

3. Peka på för att starta inspelningen.

4. Under inspelningen pekar du på ett objekt eller område för att fokusera på 

det.
 

Peka på för att pausa inspelningen.

5. Peka på för att stoppa inspelning. 

Ögonblicksbild

Du kan ta en bild snabbt utan att låsa upp skärmen först.

1. Vänd kameran mot det objekt du vill fota när skärmen är avstängd eller 

låst.

2. Tryck på volymsänkningsknappen två gånger i snabb följd för att ta ett 

snabbt foto.

Peka på för att växla mellan kameran på baksidan och 

kameran på framsidan. 

Peka på för att visa fler alternativ. 

7

8
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Seriefotografering

Med seriefotografering kan du ta en snabb serie av dynamiska bilder och välja 

ut den bästa av dem. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Rama in det motiv du vill fota. 

3. Peka och håll kvar . Kameran tar då upp till 20 bilder i snabb följd. Du 

kan avsluta fotograferingen när som helst genom att släppa fingret.

Ta ett panoramafoto

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > för att växla till panoramaläge. 

3. Rama in det motiv du vill fota. 

4. Peka på för att starta fotograferingen. 

5. Följ anvisningarna på skärmen och flytta telefonen långsamt för att ta flera 

bilder. 
 

Flytta inte telefonen för fort. Om du gör det, eller om du flyttar den 

utanför gränserna för panoramabilden, lyser sökaren rött för att 

meddela dig att motivet inte fångades på bild. 

6. Peka på för att avsluta fotograferingen. Kameran monterar 

automatiskt ihop fotona så att de bildar en panoramabild.

Ta ett foto i skönhetsläge

Vill du se felfri ut på foton med hög kvalitet? Aktivera skönhetsläget för att 

skapa fantastiska bilder.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > för att växla till skönhetsläge. 

3. Dra reglaget för att justera skönhetsnivån. 

4. Rama in det motiv du vill fota. Kameran identifierar ett ansikte och 

fokuserar på det. 
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5. Peka på . 

Ta ett ljudfoto

Du kan spela in ett kort ljudklipp efter att du har tagit ett foto. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > för att växla till ljudfotoläge. 

3. Rama in det motiv du vill fota. 

4. Peka på för att ta ett foto. Telefonen spelar då in ett ljudklipp i några 

sekunder. Spela in vad du tänker om det foto du just har tagit. 

Använda HDR

HDR (High Dynamic Range) för foton förbättrar detaljerna i de ljusaste och 

mörkaste områdena av bilden för att göra foton mer lika verkligheten. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > för att växla till HDR-läge. 

3. Rama in det motiv du vill fota. 

4. Peka på . 
 

Kameran på framsidan stöder inte HDR. 

Ta ett foto med ljudstyrning

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > för att växla till ljudstyrningsläget. 

3. Rama in det motiv du vill fota. Telefonen tar ett foto när det omgivande 

ljudet når en viss decibelnivå. 

Ta ett foto med vattenstämpel

Du kan lägga till tid, plats, väder och annan information till fotot som 

vattenstämplar.

1. Gå till startsidan och peka på .
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2. Peka på  > för att växla till vattenstämpelläge. 

3. Dra fingret åt vänster eller höger längst ner på skärmen för att välja en 

vattenstämpel.

4. Dra vattenstämpeln för att justera dess position.

5. Rama in det motiv du vill fota. 

6. Peka på . 

Ställa in kamerans upplösning

1. Gå till startsidan och peka på .

2. I sökaren pekar du på  > Kamera eller Video.

3. Peka på Bildstorlek eller Videokvalitet. 

4. Välj upplösning för foton och videofiler.

Ange plats för sparade foton

1. Gå till startsidan och peka på .

2. I sökaren pekar du på  > Övriga > Önskad lagringsplats.

3. Du kan sedan göra följande:

�Peka på SD-kort för att spara bilder eller videoklipp till ett microSD-kort. 

�Peka på Internlagring för att spara bilder eller videoklipp till den interna 

lagringsenheten. 

Galleri

Visa foton eller videor

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett album.
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3. Peka på en bild eller video för att visa den i helskärmsläge.
 

När du visar ett foto zoomar du ut fotot genom att nypa ihop två fingrar, 

och zoomar in fotot genom att spreta med fingrarna.

Spela upp ett bildspel

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett album.

3. Peka på  > Bildspel för att visa ett bildspel med fotona i albumet.

4. Peka på skärmen för att stoppa bildspelet.

Redigera ett foto

Du kan justera bildens ljusstyrka, mättnad, storlek och mycket mer. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på det foto som du vill redigera.

3. Peka på  > Redigera. 

4. Välj en metod för fotobearbetning. 

5. Välj en specialeffekt och redigera bilden enligt anvisningarna på skärmen.

6. Peka på när du är klar så sparas ändringarna.

Rotera ett foto

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på det foto som du vill rotera.

3. Peka på  > Rotera åt vänster eller Rotera åt höger.

Ta bort ett foto

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på i fotolistan. 
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3. Markera den bild du vill ta bort och peka på TA BORT.

4. Peka på Ta bort. 

Dela ett foto eller en video

Vill du dela med dig av dina bästa foton eller ett kul trick som din hund just 

lärt sig? Du kan enkelt dela foton och videor genom att använda e-post, 

Bluetooth m.m.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på ett album. 

3. Peka på och välj en delningsmetod från den snabbmeny som visas. 

4. Markera det foto eller den video som du vill dela.

5. Peka på DELA och följ anvisningarna på skärmen för att dela bilden eller 

videon. 

Ställa in ett foto som bakgrund

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Välj det foto som du vill ställa in som bakgrund.

3. Peka på  > Använd som. 

4. Du kan sedan göra följande: 

�Peka på Låsskärmens bakgrund, dra i ramarna i rutnätet för att ändra 

storlek på bilden, och peka på OK för att ställa in bilden som 

bakgrundsbild för låsskärmen. 

�Peka på Startsidans bakgrund, dra i ramarna i rutnätet för att ändra 

storlek på bilden, och peka på VÄLJ BAKGRUND för att ställa in bilden 

som bakgrundsbild för startsidan. 
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Musik

Lyssna på musik

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Välj en kategori.

3. Peka på låten som du vill spela. 

4. Peka på låten som spelas för att öppna uppspelningsgränssnittet. 

Snärta åt vänster eller höger för att växla mellan skivomslag och 

sångtext. 

Peka på för att lägga till en låt i dina Favoriter. 

Peka på för att växla mellan olika uppspelningslägen 

(upprepa den aktuella låten, upprepa spellistan, blanda, spela 

upp i följd). 

1

2

3

4

5

7

6

1

2

3
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Peka på när en låt spelas för att lämna uppspelningsskärmen utan 

att stoppa låten. Öppna meddelandepanelen och peka på den låt som 

spelas upp om du vill återvända till skärmen för musikuppspelning. 

Skapa en spellista

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Spellistor > Ny spellista. 

3. Peka på textrutan för att namnge spellistan och peka sedan på Spara 

4. Peka på OK i den dialogruta som visas.

5. Välj de låtar du vill lägga till.

6. Peka på LÄGG TILL. 

Spela upp en spellista

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Spellistor. 

3. Peka och håll kvar fingret på den spellista du vill spela upp och peka på 

Spela. 

�Peka på för att spela upp. Peka på för att pausa. 

�Peka på för att återgå till föregående låt.

�Peka på för att hoppa till nästa låt.

Styr uppspelningen genom att dra i reglaget.

Peka på för att visa snabbmenyn där du kan välja fler 

åtgärder.

Peka på för att aktivera eller inaktivera DTS-ljud. 

4

5

6

7
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Ställa in en låt som ringsignal

Vill du höra din favoritlåt när du får ett samtal? Då gör du helt enkelt låten till 

din ringsignal.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Välj en kategori.

3. Peka och håll kvar fingret på den låt du vill ställa in som ringsignal och peka 

på Använd som ringsignal. 
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Internetanslutning

Mobildataanslutning

Aktivera mobilnätet

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Mobila nätverk under Alla. 

3. Markera kryssrutan Data är aktiverat.
 

Stäng av det mobila nätverket när du inte behöver åtkomst till Internet 

för att spara på batteriet och minska mobildataanvändningen. 

Skapa ett APN

Access Point Name (APN) är en parameter som telefonen behöver för att 

ansluta till ett mobilt nätverk eller skicka MMS. Det skapas oftast automatiskt 

när du sätter in ett SIM-kort i telefonen. Om telefonen inte kan ansluta till ett 

mobilt nätverk med hjälp av det automatiskt skapade APN bör du kontakta 

tjänsteleverantören för att få de specifika parametrarna och skapa ett nytt 

APN. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Mobila nätverk under Alla. 

3. Peka på Åtkomstpunktsnamn. 

4. Peka på  > Nytt APN. 

5. Ange namnet på åtkomstpunkten och andra parametrar. 

6. Peka på SPARA. 
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Wi-Fi-nätverk

Telefonen kan ansluta till Wi-Fi-nätverk. Wi-Fi-nätverk kan vara tillgängliga 

för användning på en del offentliga platser, som flygplatser och bibliotek. Om 

du använder Wi-Fi-nätverk som tillhandahålls av vissa Internetleverantörer 

kan det leda till att du måste betala avgifter. Innan du använder en Wi-Fi-

surfpunkt bör du informera dig om den aktuella tjänsteleverantörens avgifter. 

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under Alla.

3. Peka på Wi-Fi. Telefonen söker då efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och visar 

dem.

4. Peka på det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. 

�Om nätverket är öppet blir du direkt ansluten till det. 

�Om Wi-Fi-nätverket är krypterat måste du först ange lösenordet när du 

uppmanas att göra detta och sedan peka på Anslut. 

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS

Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du snabbt ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. 

Tryck på WPS-knappen eller ange PIN-koden för att ansluta telefonen till en 

Wi-Fi-router som har stöd för WPS. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Starta Wi-Fi genom att peka på Wi-Fi-växlingsknappen under Alla.

3. Peka på Wi-Fi. 

4. Peka på  > WPS-tryckknapp och tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-

routern. 
 

För att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS-PIN pekar du på  > 

Ange WPS-PIN-koden. 
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Dela telefonens mobildataanslutning

Wi-Fi-surfpunkt

Telefonen kan fungera som en Wi-Fi-surfpunkt för andra enheter som delar 

telefonens mobildataanslutning. 

1. Gå till startsidan och peka först på och sedan på fliken Alla.

2. Peka på Mer... under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK.

3. Peka på Internetdelning och surfpunkt. 

4. Markera kryssrutan Mobil Wi-Fi-surfzon för att aktivera Wi-Fi-surfpunkten. 

5. Peka på Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt > Konfigurera Wi-Fi-surfzon. 

6. Ställ in Wi-Fi-surfpunktens namn, krypteringsläge och lösenord. 
 

Vi rekommenderar att du använder krypteringsläget WPA2PSK för ökad 

säkerhet.

7. Peka på Spara. 

Gå till den enhet du vill använda och sök efter och anslut till telefonens Wi-Fi-

nätverk. 
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Bluetooth

Din telefon är Bluetooth-förberedd vilket gör att du kan ansluta till andra 

Bluetooth-aktiverade enheter för trådlös dataöverföring. Håll dig inom tio 

meters avstånd från andra Bluetooth-enheter när du använder Bluetooth. 

Aktivera eller stänga av Bluetooth

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Bluetooth under Alla för att aktivera eller inaktivera Bluetooth. När 

Bluetooth är aktiverat visas i statusfältet. 
 

Stäng av Bluetooth när det inte behövs för att spara på batteriet. 

Byta namn på telefonen

Aktivera Bluetooth innan du byter namn på telefonen. Som standard är 

telefonens namn samma som modellnamnet. Du kan ändra detta till ett namn 

som är mer personligt och lättare att hitta.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Bluetooth under Alla. 

3. Peka på  > Byt namn på telefon. 

4. Byt namn på telefonen och peka på Byt namn.

Söka efter och länka till andra Bluetooth-enheter

Aktivera Bluetooth innan du länkar telefonen till en annan enhet. Telefonens 

namn visas då. Markera kryssrutan bredvid telefonens namn för att göra 

telefonen synlig för andra Bluetooth-enheter. 

1. Gå till startsidan och peka på .
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2. Peka på Bluetooth under Alla. Telefonen söker då efter andra Bluetooth-

enheter inom räckhåll.

3. Välj en enhet från listan med upptäckta Bluetooth-enheter och länka till 

den enheten enligt anvisningarna på skärmen. 

För att koppla från en länkad Bluetooth-enhet pekar du på  > Ta bort 

parkoppling under TILLGÄNGLIGA ENHETER. 
 

Om du inte kan ansluta till en annan enhet via Bluetooth är denna enhet 

inte kompatibel med din telefon. 

Dela en fil via Bluetooth

När du ska utväxla data med en annan Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth 

på båda enheterna och länkar dem till varandra. 

1. På startsidan pekar du på .

2. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skicka och peka sedan på Dela > 

Bluetooth. 

3. Välj en enhet. 

Ta emot en fil via Bluetooth

När telefonen tar emot en begäran om filöverföring visas dialogrutan 

Filöverföring. Peka på Godkänn för att starta mottagningen av filen. Du kan 

öppna meddelandepanelen för att se en förloppsindikator för filöverföringen. 

Som standard sparas mottagna filer i mappen bluetooth i Filhanterare. 

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan två enheter anslutas till varandra för dataöverföring 

utan åtkomstpunkt.

Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Wi-Fi under Alla för att aktivera Wi-Fi.
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3. I listan över Wi-Fi-nätverk pekar du på Wi-Fi direkt för att söka efter 

tillgängliga enheter. 

4. Välj en enhet.

Skicka en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skicka och peka sedan på Dela. 

3. Peka på Wi-Fi Direct för att söka efter tillgängliga enheter. 

4. Välj en enhet. 

Ta emot en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

När en fil kommer in via Wi-Fi Direct börjar telefonen automatiskt ta emot 

den. Du kan öppna meddelandepanelen för att se en förloppsindikator för 

filöverföringen. 

Som standard sparas mottagna filer i mappen Wi-Fi direct i Filhanterare.

Ansluta telefonen till en dator

MTP-läge

I MTP-läget kan du överföra mediefiler, till exempel bilder, musikfiler och 

videofiler, mellan telefonen och en dator. Windows Media Player 11 eller 

senare krävs. 

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel. 

2. På skärmen USB-anslutningssätt pekar du på Enhetens filhanterare (MTP). 

Telefonens drivrutin installeras då automatiskt på datorn.

3. När drivrutinen har installerats kan du öppna den nya enheten och börja 

överföra mediefiler mellan telefonen och datorn. Multimedieinnehåll på 

telefonen kan endast ses med Windows Media Player.
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HiSuite-läge

HiSuite är en applikation för filöverföring som har utvecklats av Huawei och 

som låter dig säkerhetskopiera, synkronisera och överföra data mellan 

telefonen och datorn.

1. Anslut telefonen till datorn genom att använda en USB-kabel. 

2. På skärmen USB-anslutningssätt pekar du på PC Suite (HiSuite). Telefonens 

drivrutin installeras då automatiskt på datorn.

3. På datorn öppnar du den nya enheten, dubbelklickar på 

HiSuiteDownLoader.exe och följer anvisningarna på skärmen för att 

installera HiSuite. Du kan sedan hantera telefonens data i HiSuite-fönstret 

som visas. 

USB-minnesläge

Om det finns ett microSD-kort i telefonen kan du använda telefonen som ett 

USB-minne och överföra filer mellan microSD-kortet och en dator. 

1. Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn. 

2. På skärmen USB-anslutningssätt pekar du på USB-minne. Telefonens 

drivrutin installeras då automatiskt på datorn.

3. När drivrutinen har installerats identifierar datorn telefonen som ett USB-

minne. Öppna den nya enheten för att visa de filer som finns på microSD-

kortet. 

Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet

Du kan ansluta telefonen direkt till en USB-lagringsenhet med en USB-OTG-

kabel för att överföra data. Kompatibla USB-lagringsenheter är USB-minnen, 

kortläsare och telefoner med microSD-kort. 
 

Kontakta en auktoriserad Huawei-återförsäljare eller den återförsäljare 

du köpte enheten av för att köpa en USB-OTG-kabel. 
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Om du vill ansluta telefonen till en annan telefon måste du först se till att den 

andra telefonen har ett microSD-kort. Så här upprättar du en anslutning till 

microSD-kortet och läser data som är lagrade på kortet:

1. Anslut de båda telefonerna genom att använda en USB OTG-kabel och USB-

kabel.

2. Aktivera läget för USB-masslagring på den telefon som du vill läsa data 

från.

3. På telefonen pekar du på  > USB för att läsa data från den andra 

telefonens microSD-kort. 

4. Peka på på din telefon när du är klar. Peka på Lagring > Demontera 

USB-enhet under Alla. 
 

Om du vill ansluta telefonen till en annan typ av USB-lagringsenhet kan 

du använda en USB OTG-kabel för att ansluta telefonen till enheten, och 

peka på  > USB på telefonen. 

USB OTG-kabel

USB-kabel
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Filhanterare

Skapa en mapp

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Intern eller SD-kort under Lokalt. 

3. Peka på  > Ny mapp. 

4. Namnge mappen och peka på Spara. 

Söka efter en fil

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Intern eller SD-kort under Lokalt. 

3. Peka på  > Sök. 

4. Skriv en del av eller hela filnamnet. Sökresultaten visas medan du skriver. 

Kopiera, klippa ut och klistra in en fil

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Intern eller SD-kort under Lokalt. 

3. Peka på eller .

4. Peka på den fil du vill kopiera eller klippa ut och peka på KOPIERA eller 

KLIPP UT. 

5. Välj var du vill klistra in filen och peka på KLISTRA IN. 



Filhanterare

60

Komprimera eller dekomprimera en fil

Du kan komprimera filer till .zip-filer för att spara utrymme eller 

dekomprimera .zip- och .rar-filer. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Intern eller SD-kort under Lokalt. 

3. Peka på  > Komprimera. 

4. Välj filen eller mappen som du vill komprimera och peka på KOMPRIMERA. 

5. Välj sökvägen till den komprimerade filen, namnge den och peka på OK. 

För att dekomprimera en fil pekar du på filen, håller kvar fingret på den och 

väljer Extrahera från den snabbmeny som visas.

Byta namn på en fil

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Intern eller SD-kort under Lokalt. 

3. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill byta namn på och peka på Byt 

namm. 

4. Byt namn på filen och peka på OK.

Ta bort en fil

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Intern eller SD-kort under Lokalt. 

3. Peka på . 

4. Välj den fil du vill ta bort och peka på TA BORT.

5. Peka på OK. 
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Skapa en genväg för en fil eller mapp

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Intern eller SD-kort under Lokalt. 

3. Peka på och håll kvar fingret på den fil eller mapp som du vill skapa en 

genväg för, och välj Genvägar på skrivbordet från den snabbmeny som 

visas. 

Kontrollera status för lagringsenheten

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på  > Lagring under Lokalt. 

3. På skärmen Lagring visas det totala och tillgängliga utrymmet i , i 

telefonens internminne eller på microSD-kortet.
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Hantera applikationer

Hämta applikationer

Ett stort urval av applikationer finns tillgängliga från en mängd olika källor. 

Du kan 

� hämta applikationer från Google Play Butik 

� hämta applikationer från webbsidor med hjälp av telefonens webbläsare 

� hämta applikationer med hjälp av en dator och kopiera applikationerna till 

telefonen 

� ansluta telefonen till en dator och hämta applikationerna med hjälp av 

HiSuite eller andra tredjepartsapplikationer. 

Installera en applikation
 

 Play Butik bör vara din primära källa för hämtningar. Applikationer som 

hämtas från andra platser kan vara skadliga eller inkompatibla med 

telefonen. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Program under Kategorier. 

3. I listan över applikationer pekar du på den applikation du vill installera och 

följer anvisningarna på skärmen för att installera den.
 

Följ anvisningarna på skärmen under installationen för att ställa in 

applikationens behörigheter för att skydda din telefon och din integritet.

Visa applikationer

Du kan visa storlek och åtkomstbehörighet för de applikationer som är 

installerade på telefonen. Du kan också visa de applikationer som körs för att 

kontrollera systemets status. 



63

Hantera applikationer 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Hantera appar under Alla. 

3. Välj en applikationstyp: hämtade, körs eller alla. 

4. Peka på en applikation för att visa mer information om den, och dra fingret 

uppåt eller nedåt för mer information. 

Dela en applikation

1. Gå till startsidan och håll kvar fingret på den applikation som du vill dela 

tills visas högst upp på skärmen. 

2. Dra applikationen till . 

3. I dialogrutan som visas väljer du en delningsmetod och följer 

instruktionerna på skärmen för att dela applikationen.
 

Systemapplikationer kan inte delas. 

Avinstallera en applikation

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Hantera appar under Alla. 

3. Dra fingret till ALLA och välj den applikation du vill avinstallera. 

4. Peka på Avinstallera > OK. 
 

Vissa förinstallerade applikationer kan inte avinstalleras.

Rensa applikationens cacheminne

Du kan rensa applikationens cacheminne för att frigöra lagringsutrymme på 

telefonen. 

1. Gå till startsidan och peka på .
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2. Peka på Hantera appar under Alla. 

3. Dra fingret mot ALLA och peka på Rensa cacheminne. 
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Telefonhanterare

Optimera systemet

Telefonskanning

Med telefonskanning kan du göra en fullständig kontroll av telefonens 

driftstatus och snabbt optimera systemet.

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Skanna eller Peka för sökning.

När skanningen är klar följer du anvisningarna på skärmen för att rensa bort 

skräpfiler, optimera systemet och ta bort potentiella hot mot din telefon.

Gör telefonen snabbare

Om du upplever att telefonen blir långsam kanske du har för många 

applikationer som använder för mycket minne. Optimera ditt system med 

hjälp av funktionen Gör telefonen snabbare. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Gör telefonen snabbare. 

3. Markera de oönskade applikationerna och peka sedan på STÄNG. 

Rensa lagringsutrymme

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Rensa lagring. 

3. Peka på Smart sökning och rensa telefonens lagringsutrymme baserat på 

resultatet av sökningen. 
 

Peka på på skärmen Rensa lagring om du vill att telefonen ska rensa 

cacheminnet varje dag, rensa bland miniatyrbilderna varje månad och 

påminna dig om när lagringsutrymmet börjar ta slut.
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Batterihanterare

Ställa in strömsparläge

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Strömbesparing. 

3. På skärmen Strömbesparing kan du: 

�Peka på Normal för att aktivera normalläget. 

�Peka på Smart för att aktivera smartläget som gör att telefonen sparar 

ström samtidigt som den kan använda alla funktioner fullt ut. 

�Peka på Ultra för att aktivera ultraströmsparläget. Endast 

Nummerväljaren, Meddelanden och Kontakter kan användas i det här 

läget.

Optimera energischemat

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Strömbesparing. 

3. Peka på Batteriövervakn. och optimera energischemat manuellt utifrån 

resultatet av sökningen. 

Integritetsfilter

Integritetsfilter

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Integritetsfilter. 

3. På skärmen Integritetsfilter kan du: 

�Peka på Samtal eller Meddelan. för att visa blockerade samtal eller 

meddelanden. 
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�Peka på Svartlista > LÄGG TILL KONTAKTER för att lägga till ett nummer 

på svartlistan. 
 

Peka på på skärmen Integritetsfilter för att aktivera eller inaktivera 

påminnelser om integritetsfiltret och spärrning.

Meddelandehanteraren

Vissa applikationer kan skicka olika typer av push-meddelanden till telefonen. 

Med Meddelandehanteraren kan du ställa in begränsningsregler för 

meddelanden för att undvika onödig information. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Dra fingret åt vänster och peka på Hantera meddelanden. 

3. På skärmen Hantera meddelanden kan du: 

�Peka på Regler för att visa applikationer som kan skicka meddelanden till 

meddelandepanelen och ange push-rättigheter för dina applikationer. 

�Peka på Logg för att visa blockerade meddelanden.
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Säkerhetskopiering, 

återställning och uppdatering

Säkerhetskopiera data till lokal lagring

1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > .

2. Markera eller avmarkera kryssrutan Kryptera din säkerhetskopia. När 

säkerhetskopian är krypterad måste du ange lösenordet för att kunna 

komma åt den. 

3. Peka på Ny säkerhetskopia. 

4. Markera de data du vill säkerhetskopiera och följ instruktionerna på 

skärmen för att genomföra säkerhetskopieringen. 

Som standard sparas säkerhetskopieringsfiler i mappen HuaweiBackup i 

Filhanterare. 
 

Krypterade säkerhetskopior kan bara återställas med Säkerhets-

kopiering version 3.2.26 eller senare. För att kontrollera vilken version 

du har kan du öppna Säkerhets-kopiering och peka på  > 

Inställningar > Om.

Säkerhetskopiera data till en USB-

lagringsenhet

Anslut USB-lagringsenheten till telefonen med hjälp av en USB-OTG-kabel. 

Kontrollera att din telefon kan upptäcka USB-lagringsenheten. 

1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > .

2. Peka på  > Säkerhetskopiera till USB-lagring. 

3. Markera eller avmarkera kryssrutan Kryptera din säkerhetskopia. 
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4. Peka på Ny säkerhetskopia. 

5. Markera de data du vill säkerhetskopiera och följ instruktionerna på 

skärmen för att genomföra säkerhetskopieringen. 
 

Se Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet för information om hur du 

ansluter telefonen till en USB-lagringsenhet. 

Återställa data från lokal lagring

1. På startskärmen trycker Verktyg > . 

2. Markera den säkerhetskopia som du vill återställa. Du kan använda den 

tidpunkt då filen säkerhetskopierades som referens. 

3. Om säkerhetskopian har krypterats anger du lösenordet när du uppmanas 

att göra det och pekar sedan på OK. 

4. Välj de data som du vill återställa och peka sedan på ÅTERSTÄLL. 

Återställa data från en USB-lagringsenhet

Anslut USB-lagringsenheten till telefonen med hjälp av en USB-OTG-kabel. 

Kontrollera att din telefon kan upptäcka USB-lagringsenheten. 

1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > . 

2. Peka på  > Säkerhetskopiera till USB-lagring. 

3. Markera den säkerhetskopia som du vill återställa. Du kan använda den 

tidpunkt då filen säkerhetskopierades som referens. 

4. Om säkerhetskopian har krypterats anger du lösenordet när du uppmanas 

att göra det och pekar sedan på OK. 

5. Välj de data som du vill återställa och peka sedan på ÅTERSTÄLL. 
 

Se Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet för information om hur du 

ansluter telefonen till en USB-lagringsenhet. 
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Återställa fabriksinställningar
 

När du återställer telefonen till fabriksinställningarna raderas alla 

personliga data från telefonlagringen, inklusive information om dina 

konton, dina system- och applikationsinställningar samt hämtade 

applikationer. Säkerhetskopiera viktiga data på din telefon innan du 

återställer fabriksinställningarna. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Säkerhetskop. och återställning under Alla. 

3. Peka på Återställ standardinst. > Återställ telefonen > Återställ telefonen. 

Telefonen återställs till fabriksinställningarna och startas om.

Onlineuppdatering

Då och då blir nya uppdateringar för telefonen tillgängliga online. Du får ett 

meddelande när uppdateringar blir tillgängliga. Innan du uppdaterar bör du 

kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme för 

uppdateringspaketet på telefonen.
 

�Om du använder obehörig programvara från tredje part för att 

uppdatera telefonen kan det leda till att telefonen skadas eller att din 

personliga information riskerar att hamna i orätta händer. Vi 

rekommenderar att du uppdaterar via telefonens online-

uppdateringsfunktion eller hämtar officiella uppdateringspaket från 

Huaweis officiella webbplats.

�Alla dina personliga data kan komma att raderas under en 

systemuppdatering. Vi rekommenderar därför att du 

säkerhetskopierar viktiga data innan du uppdaterar telefonen.

Om du vill uppdatera manuellt går du till startsidan och pekar på  > 

Uppdateringar > Systemuppdateringar > Onlineuppdatering för att söka efter 

uppdateringar och uppdaterar telefonen online enligt anvisningarna på 

skärmen. 
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Kalender

 Kalendern är din personliga assistent som hjälper dig att hantera, ordna och 

hålla koll på viktiga händelser. Om du har sparat information om dina 

kontakters födelsedagar skapar Kalender automatiskt 

födelsedagspåminnelser. 

Skapa en händelse

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på . 

3. Ange information om händelsen, t.ex. händelsen namn, tid, plats, och hur 

ofta den ska upprepas.

4. Peka på SPARA. 

Visa händelser

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på flikarna högst upp på skärmen för att växla mellan vyerna för år, 

månad, vecka, dag, och agenda. I agendavyn visas samtliga 

kalenderhändelser. 

Dela en händelse

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Markera den händelse du vill dela. 

3. Peka på för att dela händelsen med hjälp av Bluetooth, e-post eller 

någon annan metod. 
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Klocka

Med Klocka kan du visa tiden runt om i världen, använda stoppur eller timer 

för att hålla koll på tiden eller ställa in alarm som väcker dig på morgonen.

Larm

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Under Alarm kan du göra följande: 

� Lägg till ett larm: Peka på och ställ in alarmtiden, ringsignalen, hur 

ofta den ska upprepas m.m. Peka sedan på KLAR. 

�Aktivera eller inaktivera ett larm: Peka på knappen till höger om ett larm 

för att aktivera eller inaktivera det. 

�Konfigurera larminställningar: Peka på och ange snoozelängd, om 

larmsignalen ska aktiveras i tyst läge, samt vad som ska hända när 

volymknapparna trycks ner. 

�Ta bort ett alarm: Peka på , välj det larm som du vill ta bort och peka 

på TA BORT. 

Världsklocka

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Under Världsklocka kan du göra följande: 

� Lägga till en stad: Peka på , ange namnet på en stad eller välj en stad 

från stadslistan och peka på den stad du vill lägga till. 

�Ange din tidszon: Peka på för att ställa in standardtidszon och 

systemets datum och tid. 

�Ta bort en stad: Peka på , välj den stad du vill ta bort och peka på TA 

BORT. 
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Stoppur

1. Gå till startsidan och peka på .

2. På fliken Stoppur pekar du på Starta för att starta tidtagningen. 

3. Peka på Varv för att spara flera olika tider. 

4. Peka på Stoppa för att stanna stoppuret. 

Peka på Återställa för att återställa stoppuret. 

Timer

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Vrid på ratten på fliken Timer för att ställa in timertiden eller peka på ett 

alternativ för att snabbt ställa in en tidslängd. 
 

Peka på för att ställa in en signal för timern.

3. När du är klar pekar du på Starta för att starta timern. 

4. När tiden är ute ger telefonen ifrån sig ett ljud och tidtagning på övertid 

startar. Peka på Stäng för att stänga av ljudsignalen och återställa timern. 
 

När timern är igång kan du peka på Återställa för att återställa den. 

Väder

Väder ger dig den senaste väderinformationen för alla städer världen över. Du 

kan dela väderinformationen med familj och vänner. 
 

Starta telefonens GPS- och datatjänst innan du använder Väder. 

Lägga till en stad

Lägg till städer för att få väderinformation i realtid. 

1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > .

2. Peka på  > . 

3. Ange ett stadsnamn. Då visas matchande städer. 
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4. Välj den stad du vill lägga till.
 

Utöver din aktuella stad kan du lägga till upp till nio städer. 

Ställa in standardstad

1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > .

2. Peka på . 

3. Peka på till höger om den stad du vill ange som standardstad.
 

För att ordna om städerna pekar du på  > Ordna städer i listan över 

städer.

Ta bort en stad

1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > .

2. Peka på  > . 

3. Välj den stad du vill ta bort och peka på TA BORT.

Uppdatera vädret

1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > .

2. Snärta åt vänster eller åt höger för att hitta den stad vars väder du vill 

uppdatera.

3. Peka på för att uppdatera vädret.
 

Du kan också ställa in Väder på automatiskt uppdateringsläge. Peka på 

 >  > Inställningar, välj Automatisk uppdatering och ställ in 

Uppdateringsintervall. Telefonen uppdaterar sedan vädret med det 

intervall du ställt in.

Dela väderinformation

Du kan skicka väderinformation som ett textmeddelande för att påminna släkt 

och vänner om väderförändringar.
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1. Gå till startsidan och peka på Verktyg > .

2. Snärta åt vänster eller åt höger för att hitta den stad vars väder du vill dela.

3. Peka på för att visa meddelandeskärmen.

4. Peka på textrutan för mottagare och ange kontaktens namn eller 

telefonnummer. Matchande kontakter visas medan du skriver. Peka på för 

att välja en kontakt. 
 

Peka på om du vill välja fler kontakter. 

5. Peka på Skicka för att skicka väderinformationen. 
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Telefoninställningar

Aktivera eller inaktivera flygplansläge
 

Telefonens mottagning och sändning av signaler kan störa ett flygplans 

flygsystem. Stäng därför av telefonen eller växla till flygplansläge när du 

flyger. I flygplansläge är telefonens trådlösa funktioner inaktiverade men 

du kan fortfarande lyssna på musik eller spela spel. 

Starta eller stäng av Flygläge med någon av följande metoder: 

� Håll strömbrytaren intryckt och peka på Flygläge. 

� Gå till startsidan och peka på . Peka på Flygläge under Alla. 

När flygplansläget är på visas i statusfältet.

Ställa in skärmens ljusstyrka

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Visning under Alla. 

3. Peka på Ljusstyrka. 

4. Justera skärmens ljusstyrka genom att dra reglaget åt vänster eller höger.
 

Du kan också snärta nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen 

öppnas. Där kan du justera skärmens ljusstyrka genom att använda 

växlingsgenvägarna. 

Ändra signalinställningar

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Ljud under Alla. 

3. På skärmen Ljud kan du: 
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�Peka på Volym och justera reglagen för att ställa in volymen på musik, 

ringsignaler, meddelandesignaler, larm, samtal med mera. 

�Peka på Tyst läge för att aktivera eller inaktivera tyst läge. 

�Markera eller avmarkera kryssrutan Vibrera i tyst läge för att ange om 

telefonen ska vibrera när den är i tyst läge. 

�Markera eller avmarkera Enheten vibrerar vid samtal kryssrutan för att 

ange om telefonen ska vibrera när du får ett inkommande samtal.

�Peka på Telefonens ringsignal för att välja en ringsignal.

�Peka på Standardsignal för meddelande för att ställa in en 

meddelandesignal. 

�Markera eller avmarkera DTS-läge för att aktivera eller inaktivera DTS-

ljud. 

�Peka på eller avmarkera kryssrutan under SYSTEM för att aktivera eller 

inaktivera meddelandesignal eller vibration när du pekar på eller låser 

skärmen, tar en skärmbild, ringer upp ett nummer med mera.

Ändra skärminställningar

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Visning under Alla. 

3. På skärmen Visning kan du: 

�Peka på Ljusstyrka för att justera skärmens ljusstyrka. 

�Peka på Färgtemperatur för att justera skärmens färgtemperatur. 

Avmarkera kryssrutan Standard om du vill justera färgtemperaturen 

manuellt. 

�Peka på Bakgrund för att ställa in bakgrunderna för låsskärmen och 

startsidan.

�Markera eller avmarkera kryssrutan Auto-rotera skärmen för att aktivera 

eller inaktivera funktionen Rotera skärmen automatiskt. Om den här 

funktionen är aktiverad ändras skärmens riktning automatiskt beroende 



Telefoninställningar

78

på hur du håller telefonen när du utför vissa åtgärder, t.ex. surfar till en 

webbsida, visar en bild eller skriver ett meddelande. 

�Markera eller avmarkera kryssrutan Smart bakgrundsljus för att aktivera 

eller inaktivera ökad läsbarhet vid solljus. Om denna funktion är aktiverad 

kommer telefonen att anpassa skärmens ljusstyrka till det omgivande 

ljuset vilket gör det lättare att läsa i starkt ljus.

�Peka på Viloläge för att ställa in en tidsgräns för skärmen. Om du inte 

använder telefonen under den angivna perioden låses skärmen 

automatiskt för att spara på batteriet. 

�Peka på Dagdrömmar för att aktivera eller inaktivera skärmsläckaren. Om 

funktionen aktiveras körs skärmsläckaren automatiskt när telefonen 

laddas. 

�Peka på Teckenstorlek för att byta teckenstorlek.

�Peka på Teckensnittsstil för att ändra skärmens teckensnitt.

�Peka på Pulserande ljusavisering för att aktivera eller inaktivera 

funktionen som gör att telefonen blinkar när du tar emot meddelanden.

Aktivera eller inaktivera ”stör ej”-läge

För att undvika att bli störd när du behöver fokusera på viktiga affärer kan du 

aktivera ”stör ej”-läge. I detta läge ringer telefonen bara när du får samtal 

från tillåtna kontakter. Andra samtal avvisas, och inga meddelandesignaler 

eller andra signaler kommer att höras. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Stör ej under Alla. 

3. På skärmen Stör ej kan du: 

�Peka på Aktivera för att aktivera eller inaktivera ”stör ej”-läge. När ”stör 

ej”-läget är aktiverat visas i statusfältet. 

�Peka på Schemalagd för att ange den effektiva tidsperioden för ”stör ej”-

läget. 
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�Peka på Tillåtna kontakter för att lägga till kontakter vars samtal inte 

kommer att avvisas i ”stör ej”-läget. 

�Peka på Upprepade samtal för att aktivera eller inaktivera funktionen för 

återkommande samtal. När funktionen för upprepade samtal är aktiverad 

kommer det andra samtalet inom 3 minuter från samma nummer inte att 

avvisas. 

Ställa in datum och tid

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Datum och tid under Alla. 

3. På skärmen Datum och tid kan du: 

�Markera kryssrutorna Automatiskt datum och tid och Automatisk tidszon 

för att använda nätverkets datum och tid. 

�Avmarkera kryssrutorna Automatiskt datum och tid och Automatisk 

tidszon för att ställa in datum, tid och tidszon manuellt. 

�Markera eller avmarkera kryssrutan Använd 24-timmarsformat för att 

växla mellan 12- och 24-timmarsläge.

�Peka på Välj datumformat för att välja hur du vill att datum ska visas. 

Byta systemspråk

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Språk och inmatning under Alla. 

3. Peka på Språk. 

4. Välj ett språk. 
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Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort

En personlig kod (PIN) levereras med SIM-kortet för att bättre skydda 

telefonens data. Om du aktiverar SIM-kortlåset måste du ange PIN-koden 

varje gång du slår på telefonen. 

Innan du utför följande åtgärder bör du kontrollera att du har fått PIN-koden 

för ditt SIM-kort från din tjänsteleverantör. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Säkerhet under Alla. 

3. Peka på Ställ in lås för SIM-kort. 

4. Markera kryssrutan Lås SIM-kort.

5. Ange PIN-koden och peka på OK.

6. Peka på Byt PIN-kod för att ändra PIN-kod. 
 

SIM-kortet tillåter endast ett begränsat antal försök i följd om en felaktig 

PIN-kod anges. Om denna gräns överskrids måste du ange en 

upplåsningskod (PUK) som du kan få från din operatör. Antalet försök att 

ange rätt PUK-kod är också begränsat. Om denna gräns överskrids 

inaktiveras SIM-kortet permanent. För information om dessa gränser kan 

du kontakta tjänsteleverantören. 

Tillgänglighet

Du kan aktivera eller inaktivera tillgänglighetsfunktioner, t.ex. 

förstoringsgester och stor text. 

1. Gå till startsidan och peka på .

2. Peka på Tillgänglighet under Alla. 



81

Juridisk information 

Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Med ensamrätt.

Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form 

eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei 

Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei").

Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla 

upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. 

Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, 

disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller 

underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är 

förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits 

av respektive upphovsrättsinnehavare.

Varumärken och tillstånd

,  och  är varumärken eller registrerade varumärken som 

tillhör Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

LTE är ett varumärke som tillhör ETSI.

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som 

tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei 

Technologies Co., Ltd. är licensierad. 

Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta 

dokument tillhör sina respektive ägare.

Meddelande

Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den 

installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och 

inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala 

nätverksoperatörer eller Internetleverantörer.
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Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de 

tillbehör du köper.

Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller 

specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan 

någon ansvarsskyldighet.

Programvara från tredje part

Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från 

tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte 

någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. 

Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och 

program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och 

programmens funktioner eller prestanda.

Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som 

helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller 

någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom 

nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den 

största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs 

uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från 

tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från 

tredje part.

Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra 

aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några 

överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men 

inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. 

Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan 

programvaran och produkten, som uppstår genom installation av 

programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part.

Den här produkten är baserad på plattformen Android™ med öppen källkod. 

Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder 

produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av 

plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara 

från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till 
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någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat 

till sådana frågor.

FRISKRIVNING

ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. 

UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM 

HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 

INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM 

ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED 

AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET 

ELLER INNEHÅLL.

SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER 

HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, 

INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, 

AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER 

FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN 

FÖRUTSES ELLER INTE.

MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR 

FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN 

BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN 

PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET 

BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN.

Import- och exportföreskrifter

Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för 

att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid 

export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här 

handboken, inklusive programvara och dess tekniska data.

Sekretesspolicy

Om du vill veta mer om hur vi skyddar din personliga information kan du läsa 

vår integritetspolicy på http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

http://consumer.huawei.com/privacy-policy


Index

i

Index

A

Aktivera ”stör ej”-läge 78
Aktivera Bluetooth 54
Aktivera eller inaktivera ett larm 72
Aktivera fickläge 28
Aktivera flygplansläge 76
Aktivera handskläge 17
Ändra signalinställningar 76
Ändra skärminställningar 77
Ändra tema 21
Android-inmatningsmetod 13
Ange skärmlåsmetod 5
Ange tidszon 72
Anpassa ett tema 21
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 52
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med hjälp av WPS 52
Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct 55
Använda en specialeffekt 46
Använda HDR 44
Använda meddelandepanelen 8
Återställa data från en USB-lagringsenhet 69
Återställa fabriksinställningar 70
Återställning av data från lokal lagring 69
Autorotera skärmen 9
Avinstallera en applikation 63
Avvisa ett samtal 25
Avvisa ett samtal och skicka den som ringer ett meddelande 25

B

Batterihanterare 66
Batteriindikator 4
Bekanta dig med startsidan 7
Besöka webbplatser 36
Bluetooth 54
Byta bakgrund 21
Byta namn på en fil 60
Byta namn på telefonen 54
Byta systemspråk 79
Byta teckenstorlek 23



Index

ii

D

Dekomprimera en fil 60
Dela en applikation 63
Dela en bild eller video 47
Dela en fil via Bluetooth 55
Dela en händelse 71
Dela väderinformation 75

E

En snabbtitt på din telefon 2
Exportera kontakter till en lagringsenhet 30
Exportera kontakter till ett SIM-kort 30
exportföreskrifter 83

F

Filtrera oönskade meddelanden 66
Filtrera oönskade samtal 66
Flytta en applikation eller widget 18
Flytta en startsida 19
Frigöra telefonminne 65

G

Gå till ett bokmärke 36
garantifriskrivning 83
Genvägsknappen 17
Gör telefonen snabbare 65

H

Hämta applikationer 62
Hantera meddelanden 67
HiSuite-läge 57

I

Importera kontakter från en Bluetooth-enhet 30
Importera kontakter från en lagringsenhet 29
Importera kontakter från ett SIM-kort 29
Importera kontakter med hjälp av Wi-Fi Direct 30
importföreskrifter 83
Inaktivera ”Stör ej”-läge 78
information om programvara från tredje part 82
Installera en applikation 62

J

Justera skärmens ljusstyrka 76



Index

iii

K

Kalender 71
Klippa ut en fil 59
Klippa ut text 14
Klistra in text 14
Komprimera en fil 60
Konfigurera larminställningar 72
Kontrollera din e-post 39
Kopiera en fil 59
Kopiera kontakter 31
Kopiera meddelanden till ett SIM-kort 34
Kopiera text 14

L

Ladda batteriet 3
Ladda batteriet med den medföljande nätadaptern 3
Ladda batteriet med hjälp av en dator 3
Lägga till en stad 72, 73
Lägga till en startsida 19
Lägga till en widget på startsidan 18
Lägga till ett bokmärke 36
Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP 38
Lägga till ett Exchange-konto 38
Lägga till ett larm 72
Länka till en annan Bluetooth-enhet 54
Låsa skärmen 5
Låsa upp med en ansiktsbild 22
Låsa upp skärmen 6
Lyssna på musik 48

M

Markera text 14
meddelande 81
Meddelandehanteraren 67
MTP-läge 56

N

Navigeringsfält 3

O

Onlineuppdatering 70
Organisera ikonerna på startsidan med hjälp av mappar 19

P

Påminnelse om födelsedag 71



Index

iv

R

Redigera ett bokmärke 36
Redigera text 14
Rensa applikationens cacheminne 63
Rensa din webbhistorik 37
Rensa lagringsutrymme 65
Ringa ett konferenssamtal 26
Ringa ett nödsamtal 24
Rörelsestyrning 15
Rotera ett foto 46

S

Säkerhetskopiera data till en USB-lagringsenhet 68
Säkerhetskopiera data till lokal lagring 68
sekretesspolicy 83
Seriefotografering 43
Skapa en genväg för en fil eller mapp 61
Skapa en händelse 71
Skapa en kontakt 29
Skapa en kontaktgrupp 32
Skapa en mapp 59
Skapa en spellista 49
Skicka en fil med hjälp av Wi-Fi Direct 56
Skicka e-post till en kontaktgrupp 32
Skicka ett e-postmeddelande 39
Skicka ett MMS 33
Skicka ett SMS 33
Skicka meddelanden till en kontaktgrupp 32
Slå ihop kontakter 31
Slå på 5
Smart uppringning 24
Söka efter en fil 59
Söka efter en kontakt 31
Söka efter ett meddelande 34
Spela in en video 42
Spela upp en spellista 49
Spela upp ett bildspel 46
Ställa in datum och tid 79
Ställa in en låt som ringsignal 50
Ställa in ett foto som bakgrund 47
Ställa in ett grafiskt lösenord för skärmupplåsning 23
Ställa in ett lösenord för skärmupplåsning 23
Ställa in PIN-koden för ditt SIM-kort 80
Ställa in ringsignal och meddelandesignaler 22
Ställa in standardstad 74
Ställa in startsidan 37



Index

v

Ställa in strömsparläge 66
Stänga av 5
Stänga av Bluetooth 54
Stänga av flygplansläge 76
Starta applikationer och växla mellan dem 10
Starta om telefonen 5
Statusikoner 9
Stoppur 73
Strömförbrukning 66
Svara på ett meddelande 34
Svara på ett samtal 25
Svara på ett samtal från en tredje part 26

T

Ta bort en applikation eller widget 18
Ta bort en fil 60
Ta bort en stad 72, 74
Ta bort en startsida 19
Ta bort en tråd 35
Ta bort ett alarm 72
Ta bort ett foto 46
Ta bort ett meddelande 35
Ta emot en fil med hjälp av Wi-Fi Direct 56
Ta emot en fil via Bluetooth 55
Ta en skärmbild 9
Ta ett foto 42
Ta ett foto i skönhetsläge 43
Ta ett foto med vattenstämpel 44
Ta ett ljudfoto 44
Telefonskanning 65
Tillgänglighet 80
tillstånd 81
Timer 73

U

Uppdatera vädret 74
upphovsrätt 81
USB-minnesläge 57

V

Vad du kan göra under ett samtal 25
Välja inmatningsmetod 11
varumärken 81
Vidarebefordra ett meddelande 35
Viktig information om batteriet 4
Visa applikationer 63



Index

vi

Visa foton eller videor 45
Visa nyligen använda applikationer 11

W

Wi-Fi Direct 55
Wi-Fi-surfpunkt 53



Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive 

färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och 

rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd 

garanti av något slag. 

Gå till http://consumer.huawei.com/en/support/hotline för uppdaterad 

information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din 

region.
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