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Förord
Den här handboken är avsedd att användas med telefoner som kör EMUI 3.1.

Alla bilder och illustrationer är endast avsedda som referens och kan skilja sig från den 

slutgiltiga produkten.

De funktioner som beskrivs i den här handboken kanske inte finns tillgängliga på alla 

telefoner eller hos alla operatörer på grund av den lokala tjänsteleverantörens policy.

Symboler och definitioner

För mer information

Du kan hänvisa till den snabbstartsguide som ingår i paketet med din telefon.

Öppna HiCare för att läsa användarhandboken och serviceinformationen eller få hjälp 

från onlineforum.

Gå till http://consumer.huawei.com/en/ för att hämta produktmanualer (inklusive 

säkerhetsinformation), läsa vanliga frågor och visa sekretesspolicyn.

Gå till Inställningar > Om telefonen > Juridisk information för att visa viktig juridisk 

information.

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

för ditt land eller din region.

Obs!
Lyfter fram viktiga punkter och tips samt ger ytterligare 

information.

Viktigt!

Indikerar potentiella problem som kan uppstå så som 

skador på enheten eller dataförlust, om den inte hanteras 

på rätt sätt.

http://consumer.huawei.com/en/
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/
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Höjdpunkter

Intervalläge

Använd detta läge för att skapa en accelererad video med ett motiv som sakta förändras, 

exempelvis soluppgång eller solnedgång.

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Svep åt vänster eller höger för att välja Intervall.

3 Peka på för att starta inspelning.

4 Peka på för att stoppa inspelning. Den inspelade videon spelas upp med 

accelererad hastighet.

Tumläge

Tumläget gör det enklare att använda telefoner med stora skärmar och att snabbt dela 

QR-kontaktkort med vänner.

Enhandslayout

1 Gå till startsidan och peka på Inställning..

2 Under Alla pekar du på Enhands-UI > Enhandslayout.

3 Aktivera Enhandslayout. Du kan sedan svepa det virtuella navigeringsfältet till endera 

sida för att ändra skärmens layout, så att du kan nå allting.

 

Den här funktionen finns endast tillgänglig på telefoner som har stöd för virtuellt 

navigeringsfält. Om det virtuella navigeringsfältet ersätts med 

filmnavigeringsknappar finns denna funktion inte tillgänglig.
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Tangentbordsflyttning

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Enhands-UI > Växla tangentbord.

3 Aktivera Växla tangentbord. Du kan sedan peka på pilen på vardera sida av skärmen för 

att flytta tangentbordet, uppringaren eller samtalsmenyn åt sidan inom räckhåll.

 

Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig på alla telefoner.

Flytta skärmen nedåt

För skärmen för kontakter, uppringaren, meddelanden eller e-post gäller att om du inte 

kan nå alternativ nära skärmens övre kant, peka på den övre halvan av skärmen och dra 

nedåt och släpp (efter 1 sekund) för att flytta hela gränssnittet nedåt närmre tummen.

Från skärmen med uppringaren, kontakter eller meddelanden, dra nedåt och släpp sedan 

för att visa ditt personliga QR-kontaktkort. Dina vänner kan skanna detta för att 

ögonblickligen få ditt telefonnummer.
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Bankfack

Bankfacket hjälper dig att säkra viktiga filer och skyddar din sekretess.

Aktivera bankfacket

1 Gå till startsidan och peka på Filer.

2 Under Kategorier eller Lokalt pekar du på Bankfack.

3 Peka på Aktivera.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att ange ditt lösenord och säkerhetsfrågan och peka 

sedan på Klar.

Lägga till filer i bankfacket

1 Gå till startsidan och peka på Filer.

2 Under Kategorier eller Lokalt pekar du på Bankfack.

3 Ange lösenordet och peka sedan på Klar.

4 Peka på Lägg till.

5 Följ anvisningarna på skärmen och välj vilka filer du vill lägga till i bankfacket.

6 Peka på LÄGG TILL för att lägga till valda filer i bankfacket.
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Kom igång

Låsa och låsa upp skärmen

Låsa skärmen

� Metod 1: Tryck på på/av-knappen för att manuellt låsa skärmen.

� Metod 2: Efter att ha varit inaktiv under en angiven tidsperiod låser skärmen sig själv 

automatiskt.

Låsa upp skärmen

När skärmen är avstängd, tryck på på/av-knappen två gånger för att slå på den. Dra 

fingret i valfri riktning för att låsa upp skärmen.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen.

2 Under Genvägar, vidrör och håll still på för att gå till Wi-Fi-inställningarna.

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

skärmen.
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4 Välj det Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till. Om Wi-Fi-nätverket är krypterat anger du 

lösenordet när du uppmanas att göra det.

Slå på mobildata

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Under Genvägar, peka på för att aktivera mobildata.
 

När du inte behöver Internetåtkomst stänger du av mobildata för att spara 

batteriström och minska dataanvändningen.

Ansluta telefonen till en dator

Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn. Följ anvisningarna på skärmen 

och välj ett anslutningsläge för att överföra foton, videofilmer, låtar och andra filer 

mellan telefonen och datorn.

Importera kontakter från din gamla telefon

Du kan importera kontakter från din gamla telefon på något av följande sätt:

Foton
Läs, hantera och överför multimediefiler i din telefonlagring. 

Mer information finns under Ansluta i bildöverföringsläge.

Filer
Läs, hantera och överför filer i telefonens internlagring. Mer 

information finns under Ansluta i medieöverföringsläge.

USB-enhet

Om du har installerat ett mikroSD-kort kan du använda telefonen 

som en USB-lagringsenhet, läsa data på mikroSD-kortet och 

överföra data till och från en dator. Mer information finns under 

Ansluta i USB-minnesläge.

SIM-kort
Kopiera kontakterna på SIM-kortet till den nya telefonen. Mer 

information finns under Importera kontakter från ett SIM-kort.
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Pekskärmsgester

Lagringsenhet

Om din gamla telefon har plats för ett mikkroSD-kort, exportera 

kontakterna i din gamla telefon till ett mikroSD-kort som en 

vCard-fil och importera sedan kontakterna till din nya telefon. 

Mer information finns under Importera kontakter från en 

lagringsenhet.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth på både din gamla och nya telefon och 

importera dina kontakter via Bluetooth. Mer information finns 

under Importera kontakter från en Bluetooth-enhet.

Backup

Om din gamla telefon har stöd för Backup, säkerhetskopiera 

dina kontakter och återställ dem till din nya telefon. Mer 

information finns under Backup.

Dator

Synkronisera dina kontakter från din gamla telefon till en dator 

och använd programvara för telefonhantering på datorn, 

exempelvis HiSuite, för att synkronisera dem till din nya telefon.

Andra konton

� Installera sociala nätverksapplikationer och synkronisera 

kontakter från dina sociala nätverkskonton.

�Logga in på ditt Exchange-konto och synkronisera dina 

kontakter.

Peka på: Knacka en gång på ett objekt. Du kan t.ex. 

peka för att bekräfta ett alternativ eller öppna en 

applikation.
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Vidrör och håll still: Peka och låt fingret vara kvar 

på skärmen i 2 sekunder eller mer. Du kan till 

exempel vidröra och hålla stillpå ett tomt område på 

startsidan för att gå till redigeringsläget.

Svep: Dra fingret i lodrät eller vågrät riktning över 

skärmen. Du kan t.ex. kan svepa åt vänster eller 

höger under Meddelanden i aviseringspanelen för att 

ignorera en avsering. Svep vågrätt eller lodrätt för 

att gå igenom startsidor, rulla genom ett dokument 

och mer.

Dra: Vidrör och håll still på ett objekt och dra det 

sedan till en annan position. Till exempel kan du 

ordna om applikationer och widgetar på startsidan 

på detta sätt.

Nypa ihop två fingrar utåt: Dra isär två fingrar på 

skärmen. Du kan t.ex. nypa ihop två fingrar utåt för 

att zooma in på en bild eller webbsida.
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Rörelsestyrning

Med rörelsestyrning kan du styra din telefon med hjälp av enkla rörelser och gester. Stäng 

exempelvis av ljudet genom att vända den upp och ner eller lyft upp telefonen till örat för 

att snabbt besvara och ringa upp samtal.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Rörelsestyrning.

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.

Nypa ihop två fingrar: Nyp ihop två fingrar 

tillsammans på skärmen. Du kan t.ex. nypa ihop två 

fingrar för att zooma in eller ut på en bild eller en 

webbsida.

Nypa ihop tre fingrar: På startsidan drar du ihop 

tre fingrar för att visa skärmminiatyrer.
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� Skaka: Vidrör och håll still på ett tomt område på startsidan för att gå till 

redigeringsläget. Skaka telefonen för att ordna dina ikoner.

� Dubbelpeka: Peka på skärmen två gånger för att slå på den.

� Rita: När telefonskärmen är avstängd ritar du en bokstav för att öppna motsvarande 

applikation.

 

Din telefon kanske inte har alla dessa gester.
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Statusikoner

Statusikoner kan variera enligt din region eller operatör.

Navigeringsfältsinställningar

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Navigeringsfält.

Signalstyrka Ingen signal

Ansluten till LTE-nätverk 

(Long Term Evolution)
Roaming

Flygläge aktiverat Bluetooth på

Platsdata från GPS tas emot Vibrationsläge aktiverat

Tyst läge aktiverat Alarm aktiverade

Laddar Batteriet är fullt

Batteriet är lågt Samtal pågår

Missade samtal Nya meddelanden

Nya e-postmeddelanden Nytt röstmeddelande

Välja inmatningsmetod Tillgängligt Wi-Fi-nätverk

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk Överför data

Hämtar data Telefonminnet är fullt

Kommande händelser Inget SIM-kort hittades

Synkroniseringen 

misslyckades
Bärbar Wi-Fi-surfpunkt på

Headset inkopplat USB-felsökningsläge aktiverat
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3 Välj ett av de virtuella navigeringsfälten för att anpassa ditt navigeringsfält. Om du 

väljer ett navigeringsfält som innehåller kan du peka på för att snabbt öppna 

din meddelandepanel.
 

Den här funktionen finns endast tillgänglig på telefoner med virtuellt navigeringsfält.

Startsida

Dina startsidor är där som du kan hitta dina favoritwidgetar och alla dina applikationer. 

Vi har tagit bort applikationslistan och presenterar istället en mer bekväm och direkt väg 

till dina applikationer.

Statusfält: visar meddelanden och ikoner. Svep nedåt från statusfältet för 

att öppna meddelandepanelen.

Visningsområde: visar applikationsikoner, mappar och widgetar.

Skärmpositionsindikator: indikerar vilken startsida som visas.

Docka: visar applikationer som används ofta.

Navigeringsfält: visar virtuella knappar (gäller endast telefoner med 

virtuella navigeringsknappar).

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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Växla mellan startsidor

Svep åt vänster eller höger för att visa den utökade startsidan. Peka på Hem för att 

återgå till standardstartsidan.

Svep åt vänster eller höger för att visa alla startsidor. 

Automatisk skärmrotation

Om du vrider din telefon när du bläddrar på en webbsida eller visar ett foto ändras 

skärmorienteringen automatiskt mellan liggande och stående läge. Med den här 

funktionen kan du ha lutningsstyrda applikationer exempelvis racingspel.

1 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.

2 Under Genvägar, peka på Autorotera för att aktivera eller inaktivera skärmrotation.

Organisera applikationer och widgetar på startsidan

Med följande åtgärder kan du organisera dina applikationer, widgetar och mappar:

� Lägga till en widget: På startsidan drar du ihop två fingrar för att gå till startsidans 

redigeringsläge. Peka på Widgetar och välj en widget. Widget läggs till i ett tomt 

område på startsidan.
 

Du måste ha tillräckligt med utrymme på startsidan för att kunna lägga till widget. 

Om det inte finns tillräckligt med utrymme, lägg till ytterligare startsida eller frigör 

en del utrymme på den aktuella skärmen.

� Flytta en applikation eller widget: På startsidan, vidrör och håll still på en 

applikationsikon eller widget tills din telefon vibrerar. Du kan sedan dra 

applikationsikonen eller widget till önskad plats.
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� Ta bort en applikation eller widget: På startsidan vidrör du och håller still på den 

applikationsikon eller widget du vill ta bort tills visas. Dra ikonen för oönskad 

applikation eller widget till .

� Skapa en mapp: På startsidan, dra en ikon ovanpå en annan ikon för att skapa en 

mapp som innehåller båda applikationer. Ändra namnet på mappen genom att öppna 

mappen och sedan kan du vidröra och hålla still på mappnamnet.

� Dölja applikationsikoner: Sätt två fingrar på startsidan och dra isär. Peka på , 

välj de applikationsikoner du vill dölja och peka sedan på OK. Applikationer visas inte 

på startsidan efter det att de har dolts.

Hantera startsidor

På startsidan, dra ihop tre fingrar för att visa miniatyrbilderna för startsidor.

� Ställa in standardstartsida: Peka på längs skärmens nedre kant för att ställa in 

aktuell startsida som standardstartsida.

� Flytta en startsida: Vidrör och håll still på startsidan tills telefonen vibrerar. Dra 

startsidorna för att justera deras positioner.

� Lägga till en startsida: Peka på för att lägga till en startsida.

� Ta bort en startsida: Peka på för att ta bort en tom startsida.
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Aviseringar

Statusindikator

Statusindikatorn på din telefon anger följande statusinformation:

� Blinkar rött: Batterispänningen är låg.

� Stadigt röd (vid laddning): Batterispänningen är låg.

� Stadigt gul (vid laddning): Batterinivån är medel.

� Stadigt grön (vid laddning): Batteriet är nästan fullt eller redan fullt.

� Blinkar grön: Det finns olästa aviseringar.

Aviseringspanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Svep åt vänster eller höger 

för att växla mellan flikarna för aviseringar och genvägar.

Peka för att visa detaljer i aviseringen och svep vänster eller höger över 

ett meddelande för att avfärda det.

Rensa alla aviseringar.

Aktivera eller inaktivera automatisk skärmljusstyrka.

Peka på genvägsväxelknapparna för att aktivera eller inaktivera 

funktionerna.

1

2

3

4
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Komma åt applikationer

Öppna och växla mellan applikationer

På startsidan, peka på en ikon för att öppna motsvarande applikation.

Växla till en annan applikation genom att peka på Hem för att gå tillbaka till 

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

Om du har installerat många applikationer på din telefon och du inte kan hitta den 

applikation du vill ha snabbt på startsidan, svep nedåt från skärmens övre kant och 

sök efter applikationen i sökfältet.

Visa applikationer som nyligen använts

Peka på Nyligen för att visa listan med nyligen använda applikationer. Sedan kan du:

� Peka på en miniatyr för att öppna motsvarande applikation.

� Svep åt vänster eller höger för att visa applikationer som nyligen använts.

� Svep uppåt på en miniatyr för att stänga motsvarande applikation.

� Svep nedåt på en miniatyr för att visa längst upp i miniatyren och lås motsvarande 

applikation. Svep nedåt på miniatyren igen för att låsa upp applikationen.

� Svep uppåt från skärmens nederkant tills visas för att stänga alla applikationer i 

listan. Låsta applikationer stängs inte.
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Anpassa telefonen

Ändra startsidans stil

Du kan välja mellan stilarna standard och enkel startsida enligt önskemål.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Startskärmens utseende.

3 Markera Enkel och peka sedan på .
 

Peka på Standardstart för att växla från enkel startsida till standard startsida.

Ändra tema

1 Gå till startsidan och peka på Teman.

2 Svep åt vänster eller höger för att bläddra bland teman. Du kan:

� Välja ett tema.

� Peka på och anpassa temastil, bakgrund, teckensnitt och mer.

3 Peka på .

Byta bakgrund

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Allmänt pekar du på Bakgrund.

3 På skärmen Bakgrundsbilder kan du:

� Peka på Låsskärmens bakgrund för att ange låsskärmens bakgrund.

� Peka på Startsidans bakgrund för att ange startsidans bakgrund.

� Peka på växlingsknappen Skaka för att ändra för att ändra startsidans bakgrund när 

du skakar din telefon.

� Peka på växlingsknappen Ändra slumpmässigt för att göra så att startsidans 

bakgrund ändras automatiskt med jämna mellanrum.
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Byta ringsignal

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Allmänt pekar du på Ljud.

3 Peka på Telefonens ringsignal eller Standardsignal för meddelande och välj sedan en av 

följande flikar:

� Ringsignal: Välj bland förinställda ringsignaler.

� Musik: Välj bland de ljudfiler som lagras på din telefon.
 

Om din telefon har stöd för Dual SIM kan du ange olika ringsignaler för varje SIM-

kort.

4 Peka på .

Byta teckenstorlek

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Allmänt pekar du på Teckensnitt.

3 Peka på Teckenstorlek.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att välja teckenstorleken.

Mata in text

Du tar fram tangentbordet på skärmen genom att peka på en textinmatningsruta. Dölj 

tangentbordet genom att peka på .

Växla mellan textinmatningsmetoder

Telefonen levereras med flera textinmatningsmetoder. Du kan välja en av dem för att 

mata in text.

1 Gå till textinmatningssidan och svep nedåt från statusfältet för att öppna 

aviseringspanelen.

2 Under Meddelanden pekar du på Välj inmatningsmetod.

3 Välj en inmatningsmetod.
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Gå till startsidan och peka på Inställningar för att ändra telefonens 

standardmetod för inmatning. Under Alla pekar du på Språk och inmatning > 

Standardtangentbord för att välja en inmatningsmetod.

Inmatningsmetoden Huawei Swype

Glid över bokstäverna för att mata in ett ord.

Växla mellan gemener och versaler.

Vidrör och håll still för att komma till inställningarna för 

inmatningsmetoder.

Mata in siffror och symboler.

Vidrör och håll still för att visa fler språkinmatningsalternativ.

Växla till röstinmatning.

�Peka för att radera tecknet till vänster om markören.

�Vidrör och håll still för att radera flera tecken till vänster om markören.

2

3 4 5
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Android-inmatningsmetod

 

Android-inmatningsmetoden kanske inte finns tillgänglig på alla telefoner.

�Peka för att växla mellan gemener och versaler.

�Vidrör och håll still eller peka snabbt två gånger för att aktivera 

skiftlägeslås.

Mata in siffror och symboler.

�Peka på för att mata in ett kommatecken.

�Vidrör och håll still för att öppna menyn med inmatningsalternativ.

�Peka för att mata in ett mellanslag.

�Vidrör och håll still för att välja en annan inmatningsmetod.

�Peka för att mata in en punkt.

�Vidrör och håll still för att mata in symboler.

�Peka för att radera tecknet till vänster om markören.

�Vidrör och håll still för att radera flera tecken till vänster om markören.

Växla till röstinmatning.
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Redigera text

Du kan markera, klippa ut, kopiera och klistra in text på din telefon.

� Markera text: Vidrör och håll still på texten för att ta fram . Dra sedan eller 

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: Vidrör och håll still där du vill infoga texten och peka sedan på Klistra 

in.
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Ringa ett samtal

Smart uppringning

Med smart uppringning kan du snabbt hitta kontakter genom att ange en del av deras 

namn eller nummer.

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon, ange initialerna eller de första bokstäverna i en kontakts namn, eller 

del av kontaktens telefonnummer. Eventuellt träffar i Kontakter eller samtalsloggen 

visas då ovanför uppringaren.

3 I listan väljer du den kontakt som du vill ringa till. Om din telefon har stöd för Dual SIM, 

peka på eller för att ringa ett samtal.

4 Peka på för att avsluta samtalet.

Ringa ett samtal via Kontakter

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Kontakter pekar du på den kontakt du vill ringa.

3 Peka på kontaktnumret. Om din telefon har stöd för Dual SIM, peka på eller 

för att ringa ett samtal.

Ringa ett samtal via samtalsloggen

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon, från samtalsloggen, väljer du den kontakt eller det nummer som du vill 

ringa upp. Om din telefon har stöd för Dual SIM, peka på eller för att ringa ett 

samtal.

1 2
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Ringa ett nödsamtal

I en nödsituation kan du ringa nödsamtal från din telefon, även utan ett SIM-kort. Du 

måste dock befinna dig i ett område med cellulär täckning.

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon, ange ditt lokala nödnummer och peka sedan på .
 

På vissa telefonmodeller kan du till och med ringa ett nödsamtal från låsskärmen. På 

låsskärmen pekar du på Nödsamtal, anger det lokala nödnumret och pekar sedan på 

.
 

Möjligheten att ringa nödsamtal är beroende av lokala förordningar och operatörer 

i din region. Dålig nätverksanvändning och miljöstörningar kan förhindra att ditt 

samtal kopplas. Förlita dig aldrig enbart på din telefon för nödvändig kommunikation 

i nödsituationer.

Snabbuppringning

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon pekar du på  > Snabbuppring. inst..

3 Peka på . Välj kontakt i listan och tilldela kontakten en sifferknapp.
 

Sifferknappen 1 är standardknappen för röstbrevlåda. Den kan inte användas som 

snabbvalsnummer.

4 På uppringaren ska du vidröra och hålla still på den sifferknapp som tilldelats en 

kontakt för att snabbt ringa upp kontakten.
 

Om din telefon har stöd för Dual SIM, ska du på uppringaren vidröra och hålla still 

på en sifferknapp som allokerats till en kontakt och sedan peka på eller för 

att snabbt ringa upp kontakten.

Ringa ett utlandssamtal

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Vidrör och håll still på 0 på uppringaren för att ange tecknet +.

3 Ange sedan lands- eller regionsnummer, riktnummer och telefonnummer i en följd.

1 2
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4 Peka på . Om din telefon har stöd för Dual SIM, peka på eller .
 

Vid roaming kan du välja telefonnumret för en lagrad kontakt för att ringa upp 

kontakten direkt.

Besvara eller avvisa ett samtal
 

När det kommer ett samtal kan du trycka på volymknappen för att stänga av ljudet 

till ringsignalen.

� Dra åt höger om du vill svara på samtalet.

� Dra åt vänster om du vill avvisa samtalet.

� Dra uppåt om du vill avvisa samtalet och skicka ett meddelande till den som ringer.
 

Gå till uppringarskärmen och peka på  > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med 

SMS om du vill redigera det meddelande som skickas.

1 2
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Samtalsmenyn

 

Under ett samtal, peka på Hem eller Retur för att dölja samtalsmenyn. Gå 

tillbaka till menyn genom att svepa nedåt från statusfältet för att öppna 

meddelandepanelen och peka sedan på Pågående samtal.

Sätta aktuellt samtal i vänteläge. Återuppta samtalet genom att peka på 

igen. (Se till att din operatör har stöd för den här funktionen.)

Stänga av ljudet till samtalet så att den andra parten inte kan höra dig.

Starta ett trevägssamtal. (Se till att din operatör har stöd för den här 

funktionen.)

Aktivera högtalaren för ett handsfree-samtal.

Avsluta aktuellt samtal.

Öppna uppringaren.

Visa dina kontakter.

Visa dina anteckningar.
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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. För mer information kontaktar du din operatör.

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 två samtalen.

Ringa ett konferenssamtal

Det är enkelt att konfigurera ett konferenssamtal genom att använda funktioner för flera 

parter i samtalet på din telefon. Ring upp ett nummer (eller ta emot ett samtal) och ring 

sedan upp ett annat nummer för att lägga till det i konferenssamtalet.
 

Konferenssamtalsuppringning stöds eventuellt inte av alla mobilplaner. Se till att du 

har prenumererat på den här tjänsten. För mer information kontaktar du din 

operatör.

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

Poster för alla utgående, inkommande och obesvarade samtal lagras i din samtalslogg.

Lägga till en kontakt från samtalsloggen

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon, peka på bredvid det nummer du vill lägga till.
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3 Peka på eller .
 

Du kan också vidröra och hålla still 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 Telefon.

2 Under Telefon kan du göra följande:

� Vidrör och håll still på ett kontaktnamn eller telefonnummer och peka sedan på  

Ta bort inmatning för att ta bort samtalsposten.

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

Aktivera fickläget

Om du någonsin är orolig för att du ska missa viktiga samtal när din telefon är i fickan 

eller väskan, prova med att aktivera fickläget. När det aktiverats ökar fickläget gradvis 

ringsignalsvolymen och vibrationsintensiteten för inkommande samtal.

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon pekar du på  > Samtalsinställningar.

3 Slå på Fickläge.

Samtalsinställningar

Aktivera vidarekoppling av samtal

Om du inte kan ta emot samtal på telefonen kan du vidarekoppla dem till ett annat 

nummer.

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon pekar du på  > Samtalsinställningar.

3 Peka på Vidarebefordra samtal. Om din telefon har stöd för Dual SIM, peka på 

Vidarebefordra samtal under Inställningar för kort 1 eller Inställningar för kort 2.
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4 Välj ett vidarekopplingsläge.

5 Ange det telefonnummer som du vill vidarekoppla samtal till och peka sedan på 

Aktivera.

Aktivera samtal väntar

Med funktionen Samtal väntar kan du svara på ett inkommande samtal under ett aktivt 

samtal och fritt växla mellan de två.

1 Gå till startsidan och peka på Telefon.

2 Under Telefon pekar du på  > Samtalsinställningar.

3 Peka på Ytterligare inställningar. Om din telefon har stöd för Dual SIM, peka på 

Inställningar för kort 1 eller Inställningar för kort 2 och sedan Ytterligare inställningar.

4 Peka på växlingsknappen Samtal väntar för att aktivera denna funktion.

Hantera kontakter

Skapa en kontakt

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på .

3 Välj en plats att spara kontakten på från alternativmenyn.

4 Skriv kontaktens namn, telefonnummer och övrig information.

5 Peka på .

Redigera en kontakt

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Vidrör och håll still på den kontakt som du vill redigera och peka sedan på Redigera.

3 Redigera kontaktinformation.

4 Peka på .
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Ta bort kontakter

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på  > Ta bort. 

3 Markera de kontakter du vill ta bort eller peka på Markera alla för att välja alla 

kontakter.

4 Peka på .

5 Peka på Ta bort.

Söka efter en kontakt

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

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

Importera eller exportera kontakter

Din telefon har stöd för .vcf-kontaktfiler. .vcf är ett standardfilformat för lagring av 

kontaktinformation, inklusive namn, adresser och telefonnummer.

Importera kontakter från en lagringsenhet

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

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

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

Importera kontakter från ett SIM-kort

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på  > Importera/exportera > Importera från SIM-kort. Om din telefon har stöd 

för Dual SIM kan du välja om du vill exportera från SIM 1 eller SIM 2.

3 Markera de kontakter som du vill importera eller peka på Markera alla för att markera 

alla kontakter och peka sedan på .

4 Välj den plats du vill importera kontakter till. Din telefon importerar automatiskt 

kontakterna.
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Importera kontakter från en Bluetooth-enhet

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

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

3 Välj Stöder Bluetooth och peka sedan på Nästa.

4 Aktivera Bluetooth på enheten från vilken du vill importera kontakter och ställ in 

enheten så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.

5 Peka på Nästa. Din telefon aktiverar då Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter.

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

När de båda enheterna länkats importerar telefonen automatiskt kontakterna från den 

andra Bluetooth-enheten.

Importera kontakter med hjälp av Wi-Fi Direct

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

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

3 Välj Importera via Wi-Fi Direct och peka sedan på Nästa. Din telefon uppmanar dig då 

att aktivera Wi-Fi och söker efter Wi-Fi Direct-enheter.

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

När de båda enheterna har länkats importerar din telefon automatiskt kontakterna från 

den andra enheten.

Exportera kontakter till en lagringsenhet

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

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

3 Peka på Exportera.

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

Den exporterade .vcf-filen sparas i rotkatalogen i telefonens internlagring som standard. 

Du kan öppna Filer för att visa den exporterade filen.
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Exportera kontakter till ett SIM-kort

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på  > Importera/exportera > Exportera till SIM-kort. Om din telefon har stöd 

för Dual SIM kan du välja om du vill exportera till SIM 1 eller SIM 2.

3 Välj de kontakter som du vill exportera eller peka på Markera alla för att markera alla 

kontakter och sedan på .

4 Peka på OK.

Dela kontakter

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på  > Importera/exportera > Dela kontakter.

3 Markera de kontakter du vill ta dela eller peka på Markera alla för att välja alla 

kontakter.

4 Peka på . Välj en delningsmetod och följ sedan anvisningarna på skärmen för att 

dela kontakterna.

Lägga till en kontakt i dina favoriter

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Vidrör och håll still på den kontakt som du vill lägga till i dina favoriter och peka sedan 

på Lägg till i Favoriter.
 

När du visar kontaktinformation kan du även peka på för att lägga till kontakten 

i dina favoriter.
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Kontaktgrupper

Du kan lägga till kontakter på din telefon i en kontaktgrupp. Det gör det enklare att 

skicka meddelanden eller e-postmeddelanden till alla gruppmedlemmar samtidigt.

Skapa en kontaktgrupp

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på Grupper och sedan .

3 Namnge gruppen och peka på OK.

4 Peka på .

5 Markera de kontakter som du vill lägga till i gruppen eller peka på Markera alla för att 

markera alla kontakter och peka sedan på .

Redigera en kontaktgrupp

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på Grupper och välj den grupp du vill redigera.

3 Peka på och lägg till nya medlemmar i gruppen. 

4 Peka på . Du kan sedan:

� Peka på Ta bort medlemmar för att ta bort medlemmar från gruppen.

� Peka på Radera grupp för att ta bort gruppen.

� Peka på Byt namn för att redigera gruppnamnet.

Skicka meddelanden eller e-post till en kontaktgrupp

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på Grupper och välj den kontaktgrupp du vill skicka meddelande eller e-post till.

3 Peka på för att skicka ett meddelande eller peka på för att skicka ett e-

postmeddelande.
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Ta bort en kontaktgrupp

1 Gå till startsidan och peka på Kontakter.

2 Peka på Grupper.

3 Vidrör och håll still på den kontaktgrupp du vill ta bort och peka sedan på Ta bort.

4 Peka på Ta bort.
 

När du tar bort en kontaktgrupp tas inte kontakterna i den gruppen bort från 

telefonen.
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Meddelanden och e-post

Skicka ett textmeddelande

1 Gå till startsidan och peka på Meddelande.

2 I listan över meddelandetrådar pekar du på .

3 Markera mottagarrutan och ange kontaktens namn eller telefonnummer. Du kan även 

peka på för att öppna din kontaktlista och välj en kontakt eller kontaktgrupp.

4 Markera textfältet för att börja skriva ditt meddelande.
 

Peka på för att välja typ av bilaga och välj sedan den bilaga du vill lägga till. Om 

du bifogar bilder, videofilmer eller andra multimediefiler konverteras meddelandet 

automatiskt till ett multimediemeddelande.

5 Peka på .

Svara på ett meddelande

1 Gå till startsidan och peka på Meddelande.

2 Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för 

att visa den konversationstråden.

3 Markera textfältet för att börja skriva ditt meddelande.

4 Peka på .
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Hantera meddelanden

Vidarebefordra ett meddelande

1 Gå till startsidan och peka på Meddelande.

2 Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för 

att visa den konversationstråden.

3 Vidrör och håll still på meddelandet som du vill vidarebefordra och peka sedan på .

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

5 Peka på .

Lägga till ett meddelande till dina favoriter

Du kan lägga till viktiga meddelanden i dina favoriter. Dina favoritmeddelanden tas inte 

bort när du tar bort konversationer.

1 Gå till startsidan och peka på Meddelande.

2 Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för 

att visa den konversationstråden.

3 Vidrör och håll still på meddelandet som du vill lägga till i dina favoriter och peka på 

 > Kopiera till Favoriter.
 

I listan med meddelandetrådar pekar du på  > Favoriter för att visa dina 

favoritmeddelanden.

Ta bort ett meddelande

1 Gå till startsidan och peka på Meddelande.

2 Peka på ett kontaktnamn eller ett telefonnummer i listan med meddelandetrådar för 

att visa dina konversationer.

3 Vidrör och håll still på det meddelande du vill ta bort och peka sedan på .

4 Peka på Ta bort.
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Ta bort en tråd

1 Gå till startsidan och peka på Meddelande.

2 Peka på  > Ta bort i meddelandelistan.

3 Välj den tråd du vill ta bort och peka på .

4 Peka på Ta bort.

Ställa in ett e-postkonto

Lägga till ett e-postkonto

När du lägger till ett konto ska du kontakta din e-posttjänsteleverantör om du är osäker 

på vilka inställningar som krävs.

1 Gå till startsidan och peka på E-post.

2 Peka på Andra.

3 Ange din e-postadress och ditt lösenord, och peka sedan på Nästa.

4 Konfigurera ditt konto på skärmen enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter 

sedan automatiskt till servern.

När ditt konto har konfigurerats visas Inkorg.
 

När du har lagt till ett e-postkonto ska du i Inkorg peka på  > Inställningar > Lägg 

till konto för att fortsätta lägga till andra konton.

Lägga till ett Exchange-konto

Exchange är ett e-postsystem som har utvecklats av Microsoft för organisationer. Vissa 

leverantörer av e-posttjänster tillhandahåller också Exchange-konton för enskilda 

personer och familjer.

När du lägger till ett konto ska du kontakta din e-posttjänsteleverantör om du är osäker 

på vilka inställningar som krävs.

1 Gå till startsidan och peka på E-post.

2 Peka på Exchange.
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3 Ange din e-postadress, ditt domännamn, användarnamn och lösenord, och peka sedan 

på Nästa.

4 Konfigurera ditt konto på skärmen enligt anvisningarna på skärmen. Systemet ansluter 

sedan automatiskt till servern.

När ditt Exchange-konto har konfigurerats visas Inkorg.

Skicka ett e-postmeddelande

1 Gå till startsidan och peka på E-post.

2 Peka på .

3 Peka på Från: för att välja ett e-postkonto.

4 Ange en eller flera mottagare.
 

Om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia med e-post till flera mottagare pekar 

du på Kop/heml kop:.

5 Skriv ditt e-postmeddelande och peka på för att lägga till eventuella bilagor.

6 Peka på .

Kontrollera din e-post

1 Gå till startsidan och peka på E-post.

2 I Inkorg, peka på i det övre vänstra hörnet för att välja ett e-postkonto.

3 Peka på det e-postmeddelande du vill läsa. Sedan kan du:

� Peka på för att ta bort det.

� Peka på för att svara på det.

� Peka på för att svara alla.

� Peka på för att vidarebefordra det.

� Svep åt vänster eller höger över skärmen för att läsa föregående eller nästa e-

postmeddelande.
 

I Inkorg sveper du nedåt för att uppdatera din e-postlista.
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Kontoinställningar

Växla mellan e-postkonton

Om du har lagt till flera e-postkonton på din telefon, se till att du har rätt konto innan du 

visar eller skickar e-postmeddelanden.

1 Gå till startsidan och peka på E-post.

2 I Inkorg, peka på i det övre vänstra hörnet för att öppna kontolistan.

3 Markera det e-postkonto som du vill använda.

Ta bort ett e-postkonto

1 Gå till startsidan och peka på E-post.

2 I Inkorg, peka på  > Inställningar.

3 Välj det konto du vill ta bort.

4 Peka på Ta bort konto och sedan på OK.

När du har tagit bort ett e-postkonto kan telefonen inte längre skicka eller ta emot e-post 

med hjälp av det kontot.

Anpassa ditt e-postkonto

Anpassa din inkorg: visa kontaktbilder, välj vad som ska visas efter att ha tagit bort ett 

e-postmeddelande, ändra din signatur, ange hur ofta din inkorg uppdateras och ändra 

signalerna för meddelanden om ny e-post.

1 Gå till startsidan och peka på E-post.

2 I Inkorg, peka på  > Inställningar och välj sedan de önskade inställningarna.
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Kamera och galleri

Skärmen för att fota/spela in

Växla mellan blixtlägen.

Svep vänster eller höger för att växla mellan vanliga bildlägen.

Visa tagna foton eller inspelade videor

�Peka för att ta ett foto.

�Vidrör och håll still för att ta fotoserier. Släpp upp fingret för att sluta ta 

foton.

Tillämpa filtereffekter.

�Peka på ett objekt på skärmen och fokusera kameran på det.

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

Växla mellan den bakre och den främre kameran.

Visa fler alternativ.
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Ta ett foto

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Rikta kameran mot det motiv du vill fotografera. Låt kameran fokusera automatiskt 

eller peka på skärmen om du vill fokusera på ett objekt.
 

Om fokusrutan blir röd kunde kameran inte fokusera.

3 Peka på .
 

Om växlingsknappen GPS-tagg aktiverades när fotot togs kan fotot visas i Galleri 

under Karta.

Starta kameran från galleriet

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

2 Under Foton, svep nedåt i albumen för att visa sökaren i halvskärmsläge och svep 

sedan nedåt igen för att starta kameran.
 

Inte alla kamerafunktioner finns tillgängliga i halvskärmsläge.

3 Peka på för att ta ett foto.

4 Peka på Retur för att gå tillbaka till galleriet.

Bildlägen
 

Din telefon kanske inte har alla dessa bildlägen.

� Gör vackrare: Dra reglaget för att justera skönhetsnivån och tillämpa 

ansiktsförbättringar.

� Panorama: Använd detta läge för att ta vidare bilder.

� HDR: Förbättra ett foto som tas under belysningsförhållanden med för lite eller för 

mycket ljus.

� All fokus: Du kan justera brännpunkten igen för foton som tagits i detta läge vid ett 

senare tillfälle.



Kamera och galleri  

41

� Bästa fotot: Din telefon tar flera foton snabbt efter varandra och väljer automatiskt det 

bästa åt dig.

� Vattenstämpel: Lägg till olika vattenstämplar i dina foton.

� Ljudanteckn.: Du kan spela in ett kort ljudklipp efter att du tagit ett foto.

� Ljudkontroll: Peka på och aktivera detta läge under Inställningar. Du kan utfärda 

röstkommandon så att din kamera tar foton åt dig.

� Timer: Peka på och aktivera detta läge under Inställningar för att ställa in en 

nedräkningstimer för att ta ett foto.

� Tryck för att fånga: Peka på och aktivera detta läge under Inställningar. Peka på 

skärmen för att ta ett foto.

� Fånga leenden: Peka på och aktivera detta läge under Inställningar. Kameran tar 

automatiskt ett foto när den upptäcker ett leende.

� Följ objekt: Peka på och aktivera detta läge under Inställningar. Peka på ett objekt 

på skärmen. Din kamera följer och fokuserar på detta objekt.

� Ögonblicksbild: Peka på och aktivera detta läge under Inställningar. När skärmen 

är avstängd eller låst, rama in objektet du vill fota/spela in och tryck på volym ner-

knappen två gånger för att ta ett foto.

Ta ett panoramafoto

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Peka på  > Panorama för att växla till läget för panoramafotografering.

3 Peka på för att starta bildtagningen.

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

5 Peka på för att stoppa fotograferingen. Kameran monterar automatiskt ihop 

fotona så att de bildar en panoramabild.

Använda läget Bästa fotot

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Peka på  > Bästa fotot för att växla till läget Bästa fotot.
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3 Peka på för att ta kortet. Din telefon tar flera foton snabbt efter varandra och 

väljer automatiskt det bästa fotot.

4 Peka på .

Du kan också välja andra foton. Telefonen sparar automatiskt valda foton och tar bort 

återstående foton.

Lägga till vattenstämplar i foton

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Peka på  > Vattenstämpel för att växla till vattenstämpelläge.

3 Svep åt vänster eller höger och välj önskad vattenstämpel.

4 Dra vattenstämpeln för att justera dess position.

5 Peka på .

Ta ett foto med ljudstyrning

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Peka på  >  > Ljudkontroll.

3 Peka på Ljudkontroll för att växla till ljudstyrningsläget. Sedan kan du:

� Få din telefon att ta ett foto när du utfärdar ett röstkommando.

� Få din telefon att ta ett foto när det omgivande ljudet når en viss decibelnivå.

4 Rikta kameran mot det motiv du vill fotografera. Telefonen tar automatiskt ett foto när 

du utfärdar ett röstkommande eller det omgivande ljudet når en viss decibelnivå.

Objektföljningsläge

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Peka på  > .

3 Peka på Följ objekt för att aktivera objektföljningsläge.

4 Peka på ett objekt på skärmen. Din kamera följer och håller sig fokuserad på detta 

objekt när du tar foton.
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Det går inte att använda objektföljningsläge och läget för att fota/spela in leende 

samtidigt.

Läget All fokus

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Peka på  > All fokus för att växla till läget All fokus.

3 Peka på för att ta ett foto.

4 Gå till galleriet och välj det foto som togs med läget All fokus.
 

 indikerar foton som togs i läget All fokus.

5 Peka på för att gå till redigeringsläget för All fokus.

6 Peka på ett annat område i fotot som du vill fokusera på.

7 Peka på .

Spela in en video

1 Gå till startsidan och peka på Kamera.

2 Svep åt vänster eller höger och välj Video.

3 Peka på för att starta inspelning.

4 Medan du spelar in, peka på ett objekt eller en position på skärmen för att fokusera på 

dessa. Peka på för att pausa inspelningen och peka på för att fortsätta.

5 Peka på för att stoppa inspelning.
 

Under inspelningen kan du peka på för att ta en stillbild.
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Videoinspelningslägen
 

Din telefon kanske inte har alla dessa tagnings- och inspelningslägen.

På videoinspelningsskärmen pekar du på  > för att välja ett videoinspelningsläge.

� Skönhetsläge: Automatisk ansiktsförbättring under inspelning.

� Följ objekt: Peka på ett objekt på skärmen. Din kamera följer och förblir fokuserad på 

detta objekt när du spelar in videofilmen.

Kamerainställningar

På skärmen för att fota/spela in, peka på  > för att konfigurera följande 

inställningar:

� Upplösning: Ställa in kamerans upplösning. Om du vill ändra videoupplösningen, peka 

på  >  > Upplösning på skärmen för att spela in videofilmer.

� GPS-tagg: Visa den plats där fotot togs eller videon spelades in.

� Önskad lagringsplats: Ställ in standardplats där du vill spara dina foton och videor.

� ISO: Ange ISO för ett foto. När du ökar ISO kan det minska oskärpa som orsakas av 

mörka förhållanden eller rörelse.

� Vitbalans: Justera ett fotos vitbalans. Justera vitbalansen i enlighet med omgivningens 

ljusstyrka.

� Bildjustering: Justera exponeringskompensation, mättnad, kontrast och ljusstyrka.

Galleri

Visa foton

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

2 Du kan sedan:

� Välja fliken Foton och visa foton i en tidslinje.

� Välja fliken Foton, välja Karta och visa foton som grupperats enligt plats.

� Välja fliken Album och visa foton grupperade efter album.
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Spela upp ett bildspel

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

2 Under Foton pekar du på  > Bildspel.

3 Peka på skärmen för att stoppa bildspelet.

Redigera ett foto

Du kan justera ett fotos ljusstyrka, mättnad, storlek och mycket mer. Du kan också 

använda ansiktsförbättringsfunktionen för att förbättra porträttfoton på en rad olika 

sätt.

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

2 Markera det foto du vill redigera och peka sedan på .

3 Du kan sedan:

� Peka på för att rotera fotot.

� Peka på för att beskära fotot.

� Peka på för att välja ett filter.

� Peka på för att justera mättnad, färg med mera.

� Peka på för att tillföra blekning, släthet eller andra förskönande effekter på 

ansikten.

� Peka på för att lägga till en mosaikeffekt i fotot.

� Peka på för att lägga till en vattenstämpel i fotot.

� Peka på för att lägga till en etikett i fotot.

Dölja foton

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

2 Under Album pekar du på  > Dölj album.

3 Peka på växlingsknappen bredvid albumet för att dölja foton.
 

Det går inte att dölja alla lokala album på telefonens interna lagring.
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Ta bort ett foto

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

2 Markera det foto du vill ta bort och peka på  > Ta bort.

Dela foton och videofilmer

Du kan dela foton eller videofilmer på en rad olika sätt.

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

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

3 Peka på , välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela ditt 

foto eller din videofilm.

Ställa in ett foto som bakgrund

1 Gå till startsidan och peka på Galleri.

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

3 Peka på  > Använd som och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in fotot som 

bakgrund.

Ta en skärmbild

Tryck samtidigt på på/av- och volym ner-knapparna för att ta en skärmbild. Öppna 

aviseringspanelen och peka på för att dela skärmbilden. Som standard sparas 

skärmbilder i mappen Skärmdumpar i Galleri.
 

Du kan också svepa nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och peka 

på under Genvägar.
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Musik och videor

Lägga till låtar

Innan du kan lyssna på din musik måste du kopiera dina låtar till telefonen. Du kan lägga 

till låtar i telefonen på följande sätt:

� Kopiera låtar från datorn via USB-kabeln.

� Hämta låtar från Internet.

� Kopiera låtar via Bluetooth. Mer information finns under Ta emot en fil via Bluetooth.

� Kopiera musik från andra enheter med Wi-Fi Direct. Mer information finns under Ta 

emot en fil med hjälp av Wi-Fi Direct.

Lyssna på musik

1 Gå till startsidan och peka på Musik.

2 Välj en kategori.

3 Peka på låten som du vill spela. 

Peka på låten som spelas för att öppna uppspelningsgränssnittet.
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När en låt spelas upp, peka på Hem för att lämna uppspelningsskärmen utan att 

stoppa låten. Gå tillbaka till skärmen för musikuppspelning genom att öppna 

meddelandepanelen och peka på den låt som spelas upp.

Skapa en spellista

1 Gå till startsidan och peka på Musik.

2 Peka på Spellistor > Ny spellista.

�Svep åt vänster eller höger för att växla mellan skivomslag, spellista och 

låttext.

�Peka här för att justera volymen, öppna alternativmenyn och mer.

Lägg till den låt som spelas upp i en spellista.

Använd knapparna här för att styra uppspelningen.

Lägg till den låt som spelas upp i din Favoriter.

Dra i reglaget för att styra uppspelningen.

1

2

3

5

4

1

2

3

4

5
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3 Namnge spellistan och peka på Spara.

4 Peka på Lägg till i den dialogruta som visas.

5 Välj de låtar du vill lägga till och peka på .

Spela upp en spellista

1 Gå till startsidan och peka på Musik.

2 Peka på Spellistor.

3 Välj den spellista du vill spela upp och peka sedan på en av låtarna i spellistan eller 

blanda alla låtar.

Ta bort en spellista

1 Gå till startsidan och peka på Musik.

2 Peka på Spellistor.

3 Peka på bredvid den spellista du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.

Ställa in en låt som ringsignal

1 Gå till startsidan och peka på Musik.

2 Välj en kategori.

3 På skärmen med låtlistan, peka på bredvid låten och peka sedan på Använd som 

ringsignal.

Spela upp en video

1 Gå till startsidan och peka på Videor.

2 Peka på den video som du vill spela upp.

3 Stoppa videouppspelningen genom att peka på .
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Lås skärmen. När skärmen har låsts inaktiveras alla videoåtgärder tills du 

låser upp den.

�Svep åt vänster eller höger för att spola bakåt eller framåt i videofilmen.

�Svep uppåt eller nedåt på vänster sida av skärmen för att justera skärmens 

ljusstyrka.

�Svep uppåt eller nedåt på höger sida av skärmen för att justera volymen.

21

1

2
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Nätverk och delning

Mobildata aktiveras

1 Gå till startsidan, peka på Inställningar och gå sedan till fliken Alla.

2 Under Trådlöst och nätverk pekar du på Mer.

3 Peka på Mobilnätverk.

4 Peka på växlingsknappen Mobildata för att aktivera telefonens mobildatatjänst.
 

När du inte behöver Internetåtkomst inaktiverar du mobildata för att spara 

batteriström och minska användningen av mobildata.

Wi-Fi-nätverk

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Peka på Wi-Fi. 

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

skärmen.

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

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

� Om nätverket är krypterat anger du lösenordet när du uppmanas att göra så och 

pekar sedan på Anslut.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) hjälper till att göra det enklare att ansluta din telefon 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 Inställningar.
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2 Peka på Wi-Fi. 

3 Slå på Wi-Fi.

4 Peka på  > Avancerade Inställningar. Sedan kan du:

� Peka på WPS-anslutning och tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-routern. 

� Peka på WPS PIN-anslutning och ange den PIN-kod som genererats på din telefon 

till routern.

Dela telefonens mobildata

Wi-Fi-hotspot

Din telefon kan fungera som en Wi-Fi-hotspot för andra enheter genom att dela dess 

mobildataanslutning.

1 Gå till startsidan, peka på Inställningar och gå sedan till fliken Alla.

2 Under Trådlöst och nätverk pekar du på Mer.

3 Peka på Internetdelning och surfpunkt > Mobil Wi-Fi-hotspot.

4 Aktivera Wi-Fi-hotspot.

5 Peka på Konfigurera Wi-Fi-surfzon.

6 Ställ in namn, krypteringsläge och lösenord för Wi-Fi-hotspot. Peka sedan på Spara.
 

Det rekommenderas att du ställer in krypteringsläget till WPA2 PSK för bättre 

säkerhet.

Internetdelning via USB

Du kan dela din telefons dataanslutning med en dator genom att använda en USB-kabel.

Beroende på din dators operativsystem kan du behöva installera telefondrivrutiner på 

datorn eller upprätta en nätverksanslutning för att kunna använda Internetdelning via 

USB.

1 Använda en USB-kabel för att ansluta din telefon till datorn.

2 Gå till startsidan och peka på Inställningar och gå sedan till fliken Alla.
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3 Under Trådlöst och nätverk pekar du på Mer.

4 Peka på Internetdelning och surfpunkt.

5 Peka på växlingsknappen USB-sammanlänkning för att dela din mobildataanslutning.
 

Du kan inte använda telefonens funktion för Internetdelning via USB när telefonen 

är i USB-masslagringsläge.

Bluetooth-delning

Du kan dela telefonens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar och gå sedan till fliken Alla.

2 Under Trådlöst och nätverk pekar du på Mer.

3 Peka på Internetdelning och surfpunkt.

4 Peka på växlingsknappen Delning via Bluetooth för att dela din mobildataanslutning.

Överföra data via Bluetooth

Slå på Bluetooth och koppla din telefon till en annan Bluetooth-

enhet

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Bluetooth.

3 Peka på växlingsknappen Aktivera Bluetooth för att slå på Bluetooth. Din telefon söker 

automatiskt efter och visar tillgängliga Bluetooth-enheter.

4 Peka på en enhet och anvisningarna på skärmen för att koppla den till din telefon.

När du vill koppla isär de båda enheterna pekar du på vid den kopplade enheten och 

pekar sedan på Ta bort parkoppling.

Byta namn på telefonen

Standard är att din telefonmodell används som ditt telefonnamn när Bluetooth är 

aktiverat. Du kan ändra namnet för att göra det enklare att känna igen.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.
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2 Under Alla pekar du på Bluetooth.

3 Peka på Enhetens namn.

4 Byt namn på telefonen och peka på Byt namn.

Skicka en fil via Bluetooth

Utbyt data med en annan Bluetooth-enhet genom att aktivera Bluetooth på båda enheter 

och se till att de båda går att upptäcka.

Vidrör och håll still på den fil som du vill skicka och peka sedan på Dela > Bluetooth. Din 

telefon kommer automatiskt att söka efter och visa tillgängliga enheter. Välj mottagande 

enhet.

Ta emot en fil via Bluetooth

När din telefon får en filöverföringsbegäran visas dialogrutan Filöverföring. Peka på 

Godkänn för att starta mottagningen av filen. Öppna meddelandepanelen och peka på 

Meddelanden för att se filöverföringsförloppet.

Som standard sparas mottagna filer i mappen bluetooth i Filer.

Överföra data genom att använda Wi-Fi 

Direct

Wi-Fi Direct gör det möjligt för två enheter att ansluta till varandra för dataöverföring 

utan åtkomstpunkt.

Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct
 

Innan du ansluter ska du se till att du har aktiverat Wi-Fi Direct på båda enheter.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Wi-Fi.

3 Slå på Wi-Fi.

4 Peka på Wi-Fi Direct för att aktivera Wi-Fi Direct. Din telefon kommer att söka efter 

tillgängliga enheter.

5 Välj enheten som du vill ansluta till.
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Skicka en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

Vidrör och håll still på den fil som du vill skicka och peka sedan på Dela > Wi-Fi Direct. Din 

telefon kommer automatiskt att söka efter och visa tillgängliga enheter. Välj mottagande 

enhet.

Ta emot en fil med hjälp av Wi-Fi Direct

När det görs en filöverföringsbegäran genom att använda Wi-Fi Direct visas dialogrutan 

Filöverföring. Peka på Godkänn  för att ta emot filen. Öppna meddelandepanelen och 

peka på Meddelanden för att se filöverföringsförloppet.

Som standard sparas mottagna filer i mappen Wi-Fi Direct i Filer.

Överföra data mellan telefonen och en dator

Ansluta i bildöverföringsläge

PTP (Picture Transfer Protocol) är ett bildöverföringsprotokoll som kan användas för att 

överföra bilder mellan din telefon och datorn, vilket gör delningen enklare. 

1 Använda en USB-kabel för att ansluta din telefon till datorn.

2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Ställ in USB-ansluten 

till Foton. Alla drivrutiner som krävs installeras automatiskt på datorn.

När drivrutinerna har installerats dubbelklickar du på den ny diskikon som visas på din 

dator för att visa de bilder som lagras på din telefon.

Ansluta i medieöverföringsläge

MTP (Media Transfer Protocol) är ett kommunikationsprotokoll som kan användas för att 

överföra filer mellan din telefon och datorn. Innan du använder MTP ska du se till att du 

har Windows Media Player 11 eller senare installerat på din dator.

1 Använda en USB-kabel för att ansluta din telefon till datorn.

2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Ställ in USB-ansluten 

till Filer. Alla drivrutiner som krävs installeras automatiskt på datorn.

När drivrutinerna har installerats dubbelklickar du på den nya diskikon som visas på din 

dator för att visa de filer som lagras på din telefon. Du kan enkelt bläddra i 

multimedieinnehåll på din telefon med Windows Media Player.
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Ansluta i USB-minnesläge

Om du har ett mikroSD-kort i din telefon kan du använda din telefon som USB-minne och 

överföra filer mellan mikroSD-kortet och en dator.

1 Använda en USB-kabel för att ansluta din telefon till datorn.

2 Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Ställ in USB-ansluten 

till USB-enhet. Alla drivrutiner som krävs installeras automatiskt på datorn.

När drivrutinerna har installerats känner datorn igen telefonen som ett USB-minne. 

Dubbelklicka på den nya enhetsikonen som visas på datorn för att visa filerna på 

telefonens mikroSD-kort.
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Appar

Hantera applikationer

Hämta applikationer

Applikationer kan hämtas genom en rad olika kanaler, inklusive:

� App Market på din telefon.

� Webbsidor genom att använda telefonens webbläsare.

� Webbsidor genom att använda din dator.

� Hämtning av programvara för tredjepartsapp på datorn.

Installera en applikation

1 Gå till startsidan och peka på Filer.

2 Under Kategorier pekar du på Applikation > Program. 

3 I listan Program pekar du på den applikation du vill installera och följer anvisningarna 

på skärmen.
 

Under installationen kan Installation blockerad-meddelandet visas. Läs noggrant det 

meddelandet. Om du vill fortsätta med installationen, följ anvisningarna på skärmen 

för att möjliggöra installationen av applikationer från okända källor.

Dela en applikation

1 Gå till startsidan, vidrör och håll still på den applikation du vill dela tills visas överst 

på skärmen.

2 Dra applikationen till .

3 Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela applikationen.
 

Det går inte att dela vissa förinstallerade applikationer.
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Avinstallera en applikation

1 Gå till startsidan, vidrör och håll still på ikonen för den applikation du vill avinstallera 

tills visas överst på skärmen.

2 Dra ikonen till och avinstallera applikationen genom att följa anvisningarna på 

skärmen.
 

Det går inte att avinstallera vissa förinstallerade applikationer.

Backup

Säkerhetskopiera data till lokal lagring

1 Gå till startsidan och peka på Verktyg > Säkerhets-kopiering.

2 Peka på Ny säkerhetskopia.
 

På vissa telefonmodeller kan säkerhetskopieringsfiler krypteras och 

lösenordsskyddas. Du måste ange ett lösenord för att få åtkomst till krypterade 

säkerhetskopieringsfiler.

3 Välj vilka data du vill säkerhetskopiera och följ sedan anvisningarna på skärmen för att 

utföra säkerhetskopieringen.

Som standard sparas säkerhetskopieringsdata i mappen HuaweiBackupp i Filer.
 

På vissa telefonmodeller kan säkerhetskopieringsproceduren variera beroende på 

säkerhetskopieringsprogrammets version.

Återställa data från lokal lagring

1 Gå till startsidan och peka på Verktyg > Säkerhets-kopiering.

2 Välj de data du vill återställa.
 

Du kan hänvisa till den säkerhetskopieringstid som ingår i filnamnet för att hitta de 

data du vill återställa.

3 Om säkerhetskopieringsfilen är krypterad följer du anvisningarna på skärmen för att 

ange ditt lösenord och sedan pekar du på OK.

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

Telefonhanteraren är Huaweis unika systemhanteringsapplikation som gör det enklare för 

dig att skydda och hantera telefonen. Med Telefonhanteraren kan du:

� Skanna för problem och tömma systempapperskorgen för att optimera ditt system.

� Aktivera energisparläget för att maximera telefonens passningstid.

� Blockera oönskade samtal, meddelanden och aviseringar.
 

Tillgången till Telefonhanterarens funktioner och tjänster kan vara beroende av ditt 

land/din region eller operatör.

Optimera systemet

Skanna för problem och optimera systemet så att din telefon körs smidigt.

Gå till startsidan och peka på Telefonhanterare. Sedan kan du:

� Peka på Skanna eller Tryck för att skanna. Du kan visa telefonens körningsstatus, 

tömma systemets papperskorg, optimera systemet och eliminera säkerhetshot.

� Peka på Gör telefonen snabbare för att visa applikationer som körs och stänga dem 

som inte behövs.

� Peka på Rensa lagring för att skanna cacheminnet, tömma systemets papperskorg och 

ta bort applikationer som sällan används, installationspaket och skräp.

Strömsparläge

1 Gå till startsidan och peka på Telefonhanterare.

2 Peka på Strömbesparing för att se telefonens energiförbrukning och förlänga 

telefonens standbytid. Du kan växla till andra energisparlägen enligt vad som behövs.

Integritetsfilter

Gå till startsidan och peka på Telefonhanterare. Sedan kan du:

� Peka på Integritetsfilter för att ställa in en svartlista för att blockera oönskade 

meddelanden och samtal.

� Peka på Meddelandecenter för att blockera oönskade push-aviseringar från angivna 

applikationer.
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� Aktivera Stör ej. Din telefon ringar bara när du får samtal från tillåtna kontakter. Toner 

och vibrationer för andra samtal meddelanden och aviseringar inaktiveras.

Hantera dataanvändning

1 Gå till startsidan och peka på Telefonhanterare.

2 Peka på Trafikhanterare för att konfigurera dataplansbegränsningar och -varningar 

och visa detaljerad dataanvändningsinformation.

Kalendern

Kalendern hjälper dig att hantera ditt dagliga liv och arbete. Du kan exempelvis planera 

ditt dagliga schema i förväg och visa information om helgdagar. Om du har sparat dina 

kontakters födelsedagar skapar kalendern automatiskt födelsedagspåminnelser.

Skapa en händelse

1 Gå till startsidan och peka på Kalender.

2 Peka på .

3 Ange händelsedetaljerna, exempelvis händelsenamn, start- och sluttid, plats och hur 

ofta den upprepas.

4 Peka på .

Visa kalendern

1 Gå till startsidan och peka på Kalender.

2 På skärmen Kalender kan du:

� Välja Månad, Vecka och Dag för att växla mellan månads-, vecko- och dagsvyer.

� I månads-, vecko- eller dagsvyn sveper du åt vänster eller höger för att byta månad, 

vecka eller dag som visas.

Synkronisera kalendrar

1 Gå till startsidan och peka på Kalender.

2 Peka på  > Kalendrar för visning.
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3 Välj det konto vars kalender du vill visa.

4 Peka på  > Kalendrar som ska synkroniseras.

5 Välj kontot och synkronisera dess kalender.

Klocka

Larm

1 Gå till startsidan och peka på Klocka.

2 Under Alarm kan du göra följande:

� Lägga till ett alarm: Peka på och ställ in alarmtiden, ringsignalen, repetitioner 

m.m. Peka på för att tillämpa inställningarna.

� Aktivera eller inaktivera ett alarm: Peka på växlingsknappen bredvid ett alarm för att 

aktivera eller inaktivera det.

� Konfigurera alarminställningar: Peka på för att konfigurera inställningarna för 

slummertid och tyst läge, och vad volymknapparna gör när det hörs ett alarm.

� Ta bort ett alarm: Vidrör och håll still på det alarm du vill ta bort och peka sedan på 

.

Världsklocka

1 Gå till startsidan och peka på Klocka.

2 Under Världsklocka kan du göra följande:

� Lägga till en stad: Peka på . Ange ortsnamn eller välj ort på listan med orter.

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

datum och tid.

� Ta bort en ort: Peka på Redigera städer. Peka på bredvid den ort du vill ta bort 

och peka sedan på .
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Stoppur

1 Gå till startsidan och peka på Klocka.

2 Under Stoppur, peka på för att starta timern.

3 När du tar tiden, tryck på för att räkna varv.

4 Peka på för att stanna stoppuret.

När stoppuret pausats, peka på för att nollställa all stoppursinformation.

Timer

1 Gå till startsidan och peka på Klocka.

2 Under Timer drar du punkten medurs längs hjulet för att ange nedräkningstid.
 

Peka på för att ställa in en signal för timern.

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

4 När timern når slutet spelar telefonen upp en signal. Följ anvisningarna på skärmen 

och svep över skärmen för att stoppa signalen.
 

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

Väder

Med Väder kan du se nuvarande väder och en flerdygnsprognos för där du befinner dig 

och många andra destinationer runt om i världen.

Lägga till en stad

Lägg till orter av intresse för att få väderinformation i realtid.

1 Gå till startsidan och peka på Verktyg > Väder.

2 Peka på  > och ange namnet på orten. Matchande orter visas under sökfältet.

3 Välj den ort som du vill lägga till.
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Kontrollera vädret

1 Gå till startsidan och peka på Verktyg > Väder.

2 Svep åt vänster eller höger för att växla till önskad ort och visa lokala 

väderförhållanden.

3 Peka på för att visa mer detaljerad väderinformation.

Ta bort orter

1 Gå till startsidan och peka på Verktyg > Väder.

2 Peka på och vidrör sedan och håll still på den ort som du vill ta bort. Välj .

3 Peka på .

Uppdatera vädret

1 Gå till startsidan och peka på Verktyg > Väder.

2 Svep åt vänster eller höger för att hitta den ort vars väder du vill uppdatera.

3 Svep nedåt från överst på skärmen för att manuellt uppdatera vädret.
 

Du kan också konfigurera automatiska väderuppdateringar. Peka på  > . 

Aktivera växlingsknappen Automatisk uppdatering och konfigurera sedan 

Uppdateringsintervall. Din telefon uppdaterar sedan väderdata vid schemalagt 

intervall.

Anteckningar

Lägga till en anteckning

1 Gå till startsidan och peka på Anteckningar.

2 Peka på Ny anteckning och ange sedan innehållet i din anteckning.
 

Peka på för att infoga en bild.

3 Peka på .
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När anteckningen sparats kan du även följa anvisningarna på skärmen för att dela eller ta 

bort anteckningen eller lägga till den i dina favoriter.

Modifiera anteckningsboksinställningar

1 Gå till startsidan och peka på Anteckningar.

2 Peka på  > Inställningar för att justera teckenstorleken eller ändra 

visningsformatet.

FM-radio

Anslut ett headset till telefonen först eftersom det fungerar som antenn till FM-radion.

Söka efter stationer

1 Gå till startsidan och peka på Verktyg > FM-radio.

2 Peka på  > . FM-radion söker automatiskt efter och sparar stationer som den 

hittar.
 

Telefonen söker automatiskt efter och sparar stationer den första gången du öppnar 

FM-radion.
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Lyssna på FM-radio

Gå till startsidan och peka på Verktyg > FM-radio.

Slå på eller stäng av högtalaren.

Slå på eller stäng av FM radion.

Återgå till föregående station.

Hoppa till nästa station.

Lägg till din nuvarande stationen i dina favoriter.

Gå till inställningsgränssnittet: visa och sök igenom stationslistan, visa 

dina favoritstationer och ställ in en timer för att stänga av FM-radion 

automatiskt.

1

2

4

5

3

6

1

2

3

4

5
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Telefoninställningar

Starta platstjänster

Se till att du har aktiverat platstjänster innan du använder karta eller 

navigeringsapplikation.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Platsåtkomst.

3 Peka på Kom åt min plats för att aktivera telefonens platstjänster.

4 Peka på Platsläge. Sedan kan du:

� Peka på Hög tillförlitlighet för att hitta din position med hjälp av GPS, Wi-Fi och 

mobildata.

� Peka på Batterisparande för att hitta din position med hjälp av Wi-Fi och mobildata.

� Peka på Endast enhet för att hitta din position med hjälp av GPS.

Ändra ljudinställningar

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Ljud.

3 På skärmen Ljud kan du:

� Peka på Volym och dra i reglagen för att justera volymen för musik, ringsignaler, 

meddelandetoner, alarm, samtal och mer.

� Peka på Tyst läge för att starta eller stänga av tyst läge.

� Peka på Vibrera i tyst läge för att aktivera eller inaktivera vibration när din telefon 

är i tyst läge.

� Peka på Telefonens ringsignal för att välja en ringsignal. Om din telefon har stöd för 

Dual SIM kan du ange olika ringsignaler för varje SIM-kort.
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� Peka på Enheten vibrerar vid samtal för att aktivera eller inaktivera vibration när din 

telefon ringer. Om din telefon har stöd för Dual SIM kan du ange olika 

vibrationsinställningar för varje SIM-kort.

� Peka på Standardsignal för meddelande för att ställa in en meddelandesignal.

� Under System pekar du på växlingsknapparna för att aktivera eller inaktivera 

meddelandetonen eller vibrationen när du pekar på eller låser skärmen, ringer upp 

ett nummer och mer.
 

Ovanstående ljudalternativ kanske inte finns tillgängliga på alla telefoner.

Ändra skärminställningar

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Visning.

3 På skärmen Visning kan du:

� Peka på Nyans för att justera skärmens färgtemperatur. Avmarkera kryssrutan 

Standard för att justera färgtemperaturen manuellt.

� Peka på Bakgrund för att ställa in bakgrund för låsskärm och startsida.

� Peka på Teckenstorlek för att ändra teckenstorlek.

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

funktion är aktiverad kommer skärmsläckaren att köras automatiskt när telefonen 

laddas.

� Peka på Indikatorljus för att aktivera eller inaktivera den blinkande indikatorn när du 

får meddelanden.

� Peka på Visa operatörsnamn för att visa eller dölja operatörsnamnet i statusfältet 

när skärmen är upplåst.

� Peka på Visa nätverkshastighet för att visa eller dölja nuvarande nätverkshastighet.

� Peka på Ljusstyrka för att justera skärmens ljusstyrka.

� Peka på Viloläge för att ange när din skärm stängs av. När skärmen inte används 

under en angiven tidsperiod låses skärmen automatiskt för att spara batteriström.
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� Peka på Auto-rotera skärmen för att ange om din skärm roterar automatiskt. Om den 

här funktionen är aktiverad ändras din skärms orientering automatiskt med hur du 

håller din telefon när du utför vissa åtgärder, exempelvis att bläddra en webbsida, 

visa en bild eller skriva ett meddelande.
 

Ovanstående bildskärmsalternativ kanske inte finns tillgängliga på alla telefoner.

Aktivera användargränssnitt för en hand

Användargränssnitt för en hand gör det mycket enklare att använda en telefon med stor 

skärm.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Enhands-UI.

3 På skärmen Enhands-UI kan du:

� Gå till skärmen Enhandslayout och aktivera Enhandslayout. Svep åt vänster eller 

höger i det virtuella navigeringsfältet för att flytta skärmen till endera sida.

� Gå till skärmen Växla tangentbord och aktivera Växla tangentbord. När du använder 

det tangentbord som flyttas, peka på pilen på endera sida av skärmen för att flytta 

uppringarskärmen, samtalsmenyn och mer till sidan inom räckhåll.
 

Användargränssnitt för en hand kanske inte finns tillgängligt på alla telefoner.

Peka och inaktivera-läget

Du kan använda den här funktionen för att förhindra oavsedda åtgärder på skärmen när 

din telefon finns i din ficka eller väska.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar och gå sedan till fliken Alla.

2 Under Smart assistans pekar du på Mer.

3 Aktivera Peka och inaktivera-läget.. När den här funktionen är aktiverad inaktiveras 

pekskärmen när skärmens överkant täcks över. Pekskärmen fungerar på normalt sätt 

så snart som skärmens övre kant inte längre täcks över.
 

Peka och inaktivera-läget kanske inte finns tillgängligt på alla telefoner.
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Ändra låsskärmens stil

Ställa in ett grafiskt lösenord för skärmupplösning

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Skärmlås & lösenord.

3 Peka på Lösenord > Grafiskt lösenord.

4 Rita skärmupplåsningsmönstret genom att koppla minst fyra punkter, och rita sedan 

mönstret igen för att bekräfta.

5 Ange en PIN-kod för skärmupplåsning som alternativ metod för att låsa upp telefonen 

om du skulle glömma bort ditt upplåsningsmönster.

Ställa in en PIN-kod för skärmupplåsning

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Skärmlås & lösenord.

3 Peka på Lösenord > PIN.

4 Ange en PIN-kod som innehåller minst fyra siffror och ange sedan PIN-koden igen för 

att bekräfta.

Ställa in ett lösenord för skärmupplåsning

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Skärmlås & lösenord.

3 Peka på Lösenord > Lösenord.

4 Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken och ange sedan lösenordet igen för 

att bekräfta.
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Aktivera och inaktivera flygläge
 

�Trådlösa enheter kan utgöra störningar i flygplans kommunikationssystem. Följ 

alltid besättningens instruktioner avseende användningen av elektroniska enheter 

på ett flygplan.

�Flygläget inaktiverar din telefons trådlösa funktioner men du kan ändå använda din 

telefon för att lyssna till musik eller spela spel.

Starta eller stäng av Flygläge med någon av följande metoder:

� Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Under Genvägar pekar 

du på växlingsknappen Flygläge.

� Håll strömbrytaren intryckt och peka sedan på Flygläge.

� Gå till startsidan, peka på Inställningar och gå sedan till fliken Alla. Under Trådlöst 

och nätverk, peka på Mer och sedan växlingsknappen Flygläge.

När flygläget är på visas i statusfältet.

Ställa in din personliga kod (PIN) för SIM-

kortet

En personlig kod (PIN) levereras med SIM-kortet för att skydda telefonens data. Om du 

aktiverar SIM-kortlåset måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen.

Innan du utför följande åtgärder, se till att du har fått ditt SIM-kort och PIN-kod från din 

operatör.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Säkerhet.

3 Peka på Ställ in lås för SIM-kort. Om din telefon har stöd för Dual SIM, peka på Ställ in 

Kort 1/Kort 2 lås.

4 Peka på Lås SIM-kort. Om din telefon har stöd för Dual SIM kan du ange individuella 

PIN-koder för varje SIM-kort.

5 Ange PIN-koden och peka sedan på OK.
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6 Peka på Byt PIN-kod för att ändra PIN-kod.
 

Det finns vanligtvis en gräns för antalet misslyckade PIN-kodsförsök. Om denna gräns 

nås måste du ange en personlig upplåsningskod (PUK) som du kan få från din 

operatör. Det finns också en gräns för antalet misslyckade PUK-kodförsök. Om denna 

gräns nås inaktiveras SIM-kortet permanent. Kontakta operatören för information 

om dessa gränser.

Ställa in ett konto

Lägga till ett konto

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Konton.

3 Peka på Lägg till konto.

4 Välj en kontotyp.

5 Ange din kontoinformation enligt anvisningarna på skärmen.

Ta bort ett konto

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Konton.

3 På skärmen Konton väljer du en kontotyp.

4 Välj det konto du vill ta bort.

5 Radera kontot enligt anvisningarna på skärmen.

Synkronisera e-post

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Konton. 

3 Peka på och välj Automatisk datasynkronisering. Följ anvisningarna på skärmen 

och peka på OK för att aktivera datasynkronisering.
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4 På skärmen Konton väljer du en kontotyp.

5 Välj det konto som du vill synkronisera data från.

6 Peka på växlingsknappen Synkronisera e-post för att synkronisera från detta konto.

Återställa fabriksinställningar
 

Återställning av telefonen till fabriksinställningar raderar all personlig information 

från din telefonlagring, inklusive kontoinformation, system- och 

applikationsinställningar och hämtade applikationer. Säkerhetskopiera viktig 

information på din telefon innan du återställer fabriksinställningar.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Säkerhetskop. och återställning.

3 Peka på Återställ fabriksintällningar > Återställ telefonen > Återställ telefonen. Din 

telefon återställs till sina fabriksinställningar och startas sedan om automatiskt när 

processen har slutförts.

Uppdatera telefonen
 

�När du använder ej auktoriserade tredjepartsprogram för att uppdatera din telefon 

kan det skada din telefon eller försätta din personliga information i riskzonen. 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.

Onlineuppdatering

Kontrollera att telefonen är ansluten till Internet före uppdateringen.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Uppdaterare.
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3 Peka på Sök efter uppdateringar. Hämta och installera alla nya uppdateringar enligt 

anvisningarna på skärmen.
 

När du utför onlineuppdateringar över ett mobilt datanätverk kan det leda till 

ytterligare dataanvändningsavgifter. Det rekommenderas att du uppdaterar via ett 

Wi-Fi-nätverk.

Lokal uppdatering

Hämta uppdateringspaketet från http://consumer.huawei.com och spara mappen dload 

i uppdateringspaketet till rotkatalogen i din telefons interna lagring. Om din telefon har 

stöd för ett mikroSD-kort kan du även spara mappen till rotkatalogen i ditt mikroSD-kort.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Uppdaterare.

3 Peka på  > Lokal uppdatering och följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera 

din telefon.

Ställa in datum och tid

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Datum och tid.

3 På skärmen Datum och tid kan du:

� Peka på växlingsknappen Automatiskt datum och tid för att använda nätverkets tid 

eller ställa in tiden manuellt.

� Peka på växlingsknappen Automatisk tidszon för att använda nätverkets tidszon 

eller ställ in tidszonen manuellt.

� Peka på växlingsknappen Använd 24-timmarsformat för att växla mellan 12- och 24-

timmarsformatet.

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

� Peka på Dubbel klocka för att visa två klockor när du använder dig av roaming.
 

Manuella datum- och tidsinställningar kanske inte stöds av alla operatörer.

http://consumer.huawei.com
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Byta systemspråk

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Språk och inmatning.

3 Peka på Språk & region.

4 Välj önskat språk.

Sekretesskydd

Du kan förhindra andra från att få åtkomst till ditt privata innehåll. Aktivera 

sekretesskydd och ange två olika lösenord för skärmupplåsning, ett åt dig själv och ett 

för gäster.

Aktivera sekretesskydd

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Säkerhet.

3 Peka på Sekretesskydd > Kom igång.

4 Välj en lösenordstyp.

5 Följ anvisningarna på skärmen för att ange ägarlösenordet och gästlösenordet.

När sekretesskydd har aktiverats och du anger ägarlösenordet får du åtkomst till allt 

innehåll på din telefon. När du anger lösenordet för gäster får du åtkomst till oskyddat 

innehåll.

Ställa in privat information

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Säkerhet.

3 Peka på Sekretesskydd.

4 Ange ägarlösenordet och peka sedan på Nästa.

5 Under Ställ in privata data, ställ in dina privata kontakter, album och applikationer.
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Inaktivera sekretesskydd

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Säkerhet.

3 Peka på Sekretesskydd.

4 Ange ägarlösenordet och peka sedan på Nästa.

5 Inaktivera Sekretesskydd.
 

Efter det att sekretesskydd inaktiverats fungerar ägarlösenordet som lösenordet för 

upplåsning av skärmen och gästlösenordet blir ogiltigt.

Tillgänglighet

Din telefon är utrustad med tillgänglighetsfunktioner för användare med nedsatt syn. Du 

kan aktivera eller inaktivera dessa funktioner efter behov, exempelvis zoomgester och 

förstorad teckenstorlek.

1 Gå till startsidan och peka på Inställningar.

2 Under Alla pekar du på Tillgänglighet.

3 Välj de tillgänglighetsfunktioner du vill aktivera.
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Juridisk information

Upphovsrätt © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. 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 
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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.

Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör 

du köper.



Juridisk information 

77

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 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 
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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


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

men inte begränsat till 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.

Model: HUAWEI SCL-L01

            HUAWEI SCL-L21

V100R001_01

Obs! Kom ihåg det Google-konto som din telefon senast loggade in till.

Under ej betrodd återställning av fabriksinställningar eller en

mikroSD-kortbaserad uppdatering kräver Googles stöldskyddsmekanism att du

anger det Google-konto som din telefon senast loggade in till på

startnavigeringsskärmen för identitetsautentisering. Din telefon kan startas

ordentligt först efter att identitetsautentiseringen godkänts.
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