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1. Vad innehåller kartongen?

Bärväska

AC Adapter

Batteri

Kom-i-gång CD
USB Kabel

Headset

Telefon

Användarmanual och
snabbstart guide
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2. Din telefon
1. Högtalare

För samtal.

2. Display
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3. Vänster
menyknapp

Tryck för att utföra kommandot beskrivet i
skärmen ovan.

4. Grön lur

Tryck för att svara på inkommande samtal
eller för att ringa angivet nummer. Tryck
och håll in för att aktivera högtalarfunktion.

5. Indikatorlampor Grön, röd och orange lampa i toppen
indikerar batteri och nätverkstatus.
Lampan i botten indikerar bluetotooth
och Wlan status (blår och grön).
6. Navigation/
Bekräfta

Använd för att navigera Upp, ned, vänster
och höger, bekräfta med mittenknappen.

7. Höger
menyknapp

Tryck för att utföra kommandot beskrivet i
skärmen ovan.

8. Röd lur

Tryck för att avsluta samtal, tryck och håll
in för att låsa knappsatsen
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9. HEM

Tryck för att komma till Idag skärmen.

10. QWERTY
Tangentbord

.

11.

Knapp

12.

Knapp

13. Mikrofon

14.

Knapp

15.

Knapp
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16.

Knapp

17. Tillbaka

Tryck för att infoga symbolder (märkt i
blått) och nummer i textfält.
Tryck för att skriva en versal, tryck
FN i kombination med CAP och alla
bokstäver blir versaler.
Tala i mikrofonen vid samtal och vid
röstnotering.
Tryck för att öppna symboltabellen.
Tryck FN och sedan denna knapp för
att starta kamera.
Tryck för att starta Internet Explorer
Tryck för att starta meddelande
funktionen.
Tryck för att komma till föregående
fönster eller för att radera inmatningar.
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18. På/Av
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Tryck för att starta och
stänga av telefonen. Tryck
snabbt engång för att visa en
snabblista.

19. Kamera lins
20. Självporträtt
spegel
21. Batterilucka

Tag bort för att montera SIMkort och batteri.

22. Högtalare

Används vid mediauppspelning.

23. JOGGR

Beroende på om JOGGR
funktionen, scrolla upp eller
ned för att justera volymen eller
för att navigera på skärmen.
Klicka start->Inställningar>JOGGR för att ställa in hur
JOGGR skall användas. Bock
ur Aktivera JOGGR för att
inaktivera.

24. Bottenkontakt
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Använd för att ladda batteriet,
synkronisera data med din PC
eller för att ansluta ditt headset.
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Indikator lampor
.
Topp Lampa

Status

Fast sken grön

Batteriet fulladdat

Av

Inget batteri, inget SIM-kort eller telefonen i flightmode

Fast sken orange

Batteriet laddas eller synkronisering med PC pågår.

Fast sken röd

Batteriet överladdat

Blinkande grön

Ansluten till nätverk

Blinkande röd

Batterinivå låg (lägre nän 10%)

Blinkande orange

Batteriets temperatur är varmare eller kallare än funktionell temperatur (0 till 48
grader celsius) och har slutat ladda.

Ingen grön/Orange

Batterifel, ikonen för batterifel syns i displayen
( ).

Botten Lampa

Status

Blinkande blå

Bluetooth aktiv

Blinkande grön

Ansluten till Wlan
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3. Sätt upp telefonen för användande
1 Installera SIM-kort
Öppna luckan och tag bort batteriet
1. Håll telefonen i en hand med knappsatsen
nedåt. Med din andra hand, tryck locket
lätt nedåt för att öppna.
2. Tag bort batteriet genom att lyfta det från
botten.

Sätt i SIM-kort
• Sätt i SIM-kort i hållaren med kontaktytorna nedåt. Tryck in SIM-kortet hela vägen in till
det tar stop och fastnar i position.
•

För att plocka ur SIM-kortet, lyft försiktigt upp änden på kortet och drag sedan ut det.

Sätt i SIM-kort

Plocka ur SIM-kort
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2 Sätt i MicroSD kort
Du kan sätt i ett MicroSD Kort i din telefon för att utöka lagringsminnet.
1.

Tag bort batterilocket

2.

Sätt i kortet med kontaktytorna nedåt
För att ta ur kortet, tryck det försiktigt inåt
och släpp sedan.

3 Sätt i och ladda batteriet
Nya batterier levereras delvis laddade. Innan du kan använda din telefon behöver du sätt i batteriet
i och ladda det. För att sätt i batteriet, tag först bort batteriluckan och sätt sedan i batteriet med
kontaktytorna först. Kontaktytorna skall på telefonen och kontaktytorna på batteriet skall matcha
varandra.
Vissa batterier ger bäst prestanda efter flera upp och urladdningar, du kan ladda batteriet på två
olika sätt:
• Anslut telefonen till AC adaptern
• Anslut telefonen till USB porten på din PC med USB synk kabeln.

4 Starta telefonen
Tryck och håll ned På/Av knappen på sidan av telefonen.
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5 Installera ActiveSync
ActiveSync synkroniserar information mellan din telefon och din PC. Innan du kan ansluta
telefonen till din PC måste du installera ActiveSync på PC’n. ActiveSync är redan installerat på
din telefon.
1.

Sätt i Kom-i-gång CD i CD läsaren på din PC

2.

Följ instruktionerna som visas på skärmen för installationen av ActiveSync.

3.

Anslut USB synk kablen till telefonen och anslut den sedan till USB porten på din PC.

4.

Starta din telefon. När din PC känner av USB anslutningen startar ActiveSync
Synkronierings guide. Följ instruktionerna på skärmen och välj de objekt du vill
synkronisera.

6 Ringa ditt första samtal
Innan du kan ringa ett samtal måste först ett SIM-kort installeras och batteriet laddas.
).
• För att ringa ett samtal, ange nummer och tryck Grön lur (
•

För att avsluta samtalet, tryck Röd lur (

).
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4. Sätt upp ett e-post konto
Din telefon kan användas för att skicka och ta emot e-post från Outlook, POP3 och IMAP4 konton.
Innan du kan göra detta måste du konfigurera ett konto.
POP3/IMAP4
1. På idag skärmen, tryck Start > Meddelandefunktion och välja Outlook E-Post.
2.

Tryck Meny > Alternativ > Nytt konto.

3.

I Ditt Namn, Skriv in det namn du vill skall synas när du skickar mail.

4.

I E-post adress, skriv in den adress som skall användas för detta konto.

5.

Välj Försök hämta e-post inställningar från Internet och tryck Nästa.

6.

Auto konﬁguratorn kommer försöka ladda hem inställningarna automatiskt, när det är
klart, tryck Slutför.

Skicka E-post eller SMS
1. På Idag skärmen, tryck Start > Meddelandefunktion
2.

Välj ett e-post konto eller SMS och tryck Välj.

3.

Tryck Nytt.

4.

Skriv in en e-postadress eller telefonnummer till en eller ﬂera mottagare, separera dem
med semikolon. För att komma åt adressser och telefonnummer från kontakterna,
tryck på bekräfta (mittenknappen av navigationen) när du står på raden Till och välj
mottagre i listan.

5.

Skriv in meddelandet och tryck Skicka.
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5. Personifiera din telefon
Ställa in Idag skärmen
Idag skärmen är startsidan på din telefon för de flesta uppgifter. Du kan komma åt alla program
och funktioner från Idag skärmen.
I toppen på Idag visas ikoner för de program som senast användes. i mitten av Idag visar
kalenderbokningar, meddelanden och annan viktig information. När du trycker på en ikon eller ett
objekt på Idag öppnas det associerade programmet.
Konﬁguerar Idag skärmen.
1. På Idag, tryck Start > Inställningar > Startsida.
2. Startsidans Layout, färgschema, bakgrundsbild och Timeout, ställ in dessa så att de
passar dig.
Sätt ett foto som bakgrundsbild på Idag
1. På Idag skärmen, tryck Start > Bilder&Video.
2. Välj den bild som du vill använda som bakgrundsbild. Klicka Visa eller tryck Bekräfta för
att se större version.
3. Tryck Meny > Använd som startsida.
4. Använd Navigationsknappen välja hur bilden skall visas, tryck sedan Nästa.
5. Välj här vilken opacitet bilden skall ha och tryck sedan Slutför.
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Ställ in tid, datum, språk och andra regionala inställningar.
Ändra regionala inställningar.
Du kan bestämma språk, valuta mm.
1. På Idag skärmen, tryck Start > Inställningar > Nationella inställningar.
2. Under Språk, välj det språk du vill använda.
3. Under Nationella inställningar, Välj det språk som valuta mm skall använda.
4. Tryck Slutför.
Notera Du måste starta om telefonen för att dessa inställningar skall ta effekt.

Ställa tid och datum
1. På Idag skärmen, tryck Start > Inställningar > Klocka & Alarm > Datum och tid.
2. Under Tidszon, Välj den tidszon du beﬁnner dig i.
3. Under Datum, ställ in dag, månad och år.
4. Under Tid, Ställ in timmar, minuter och sekunder
5. Tryck Slutför.
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6. Surfa på Internet
Din telefon levereras med Internet Explorer Mobile förinstallerad.Internet Explorer Mobile är en
fullfjädrad webbläsare optimerad för mobiltelefoni.
Du kan också använda ActiveSync för att synkroniera Internet Explorer favoriterna från din PC till
din telefon. För mer information, se ActiveSync Hjälp på din PC.
Öppna Internet Explorer
• På Idag skärmen, tryck Start > Internet Explorer.

7. Använda kameran
Ta foton och fånga videoklipp med ljud är enkelt med din telefons inbyggda kamera. För att starta
kameran, gör något av följande.
•

På Idag skärmen, tryck Start > Kamera.

•

Tryck

sedan

på din telefon.

För att avsluta kameraprogrammet, tryck Röd lur (

).

Fånga en stillbild
• Tryck

på din telefon.

• Tryck Bekräfta (mitten knappen på navigeringen)
Spelan in ett videoklipp
• Tryck

. För att stoppa inspelningen, tryck

igen

• Tryck Bekräfta för för att starta, tryck Bekräfta igen för att stoppa.
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8. Använda Bilder&Video programmet
Bilder&Video programmet låter dig granska dina bilder och spela upp GIF animationer eller
videoklipp. Du kan också se bilder som slideshows, skicka dem via IR, skicka dem via meddelande,
editera dem eller sätta dem som bakgrundsbild på Idag skärmen.
Att använda Bilder&Video programmet
• Tryck Start > Bilder&Video
• Efter att ha fångat en bild, tryck Visa ikonen
(
) på förhandsgranskningen för att
komma till Bilder&Video programmet.
Att visa bilder.
1. På Idag skärmen, tryck Start > Bilder&Video.
2. Välj en bild och tryck Visa.
Om du inte kan hitta en bild i standardmappen
Mina Bilder, tryck Meny->Mappar->Min enhet för
att se andra mappar.
Spela upp GIF animation
1. På Idag skärmen, tryck Start > Bilder&Video
2.

Välj en GIF animation och tryck Visa.

Spela videoklipp
1. På Idag skärmen, tryck Start > Bilder&Video. Videoﬁler visas med en mediaikon
2. Välj en video och tryck Spela för att spela upp den i Windows Media Player.
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9. Säkra din telefon
Det finns flera nivåer av säkerhet på din telefon. Du kan skydda telefonen från otillåtet användande
genom att kräva ett lösenord, så kallad PIN (Personal identification number) för att se till att
ingen kan ringa på telefonen. PIN-kod fås genom operatören i samband med beställning av
abonnemang. Du kan också låsa hela telefonen med ett lösenord för att ingen skall ha obehöring
tillgång till den.
Aktivera SIM PIN (Personal Identiﬁcation Number)
1. På Idag skärmen, tryck Start > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck Aktivera PIN-kod för SIM-kort
3. Ange din PIN-kod och tryck Slutför.
Notera För att avbryta utan att ange en PIN-kod, tryck HEM

Avaktivera SIM PIN
1. På Idag skärmen, tryck Start > Inställningar > Säkerhet.
2.

Tryck Avaktivera PIN-kod för SIM-kort.

3.

Ange din PIN-kod och tryck Slutför.

Låsa knappsatsen
Att låsa knappsatsen innebär att man stänger ned alla funktioner på knapparna. Detta för att
man inte skall komma åt dem av misstag om man t ex. har telefonen i fickan.
Tryck kort på På/Av knappen för att visa snabbvalslistan, välj sedan Knapplås. När knapplåset är
aktiverat visas Lås upp ovanför vänster menyknapp.
Notera Du kan fortfarande ta emot inkommande samtal och meddelande när knapplåset är låst.
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Låsa upp knappsatsen
• På Idag skärmen, tryck Lås upp och tryck sedan (*Z) knappen.
Aktivera telefonlås
1. På Idag skärmen, tryck Start > Inställningar > Säkerrhet > Aktivera lås.
2. Bocka för Fråga när enheten inte använts under välj sedan hur lång tid det skall ta
innan telefonen låser sig.
3. Välj Lösenordstyp ange sedan lösenord och bekräfta det.
4. Tryck Slutför.

Avaktivera telefonlåset
• Tryck Lås upp ange sedan lösenordet för att låsa upp telefonen
Notera För att avaktivera telefonlåset, tryck Start > Inställningar > Säkerhet > Aktivera lås för att komma
till konfigurationen. Ange ditt lösenord och bocka ur Fråga när enheten inte använts under.

10. Lär dig mer
För djupare information, se användarmanualen eller gå till Microsofts webbsida på:
http://www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/

