Smartphone

Quick Start Guide
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1. Innehåll i kartongen

Batteri

AC Adapter

Kom-i-gång CD

USB Kabel

Telefon

Headset

Användarmanual och
snabbstart guide
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2. Telefonen
1. Indikator lampa

Inkdikator lampan indikerar när batteriet laddas,
nätverkstatus och Bluetooth anslutning. För mer
information om indikatorlamporna, se tabellen i
slutet av detta kapitel.

2. Högtalare
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3. Skärm
4. Navigation

Använd för att navigera upp, ned, vänster eller höger,
bekräfta med mittenknappen.

5. Vänster
menyknapp

Tryck för att utföra kommandot bskrivet i skärmen
ovanför.

6. Höger
menyknapp

Tryck för att utföra kommandot bskrivet i skärmen
ovanför.

7. HEM

Tryck för att komma till Idag skärmen.

8. BAKÅT

Tryck för att komma till föregående meny.

9. Grön lur

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

10. Röd lur

Tryck för att avsluta ett samtal.
Press and hold to lock the phone.

11.

Knapp

Tryck för att ändra inmatningsmetod, tryck och håll in
för att välja inmatningsmetod eller symboler.

12.

Knapp

Tryck för mellanslag, tryck och håll in för att via fler
symboler.
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13. Spärr för
batterilucka

Tryck för att få bort batteriluckan.

14. Sync/Headset
och ladduttag

Anslut USB sladd för att synkronisera data med din
PC och för att ladda. Anslut medföljande headset för
samtal eller för uppspelning av media. Alternativt,
anslut AC adaptern för att ladda.

15. Mikrofon

För samtal och inspelning av röstnoteringar.

16. Volym upp /
Röstnotering

Tryck för att öka volymen, tryck och håll in för att
starta röstnoteringar.

17. Volym ned/
Röstuppring

Tryck för att sänka volymen, tryck och håll in för att
starta röstuppringning.

18. På/Av

Tryck för att starta telefonen eller för att stänga
av den. tryck kort på knappen för att ta fram en
snabblista; ändra profil, Comm Manager, knapplås
eller enheteslås.

19. Kameraknapp

Tryck för att starta kameran, tryck igen för att fånga
bild.

20. Kameralins
21. Anslutning för
extern antenn
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Indikator lampor
Lampa

Status

Grön

Batteriet är fulladdat

Tom

Inget batteri eller batteriet tomt

Orange

Batteriet laddas eller enheten är kopplad till PC.

Blinkande grön

Ansluten till nätverk

Blinkande blå

Bluetooth är aktiverat

Blinkande röd

Batterit nästan tomt (mindre än 4%)

Blinkande orange

Batteriets temperatur är varmare ller kallare än funktionell nivå av 0 - 48 grader
celsius och har slutat ladda.

Inga lampor

Batterifel, ikonen (

) visas i skärmen. Prova att ta ur laddaren
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3. Kom i gång i 5 steg
1 Sätt i SIMkort och minneskort.
Innan du börjar, se till att telefonen är avstängd
1. Öppna batteriluckan: Tryck på knappen som håller
batteriluckan och lyft försiktigt enligt bild.

2. Ta bort batteriet: Ta bort batteriet genom att lyfta det
från botten enligt bild.

3. Sätt i SIMkort: Lyft upp SIMkorts hållaren och sätt i SIM
kortet i hållaren med kontaktytorna nedåt. Tryck försiktigt
ned hållaren.
4. Sätt i minneskort (Mini SD): Sätt i minneskortet med
kontaktytorna nedåt.
5. Sätt tillbaka batteri och batterilucka.
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2 Ladda batteriet
Nya batterier levereras delvis laddade. Innan du kan använda din telefon behöver du
montera och ladda ditt batteri. För att montera batteriet, ta bort batteriluckan och sätt i
batteriet med polerna mot kontakterna på telefonen. Sätt sedan tillbaka batteriluckan.
Vissa batterier får bäst prestanda efter flera upp och ur laddningar. Du kan ladda ditt batteri
på två sätt:
• Anslut telefonen till din AC adapter.
• Anslut telefonen till USB kabel och ladda genom din PC.

3 Starta telefonen
Tryck och håll ned på/av knappen.

På/av knapp
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4 Installera ActiveSync
ActiveSync synkroniserar information mellan din telefon och din PC och håller informationen
uppdaterad på båda enheterna. Innan du ansluter telefonen till en PC måste du intstallera
ActiveSync på PC’n. ActiveSync är redan installerad på din telefon.
1. Sätt i komma-i-gång skivan i din PC
2. Följ instruktionerna i installationsguiden på skärmen för att installera ActiveSync.
3. Anslut USB kabeln till telefonen och anslut den till USB porten på din PC.
4. Starta din telefon. När din PC känner av en USB anslutning startas ActiveSync
Synchronization Setup Wizard. Följ instruktionerna på skärmen och välj de objekt du vill
synkronisera.

5 Ringa ett samtal
Ringa ett samtal
Innan du kan ringa ett samtal med din telefon,se till att du har ett SIM kort monterat och
tillräckligt laddat batteri.
• Ange det nummer du vill ringa med knappsatsen och tryck sedan grön lur.
• För att avsluta samtalet, tryck röd lur.

Grön lur

Röd lur
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4. Sätt upp e-post konto och skicka ett meddelande.
Din telefon kan sättas upp för att skicka och ta emot e-post från Outlook, Hotmail, POP3 och IMAP4
konton.

Sätta upp POP3/IMAP4 e-post konton

1. I startläge, klicka Start > Meddelandefunktion och välj Outlook E-post.
2. Tryck Meny > Alternativ > Nytt konto.
3. I Ditt namn, skriv in det namn som kommer att synas då du skickar mail.
4. I E-post adress, skriv in den e-post adress du kommer att använda.
5. Välj Försök att hämta e-post inställningar från Internet and click Nästa.
6. Auto Setup hjälper dig att ladda hem lämpliga server inställningar, tryck sedan slutför.

Skicka ett e-post meddelande

1. I statläge, klicka Start > Meddelandefunktion.
2. Välj ett e-post konto , eller välj Text Meddelanden. tryck sedan Välj.
3. Tryck Nytt.
4. Skriv in önskad e-postadress eller telefonnummer till en eller flera mottagare, separera dem
med semikolon (;). För att komma åt adresser och telefonnummer från kontakter, tryck mitten
knappen på navigeringen när du står på raden Till och välj en mottagre i listan.
5. Skriv in meddelandet.
6. Tryck Skicka.
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5. Surfa på nätet
Din telefon levereras med Internet Explorer Mobile förinstallerad. Internet Explorer Mobile är en
fullfjädrad Internet läsare, optimerad för att användas i mobiltelefon.
Du kan också använda ActiveSync för att synkronisera Internet Explorers favoriter på din PC till din
telefon så att du kan använda dem med Internet Explorer Mobile också. För mer information, se
ActiveSync hjälp på din PC.

Öppna Internet Explorer

• I startläge, tryck Start > Internet Explorer.
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6. Ta en bild och skicka den
Ta foton och fånga videioklipp med ljud är enkelt med din telefons inbyggda kamera. För att starta
Kameran eller video inspelaren, gör något av följande:
• I startläge, tryck Start > Kamera.
• I startläge, tryck Start > Video Recorder.
• Tryck KAMERA knappen på din telefon
För att avsluta kameran eller videoinspelaren, tryck röd lur. (

).

Att ta ett foto

• I kamera skärmen [foto] , tryck Fånga in.
• Tryck KAMERA knappen eller mittenknappen på navigationen.

Spela in ett videoklipp

• I kamera skärmen [video] , tryck Fånga in.
• Tryck KAMERA knappen eller mittenknappen på navigationen video inspelningen. För att
stoppa inspelningen,tryck Stopp på kameraskärmen. Du kan också trycka KAMERA knappen
eller mitten knappen på navigeringen för att stoppa inspelningen.

Skicka bilder eller video från kameraprogrammet
1. Fånga en bild eller video med kameraprogrammet.
2. På förhandsvisnings bilden, tryck ikonen skicka (
post.

) för att skicka en fil med MMS eller e-

Om meddelandet skall skickas till en e.postadress, kommer den att skickas nästa gång du
synkroniserar din telefon. Om du väljer att skicka med MMS till en mobiltelefon, skickas den direkt.
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Använda Bilder&Video programmet
• Klicka Start > Bilder&Video.

• Efter att du fångat en bild, klicka på visa ikonen (
Bilder&Video.

) på förhandsvisningen för att starta

Bilder&Video programmet låter dig titta på bilder och spela upp videoklipp direkt i telefonen och
till och med se bilder i bildspel, skicka dem via Bluetooth, skicka dem via meddelandefunktionen,
editera dem eller sätta dem som bakgrund på telefonen.

Skicka bilder och videoklipp från B ilder&Video programmet
1. Välj den bilder eller det videoklipp du vill skicka.
2. Tryck Meny > Skicka.
3. På meddelande skärmen, välj Outlook e-post, MMS eller eventuellt tillagt konto. Ett nytt
meddelande skapas med filen bifogad.
4. Skriv in mottagrens e-postadress eller telefonnummer och tryck Skicka.
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7. Personifiera din telefon
Ställa in svarsläge

Du kan svara på inkommande samtal genom att trycka grön lur (
nummerknapprna eller genom att vika upp telefonen
1. I startläge, tryck Start > Inställningar > Telefon.
2. Tryck Svarsläge.
3. Välj Öppna för att svara eller Valfri knapp svarar.

) eller på vilken som helst av

Ställa in startsidan
Startsidan är startsidan för de flesta uppgifterna. Du kan få åtkommst till alla funktioner och
program från startsidan.
1. I startläge, tryck Start > Inställningar > Startsidan.
2. Under Startsidans layout, Färgschema, Bakgrundsbild, och Time out, välj det som passar
dig bäst och tryck Klart.

Ställa in språk, Nationella inställningar och regionala val
Du kan enkelt ändra språk, nationella inställningar, datumformat mm i din telefon, observera att
telefonen måste startas om efter ändring här.
1. I startläge, tryck Start > Inställningar > Nationella inställn.
2. Under Språk, välj det språk du föredrar.
3. Under Nationella Inställningar ställer du in regionen, datum format, tidsformat, tal och
valuta ställer in sig automatiskt efter detta. Tryck sedan klar.
Notera Du måste starta om telefonen för att dessa ändringar skall börja gälla.
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Ställa tid och datum
1. I startläge, tryck Start > Inställningar > Klocka och Alarm > Datum och Tid.
2. Under Tidszon, välj korrekt din tidszon.
3. Under Datum, ställ in dag/månad/år.
4. Under Tid, ställ timmar/minuter/sekunder.
5. Tryck Klart.

Ställa alarm
1. I startläge, tryck Start > inställningar > Klocka och Alarm > Alarm.
2. Under Alarm, välj Av/På för att välja om alarmet skall vara av eller på.
3. Under Larmtid, Ställ in den tid då du vill att alarmet skall ljuda.
4. Tryck Klart.
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8. Säkra din telefon
Det finns flera nivåer av säkerhet på din telefon. Du kan skydda din telefon från otillåtet
användande genom att sätta en PIN kod (Personal identification number). Denna kod ser till att
ingen kan ringa från din telefon. Du kan också sätta ett lösenord på hela telefonen så att ingen kan
komma åt informationen i den.

Aktivera SIM PIN

1. I startläge, tryck Start > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck Aktivera PIN-kod för SIM-kort.
3. Slå in din kod och tryck Klart.
Notera För att avbryta utan att ange en PIN-kod, tryck HEM knappen (huset)

Avaktivera SIM PIN

1. I startläge, tryck Start > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck Avaktivera PIN-kod för SIM-kort.
3. Slå in din kod och tryck Klart.

Låsa/Låsa upp knappsats
Då man låser knappsatsen inaktiveras alla funktioner för knapparna. Detta är bra då man vill slippa
oavsiktliga knapptryckningar då telefonen ligger i en ficka.
I startläge, tryck och håll ned HEM knappen (huset), och välj knapplås. Då knappsatsen är låst,
ändras vänster menyfält till Lås upp.
När knappsatsen är låst, tryck Lås upp och tryck

för att låsa upp knappsatsen.

Notera Du kan fortfarande ta emot samtal och ringa nödsamtal då knappsatsen är låst.
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Aktivera/Avaktivera telefonlås
Telefonlås är ännu en sökerhetsfunktion som gör att ingen kan använda telefonen utan rätt
lösenord. För att aktivera denna funktion:
1. I startläge, tryck Start > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck Aktivera lås.
3. Välj Fråga när enheten inte använts under, välj sedan hur lång tid det skall ta innan
telefonen automatiskt låser sig..
4. Välj lösenordstyp (Enkel PIN-kod eller Start alfanumerisk).
5. Välj ett lösenord och bekräfta det
6. Tryck Klart.
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9. Lär dig mer
För djupare information, se användarmanualen eller Microsoft® Windows Mobile™ Web sida (http://
www.microsoft.com/windowsmobile/smartphone/).
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