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Din enhed.................................
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1.1 Taster og stik
Headsetstik

Tænd/
sluk-tast
Lydstyrke
op/ned

Frontkamera

Tilbageknap
Startknap
4

Knappen
Seneste
apps

Bagsidekamera
C

D

E

Tilbage-knap
• Tryk for at gå tilbage til det forrige skærmbillede,
eller lukke en dialogboks, indstillingsmenu,
meddelelsespanelet osv.
Startknap
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen fra
en applikation eller et skærmbillede.
• Tryk længe for
at aktivere Google Assistent.
1
Du kan få hjælp, såsom rutevejledning og
oplysning om restauranter baseret på det
indhold, der er på skærmen.
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Knappen Seneste Apps
• Tryk for at se programmer, du har haft adgang
til for nylig.

5

Tænd/sluk-tast
• Tryk på: Lås skærmen/lys skærmen op.
• Tryk længe: Få vist pop op-menuen, hvor du
kan vælge mellem Genstart/Sluk/Flytilstand
• Tryk længe påTænd/sluk- og Lydstyrketasterne for at tage et screenshot.
• Tryk på Tænd/sluk-tasten i 10 sekunder for at
gennemtvinge en genstart.
Lydstyrke-taster
• Justér medielydstyrken, mens du lytter til
musik eller en video eller streamer indhold.
• Bruges til at slå lyden for ringetonen fra for et
indgående opkald.
• Mens du bruger appen Kamera, skal du trykke
på tasterne Lydstyrke op eller ned for at tage
et billede eller tryk længe for at tage flere
billeder.
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1.2 Kom godt i gang
1.2.1

Opsætning

Indsæt eller fjern dit microSD-kort.

D

roS

Mic

Opladning af batteriet

Vi råder dig til at oplade batteriet helt ( ). Status for
opladning indikeres med en procent visning på skærmen.
Procentdelen stiger, eftersom tabletten oplades.
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 ræk opladeren ud af stikket, når batteriet er fuld
T
opladet, reducer tiden for baggrundslys, sluk for
Wi-Fi, GPS, Bluetooth eller apps, der kører i
baggrunden osv. På denne måde nedsætter du
strømforbruget og undgår energispild.

1.2.2

Sådan tænder du din tablet

Hold knappen Tænd/sluk nede, indtil tabletten tænder,
lås om nødvendigt din tablet op (stryg, pinkode,
adgangskode eller mønster), og bekræft. Startskærmen
vises.
Hvis du ikke kender din PIN-kode, eller hvis du har
glemt den, så kontakt din netværksudbyder. Sørg for at
holde din PIN-kode sikker.

1.2.3

Sådan slukker du din tablet

Tryk længe på Tænd/sluk knappen, indtil der
fremkommer et valg og vælg derefter Sluk.

1.3 Startskærm
Du kan anbringe alle de elementer (applikationer,
genveje, mapper og widgets), du bedst kan lide eller
bruger oftest, på startskærmen, så du hurtigt kan få
adgang til dem. Tryk på Start tasten for at skifte til
startskærmen.
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2

3

1
4
5

1

Statuslinje
• Status/Meddelelsesindikatorer
• Stryg ned for at åbne panelet Meddelelser.

4

Google Søgelinje
• Tryk på 2 for at gå til tekstsøgningsskærmen
• Tryk på 3 for at gå til stemmesøgningsskærmen

5

Applikationer i favoritbakke
• Gå ind i applikationen.
• Tryk længe for at flytte eller fjerne applikationer.

Roter skærm automatisk
Fra applisten tryk på Indstillinger > Display > Roter
skærm automatisk for at aktivere funktionen.

1.3.1

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Tryk på
Hvis du vil have adgang til en applikation, skal du trykke
på den med din finger.
9

Tryk og hold
Tryk længe på et element for at gå til de tilgængelige
indstillinger for elementet. Vælg, for eksempel, en
kontakt under Kontakter, tryk og hold på kontakten og
en liste med muligheder vises.
Træk
Tryk og hold på et emne og træk det til en anden
placering.
Skyd/stryg
Skyd skærmen for at rulle op og ned i applikationer,
billeder, websider. Du kan også skyde skærmen vandret.
Bladre
Det minder om at skubbe, men flicking er en lettere og
hurtigere bevægelse.
Knibe/sprede
Anbring to fingre på skærmens overflade, og træk dem
fra hinanden eller sammen for at ændre størrelsen på et
element på skærmen.
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Tabletten understøtter også zoom med én finger i
Galleri. Dobbelttryk på skærmen for at zoome ind/ud.
Roter
Skift automatisk skærmens retning fra stående til
liggende, ved at vende tabletten sidelæns for at have
en bedre skærmvisning.

1.3.2

Statuslinje

Fra statuslinjen kan du se både tabletstatus (på højre
side) og meddelelsesoplysninger (på venstre side).
Stryg statuslinjen ned for at få vist meddelelser, og stryg
ned igen for at gå ind i panelet Hurtige indstillinger.
Stryg op for at lukket det.
Meddelelsespanel
Stryg ned på statuslinjen for at åbne panelet Meddelelse
for at læse detaljerede oplysninger.

Slet alle meddelelser
(løbende
notifikationer
forbliver)
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Panelet Hurtige indstillinger
Stryg ned på statuslinjen to gange for at få adgang
til panelet Hurtige indstillinger, hvor du kan aktivere
eller deaktivere funktioner eller ændre tilstande ved at
trykke på ikonerne.

1.3.3

Låsning og oplåsning af din skærm

For at beskytte din tablet og dit privatliv kan du låse
tabletten med et mønster, PIN-kode eller adgangskode
osv.
Sådan opretter du et mønster til oplåsning af skærmen
• Fra Startskærmen, tryk på Indstillinger > Sikkerhed
> Skærmlås.
• Indstil dit eget mønster.
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Sådan låses tabletskærmen
Hvis tabletten forbliver inaktiv i en periode, låses
skærmen automatisk og skifter til dvaletilstand for at
spare strøm. Gå til Indstillinger > Vis > Dvaletilstand og
vælg en timeoutperiode for skærmen. Du kan også låse
skærmen manuelt ved at trykke på Tænd/sluk-tasten
én gang.
Sådan oplåses tabletskærmen
Tryk én gang på tasten Tænd/sluk for at tænde
skærmen, stryg op og lås skærmen op med den metode,
du har indstillet.
Hvis du har valgt Stryg som skærmlås, kan du trykke
på tasten Tænd/sluk for få skærmen til at lyse op, og
derefter stryge opad for at låse skærmen op.

Skub for at låse
skærmen op
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1.3.4

Gør startskærmen personlig

Tilføj
Du trykke længe på en mappe, en applikation eller
en widget og trække elementet til din foretrukne
startskærm.
Flyt
Tryk længe på et emne, træk det til den ønskede
placering og slip derefter. Du kan flytte elementer
både på startskærmen og i bakken med favoritter. Hold
ikonet på venstre eller højre kant af skærmen ned for at
trække elementet til en anden startskærm.
Fjern
Tryk længe på et emne nede og træk det over på Fjern
ikonet, og slip derefter.
Opret mapper
For at forbedre organiseringen af genveje eller apps på
startskærmen og bakken med Favoritt er, kan du føje
dem til en mappe ved at stable et element oven på et
andet. Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du åbne den
og trykke på mappens titellinje for at indtaste et nyt
navn.
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Gør baggrunden personlig
Tryk længe på et tomt område på startskærmen, og tryk
derefter på Baggrunde for at indstille baggrunden.

1.3.5

Widgets og senest anvendte
programmer

Konsultér widgets
Tryk længe på et tomt område på startskærmen og tryk
derefter på Widgets for at vise alle widgets.
Tryk den valgte widget og træk den til den ønskede
skærm.
Se seneste brugte applikationer
Hvis du vil se de senest anvendte apps, så tryk på
tasten Seneste apps.
. Tryk en miniature i vinduet for
at åbne den relaterede applikation.

Tryk på en miniature, og stryg opad for at lukke en
applikation.
15

Tryk på Ryd alt i bunden af skærmen for at lukke alle de
kørende programmer.

1.3.6

Justering af lydstyrke

Brug af lydstyrketasten
Tryk på tasten Lydstyrke for at justere lydstyrken.
Sådan aktiverer du vibrationstilstanden. Tryk på tasten
Lydstyrke ned, indtil tabletten er indstillet til lydløs.
Bruge indstillinger-menuen
Fra Startskærmen tryk på Indstillinger > Lyd for at
indstille lydstyrke for Ringetone, medier, meddelelser,
alarmer osv.
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2

Tekstindtastning......................

2.1 Brug af skærmtastaturet
Indstillinger for skærmtastaturet
Gå til Indstillinger > System > Sprog og input > Virtuelt
tastatur, tryk på det tastatur, du vil indstille, og en
række indstillinger bliver tilgængelige.
Tilpas retningen for skærmtastaturet
Vend tabletten sidelæns eller på højkant for at tilpasse
retningen for skærmtastaturet. Du kan justere det ved
at ændre indstillingerne (Tryk på Indstillinger > Visning
> Roter skærm automatisk).

2.1.1

Gboard
1

1

3
4

2

1

Indtast tekst eller tal.

2

T
 ryk længe for at vælge symboler.
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3

kift mellem "abc/Abc" -tilstand. Tryk hurtigt to
S
gange for altid at skifte til “ABC” -tilstand.

4

S
 kift mellem symbol- og numerisk tastatur.

2.2 Tekstredigering
Du kan redigere tekster, du har indtastet.
• Tryk længe eller dobbelt tryk i de tekster, du vil
redigere.
• Træk fanerne, mens du ændrer den fremhævede
markering.
• Følgende valgmuligheder vises: Klip, Kopier, Del og
Marker alt.
• Hvis du tidligere har klippet eller kopieret tekst, kan
du trykke på fanen for at få vist Sæt ind, som giver
dig mulighed for indsætte teksten på den aktuelle
placering.
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3

Kontakter .................................

3.1 Kontakter...................................................
Kontakter giver hurtig og nem adgang til den kontakt,
du gerne vil finde.
Du kan få vist og oprette kontakter på din telefon og
synkronisere dem med dine Gmail-kontakter eller andre
applikationer.

3.1.1
Tryk på

Konsultér dine Kontakter
fra App-skuffen for at se dine kontakter.
2
3

1

4

1

Viser menuen for kontaktlistemuligheder

2

T
 ryk for at søge i kontakter

3

Tryk længe for at vælge kontakt(er) at slette

4

Tilføj ny kontakt
19

Slettede kontakter fjernes også fra andre
programmer på tabletten eller nettet næste gang
du synkroniserer din tablet.

3.1.2
Tryk

Tilføjelse af en kontakt
i kontaktlisten, for at oprette en ny kontakt.

Du skal indtaste kontaktens navn og andre
kontaktoplysninger. Rul op og ned på skærmen for at
flytte fra et felt til et andet.
1
3
2

1

T
 ryk på dette ikon for at gemme, når du er færdig

2

V
 ælg et billede eller tag et foto til kontakten

3

T
 ryk for ar åbne tilgængelige etiketter

Tilføj til/Fjern fra Favoritter (1)
For at tilføje en kontakt til favoritter, kan du trykke en
kontakt for at se kontakt detaljer og tryk så på
for at
tilføje kontakten til favoritter.
(1)

Kun tabletkontakter og kontokontakter kan føjes til
Favoritter.
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For at fjerne en kontakt fra favoritter, tryk
kontaktdetalje-skærmen.

3.1.3

på

Redigere dine Kontakter

For at redigere kontaktinformation, tryk
kontaktdetalje-skærmen.

på

Tryk på GEM for at gemme, når du er færdig.

3.1.4 Import, eksport og deling af kontakter
Denne tablet gør dig i stand til at importere kontakter
fra den internationale hukommelse på din tablet og
eksportere dine tabletkontakter via en .vcf-fil med
henblik på deling med andre.
Sådan importerer du kontakter:
for at åbne
Fra skærmen Kontakter trykker du
menuen med valgmuligheder. Tryk Indstillinger >
Import, og importer så kontakter fra .vcf-filer til den
internationale hukommelse.
Sådan eksporterer du og deler kontakter:
for at gå til menuen
Fra skærmen Kontakter tryk
med valgmuligheder. Tryk Indstillinger > eksport >
GEM. Kontakterne vil eksportere til en .vcf-fil før SAVE.
Du kan dele en enkelt kontakt eller flere kontakter
med andre ved at sende kontaktens vCard til dem via
Bluetooth, Gmail osv.
21

og Del
Tryk længe på en kontakt, du vil dele, tryk på
på skærmen med kontaktdetaljer, og vælg derefter den
app, der skal foretage denne handling.

3.1.5

Viser kontakter

Tryk
og derpå Indstillinger, vælg Sorter efter >
Fornavn eller Efternavn for at sortere kontaktlisten.
Samt visning af kontakternes navn med Fornavn først
eller Efternavn først via menuen Navneformat .

3.1.6

Synkronisering af kontakter i flere konti

Kontakter, data eller andre oplysninger kan synkroniseres
fra flere konti, afhængigt af de programmer, der er
installeret på tabletten.
fra kontaktlisten og
For at tilføje en konto, tryk på
tryk på Indstillinger > Konti, eller fra applisten, derefter
Indstillinger > Konti > Tilføj konto.
Det kræves, at du vælger den kontotype, du tilføjer,
som Google, Duo, Exchange osv.
Som ved andre konto-opsætninger skal du indtaste
detaljeret information, såsom brugernavn, adgangskode,
osv.
Du kan fjerne en konto og alle tilhørende oplysninger
fra tabletten. Tryk den konto du ønsker at slette > Vælg
FJERN KONTO.
22

Automatisk synkronisering
Tryk på Synkroniser data automatisk på skærmen
Konti, og når den er aktiveret, vil alle ændringer til
oplysninger på tabletten eller online automatisk blive
synkroniseret med hinanden.
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4

Kalender, ur, og
lommeregner............................

4.1 Kalender
Brug kalenderen til at holde styr på vigtige møder,
aftaler, osv.
Hvis du vil se kalenderen og oprette begivenheder, skal
du åbne mappen Google-apps fra startskærmen og
derefter trykke på Kalender.

4.1.1

Multitilstand visning

Du kan vise Kalender med Tidsplan, Dag, Uge, eller
for at vælge.
Måned, tryk på

4.1.2

Sådan oprettes nye begivenheder

Du kan tilføje nye begivenheder fra enhver
Kalendervisning.
• Tryk på .
• Udfyld alle nødvendige oplysninger for denne nye
begivenhed. Hvis det er en heldags begivenhed, kan
du vælge Hele dagen.
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• Invitér gæster til begivenheden. Indtast e-mail
adresser på de gæster, du ønsker at invitere, opdelt
med komma. Så vil alle gæster få en invitation fra
Kalender og E-mail.
• Tryk på Gem fra toppen af skærmen, når du er færdig.
Hvis du hurtigt vil oprette en begivenhed fra
ugevisningsskærmbillederne, skal du trykke på et tomt
sted for at vælge et målområde, som derefter vil dreje
og derefter trykke på ikonet for at oprette den nye
begivenhed.

4.1.3

At slette eller redigere en begivenhed

For at slette eller redigere en begivenhed skal du trykke
på begivenheden for at åbne dens detaljeskærm. Tryk
på
for at redigere begivenheden eller tryk på og
derefter Slet for at slette.

4.1.4

Begivenhedspåmindelse

Hvis der er indstillet en påmindelse for en begivenhed,
blive vist på
vil ikonet kommende begivenhed
Statuslinjen, som en underretning når tiden for
påmindelsen kommer.
Stryg ned på statuslinjen for at åbne panelet Meddelelse
og trykke på et begivenhedsnavn for at få vist listen
over kalendermeddelelser.
25

Tryk på knappen Tilbage for at beholde påmindelser,
der venter på statuslinjen og Meddelelsespanelet.

4.2 Ur
Din tablet har et indbygget ur. Skub op på startskærmen
og tryk på Ur.

4.2.1

Ur

For at se verdensuret, tryk på
Tryk på

4.2.2

på Tid-skærmen.

for at tilføje en tidszone.

Alarm

Fra Ur-skærmen, tryk

for at gå til skærmen Alarm .

Tryk på

for at aktivere alarmen.

Tryk på

for at tilføje en ny alarm:

Tryk på en eksisterende alarm og at gå ind i
redigeringsskærmen.
Tryk på

for at slette den valgte alarm.
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4.2.3

Timer

Fra Ur-skærmen, tryk

for at gå til skærmen Timer .

• Indtast tidspunkt. Tiden skal indtastes i rækkefølgen
time, minut og sekunder.
• Tryk

for at starte nedtællingen.

Pause/afspil

4.2.4

Stopur

Fra Tid-skærmen, tryk
• Tryk

for at gå til Stopur-skærmen.

for at starte Stopuret.

• Tryk på Omgang for at vise en liste over poster i
henhold til den opdaterede tid.
for at stoppe totalen og omgangstiden.
• Tryk på
.
Disse genstarter først, når der trykkes på
• Tryk på Nulstil for at slette posten.
27

• Tryk på Del for at dele den.

4.2.5

Justér urindstillinger

Tryk på og derefter på Indstillinger for at få adgang til
Ur- og Alarm -indstillinger.

4.3 Lommeregner
Hvis du vil løse matematiske problemer med
Lommeregner, skal du stryge op fra startskærmen og
derefter trykke på Lommeregner.
Der er to paneler til rådighed: Grundpanelet og
eller
for at skifte mellem
avanceret panel. Tryk
paneler og vælg en af følgende to måder:

Tryk på

for at slette alle på én gang.
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5

Multimedieapplikationer......

5.1 Kamera

Før brug af kameraet, skal du sørge for, at du har fjernet
det beskyttende objektivdæksel, for at undgå det
påvirker din billedkvalitet.
på
For at tage et foto eller video, tryk på
startskærmen.

2

3

1

4
1

S
 kifte mellem front- og bagkamera

2

 pred fingrene for at zoome ind, eller knib fingrene
S
sammen for at zoome ud,

3

V
 is de fotos eller videoer, du har taget

4

Tag et foto
29

Sådan tager du et foto
for at optage. Fotoet gemmes automatisk. Du
Tryk
kan også trykke lang tid på
for at optage et burst
shots.
Sådan optager du en video
Tryk på VIDEO for at ændre kameratilstand til video,
tryk derefter på
for at starte videooptagelse. Du kan
også trykke på det venstre ikon
for at tage et billede
under videooptagelse.
Tryk på
for at sætte videooptagelse på pause, og
tryk på
for at fortsætte. Tryk
for at stoppe
optagelsen. Videoen gemmes automatisk.

5.2 Fotos
Fotos fungerer som en medieafspiller, så du kan se fotos
og afspille videoer. Hertil kommer et sæt yderligere
handlinger til billeder og videoer, der er tilgængelige
efter dit valg.
For at se de fotos, du har taget, glid op fra startskærmen,
og tryk derefter på Fotos.
Billeder og videoer vises efter album.

30

Vælg foto til
yderligere
bearbejdelse.

Arbejde med billeder
Find det billede, du vil arbejde på, og tryk på billedet for
at komme ind i fuldskærmsbilledvisning.
Tryk på
Tryk

for at dele billedet.
for at slette dette billede.

vælg Indstil som for at indstille billedet som
Tryk
Kontaktfoto eller Baggrund.
Tryk

for at redigere billedet eller videoen.
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Batchhåndtering
Fotos har en multi-valgfunktion, så du kan arbejde med
billeder/videoer i batchtilstand.
På skærmen Fotos tryk længe på et billede eller video
for at aktivere batchtilstand, derefter tryk på videoer/
for at
billeder, du ønsker at arbejde med. Tryk på
slette de valgte filer. Tryk på
for at dele de valgte
filer.

32

6

Andre......................................

6.1 Supportcenter
Supportcenter hjælper dig med at lære mere om varme
ofte stillede spørgsmål, betjeningsvejledning, fejlfinding
osv. Du kan også give os tilbagemeldinger via dine
kommentarer gennem det.

6.2 Andre apps (1)
De foregående programmer i dette afsnit er
forudinstalleret på din tablet. For at læse en kort
introduktion af de forudinstalleret programmer fra
tredjepart, henvises til indlægssedlen, der fulgte
med tabletten. Hvis du vil hente og installere flere
programmer fra tredjepart, skal du bruge Google Play
Store-programmet.

(1)

Appens tilgængelighed afhænger af land og udbyder.
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7

Google-applikationer.........

Google-programmer er forudinstalleret på din tablet for
at forbedre arbejdseffektiviteten og hjælpe dig med at
nyde livet.
Denne manual introducerer kort programmerne.
For detaljerede funktioner og brugervejledninger,
se relaterede hjemmesider eller introduktioner i
applikationerne.
Det anbefales, at du registrerer dig på en Google-konto
for at få fuld funktionalitet.

7.1 Chrome
En webbrowser, du kan surfe på internettet med.
Dine bogmærker, browserdata og indstillinger på tværs
af alle enheder, hvor browseren er installeret, kan
synkroniseres med din Google-konto.
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7.2 Gmail
Som Googles webbaserede e-mailtjeneste konfigureres
Gmail, når du første gang konfigurerer din tablet. Med
dette program kan du sende og modtage e-mails,
administrere e-mails med etiketter, arkivere e-mails osv.
E-mails kan automatisk synkroniseres med din Gmailkonto.

7.3 Kort
Google Maps tilbyder satellitbilleder, vejkort, 360°
panoramaudsigt over gader, realtid trafikforhold, og
ruteplanlægning til rejser til fods, i bil eller offentlig
transport. Ved at bruge denne applikation kan du få
din egen placering, søge efter et sted, og få foreslået
ruteplanlægning til dine ture.

7.4 YouTube
YouTube er et online videodelingsprogram, hvor brugere
kan uploade, se og dele videoer. Tilgængelige indhold
omfatter videoklip, tv-klip, musikvideoer og andet
indhold, såsom video-blogging, korte originale videoer
og uddannelsesmæssige videoer. Det understøtter
en streamingfunktion, der giver dig mulighed for at
begynde at se videoer næsten lige så snart de begynder
at downloade fra internettet.
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7.5 Play Store
Fungerer som den officielle app store til Androidstyresystemet, der giver brugerne mulighed for at
gennemse og downloade applikationer og spil.
Applikationer er enten gratis eller koster penge.
I Play Store søges efter den app, du har brug for, den
downloades og derefter følges installationsvejledningen
for at installere appen. Du kan også afinstallere,
opdatere en app og administrere dine downloads.

7.6 Duo
En mobilapp til videochat. Med telefonnumrene
verificeret kan brugerne let foretage videoopkald til
deres kontakter.
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8

Indstillinger...........................

Hvis du vil gå til Indstillinger, skal du stryge op fra
startskærmen og vælge Indstillinger.
Du kan også stryge ned fra meddelelsespanelet og
trykke på .

8.1
8.1.1

Netværk og internet
Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til internettet, når tabletten
er inden for et trådløst netværks rækkevidde.
Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et
trådløst netværk
• Tryk på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi.
• Aktiver
.
• Når Wi-Fi er slået til vil de detekterede netværk blive
vist.
• Tryk på et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til
det. Hvis det valgte netværk er sikret, skal du angive
en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger
(du bør kontakte netværksoperatøren for at få flere
oplysninger). Tryk på TILSLUT når du er færdig.
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For at tilføje til et Wi-Fi-netværk
Når Wi-Fi er aktiveret, kan du tilføje nye Wi-Fi-netværk
i henhold til dine præferencer.
• Tryk på Indstillinger > Netværk og internet > Wi-Fi.
• Tryk på Tilføj netværk.
• Indtast navnet på netværket og al påkrævet
netværksinformation.
• Tryk på GEM.
For at glemme til et Wi-Fi-netværk
Følgende trin forhindrer automatiske forbindelser til
netværk, som du ikke længere ønsker at bruge.
• Tænd Wi-Fi, hvis det ikke allerede er tændt.
• På skærmen Wi-Fi, tryk på navnet på den gemte
netværk.
• Tryk GLEM i den dialog der åbnes.

8.1.2

Dataforbrug

Databesparelse
Gå til Indstillinger > Netværk & internet > Dataforbrug
for at aktivere Databesparelse. Du kan reducere
dataforbruget ved at forhindre nogle apps i at sende
eller modtage data i baggrunden.
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8.1.3

Hotspot & deling

Hvis du vil dele telefonens dataforbindelse via USB
og Bluetooth, skal du gå til Indstillinger > Netværk
& internet > Hotspot & deling for at aktivere disse
funktioner.

8.1.4

VPN

Virtuelle private netværk (VPN) giver dig mulighed
for at oprette forbindelse til ressourcerne i et
sikkert lokalt netværk uden for dette netværk. VPN
er almindeligt anvendt af virksomheder, skoler og
andre institutioner, så deres brugere kan få adgang til
lokale netværksressourcer, når de ikke er i pågældende
netværk, eller når tilsluttet til et trådløst netværk.
For at tilføje en VPN
• Tryk på Indstillinger > Netværk og internet > VPN
og tryk så på .
• I skærmen, som åbnes, skal du følge instruktionerne
fra din netværksadministrator for at konfigurere hver
komponent i VPN-indstillingerne.
• Tryk på GEM.
VPN føjes til listen på skærmen VPN-indstillinger.
Før et VPN tilføjes, skal du indstille en skærmlås
for din tablet.
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For at tilslutte/afbryde forbindelsen til et VPN
For at tilslutte til et VPN:
• Tryk på Indstillinger > Netværk & internet > VPN.
• De VPNer, du har tilføjet, er anført. Tryk på den VPN,
du vil forbinde til.
• I den dialogboks, der åbnes, skal du indtaste de
krævede loginoplysninger og trykke FORBIND.
For at tilslutte/afbryde fra en VPN
• Tryk på den VPN, du vil frakoble. I den dialogboks,
der åbnes, tryk på FRAKOBL.
Sådan kan du redigere/slette en VPN
For at redigere et VPN:
• Tryk på Indstillinger > Netværk & internet > VPN.
• De VPNer, du har tilføjet, er anført. Tryk på ikonet
ud for det VPN, du vil redigere.
• Efter redigering skal du trykke på GEM.
For at slette et VPN:
• Tryk på ikonet
ved siden af det valgte VPN, og
tryk derefter på GLEM for at slette det.
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8.1.5

Flytilstand

Tænd for Flytilstand
for på én gang at deaktivere
alle trådløse forbindelser, herunder Wi-Fi, Bluetooth
med flere.

8.1.6

Privat DNS

Tryk for at vælge privat DNS-tilstand.
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8.2
8.2.1

Bluetooth & enhedsforbindelse
Bluetooth

Bluetooth
er
en
kortrækkende
trådløs
kommunikationsteknologi, som du kan bruge til at
udveksle data, eller oprette forbindelse til andre
Bluetooth-enheder til forskellige anvendelser.
Sådan aktiveres Bluetooth
• Tryk Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse
> Bluetooth.
• Aktiver Bluetooth
.
Dit enhedsnavn og andre tilgængelige enheder vises på
skærmen.
Sådan omdøber du din enhed
• Tryk Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse
> Bluetooth.
• Tryk på Enhedens navn.
• Indtast et navn og tryk på OMDØB for at bekræfte.
Sådan parres/forbindes tabletten med en Bluetoothenhed
For at udveksle data med en anden enhed, skal
du aktivere Bluetooth og parre tabletten med den
Bluetooth-enhed, som du ønsker at udveksle data med.
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• Tryk Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse
> Bluetooth.
• Tryk på + Par ny enhed.
• Tryk på den Bluetooth-enhed, du ønsker din tablet
skal parres med på listen.
• En dialog vil poppe op, tryk PAR for at bekræfte.
• Hvis parringen lykkes, forbindes din tablet med
enheden.
Sådan ophæves pardannelsen fra en Bluetooth-enhed
• Tryk
ved siden af den enhed, du vil ophæve
pardannelsen fra.
• Tryk GLEM for at bekræfte.

8.2.2

Sådan caster du

Denne funktion kan sende indholdet fra din tablet til
TV eller andre enheder, der understøtter video over
Wi-Fi-forbindelse.
• Tryk Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse
> Cast.
• Tryk på navnet på den enhed, du vil forbinde til.
Bemærk: Din enhed skal først tilsluttes Wi-Fi-netværket,
inden denne funktion kan bruges.

43

8.2.3

USB

Med USB-kablet kan du overføre mediefiler og andre
filer mellem intern hukommelse og en computer. Tryk
Indstillinger > Bluetooth & enhedsforbindelse > USB.
Vælg Overfør filer eller Overfør billeder (PTP)

8.2.4

Udskrift

Tryk på Udskrift for at aktivere Udskriftstjenester. Du
kan vælge standardudskrifttjenesten eller vælge Tilføj
tjeneste.

8.3

Skærm

I denne menu kan du tilpasse din skærms lysstyrke,
baggrund, dvaletilstand, skriftstørrelse osv.
Tryk på Roter skærm automatisk for at rotere skærmens
indhold når enheden roteres.

8.4 Startskærm & baggrunde
I denne menu kan du administrere din startskærm, skifte
baggrund, personalisere startskærmindstillingerne, vise
eller ikke vise meddelelser om låst skærm osv.

8.5

Lyd

Tryk for at justere ringetoner for opkald og meddelelser,
musik og andre lydindstillinger.
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8.6 Avancerede funktioner
I denne menu kan du indstille bevægelser for hurtig og
bekvem betjening.

8.7 Smart Manager
Smart Manager sikrer, at din telefon fungerer i topform
ved automatisk at scanne og optimere dataforbruget
for at bevare batteriniveauet, administrere hukommelse
og beskytte mod sikkerhedstrusler. Du kan også udføre
nogle manuelle indstillinger for yderligere optimering

8.8

Sikkerhed

• Skærmlås
Skærmlås Vælg én metode, f.eks. Stryg, Mønster,, PINkode eller Adgangskode for at låse skærmen op.
• Smart lås
Smart Lock holder din enhed ulåst, når den er sikker hos
dig, og låst, når den registrerer, at den er blevet sat ned.
• Andre
Du kan også indstille Enhedshåndtering, Skærmpinning,
osv. i Indstillinger > Sikkerhed.
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8.9

Placering

Tryk for at angive, om en app skal have adgang
til enhedens placering. Du kan indstille at tillade
kontinuerlig adgang, eller kun mens appen er i brug.

8.10 Privatliv
For at beskytte dine personlige oplysninger kan du
indstille en app til at få adgang til din placering,
opkaldslogfiler, kontakter osv. Også om du vil eller
ikke vil vise adgangskoder eller vælge de aktiviteter og
oplysninger, du vil have Google til at gemme.

8.11 Apps
Tryk for at vise detaljer om programmer installeret på
din tablet for at styre deres dataforbrug eller tvinge
dem til at standse.
I menuen App-tilladelser i en applikation kan du give
tilladelser til appen, såsom at give appen adgang til
Kamera, Kontakter, Placering osv.

8.12 Opbevaring
Brug disse indstillinger til at overvåge den samlede og
tilgængelige plads på din tablet og dit microSD-kort.
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8.13 Konti
Tryk for at tilføje, fjerne og administrere din e-mail
og andre understøttede konti. Du kan også bruge
disse indstillinger til at styre, hvordan og hvorvidt alle
applikationer sender, modtager og synkroniserer data
med deres egne tidsplaner, og om alle applikationer kan
synkronisere brugerdata automatisk.
Tryk Tilføj konto for at tilføje en konto for den valgte
app.

8.14 Digital trivsel & forældrekontrol
I denne menu kan du finde, hvor meget tid du har brugt
på tabletten og endda på hver app. Du kan tilpasse
tidsgrænsen for brug af tabletten, så du har et sundt
og afbalanceret liv. Desuden er forældre i stand til
at begrænse deres børns brugstid til at styre deres
browsing vaner.

8.15 Google
Tryk for at konfigurere
tjenesteindstillinger.

din

Google-konto

og

8.16 Tilgængelighed
Brug indstillingerne for tilgængelighed til at konfigurere
eventuelle tilgængelighed-plugins, du har installeret på
din tablet.
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8.17 System
8.17.1 Om tabletten
Dette indeholder information som enhedsspecifikationer,
Juridisk information, Modelnummer, Build-nummer osv.

8.17.2 Sprog & input
Tryk
for
at
konfigurere
sprogindstillinger,
skærmtastaturet, Stavekontrol, markørens hastighed
osv.

8.17.3 Dato & tid
Brug Dato & tid-indstillingerne til at skræddersy dine
præferencer for, hvordan dato og tid bliver vist.

8.17.4 Sikkerhedskopiering
Slå
til for at sikkerhedskopiere tablettens
indstillinger og andre programdata til Google-servere.
Hvis du udskifter din tablet, gendannes de indstillinger
og data, du har sikkerhedskopieret, på den nye tablet,
når du logger ind med din Google-konto.

8.17.5 Nulstil
Tryk for at nulstille Wi-Fi, Mobildata og Bluetooth,
Nulstille apppræferencer eller Slette alle data.

8.17.6 Regulering & sikkerhed
Tryk for at vise produktinformation.
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9
9.1

 å mest muligt ud af din
F
tablet......................................
FOTA-opgradering

Brug
FOTA
(Firmware
Over
The
Air)
opgraderingsværktøjet til at opdatere din tablets
software. Hvis du vil have adgang til Odateringer fra
applisten, skal du trykke på Indstillinger > System >
Systemopdatering.
Hvis du vil opdatere systemet, tryk på SØG EFTER
OPDATERINGER, og når det er færdigt, har din tablet
den seneste version af softwaren.
Under download eller opdatering via FOTA må du ikke
ændre standardlageret, da dette kan give problemer i
forhold til at finde de korrekte opdateringspakker.
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10 Tilbehør.................................
Standardtilbehør
1. Oplader
2. USB-kabel
3. Lynvejledning
4. Folder med information om produktsikkerhed
• Tilbehør afhænger af landet.

50

11 Fejlfinding.............................
Før du kontakter servicecenteret, er her nogle forslag,
der hjælper dig med at fejlfinde på din enhed:
• For optimal drift skal batteriet oplades helt.
• For at forbedre tablettens ydeevne skal du fjerne
unødvendige filer eller programmer på din tablet.
• Opdater din tablets software, gå til Indstillinger >
System > Systemopdatering.
• Nulstil din tablet via Slet alle data (nulstilling til
fabriksindstillinger). Tryk Indstillinger > System
- Nulstil - Nulstil fabriksdatanulstilling. En anden
metode er at holde tasterne Tænd/sluk og Lydstyrke
op nede på samme tid, når din tablet er slukket. Alle
dine data på din tablet vil gå tabt permanent. Det
anbefales kraftigt, at sikkerhedskopiere din tablets
data fuldt ud, før du nulstiller.
og udføre følgende kontroller:
Min tablet kan ikke tændes eller fryser
• Hvis tabletten ikke kan tændes, skal den oplades
i mindst 20 minutter for at sikre minimum
batterikapacitet. Prøv derefter at tænde tabletten
igen.
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• Hvis tabletten starter forfra under startanimationen,
og brugergrænsefladen ikke kan åbnes, tryk længe
på knappen Tænd/sluk for at nulstille den. På denne
måde kan du løse problemer med forkert start
af operativsystemet forårsaget af applikationer fra
tredjepart.
• Hvis ingen af metoderne er effektive, skal du nulstille
tabletten ved at trykke på tasterne Tænd/sluk og
Lydstyrke op på samme tid, vælge et sprog og derefter
vælge Slet data/Nulstilling til fabriksindstillinger.
Tryk på Lydstyrkeknappen for at vælge, og tryk på
Tænd/sluk-knappen for at bekræfte hvert valg.
Min tablet har ikke reageret i flere minutter
• Hvis tabletten ikke reagerer, skal du slukke for den
ved at trykke længe på Tænd/sluk-knappen, indtil
den slukker, og derefter genstarte den.
• Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille tabletten.
Min tablet slukker af sig selv
• Kontroller, at din skærm er låst, når du ikke bruger
din tablet, og sørg for, at tasten Tænd/sluk ikke
trykkes på ved et uheld, mens skærmen er låst op.
• Kontrollér niveauet af batteristrøm.
• Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille tabletten
eller opdatere softwaren.
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Min tablet kan ikke oplades korrekt
• Sørg for, at du bruger TCL-opladeren, som følger
med tabletten.
• Hvis din tablet har et aftageligt batteri, skal du
sørge for at sætte batteriet korrekt i og rengøre
batterikontakten, hvis den er snavset. Batteriet skal
være sat i, inden du sætter tabletten til at lade op.
• Kontrollér, at batteriet ikke er fuldstændigt afladet.
Hvis batteriet er fladt i længere tid, kan det tage ca.
20 minutter at få vist batteriopladningsindikatoren
på skærmen.
• Kontrollér, at opladningen foregår under normale
forhold (0 °C til +40 °C).
• Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at
spændingen er kompatibel.
Min tablet kan ikke oprette forbindelse til internettet
• Kontrollér forbindelsesindstillingerne for internettet
på tabletten.
• Sørg for, at du er et sted med netværksdækning.
• Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt
eller et andet sted.
Lydkvaliteten for opkald er dårlig
• Du kan indstille lydstyrken under et opkald ved at
trykke på Lydstyrke-knappen.
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• Kontrollér netværkets styrke. Flyt til et sted med
stærkere signalstyrke.
• Sørg for, at modtageren, stikket og højttaleren på din
tablet er rene.
Jeg kan ikke bruge de funktioner, der er beskrevet i
vejledningen
• Spørg din udbyder for at sikre, at dit abonnement
inkluderer denne tjeneste.
• Kontrollér, at denne funktion ikke kræver TCL
-tilbehør.
Jeg kan ikke slutte min tablet til min computer
• Kontrollér for at sikre, at USB-porten ikke er ødelagt.
Hvis den ikke fungerer, skal du prøve med en anden
USB-port på computeren.
• Kontrollér, at USB-driverne er installeret korrekt.
• Hvis du bruger en Windows-computer, skal du
kontrollere, at den understøtter MTP-tilstand. Hvis
du bruger en Mac-computer, skal du sikre dig at
installere Android File Transfer fra www.android.
com/filetransfer/.
Jeg kan ikke hente nye filer
• Kontrollér, at der er tilstrækkelig tablethukommelse
til overførslen.
• Vælg microSD-kortet som den placering, hvor
hentede filer skal gemmes.
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• Kontrollér abonnentstatus hos din udbyder.
Tabletten kan ikke opdages af andre via Bluetooth
• Sørg for, at Bluetooth er aktiveret, og at din tablet er
synlig for andre brugere.
• Kontrollér, at de to tabletter er inden for Bluetooths
registreringsområde.
Batteriet aflades for hurtigt
• Sørg for, at du udfører den komplette opladningstid
(mindst 240 minutter).
• Efter en delvis opladning, er batteriniveauindikatoren
muligvis ikke nøjagtig. Vent i mindst 20 minutter, før
du fjerner opladeren for at få en nøjagtig indikation.
• Juster eventuelt lysstyrken på skærmen.
• Forlæng intervallet mellem automatisk søgning efter
e-mails så meget som muligt.
• Opdater oplysninger om nyheder og vejr manuelt,
eller øg intervallet mellem automatiske søgninger.
• Afslut applikationer, der kører i baggrunden, hvis du
ikke har brugt dem i længere tid.
• Deaktiver Bluetooth, Wi-Fi eller GPS, når de ikke er
i brug.

55

Tabletten bliver varm efter spil, surfing på internettet
eller ved kørsel af andre komplekse programmer
• Opvarmning er en normal følge af, at processoren
håndterer mange data. Når du afslutter ovenstående
handlinger, bør din tablet vende tilbage til normal
temperaturer.
Efter nulstilling til fabriksdata kan jeg ikke bruge min
tablet uden at indtaste Google-kontooplysninger
• Efter nulstilling til fabriksindstilling skal du indtaste
de oprindelige Google-kontooplysninger, der blev
brugt på denne tablet.
• Hvis du ikke kan huske dine Google-kontooplysninger,
skal du gennemføre gendannelsesproceduren for
Google-konto.
• Hvis du stadig ikke kan få adgang til tabletten, skal du
henvende dig til det autoriserede reparationscenter,
men husk, at det ikke betragtes som garantisag.
Jeg har glemt nogle adgangskoder/koder/nøgler på
tabletten
• Udfør en nulstilling til fabriksdata.
• Hvis du stadig ikke kan få adgang til tabletten, skal du
henvende dig til det autoriserede reparationscenter,
men husk, at det ikke betragtes som en garantisag.
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12 Specifikationer.....................
Processor:
MT8788A
Platform:
Android Q
Hukommelse:
9296G: (64GB ROM + 4GB RAM)
Dimensioner (LxBxT):
247,8*157,56*7,65mm
Vægt:
455 g
Display:
1200*2000 FHD
Netværk:
Wi-Fi
GPS:
GPS
Forbindelse:
• Bluetooth BT5.0
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
• USB-lydstik
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• USB Type C
Kamera:
• 8 megapixel frontkamera
• 13 megapixel bagsidekamera
Understøttede lydformater:
AAC LC HE-AACv1 (AAC+) HE-AACv2 (enhanced
AAC+) AAC ELD (enhanced low delay AAC) AMR-NB
AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Understøttede videoformater:
H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8,
VP9
Batteri (1):
Kapacitet: 8000mAh
Udvidelsesslot:
microSD™ hukommelseskort
(Tilgængelighed af microSD-kort afhænger af
markedet)
Bemærk: Specifikationer er underlagt ændringer uden
forudgående varsel.

(1)

Den originale batteri har gennemgået strenge
sikkerhedskravsinspektioner,
for
at
opfylde
kvalifikationsstandarder, brugen af ikke-originale
batterier kan være farligt.
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