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Enheten.....................................

1.1 Taster og kontakter
Hodetelefonkontakt Av/på-tast
Volum
opp/ned

Kamera på
fremsiden

Nylig
applikasjonstast
Tilbake- Hjem-tast
tast
4

A

B

C

D

E

1

Bakkamera
C

D

E

Tilbake-tast
• Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm
eller lukke en dialogboks, alternativmeny,
varslingspanelet, osv.
Hjem-tast
• Trykk på denne fra enhver app eller ethvert
skjermbilde for å gå tilbake til startskjermen.
• Trykk lenge for
å slå på Google Assistant.
1
Du kan få hjelp som veibeskrivelse og
restaurantinformasjon basert på innholdet
som vises på skjermen.
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Nylige apper-tast
• Trykk for å se hvilke programmer du nylig har
brukt.
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Av/på-tast
• Trykk: Lås skjermen/Lys opp skjermen.
• Trykk og hold: Vis popup-menyen for å velge
mellom Start på nytt/Slå av/Flymodus.
• Trykk og hold inne av/på-tasten og Volum
ned-tasten for å ta et skjermbilde.
• Hold inne Av/på-tasten i ti sekunder for å
påtvinge omstart.
Volum-taster
• Juster mediavolum mens du hører på musikk
eller en video, eller strømmer innhold.
• Justerer ringetone-volumet.
• Trykk på Volum opp eller ned for å ta et bilde
eller trykk og hold for å ta flere bilder mens du
bruker Kamera-programmet.
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1.2 Komme i gang
1.2.1

Sette opp

Sett inn eller ta ut microSD-kortet.

D

roS

Mic

Lade batteriet

Lad opp batteriet helt ( ). Ladestatus angis av et
prosenttall som vises på skjermen. Prosenten øker
ettersom nettbrettet lades.
7

 u kan redusere strømforbruket og unødig
D
energiforbruk ved å koble laderen ut av pluggen
når batteriet er fulladet, slå av Wi-Fi, GPS,
Bluetooth og apper som kjører i bakgrunnen uten
å være i bruk, redusere bruken av baklys osv.

1.2.2

Slå på nettbrettet

Hold inne Av/på-tasten til nettbrettet slår seg på, lås
om nødvendig opp nettbrettet ditt (sveip, PIN, passord
eller mønster) og bekreft. Hjem-skjermen vises.
Hvis du ikke kjenner PIN-koden eller har glemt den
kan du kontakte nettverksoperatøren. Oppbevar PINkoden din på et sikkert sted.

1.2.3

Slå av nettbrettet

Trykk og hold Av/på-tasten inntil alternativer vises og
velg så Slå av.

1.3 Startskjerm
Du kan legge alle favorittelementene (apper, snarveier,
mapper og widgeter) på startskjermen, slik at du raskt
får tilgang til dem. Trykk på Hjem-tasten for å gå til
startskjermen.
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4
5

1

Statusfelt
• Status-/varslingsindikatorer
• Sveip ned for å åpne varselspanelet

4

Google-søkelinje
• Trykk 2 for å gå inn på skjermen for tekstsøk
• Trykk 3 for å gå inn på skjermen for talesøk

5

Apper i Favoritt-skuffen
• Gå inn i appen.
• Trykk lenge for å flytte eller fjerne apper

Automatisk skjermrotering
Fra startskjermen skyver du opp og trykker deretter
på Innstillinger > Skjerm > Auto-rotér skjerm for å
aktivere funksjonen.

1.3.1

Bruke berøringsskjermen

Trykk
Åpne en app ved å trykke på den med fingeren.
9

Trykk lenge
Angi tilgjengelige alternativer for et element ved å
trykke på og holde elementet lenge. Du kan for
eksempel velge en kontakt i Kontakter og trykke lenge
på denne kontakten for å vise en liste over alternativer.
Dra
Trykk lenge på et element og dra det til en annen
plassering.
Skyve/sveipe
Skyv på skjermen for å bla opp og ned i apper, bilder
og nettsider. Du kan også skyve skjermen horisontalt.
Flikke
På samme måte som sveiping er flikking et lettere og
raskere stryk.
Knipe/spre
Plasser to fingre på skjermoverflaten og spre dem
eller trekk dem sammen for å skalere et element på
skjermen.
10

Nettbrettet støtter også zooming med én finger i
Galleri. Dobbelttrykk på skjermen for å zoome inn/ut.
Rotere
Endre skjermretningen automatisk fra stående til
liggende ved å vende nettbrettet sidelengs for å få en
bedre skjermvisning.

1.3.2

Statusfelt

I statuslinjen kan du vise både nettbrettstatusen (på
høyre side) og varslingsinformasjon (på venstre side).
Sveip ned statuslinjen for å se varsler, og sveip ned igjen
for å gå inn i Hurtiginnstillingspanelet. Sveip opp for å
lukke.
Varslingspanel
Sveipt ned Statusfeltet for å åpne varslingspanelet for å
lese detaljert informasjon.

Fjern alle varsler
(pågående varsler blir
værende)
11

Hurtiginnstillingspanel
Sveip ned statuslinjen for å åpne hurtiginnstillingspanelet,
der du kan aktivere eller deaktivere funksjoner eller
endre moduser ved å trykke på ikonene

1.3.3

Låse og låse opp skjermen

For å beskytte nettbrettet og privatlivet ditt kan du låse
nettbrettet med et mønster, PIN-kode eller passord osv.
For å opprette et mønster for å låse opp skjerm
• Fra Hjem-skjermen trykker du på Innstillinger >
Sikkerhet > Skjermlås.
• Velg ditt eget mønster.
Slik låser du nettbrettets skjerm
Hvis nettbrettet ditt ikke er aktiv i en periode, vil det
automatisk låse skjermen og gå i sovemodus for å spare
strøm. Gå til Innstillinger > Skjerm > Hvile og velg en
skjermhvileperiode. Du kan også manuelt låse skjermen
ved å trykke på Av/på-tasten én gang.
12

Slik låser du opp nettbrettets skjerm
Trykk på av/på-tasten én gang for å få lys på skjermen,
sveip opp og lås opp skjermen du metoden du har valgt.
Hvis du har valgt Sveip som skjermlås kan du trykke på
Av/på-tasten for å lyse opp skjermen og deretter sveipe
for å låse opp skjermen.

Sveip opp for å låse
opp skjermen

1.3.4

Tilpasse startskjermen

Legg til
Du kan trykke lenge på en mappe, en app eller en
widget og dra elementet til den foretrukne Hjemskjermen.
Endre plassering
Trykk lenge på et element, dra det til ønsket plassering
og slipp. Du kan flytte elementer både på startskjermen
og i Favoritt-skuffen. Hold inne ikonet på venstre eller
høyre side på skjermen for å dra elementet til en annen
startskjerm.
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Fjerne
Trykk lenge på et element og dra det til toppen av
Fjern-ikonet og slipp.
Opprette mapper
Hvis du vil organisere snarveier eller apper på
startskjermen og i Favoritt-skuffen på en bedre måte,
kan du legge dem i en mappe ved å stable ett element
oppå et annet. Du kan endre navnet på en mappe ved
å åpne den, trykke på mappens tittellinje og skrive inn
det nye navnet.
Tilpasse bakgrunnsbilde
Trykk lenge på et tomt område på Hjem-skjermen,
deretter trykk på Bakgrunner for å tilpasse bakgrunnen.

1.3.5

Widgets og nylig brukte applikasjoner

Se widgeter
Trykk lenge på det tomme området på startskjermen,
deretter trykk på Moduler for å vise alle widgetene.
Trykk på den valgte widgeten og dra den for å flytte den
til ønsket skjerm.
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Se nylig brukte applikasjoner
For å se nylig brukte applikasjoner, trykk på tasten Nylig
brukte apper . Trykk på et miniatyrbilde i vinduet for
å åpne appen.

Trykk på et miniatyrbilde og skyv opp for å lukke en
app.
Trykk på Fjern alle på bunnen av skjermen for å lukke
alle apper som kjører.

1.3.6

Volumjustering

Bruke volumtasten
Trykk på Volum-tasten for å justere volumet. For å
aktivere stillemodus trykker du på Volum ned-tasten til
nettbrettet er stille.
Bruke innstillingsmenyen
Fra Hjem-skjermen trykker du på Innstillinger > Lyd for
å angi volumet for ring, media, varsler, alarmer, osv.
15

2

Skriving av tekst

2.1 Bruke skjermtastaturet
Innstillinger for skjermtastatur
Gå til Innstillinger > System > Språk og inndata >
Virtuelt tastatur, trykk på tastaturet du vil sette opp og
en rekke med innstillinger blir tilgjengelig.
Justere retningen til skjermtastaturet
Snu nettbrettet i liggende eller stående posisjon for å
justere retningen til skjermtastaturet. Du kan justere
den ved å endre innstillingene (Trykk på Innstillinger >
Skjerm > Orientering).

2.1.1

Gtavle
1

1

3
4

2

1

T
 ast inn tekst eller tall.

2

T
 rykk lenge for å velge symboler.
16

3

 ytt mellom «abc/ABC»-modus; trykk to ganger
B
raskt for å bytte til «ABC»-modus alltid.

4

Veksle mellom symboltastatur og numerisk tastatur

2.2 Tekstredigering
Du kan redigere tekstene du har skrevet inn.
• Trykk lenge eller dobbelttrykk i teksten du vil redigere.
• Dra fanene for å endre de valgte tekstene.
• Følgende alternativer vises: Klipp, kopier, del og Velg
alle.
• Hvis du tidligere har klippet ut eller kopiert tekst, kan
du trykker på fanen for å vise Lim inn, som lar deg
lime inn teksten til gjeldende plassering.
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3

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

3.1 Kontakter...................................................
Kontakter gir rask og enkel tilgang til kontakten du vil
nå.
Du kan vise og opprette kontakter på nettbrettet og
synkronisere disse med dine Gmail-kontakter eller
kontakter fra andre apper.

3.1.1

Se dine kontakter

For å se kontaktene dine trykker du på
skuffen.

fra App-

2
3

1

4

1

V
 is alternativmenyen for kontaktlisten

2

T
 rykk for å søke i kontakter

3

Trykk lenge for å velge kontakt(er) som skal slettes

4

L
 egg til ny kontakt
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Slettede kontakter vil også slettes fra andre apper
på nettbrettet og på internett neste gang du
synkroniserer nettbrettet.

3.1.2
Trykk på

Legge til en kontakt
i kontaktlisten for å opprette en ny kontakt.

Du må angi kontaktens navn og annen
kontaktinformasjon. Ved å bla opp og ned på skjermen
kan du flytte fra felt til felt.
1
3
2

1

 år du er ferdig trykker du på dette ikonet for å
N
lagre

2

V
 elg et bilde eller ta et bilde til kontakten

3

T
 rykk for å åpne tilgjengelige etiketter
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Legge til/fjerne fra favoritter (1)
For å legge en kontakt til favoritter, kan du trykke på en
kontakt for å vise detaljer, og deretter trykke på
for
å legge kontakten til favoritter.
For å fjerne en kontakt fra favoritter, trykk på
skjermen med kontaktdetaljer.

3.1.3

på

Redigere kontaktene

For å redigere kontaktinformasjonen, trykk på
på skjermen med kontaktdetaljer.
Når du er ferdig, trykk Spar spare.

3.1.4 Importere, eksportere og dele kontakter
Dette nettbrettet lar deg importere kontakter fra
den innebygde lagringsplassen til nettbrettet ditt og
eksportere kontaktene på nettbrettet via en .vcf-fil, slik
at du kan dele dem med andre.
Slik importerer du kontakter:
for å åpne
Fra kontaktskjermen trykker du på
menyen Alternativer. Trykk på Innstillinger > Import
og velg å importere kontakter fra .vcf-fil til innebygget
lagring.
Slik eksporterer og deler du kontakter:
(1)

Bare nettbrettkontakter og kontokontakter kan legges til
i Favoritter.
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fra kontaktskjermen for å åpne
Trykk på
alternativmenyen. Trykk på Innstillinger > Eksporter >
LAGRE, så eksporteres kontaktene til en .vcf-fil. Du kan
endre .vcf-filnavnet før LAGRE.
Du kan dele én eller flere kontakter med andre ved å
sende kontaktenes vCard til dem via Bluetooth eller
Gmail.
Trykk på og hold inne en kontakt du vil dele med andre,
og Del på skjermen med kontaktdetaljer, og
trykk på
velg deretter appen som skal brukes til å utføre denne
handlingen.

3.1.5

Vise kontakter

Trykk på
og derretter Innstillinger, velg Sorter etter
> Fornavn eller Etternavn for å sortere kontaktlisten.
Du kan også vise kontaktnavnene etter Fornavn først
eller Etternavn først gjennom Navneformat-menyen.

3.1.6

Synkronisere kontakter i flere kontoer

Kontakter, data eller annen informasjon kan
synkroniseres fra flere kontoer, avhengig av hvilke
apper som er installert på nettbrettet.
fra kontaktlisten
For å legge til en konto trykker du
og Innstillinger > Kontoer, eller fra applisten, deretter
Innstillinger > Kontoer > Legg til konto.
21

Du må velge hvilken type konto du legger til, som DUO,
Exchange og Google.
Som med andre kontooppsett, må du angi detaljert
informasjon, som brukernavn, passord, etc.
Du kan fjerne en konto og all tilknyttet informasjon fra
nettbrettet. Trykk på kontoen du ønsker å slette >, velg
FJERN KONTO.
Automatisk synkronisering
På Kontoer-skjermen, trykker du på Synkroniser
data automatisk. Når aktivert vil alle endringer til
informasjonen på nettbrettet eller online automatisk
synkroniseres med hverandre.

22

4

Kalender, Klokke, og
Kalkulator.................................

4.1 Kalender
Du kan bruke kalender til å holde oversikt over viktige
møter, avtaler, osv.
For å vise kalender og opprette hendelser, åpne Google
app-mappen fra startskjermen, og trykk deretter på
Kalender.

4.1.1

Multimodusvisning

Du kan vise Kalenderen etter Plan, Dag, Uke, eller
for å velge.
Måned, trykk på

4.1.2

Slik oppretter du nye hendelser

Du kan legge til nye hendelser fra hvilken som helst
kalendervisning.
• Trykk på .
• Fyll ut all obligatorisk informasjon for denne nye
hendelsen. Hvis det er en heldags-hendelse, kan du
velge Hele dagen.
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• Inviter gjester til hendelsen. Angi e-postadressene
for gjestene du vil invitere, med kommaer for å
adskille dem. Gjestene vil motta en invitasjon fra
kalender og e-post.
• Når du er ferdig trykker du på Lagre fra toppen av
skjermen.
For å opprette en hendelse raskt fra skjermer med
ukesvisning trykker du på et tomt sted for å velge et
målområde som så vil bli
, deretter trykker du på
ikonet for å opprette en ny hendelse.

4.1.3

Slik sletter eller redigerer du en
hendelse

For å slette eller redigere en hendelse trykker du på
hendelsen for å gå inn i detaljvisningen. Trykk på
for
å redigere hendelsen, eller trykk på og deretter Slett
for å slette.

4.1.4

Hendelsepåminnelse

Hvis en påminnelse er stilt for en hendelse, vil det
kommende hendelsesikonet
vises på statuslinjen
som en varsling ved påminnelsestidspunktet.
Sveip ned på Statusfeltet for å åpne varslingspanelet og
trykk på et hendelsesnavn for å vise varslingslisten for
Kalender.
24

Trykk på Tilbake-tasten for å beholde påminnelsene
ventende i Statusfeltet og varslingspanelet.

4.2 Klokke
Nettbrettet ditt har en innebygget klokke. Sveip opp
startskjermen og trykk på Klokke.

4.2.1

Klokke

For å vise verdensklokke, trykk på
skjermen.
Trykk på

4.2.2

for å legge til en tidssone.

Alarm

Fra Klokke-skjermen trykker du på
skjermen.
Trykk på
Trykk på

på Klokkeslett-

for å gå til Alarm-

for å aktivere alarmen.
for å legge til en ny alarm:

Trykk på en eksisterende alarm for å gå til
alarmredigeringsskjermen.
Trykk på

for å slette den valgte alarmen.
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4.2.3

Tidtaker

Fra Klokke-skjermen, trykk på
Tidtaker-skjermen.

for å gå inn på

• Angi tidspunktet. Tiden skal tastes inn i rekkefølgen
time, minutt og sekund.
• Trykk på

for å starte nedtellingen.

Pause/play

4.2.4

Stoppeklokke

Fra Klokke-skjermen trykker du på
Stoppeklokke-skjermen.
• Trykk på

for å gå inn på

for å starte stoppeklokken.

• Trykk på Runde for å vise en liste over oppføringer i
henhold til den oppdaterte tiden.
for å stoppe totalen og rundetider. De vil
• Trykk på
blir trykket.
bare begynne på nytt etter at
26

• Trykk på Tilbakestill for å slette oppføringen.
• Trykk på Del for å dele.

4.2.5

Juster klokkeinnstillinger.

Trykk på
og deretter Innstillinger for å gå inn i
innstillinger for Klokke og Alarmer .

4.3 Kalkulator
For å løse matematiske problemer med Kalkulator, sveip
opp fra startskjermen, og trykk deretter på Kalkulator.
Det finnes to tilgjengelige paneler: Grunnleggende
eller
hvis du
panel og Avansert panel. Trykk på
vil veksle mellom paneler, velger du én av følgende to
måter:

Trykk på

for å slette alt på én gang.

27

5

Multimediaapper....................

5.1 Kamera

Før du bruker kameraet, sørg for at du fjernet det
beskyttende linsedekselet for å unngå at det påvirker
bildekvaliteten.
fra Hjem-skjermen.
For å ta et bilde eller video, trykk

2

3

1

4
1

B
 ytt mellom kamera foran og bak

2

 pre fingrene fra hverandre for å zoome inn eller
S
knip dem sammen for å zoome ut.

3

V
 is bildene eller videoene du har tatt

4

T
 a et bilde
28

For å ta et bilde
for å ta opp. Bildet vil bli lagret automatisk. Du
Trykk
kan også trykke lenge på
for å ta seriebilder.
For å ta opp en video
Trykk på VIDEO for å endre kameramodus til video, og
trykk deretter
for å starte videoopptak. Du kan også
trykke på ikonet til venstre
for å ta et bilde under
videoopptak.
Trykk på
for å sette innspilling av video på pause og
trykk på
for å fortsette. Trykk på
for å stoppe
innspillingen. Videoen vil bli lagret automatisk.

5.2 Bilder
Bilder fungerer som en mediespiller som du kan bruke til
å vise bilder og spille av videoer. I tillegg er et sett med
videre operasjoner på bilder og videoer tilgjengelige for
ditt valg.
For å vise bildene du har tatt kan du skyve opp fra
Hjem-skjermen og deretter trykke på Bilder.
Bilder og videoer vises etter album.

29

Velg bilder for
videre drift.

Arbeide med bilder
Finn bildet du vil arbeide med, og trykk på bildet for gå
til fullskjermvisning.
Trykk på

for å dele bildet.

Trykk på

for å slette dette bildet.

velg Bruk som for å bruke bildet som
Trykk på
kontaktbilde eller bakgrunn.
Trykk på

for å redigere bildet eller videoen.

Partidrift
Bilder har en flervalgsfunksjon slik at du kan arbeide
med bilder/videoer i grupper.

30

På Bilde-skjermen holder du inne på et bilde eller en
video for å aktivere partiriftmodus og trykker deretter
for å slette
på videoer/bilder du vil jobbe med. Trykk
valgte filer. Trykk
for å dele valgte filer.

31

6

Annet

6.1 Støttesenter
Støttesenter hjelper deg med å lære mer om ofte stilte
spørsmål, bruksanvisningen, feilsøking, etc. Du kan
også få tilbakemeldinger på dine kommentarer til oss
via den.

6.2 Andre applikasjoner (1)
Den forrige appen i denne delen er forhåndsinstallert
på nettbrettet ditt. For å lese en kort introduksjon
om forhåndsinstallerte tredjepartsapplikasjoner, se
brosjyren som fulgte med nettbrettet. For å laste ned
og installere flere tredjepartsapplikasjoner kan du bruke
appen Google Play Store.

(1)

Tilgjengelighet for applikasjoner avhenger av land og
operatør.
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7

Google-apper.......................

Google er forhåndsinstallert på nettbrettet for å
forbedre effektiviteten og hjelpe deg med å nyte livet.
Denne håndboken gir en kort introduksjon til
applikasjonene. For detaljerte funksjoner og
brukerveiledninger, se relaterte nettsteder eller
innledning gitt i appene.
Vi anbefaler at du registrerer deg med en Google-konto
for å nyte alle funksjonene.

7.1 Chrome
En nettleser som lar deg surfe på internett.
Bokmerkene, nettleserhistorikken og innstillingene på
tvers av alle enhetene med nettleseren installert kan
synkroniseres med Google-kontoen din.

7.2 Gmail
Som Googles nettbaserte e-posttjeneste er Gmail
konfigurert når du først setter opp nettbrettet. Med
denne appen kan du sende og motta e-post, håndtere
e-post etter etiketter, arkivere e-poster, osv. E-post kan
synkroniseres automatisk med Gmail-kontoen din.
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7.3 Maps
Google Maps tilbyr satellittbilder, veikart, 360°
panoramautsikt over gater, sanntids trafikkforhold, og
ruteplanlegging for å reise til fots, bil eller offentlig
transport. Ved å bruke denne appen, kan du få din
egen stedsplassering, søke etter et sted, og få foreslått
ruteplanlegging for dine turer.

7.4 YouTube
YouTube er en nettbasert videodelingsapp der brukerne
kan laste opp, vise og dele videoer. Tilgjengelig innhold
omfatter videoklipp, TV-klipp, musikkvideoer og annet
innhold som videoblogging, korte originale videoer
og pedagogiske videoer. Den støtter en streamingfunksjon som lar deg begynne å se videoer nesten så
snart de begynner å laste ned fra Internett.

7.5 Play Store
Fungerer som den offisielle App Store for Androidoperativsystemet, slik at brukerne kan bla gjennom og
laste ned apper og spill. Apper er enten gratis eller med
kostnad.
I Play Store, søk etter den appen du trenger, last den
ned og deretter følg installasjonsveiledningen for å
installere appen. Du kan også avinstallere, oppdatere en
app, og administrere nedlastinger.
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7.6 Duo
En mobilapp for videochat. Med verifiserte telefonnumre
kan brukere enkelt ha en videosamtale med personer i
kontaktlisten.
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8

Innstillinger...........................

For å gå til Innstillinger, skyv opp fra startskjermen, og
trykk Innstillinger.
Du kan også sveipe ned fra varslingspanelet og trykke
på .

8.1
8.1.1

Nettverk og Internett
Wi-Fi

Du kan koble til internett når nettbrettet er innenfor
rekkevidden til et trådløst nettverk.
Aktivere Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk
• Trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett >
Wi-Fi.
• Slå på
.
• Når Wi-fi slås på, listes oppdagede Wi-fi-nettverk.
• Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til. Hvis
nettverket du velger er et sikkert nettverk, må du
oppgi passord eller annen påloggingsinformasjon
(kan du kontakte nettverksoperatøren for detaljer).
Når du er ferdig trykker du på KOBLE TIL.
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Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk
Når Wi-Fi er på, kan du legge til nye Wi-Fi-nettverk i
henhold til dine preferanser.
• Trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett >
Wi-Fi.
• Trykk på Legg til nettverk.
• Angi navnet på nettverket og eventuell obligatorisk
nettverksinformasjon.
• Trykk på LAGRE.
Slik glemmer du et Wi-Fi-nettverk
Følgende trinn hindre automatiske tilkoblinger til
nettverk som du ikke lenger ønsker å bruke.
• Slå på Wi-Fi, hvis det ikke er på allerede.
• På Wi-Fi-skjermen trykker du på navnet til det
lagrede nettverket.
• Trykk GLEM i dialogboksen som åpnes.
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8.1.2

Aktiveringspunkt og Internett-deling

For å dele telefonens datatilkobling via USB og
Bluetooth, gå til Innstillinger > Nettverk og Internett
> Aktiveringspunkt og Internett-deling for å aktivere
disse funksjonene.

8.1.3

VPN

Virtuelle private nettverk (VPN) lar deg koble til
ressurser på et sikret lokalt nettverk fra utsiden av
nettverket. VPN-er brukes ofte av bedrifter, skoler og
andre institusjoner, slik at brukerne kan få tilgang til
lokale nettverksressurser når de ikke er inne på dette
nettverket, eller når det er koblet til et trådløst nettverk.
For å legge til et VPN
• Trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > VPN
og trykk deretter på .
• I vinduet som åpnes følger du instruksjonene fra
nettverksadministratoren for å konfigurere hver
komponent i VPN-innstillingene.
• Trykk på LAGRE.
VPN blir lagt til på listen på skjermen VPN-innstillinger.
Før du legger til et VPN bør du angi en skjermlås
for nettbrettet ditt.
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For å koble til/fra VPN
For å koble til et VPN:
• Trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > VPN.
• VPN-er du har lagt til er oppførte. Trykk på VPN-et
du vil koble til.
• I dialogboksen som åpnes, angir du alle obligatoriske
personopplysninger og trykker på KOBLE TIL.
For å koble fra et VPN:
• Trykk på VPN-et du vil koble fra. Trykk KOBLE FRA i
dialogboksen som åpnes.
For å redigere/slette et VPN
For å redigere et VPN:
• Trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > VPN.
• VPN-er du har lagt til er oppførte. Trykk på -ikonet
ved VPN-et du vil redigere.
• Etter redigering, trykk på LAGRE.
For å slette et VPN:
• Trykk på -ikonet ved valgt VPN, deretter trykker
du på GLEM for å slette det.

8.1.4

Flymodus

Slå på Flymodus
for å deaktivere alle trådløse
tilkoblinger, inkludert Wi-Fi, Bluetooth og mer.
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8.1.5

Privat DNS

Trykk for å velge privat DNS-modus.

8.2
8.2.1

Bluetooth & enhetstilkobling
Bluetooth

Bluetooth er en kort rekkeviddes, trådløs
kommunikasjonsteknologi som du kan bruke til å
utveksle data, eller koble til andre Bluetooth-enheter
for ulike bruksområder.
Slik slår du på Bluetooth
• Trykk på Innstillinger > Bluetooth & enhetstilkobling
> Bluetooth.
• Slå på Bluetooth
.
Enhetsnavnet og andre tilgjengelige enheter vil vises på
skjermen.
For å gi nytt navn til enheten din
• Trykk på Innstillinger > Bluetooth & enhetstilkobling
> Bluetooth.
• Trykk på Enhetsnavn.
• Angi et navn og trykk på GI NYTT NAVN for å
bekrefte.
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For å pare/koble nettbrettet med en Bluetooth-enhet
For å utveksle data med en annen enhet må du slå på
Bluetooth og koble nettbrettet til Bluetooth-enheten
du ønsker å utveksle data med.
• Trykk på Innstillinger > Bluetooth & enhetstilkobling
> Bluetooth.
• Trykk på + Sammenkoble ny enhet.
• I listen trykker du på en Bluetooth-enhet som du
ønsker å pare nettbrettet ditt sammen med.
• I dialogen som spretter opp trykker du PARRE for å
bekrefte.
• Hvis paringen er vellykket vil nettbrettet kobles til
enheten.
For å fjerne paringen fra en Bluetooth-enhet
• Trykk
ved siden av enheten du ønsker å koble fra.
• Trykk på GLEM for å bekrefte.

8.2.2

Strømming

Denne funksjonen lar deg overføre innholdet på
nettbrettet til TV eller annen enhet som kan støtte
video over Wi-Fi-tilkobling.
• Trykk på Innstillinger > Bluetooth og enhetstilkobling
> Strøm .
• Trykk på navnet til enheten du vil sammenkoble.
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Merk: Enheten må koble til Wi-Fi-nettverket først før
du bruker denne funksjonen.

8.2.3

USB

Med USB-kabelen kan du overføre mediefiler og andre
filer til og fra telefonlageret en datamaskin. Trykk på
Innstillinger > Bluetooth og enhetstilkobling > USB.
Velg Overfør filer eller Overfør bilder (PTP)

8.2.4

Utskrift

Trykk på Skriv ut for å aktivere Utskrifttjenester. Du kan
velge din Standard utskriftstjeneste eller velge Legg til
tjeneste.

8.3

Visning

I denne menyen kan du justere skjermens lysstyrke,
bakgrunn, dvaletid, skriftstørrelse, osv.
For å rotere skjerminnhold når enheten roteres trykker
du på Orientering.

8.4 Startskjerm og bakgrunner
I
denne
menyen
kan
du
administrere
startskjermen din, endre bakgrunnsbilde, tilpasse
hjemmeskjerminnstillingen, vise eller ikke vise varsling
på låseskjermen m.m.
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8.5

Lyd

Trykk for å justere samtale- og varslingsringetoner,
musikk og andre lydinnstillinger.

8.6 Avanserte funksjoner
I denne menyen kan du angi bevegelser for raske og
praktiske operasjoner.

8.7 Smart Manager
Smart Manager sørger for at nettbrettet ditt virker i
toppform ved å automatisk skanne og optimalisere
databruk for å redusere batteribruk, håndtere lagring
og beskytte mot sikkerhetstrusler. Du kan også endre
noen innstillinger manuelt for ytterligere optimalisering.

8.8

Sikkerhet

• Skjermlås
Skjermlås. Velg en fremgangsmåte som f.eks. Sveip,
Mønster, PIN eller Passord for å låse opp skjermen.
• Smartlås
Smartlås holder enheten din ulåst når den er trygg hos
deg og låst når den registrerer at den legges ned.
• Annet
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Du kan også angi Enhetsadministrasjon, Skjermfesting
osv. i Innstillinger > Sikkerhet.

8.9

Stedsplassering

Trykk for å bestemme om en app skal få tilgang til
enhetens plassering. Du kan tillate kontinuerlig tilgang
eller kun mens appen er i bruk.

8.10 Personvern
For å beskytte personvernet ditt kan du tillate eller
forby en app tilgang til plasseringen din, anropslogger,
kontakter osv. Du kan også velge om du vil vise passord
eller velge aktiviteter og info som du vil at Google skal
lagre.

8.11 Apper
Trykk for å vise detaljer om appene installert på
nettbrettet ditt for å styre databruk eller tvinge dem til
å stoppe.
I menyen Apptillatelser for en applikasjon, kan du
gi appen tillatelser, som å gi den tilgang til Kamera,
Kontakter, Steder, osv.

8.12 Lagring
Bruk disse innstillingene til å overvåke total og
tilgjengelig plass på nettbrettet ditt og microSD-kortet.
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8.13 Kontoer
Trykk for å legge til, fjerne og behandle e-post og andre
støttede kontoer. Du kan også bruke disse innstillingene
til å kontrollere hvordan og om alle programmer sende,
motta og synkronisere data på sine egne tidsplaner,
og om alle programmer kan synkronisere brukerdata
automatisk.
Trykk på Legg til konto for å legge til en konto for den
valgte appen.

8.14 Digital velvære og foreldrekontroll
For å beskytte personvernet ditt kan du tillate eller
forby en app tilgang til plasseringen din, anropslogger,
kontakter osv. Du kan også velge om du vil vise
passord eller velge aktiviteter og info som du vil at
Google skal lagre. Du kan tilpasse tidsgrensen for bruk
av nettbrettet slik at du får et sunt og balansert liv. I
tillegg kan foreldre begrense barnas brukstid for å styre
internettvanene deres.

8.15 Google
Trykk for å konfigurere din(e) Google-konto og
tjenesteinnstillinger.

8.16 Tilgjengelighet
Bruk tilgjengelighet-innstillingene til å konfigurere
apptillegg du har installert på nettbrettet.
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8.17 System
8.17.1 Om nettbrettet
Denne inneholder informasjon som enhetsspesifikasjon,
juridisk informasjon, modelltype, byggenummer osv.

8.17.2 Språk og inndata
Trykk for å konfigurere språkinnstillinger, det virtuelle
tastaturet, stavekontrollen, pekerhastigheten osv.

8.17.3 Dato og klokkeslett
Bruk Dato og klokkeslett-innstillingene for å tilpasse
dine preferanser for hvordan dato og klokkeslett vises.

8.17.4 Sikkerhetskopier
Slå på
for å sikkerhetskopiere nettbrettets
innstillinger og andre appdata til Google-servere.
Hvis du skal skifte ut nettbrettet gjenopprettes de
sikkerhetskopierte innstillingene og dataene på den nye
enheten når du logger på med Google-kontoen.

8.17.5 Tilbakestill
Trykk for å tilbakestille Wi-Fi, mobildata, Bluetooth,
Tilbakestill appreferanser eller Slett alle data.

8.17.6 Forskrifter og sikkerhet
Trykk for å vise produktinformasjon.
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9
9.1

 å mest mulig ut av
F
nettbrettet............................
FOTA-oppgradering

Bruk
av
FOTA
(fastvare
over
luften)oppgraderingsverktøy for å oppdatere programvaren
på nettbrettet. For å få tilgang til Oppdateringer,
fra app-listen, trykk på Innstillinger > System >
Systemoppdatering.
Hvis du vil oppdatere systemet trykker du på SE ETTER
OPPDATERINGER, og når det er ferdig har nettbrettet
siste versjon av programvaren.
Ikke endre standard lagringsplassering under FOTAnedlastingen eller -oppdateringen. Dette er for å unngå
feil når du skal finne de riktige oppdateringspakkene.
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10 Tilbehør.................................
Standard tilbehør
1. Lader
2. USB-kabel
3. Hurtigstartveiledning
4. Informasjonsbrosjyre om produktsikkerhet
• Tilbehør avhenger av land.
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11 Feilsøking..............................
Før du kontakter kundesenteret, så har du her noen
instruksjoner som hjelper deg med å feilsøke enheten:
• For optimal drift, lad batteriet fullstendig.
• For å forbedre nettbrettets ytelse, fjern unødvendige
filer eller applikasjoner på nettbrettet ditt.
• Oppdater nettbrettets programvare fra Innstillinger
> System > Systemoppdatering.
• Tilbakestill nettbrettet via Slett alle data (tilbakestill til
fabrikkinnstillinger). Trykk på Innstillinger > System
> Tilbakestill > Tilbakestill Fabrikkinnstillinger. En
annen metode er å holde nede Strøm-tasten og
Volum opp-tasten til samme tid når nettbrettet slås
av. Alle nettbrettdata vil gå tapt permanent. Det
anbefales på det sterkeste å sikkerhetskopiere alle
nettbrettdataene dine før du tilbakestiller.
Sjekk også følgende:
Nettbrettet kan ikke slås på, eller den er låst
• Hvis nettbrettet ikke kan slås på, må den lades i minst
20 minutter for å sørge for minimum batteristrøm.
Deretter slår du den på igjen.
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• Hvis nettbrettet går inn i en sløyfe når den slås
av, og du ikke får tilgang til brukergrensesnittet,
trykker du på og holder nede Strøm-tasten for
å gå til sikkermodus. Dette eliminerer eventuelle
unormale OS-oppstartsproblemer i operativsystemet
forårsaket av apper fra tredjeparter.
• Hvis dette ikke fungerer kan du tilbakestille
nettbrettet ved å holde inne Strøm-tasten og Volum
opp-tasten samtidig, velge et språk og deretter
velge Slett data/Fabrikkinnstillinger. Trykk på Volumtasten for å velge, og trykk på Strøm-tasten for å
bekrefte hvert valg.
Nettbrettet har ikke reagert på flere minutter
• Hvis nettbrettet ikke svarer slår du av telefonen ved
å trykke og holde inne Av/på-knappen til den slår
seg av og deretter starte den på nytt.
• Hvis det fortsatt ikke fungerer, tilbakestill nettbrettet.
Nettbrettet slår seg av selv
• Kontroller at skjermen er låst når du ikke bruker
nettbrettet, og pass på at Av/på-tasten ikke trykkes
inn ved et uhell når skjermen er ulåst.
• Kontroller batterinivået.
• Hvis det fortsatt ikke fungerer, tilbakestill nettbrettet
eller oppdater programvaren.
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Nettbrettet lades ikke ordentlig
• Sørg for at du bruker TCL-laderen som leveres med
nettbrettet.
• Hvis nettbrettet har et avtakbart batteri, sjekk at
batteriet er satt inn på riktig måte, og rengjør
batterikontakten hvis den er skitten. Batteriet må
settes inn før du plugger i laderen.
• Kontroller at batteriet ikke er helt utladet. Hvis
batteriet har vært helt tomt i lang tid, kan det ta
omtrent 20 minutter før batteriladerindikatoren vises
på skjermen.
• Pass på at ladingen utføres under normale forhold
(0°C (32°F) til 40°C (104°F )).
• Hvis du er i utlandet, må du kontrollere at
inngangsspenningen er kompatibel.
Nettbrettet kan ikke koble til internett
• Kontroller nettbrettets internetttilkoblingsinnstillinger.
• Sørg for at du er på et sted med nettverksdekning.
• Prøv å koble til senere eller fra et annet sted.
• Nettverket kan være overbelastet. Prøv å koble til
senere.
• Prøv å koble til nettverket ved å flytte til en annen
fysisk plassering.
•
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Lydkvaliteten under samtaler er dårlig
• Juster volumet under en samtale ved å trykke på
Volum-tasten.
• Kontroller nettverksstyrken. Beveg deg til et sted
med sterkere signalstyrke.
• Kontroller at mottakeren, kontakten og høyttaleren på
nettbrettet er rene.
Jeg kan ikke bruke funksjonene som er beskrevet i
denne håndboken
• Kontakt operatøren og finn ut om abonnementet
omfatter den aktuelle tjenesten.
• Sikre at denne funksjonen ikke krever et TCLtilbehør.
Jeg kan ikke koble nettbrettet til datamaskinen
• Sjekk for å være sikker på at USB-porten ikke er
ødelagt. Prøv en annen USB-port på datamaskinen
din hvis den ikke virker.
• Påse at USB-drivere er riktig installert.
• Hvis du bruker en Windows-datamaskin, påse at
den støtter MTP-modus. Hvis du bruker en Mac må
du installere Android File Transfer fra www.android.
com/filetransfer/.
Jeg kan ikke laste ned nye filer
• Kontroller at du har tilstrekkelig nettbrettminne for
nedlastingen.
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• Velg microSD-kortet som lagringsplass for nedlastede
filer.
• Kontroller abonnementsstatusen hos operatøren.
Nettbrettet blir ikke registrert av andre via Bluetooth
• Kontroller at Bluetooth er aktivert og at nettbrettet
er synlig for andre brukere.
• Kontroller at de to nettbrettene er innenfor
Bluetooths registreringsområde.
Batteriet tappes for raskt
• Pass på å lade batteriet helt opp (minimum 240
minutter).
• Etter en delvis lading kan det hende at nivåindikatoren
for batteriet ikke er nøyaktig. Det kan ta minst 20
minutter etter at du har koblet fra laderen, før du får
en nøyaktig indikasjon.
• Juster skjermens lysstyrke etter behov.
• Angi et så langt intervall som mulig for automatisk
kontroll av e-post.
• Oppdater nyhets- og værinformasjon manuelt eller
øk intervallet for automatisk kontroll.
• Avslutt apper som kjører i bakgrunnen, hvis de ikke
har blitt brukt i en lengre tidsperiode.
• Slå av Bluetooth, Wi-Fi eller GPS når disse
funksjonene ikke er i bruk.
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Nettbrettet blir varmt etter spill, surfing på internett
eller kjøring av andre komplekse apper
• Dette er en normal konsekvens av at prosessoren
håndterer store mengder data. Avslutting av de
ovennevnte prosessene gjør at nettbrettet går tilbake
til normal temperatur.
Etter at tilbakestilling til fabrikkinnstillinger er utført,
kan jeg ikke bruke nettbrettet mitt uten å oppgi
Google-kontoinformasjon
• Etter at tilbakestillingen er utført må du angi den
originale Google-kontoinformasjonen som ble brukt
på dette nettbrettet.
• Hvis du ikke husker Google-kontoinformasjonen
din, må du fullføre gjenopprettingsprosedyrene for
Google-kontoen.
• Hvis du fremdeles ikke får tilgang til nettbrettet må
du henvende deg til et godkjent reparasjonssenter,
men husk at det ikke vil bli ansett som en garantisak.
Jeg glemte noen passord/koder/nøkler på nettbrettet
• Utfør en Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
Hvis du fremdeles ikke får tilgang til nettbrettet må du
henvende deg til et godkjent reparasjonssenter, men
husk at det ikke vil bli ansett som en garantisak.
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12 Spesifikasjoner.....................
Prosessor :
MT8788A
Plattform :
Android Q
Minne :
9296G: (64GB ROM + 4GB RAM)
Dimensjoner (LxBxH) :
247,8*157,56*7,65mm
Vekt :
455g
Skjerm :
1200*2000 FHD
Nettverk :
Wi-Fi
GPS :
GPS
Tilkoblinger :
• Bluetooth BT5.0
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
• USB lydkontakt
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• USB Type C
Kamera :
• 8 megapiksler frontkamera
• 13 megapiksler bakkamera
Støttede lydformater :
AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (forbedret
AAC+), AAC ELD (forbedret lav forsinkelse AAC)
AMR-NB), AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/
WAVE
Videostøttede formater:
H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8,
VP9
Batteri (1) :
Kapasitet: 8000mAh
Utvidelsesspor :
microSD™-minnekort
(Tilgjengelighet av microSD-kort er avhengig av
markedet)
Merknad: Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

(1)

Det originale batteriet har gjennomgått strenge
sikkerhetsinspeksjoner for å møte kvalifiseringsstandarder,
bruk av uoriginale batterier kan være farlig.
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