
Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du bruger telefonen ved at gå til www.tcl.com og downloade 
den komplette brugervejledning. Websiden giver dig også svar på ofte stillede spørgsmål.
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Bemærk:

Dette er en brugermanual til T671H.

Der kan være forskelle mellem beskrivelsen i brugervejledningen og telefonens 
betjening afhængigt af telefonens softwareversion eller specifikke udbydertjenester.

Hjælp

Se følgende resurser for at få mere information om FAQ, software og service:

Konsultere FAQ

Gå til www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Finde dit serienummer eller IMEI

Du kan finde dit serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) 
på emballagematerialet. Du kan også vælge Indstillinger > System > Om 
telefonen > Status > IMEI-information på telefonen.

Modtag garantiservice

Følg først anvisningerne i denne guide eller go til www.tcl.com/global/en/service-
support-mobile.html. Se oplysninger om hotlines og reparationscentre via www.tcl.
com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Se juridisk information

Gå til Indstillinger > System > Om telefonen > Juridisk information.
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1 Grundlæggende

1.1 Oversigt over enheden

Mikrofon

Modtager

USB Type-C

Headsetkontakt 

Kamera foran

Tilbage-tast

Starttast

Berøringsskærm

Seneste apps

HøjttalerMikrofon
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Kamera
Tilbage flash

Tænd/sluk-tast

Google 
Assistent-
knap

SIM-
kortåbning/
åbning til 
microSD-
kort Lydstyrketaster

Google Assistent-knap (på enhedens venstre side)

•	 Tryk for at tilgå Google Assistent

Tilbage-tast

•	 Tryk for at gå tilbage til forrige skærm eller lukke en dialogboks, 
indstillingsmenu, meddelelsespanelet osv.

Starttast

•	 Tryk for at vende tilbage til startskærmen fra en applikation eller et 
skærmbillede.

•	 Tryk længe for at aktivere Google Assistent. Du kan få hjælp, såsom 
rutevejledning og oplysning om restauranter baseret på det indhold, der 
er på skærmen.

Seneste apps

•	 Tryk for at se programmer, du har haft adgang til for nylig

Tænd/sluk-tast (til højre på enheden)

•	 Tryk på: Lås skærmen/lys skærmen op.

•	 Tryk længe: Få vist pop op-menuen, hvor du kan vælge mellem Sluk/
Genstart/Flytilstand.

•	 Tryk længe påTænd/sluk- og Lydstyrke-tasterne nede for at tage et 
screenshot.

•	 Tryk længe på Tænd/sluk-tasten i 10 sekunder for at gennemtvinge en 
genstart.

Lydstyrketaster 

•	 Bruges til at justere lydstyrken for ørestykket eller headsettet i 
opkaldstilstand.

•	 Bruges til at justere medielydstyrken i Musik-/Video-/Streamingtilstand.

•	 I almindelig tilstand justeres mediets styr.

•	 Slå lyden fra for ringetonen på et indgående opkald.

•	 Tryk på knapperne Lydstyrke op eller ned i kameraets 
eksempelvisningstilstand for at tage et foto, eller tryk længe for at tage 
et burst shot.

•	 Dobbelttryk på tænd/sluk-tasten for at åbne kameraet.
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1.2 Kom godt i gang

Opsætning

Isætning eller udtagning af SIM/microSD-kortet

1    Isæt det medfølgende SIM-kort i hullet.

2    Træk SIM-skuffen ud.

3    Placér SIM-kortet eller microSD-kortet i uddybningen og luk SIM-skuffen 
forsigtigt.

 

Kun single-SIM-enheder



Kun dual-SIM-enheder



Du skal sætte dit SIM-kort i for at foretage telefonopkald. Du behøver ikke at slukke 
din telefon, inden SIM-kortet isættes eller tages ud, da denne telefon understøtter 
hot swap.

 Din telefon understøtter kun nano-Sim-kort. Forsøg ikke at sætte andre 
SIM-kort ind, da det risikerer at beskadige din telefon.

Opladning af batteriet

Vi råder dig til at oplade batteriet helt ( ). Opladningsstatus bliver indikeret 
ved en procentdel vist på skærmen når telefonen er slukket. Procentdelen øges 
efterhånden som telefonen oplades.

 For at reducere strømforbrug og energispild når batteriet er fuldt ladt, skal 
du tage opladeren ud af stikket, slukke Wi-Fi, GPS, Bluetooth og 
applikationer, der kører i baggrunden, når de ikke bruges, reducer tiden for 
baggrundsbelysning osv.

Sådan tænder du din telefon

Hold Tænd/sluk-tasten nede, indtil telefonen tænder, lås din telefon op (Stryg, 
PIN-kode, adgangskode, mønster, fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse), hvis det 
er nødvendigt, og bekræft. Startskærmen vises.

Hvis du ikke kender din PIN-kode, eller hvis du har glemt den, så kontakt din 
netværksudbyder. Sørg for at opbevare din PIN-kode sikkert.

Sådan slår du din telefon fra
Tryk længe på Tænd/sluk-tasten, indtil der fremkommer et valg og vælg derefter 
Sluk.



9 10

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.

Statuslinje
•	 Status/Meddelelsesindikatorer 
•	 Tryk og træk ned for at åbne 

underretningspanelet

Søgelinje
•	 Tryk på  for at gå til tekstsøgningsskærmen
•	 Tryk på  for at gå til stemmesøgningsskærmen

Tryk på et ikon for at åbne en 
applikation, en mappe osv.

Applikationer i favoritbakke
•	 Tryk for at åbne applikationen.
•	 Tryk længe for at flytte eller 

ændre applikationer.

  

Startskærmen findes i et udvidet format, der giver mere plads til at tilføje 
applikationer, genveje osv. Skyd startskærmen vandret til venstre eller højre for at 
få en fuldstændig visning.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Tryk på   

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

Tryk længe    

Tryk længe på et element for at få vist indstillingerne for elementet. Du kan f.eks. 
Vælge en kontakt i Kontakter og tryk længe på den. Derefter viser der sig en liste 
med valgmuligheder.

Træk   

Anbring fingeren på et element på skærmen for at trække det til en anden placering.

Skyde/stryge   

Skyd med skærmen for at rulle op og ned i applikationer, billeder, websider. Du 
kan også skyde skærmen vandret.

Bladre   

Fungerer som at stryge, men at bladre får det til at bevæge sig hurtigere.

Knibe/sprede   

Anbring to fingre på skærmens overflade, og træk dem fra hinanden eller sammen 
for at ændre størrelsen på et element på skærmen.

Rotere   

Skift automatisk skærmens retning fra stående til liggende, ved at vende telefonen 
sidelæns for at have en bedre skærmvisning.
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Statuslinje

Fra statuslinjen kan du få vist både telefonens status (til højre) og meddelelser (til 
venstre).

Træk statuslinjen ned, for at se notifikationer og træk ned igen, for at åbne 
Hurtigindstillingspanelet.

Tryk på og træk op for at lukke den. Når der er meddelelser, kan de tilgås ved at 
trykke på dem.

Meddelelsespanel

Hvis der er meddelelser, kan du trykke på statuslinjen og trække ned for at åbne 
meddelelsespanelet og læse flere detaljerede oplysninger.

Tryk for at rydde alle 
begivenhedsbaserede meddelelser (andre 
igangværende meddelelser bevares).

Tryk for at få adgang til Indstillinger, 
hvor du kan angive flere elementer.

Hurtigindstillingspanel

Tryk og træk ned fra toppen af skærmen for at åbne Hurtigindstillingspanelet.

Du kan aktivere eller deaktivere funktioner eller ændre tilstande ved at trykke på 
ikonerne. 

Tryk på ikonet Rediger  for at tilpasse dit Hurtigindstillingspanel.

Tryk for at tilpasse dit 
Hurtigindstillingspanel.

Lås skærmen/lås skærmen op

For at beskytte din telefon og privatlivets fred, kan du låse skærmen med et 
mønster, PIN, adgangskode, fingeraftryk eller ansigt.

For at skabe et mønster til skærmoplåsning tryk på Indstillinger > Sikkerhed & 
biometri > Skærmlås.

For at låse telefonens skærm

•	 Hvis telefonen 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.
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For at låse telefonens skærm op

Tryk én gang på tænd/sluk-tasten for at tænde skærmen, stryg op og lås 
skærmen op med den metode, du har indstillet. 

Stryg til højre for 
at gå ind i Telefon

Dobbelttryk for 
at gå til den 

detaljerede skærm 

Skub til venstre for 
at gå til Kamera

Skub for at låse 
skærmen op

Angiv en adgangskode for at låse skærmen op

Når skærmen er aktiveret, skal du stryge op fra en hvilken som helst position på 
skærmen for at få vist adgangskodeinputpanelet. Angiv derefter adgangskoden til 
låseskærmen.

Brug oplåsning med mønster

Tegn det samme mønster, som du har indstillet til at låse skærmen op.

Brug oplåsning med ansigt

•	 Fra applisten trykker du på Indstillinger > Sikkerhed & biometri > Oplåsning 
med ansigt. Du skal angive et mønster, en pinkode eller en adgangskode, før 
du bruger ansigtsnøglen.

•	 Hold telefonen 20-50 cm fra dit ansigt. Placér dit ansigt i firkanten, som vises 
på skærmen. For det bedste resultat anbefaler vi, at ansigtsnøglen registreres 
indendørs og ikke i direkte sollys.

•	 Aktiver Oplåsning med ansigt, når din skærm tændes, ellers skal du stryge opad 
på skærmen først.

Brug oplåsning med fingeraftryk

Tryk på fingeraftrykssensoren (Indstillinger > Sikkerhed & biometri > 
Fingeraftryk) med en registreret finger for at låse skærmen op.

Gør startskærmen personlig

Tilføj

Du kan 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, træk det til toppen af ikonet  flyt og slip det, når emnet 
bliver rødt.

Opret mapper

For at forbedre organiseringen af   genveje eller apps på startskærmen og bakken 
med Favoritter, kan du tilføje 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.

Tilpasning af baggrund

Tryk længe på et tomt område på startskærmen og tryk derefter på Baggrunde 
for at indstille baggrunden.
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Widgets og seneste anvendte applikationer

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 den opad for at lukke appen, stryg den til venstre/
højre for at skifte mellem apperne.

Tryk på RYD ALT i bunden af skærmen for at lukke alle de kørende programmer.

Justering af lydstyrke

Tryk tasten Lydstyrke for at justere lydstyrken.

Tryk på ikonen  for at justere styrke for Alarm, Ringetone og Meddelelser.



17 18

1.4 Tekstindtastning

Brug af Skærmtastaturet
Indstillinger for tastaturet på skærmen

Tryk på Indstillinger > System > Sprog og input tryk på det virtuelle tastatur, du 
vil indstille, og en række indstillinger bliver tilgængelige.
Tilpas retningen for tastaturet på skærmen

Vend telefonen sidelæns eller på højkant for at tilpasse retningen på skærmtastaturet. 
Du kan justere det ved at ændre indstillingerne (Tryk på Indstillinger > Visning >  
Roter skærm automatisk).

•  Android-tastatur

Angiv nummer eller 
vælg fra kontakter.

Tryk længe for at vise flere 
valgmuligheder.

Tryk for at skifte 
mellem "abc/
Abc"-tilstand; 
Tryk længe for 
at skifte til "abc/
Abc"-tilstand.

Tryk længe for at vælge 
symboler.

Tekstredigering

Du kan redigere tekst, som du har indtastet.

•	 Tryk længe eller dobbelttryk i den tekst, du ønsker at redigere.

•	 Træk fanerne for at ændre den tekstmængde, du vil redigere.

•	 Følgende valgmuligheder vises: Klip, Kopier and Del. 

Du kan også indsætte ny tekst, hvis det er nødvendigt

•	 Tryk, hvor du vil skrive, eller tryk længe på et tomt område. Markøren vil blinke, 
og fanen bliver synlig. Træk fanen for at flytte markøren.

•	 Hvis du har klippet eller kopieret tekst, kan du trykke på fanen for at vise 
valgmulighederne Indsæt og Vælg alle, som gør det muligt for dig at færdiggøre 
indsættelsen med det samme.
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2 Multimedie-applikationer

2.1 Kamera ..........................................................

Før brug af kameraet, skal du sørge for, at du har fjernet det beskyttende 
objektivdæksel, for at undgå det påvirker din billedkvalitet.

Start kamera

Der er flere måder at åbne appen Kamera på.

Fra startskærmen

Fra startskærmen skal du trykke på Kamera .

Fra Låseskærmen

Når skærmen er låst, skal du trykke én gang på tænd/sluk-tasten for at tænde 
skærmen og derefter stryge til venstre på kameraikonet i nederste højre hjørne 
for at åbne kameraet.

Brug af genvejstast

Du skal blot dobbelttrykke på Tænd/sluk-tasten for at åbne kameraet.

1
2
3
4

5
6

7
8

9
10

11

12
13

1    Vælg filter 

2    Blitz-tilstand

 Tryk for at tænde og slukke for kamerablitz

ADVARSEL: Hold en sikker afstand, når du bruger blitzen. Ret ikke blitzen 
mod folks eller dyrs øjne.

3    Tag et tidsindstillet billede

4    Tag HDR-billeder

5    Zoom ind/ud

6    Tænd/sluk for Ultra Wide-tilstand

7    Skift mellem forreste/bagerste kamera

8    Tag et foto

9    Tryk for at få adgang til indstillinger

10    Fotostørrelse

11    Knib fingrene sammen for at zoome ud eller spred fingrene fra hinanden for 
at zoome ind

12   Vis de fotos eller videoer, du har taget

13    Google Lens

Google Lens(1)

Google Lens er et gratis værktøj, der kan hjælpe dig med at:

•	 Kopiere tekst

•	 Søge efter lignende produkter

•	 Identificere planter og dyr

•	 Opleve bøger & medier

•	 Scanne koder

... og meget mere.

(1) Telefonen skal også have forbindelse til et netværk. 
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Sådan tager du et foto

Skærmen fungerer som søgeren. Først skal du placere objektet eller landskabet i 
søgeren. Rør derefter om nødvendigt ved skærmen for at fokusere. Tryk  for 
at optage. Fotoet gemmes automatisk. Du kan også trykke længe  for at tage 
mange billeder efter hinanden. Du kan maksimalt tage 20.

Sådan optager du en video

Tryk VIDEO for at ændre kameratilstanden til video. Tryk  for at starte en 
videooptagelse. Du kan også trykke på venstre side af dette ikon  for at 
tage et billede, mens du optager video. 

Du kan også trykke på højre side af dette ikon  for sætte videooptagelsen 
på pause og tryk  for at fortsætte. Tryk  for at stoppe optagelsen. Videoen 
gemmes automatisk.

Andre muligheder, mens du ser på de billeder/video, du har taget

•	 Skub til venstre eller højre for at se de fotos eller videoer, du har taget.

•	 Tryk på  og derefter Gmail/Bluetooth/MMS/osv. for at dele fotoet eller 
videoen.

•	 Tryk på knappen Tilbage  for at gå tilbage til Kamera.

Tilstande og indstillinger

Tilstande

Skub til venstre eller højre for at skifte mellem tilstandene.

•	 MORE: Ved at vælge MORE kan du tilgå flere tilstande. Disse tilstande kan 
flyttes til hovedskærmen med at trykke på .

PANO: Tryk for at aktivere panoramafunktionen. Tryk på udløserknappen for at 
begynde at tage et panoramabillede, og flyt telefonen støt i den retning, der er 
angivet med skærmen. Når området er udfyldt, vil fotoet blive gemt automatisk. 
Hvis området ikke er udfyldt, tryk på udløserknappen igen for at gemme fotoet.

STOP BEVÆGELSE: Tag nogle fotos af en bestemt scene og konverter dem 
til en video i højere fart.

LYSSPOR: Opfang kreative lysøjeblikke med foto med lang udløsning.

SUPER MAKRO: Tryk for at få adgang til super makro-indstillingen. 4 cm er den 
bedste afstand til at optage makro.

SLOW MOTION: Optag særlige begivenheder og hurtige scener også i mørke 
omgivelser, og afspil dem så ved en lav rammehastighed.

•	 AUTO: Kameraets standardtilstand er Auto.

•	 VIDEO: Tryk for at få adgang til videotilstand.

•	 PORTRÆT: Tryk for at oprette en dybdeskarphedseffekt. Du kan komponere et 
billede, der fremhæver motivet, mens du producerer en smukt sløret baggrund.

•	 PRO: Pro-tilstanden lader dig finjustere parametre og giver dig fuld kontrol over 
ISO, WB-eksponeringstid, blænde, lukketid osv.

Indstillinger

Tryk  for at indstille flere valgmuligheder.

•	 Billedstørrelse: Tryk for at vælge billedstørrelse.

•	 AI-registrering af scene: Når det er aktiveret, vil kameraet automatisk 
identificere billedindholdet i en scene og kategorisere det derefter. Mange 
forskellige scenekategorier understøttes. Det fungerer kun, når man bruger 
hovedkameraet.

•	 Kalorieregistrering(1): Tændes  for at registrere kalorieindholdet i et 
optaget motiv.

•	 Smart vejledning(1): Tryk på for at tænde/slukke. Denne funktion giver 
AI-ansigtsgenkendelse og kompositionsvejledning til portrætter. Det fungerer 
kun, når man bruger hovedkameraet.

•	 Styrkefunktionsknap: Tryk for at finindstille styrkeknappen til enten Lukker, 
Zoom eller Styrke, når kameraet er i brug.

•	 Tryk for at tage billede: Tryk for at tænde/slukke. Når den er aktiveret, vil 
billedet blive indfanget, når du trykker på søgerskærmen.

•	 Gitter: Tryk for at tænde/slukke. Det deler skærmen op i lige store dele og 
hjælper dig med at tage bedre fotos ved at gøre det enkelt at justere elementer, 
såsom horisonten eller bygningerne, efter linjerne i gitteret.

•	 Opbevaring: Tryk for at vælge mellem opbevaring i telefonen og på SD-kort, 
når der er et SD-kort i telefonen. Standarden er telefonopbevaring.

(1) Er kun tilgængeligt, når AI-sceneregistrering er aktiveret.
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•	 Gem placeringsoplysninger: Tænd  for at tagge fotos og videoer med 
din placering. Denne indstilling er tilgængelig, når GPS-placeringstjenesten er 
aktiveret.

•	 Lukkelyd: Tryk på for at slå lukkelyd til/fra under optagelse.

•	 Libelle: Lad libellen vise en vejledende linje i søgeren for at hjælpe dig med at 
tage bedre billeder. 

•	 Vandmærke: Tryk for at tænde/slukke Vandmærker.

•	 Nulstil indstillinger: Nulstil kameraet til fabriksstandardindstillingerne.

Der findes yderligere to valgmuligheder, når du skifter til at bruge frontkameraet:

•	 Spejlkamera: Tryk for at tænde/slukke.

2.2 Galleri ............................................................

Galleri 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.

Tryk på  fra Startskærmen for at vise de fotos, du har taget.

1

2

3

4

1    Tryk for at få flere indstillinger

2    Udforsk

Udforsk indsamler billeder i grupper, der gør dem lettere at finde

3    Album

Fotos, videoer, skærmbilleder osv. grupperes alle automatisk i album

4    Øjeblikke

Se de billeder/videoer, du lige har taget
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Arbejde med billeder

Du kan arbejde med billeder ved at rotere og beskære dem, dele dem med venner, 
indstille dem som et kontaktfoto eller baggrundsbillede osv.

Find det billede, du vil arbejde på, og tryk på billedet i fuldskærmsbilledevisning.

•	 Tryk  for at dele billedet.

•	 Tryk  for at redigere billedet. 

 Vælg billedeffekt.

 Reducer, Roter eller Spejlvend billedet.

 Tegn billedet. 

 Juster billedets farve.

 Indstil som Dehaze, Motivsletning eller Himmel.

•	 Tryk på  for at indstille billedet som din favorit.

•	 Tryk  for at slette billedet. 

•	 Tryk  > Indstil som for at indstille billedet som et Kontakt foto eller en Baggrund.

Administration af album

Når der er mange billeder og videoer, kan du administrere dine album, så du kan 
se dem på en nem måde.

•	 Oprette et album

Tryk  for at oprette og navngive et nyt album. Vælg de billeder eller videoer, du 
vil medtage i det, ved at trykke  for at kopiere eller flytte dem.

•	 Flytte/kopiere billeder eller videoer

Tryk længe på det eller de billeder eller videoer, du vil slette/kopiere. Tryk  > 
Kopier til album/Flyt til album og vælg så det album, som du ønsker at flytte/
kopiere til.

•	 Slette eller gendanne billeder eller videoer

Tryk længe på det eller de billeder eller videoer, du vil slette, og tryk på  > 
DELETE.

Slettede elementer bevares i Papirkurven i 30 dage, hvorefter de slettes 
permanent. Hvis du vil slette dem permanent inden for denne periode, skal du 
finde billedet eller video(erne) i Papirkurven og trykke længe på dem for at slette 
dem.
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Hvis du vil gendanne billedet eller videoen eller videoerne inden for denne periode, 
skal du trykke længe på billederne eller videoerne i papirkurven og trykke på  
for at gendanne.

•	 Skjul album (1)

Tryk længe på det album, du vil skjule, og tryk på  > FLYT. Albummets indhold 
vil blive skjult fra Øjeblikke.

(1) Standardalbum som kamera, videoer, skærmbilleder osv. kan ikke skjules eller 
flyttes.

2.3 Musik .............................................................

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på din telefon eller microSD-kort.

Hvis du vil afspille en musikfil, skal du stryge opad på startskærmen og derefter 
trykke på Musik .

1
2

3

4

5

1   Flere valgmuligheder

2   Søg efter en sang

3    Afspil eller sæt på pause

4    Afspil næste sang

5    Indstillinger for musik

 Når du afspiller sange med Musik, er betjening af pause, afspilning eller 
spring over stadig tilgængelig, selvom skærmen er låst.
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3 Apps og funktioner

3.1 Telefon ...........................................................

Foretage et opkald

Tryk på  i bakken Favoritter for at foretage et opkald.

Kontakter

Vis detaljerede oplysninger 
om opkaldet

Opkaldslog

Yndlingsnumre

Vis tastaturet

Tryk længe for at få 
adgang til talebeskeder

Indtast det ønskede nummer på tastaturet, og tryk på  for at foretage opkaldet, 
eller vælg en kontakt fra Kontakter eller Opkaldslog ved at skyde eller trykke på 
faner, og derefter foretage opkaldet.

Det nummer, du indtastede, kan gemmes til Kontakter ved at trykke på elementet 
Opret ny kontakt eller Føj til en kontakt.

Hvis du laver en fejl, kan du slette de forkerte cifre ved at trykke på .

For at afbryde et opkald skal du trykke på .

Internationalt opkald

Hvis du vil foretage et internationalt opkald, skal du trykke  længe for at indtaste 
“+”, og indtast derefter det internationale forvalgsnummer efterfulgt af det fulde 
telefonnummer, og tryk på .

Nødopkald

Hvis din telefon har netværksdækning, indtast nødopkaldsnummeret og tryk  
for at foretage et nødopkald. Afhængigt af dit netværk og land kan dette også 
fungere uden SIM-kort og uden at angive SIM-pinkoden. 
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Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald:

•	 Tryk BESVAR eller stryg ikonet  opad for at svare;

•	 Tryk AFVIS eller stryg ikonet  nedad for at afvise;

•	 Tryk på  for at afvise opkaldet ved at sende en forudangivet meddelelse.

Ringe til din telefonsvarer 

Din stemmebesked bliver tilbudt af dit netværk, for at undgå mistede opkald. Det 
fungerer som en telefonsvarere, som du kan aflytte til enhver tid. 

Tryk længe for at få adgang til talebeskeder .

Når du modtager en besked på telefonsvareren, vises  det på Statuslinjen. 
Åbn meddelelsespanelet og tryk på Ny telefon meddelelse.

Under et opkald

For at justere lydstyrken under et opkald, tryk tasten Lydstyrke op/ned.

Afslutte det aktuelle opkald.

Tryk én gang for at slå lyden fra på det aktuelle opkald. Tryk dette 
ikon igen for at igen sætte lyd på opkaldet.

Vis tastaturet.

Tryk én gang for at aktivere højtaleren under det aktuelle opkald. Tryk 
dette ikon igen for at deaktivere højttaleren.

Foretag endnu et opkald.

Sæt et opkald i venteposition.

Flet opkald for at starte et konferenceopkald.

Opdel et konferenceopkald i flere opkald.

Skift mellem opkald.
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 For at undgå utilsigtet betjening af berøringsskærmen under et opkald 
låses skærmen automatisk, når du holder telefonen tæt på øret. Den låses 
op, når telefonen fjernes fra øret.

Administrere flere opkald

Med denne telefon kan du håndtere flere opkald på samme tid. 

Skift mellem opkald

Når du accepterer to opkald, skal du trykke på ikonet  for at skifte mellem 
to linjer. Det aktuelle opkald bliver sat i venteposition, og du kan tage det andet 
opkald.

Konferenceopkald(1)

Du kan opsætte et konferenceopkald på følgende måde. 

•	 Foretag et opkald til den første deltager i konferenceopkaldet. 

•	 Tryk på  for at tilføje endnu et opkald.

•	 Angiv telefonnummeret på den person, du ønsker at tilføje til konferencen, og 
tryk . Du kan også tilføje deltagere fra Opkaldslog eller Kontakter.

•	 Tryk på  for at starte konferencen.

•	 Tryk  for at afslutte konferenceopkaldet og frakoble alle deltagere.

Opkaldsindstillinger

Tryk på  fra skærmen Telefon, og tryk derefter på Indstillinger for at indstille 
telefon og kontakter.

Opkaldslog

Du kan få adgang til din opkaldslog ved at trykke på  skærmen Telefon for at 
se mistede opkald, udgående opkald og indgående opkald.

Tryk på et opkald for at se oplysninger eller yderligere funktioner. Du kan foretage 
et nyt opkald, sende en besked til kontakten eller nummeret eller se detaljerede 
oplysninger om opkaldet.

Tryk længe på kontakten og vælg Delete for at slette opkaldshistorikken for en 
udvalgt kontakt eller nummer.  
(1) Afhængigt af din netværksudbyder.

3.2 Kontakter.......................................................

Kontakter giver hurtig og nem adgang til den kontakt, du gerne vil finde. 

Du kan få vist og oprette kontakter i telefonen og synkronisere disse med dine 
Gmail-kontakter eller andre applikationer på internettet eller på din telefon.

Konsultér dine Kontakter

Tryk på  fra App-skuffen for at se dine kontakter.

Tilføj ny kontakt

•	 Tryk for at åbne Hurtigkontaktpanelet
•	 Tryk længe for at dele eller slette den 

valgte kontakt

 De slettede kontakter fjernes også fra andre apps på telefonen eller 
internettet næste gang du synkroniserer din telefon.
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Tilføjelse af en kontakt

Tryk  i kontaktlisten, for at oprette en ny kontakt.

Du skal indtaaste en kontakts navn eller andre kontaktoplysninger. Rul op og ned 
på skærmen, for at flytte fra et felt til et andet.

Vælg et billede, eller tag et billede til 
telefonkontakten

Tryk for at gemme

Tryk for at åbne tilgængelige mærkater

Føje til/fjerne fra Favoritter (1)

For at tilføje en kontakt til favoritter, kan du trykke en kontakt for at se 
kontaktoplysninger, og tryk så på  for at tilføje kontakten til favoritter. 

For at fjerne en kontakt fra favoritter, tryk  på kontaktdetalje-skærmen.

Redigere dine Kontakter

For at redigere kontaktinformation, tryk  på kontaktdetalje-skærmen.

Tryk på gem, når du er færdig.

(1) Telefon- og Gmail-kontakter kan føjes til favoritter.

Brug af Hurtigkontaktpanelet

Tryk på en kontakt for at åbne Hurtigkontaktpanelet.

•	 Tryk  eller nummeret for at foretage et opkald.

•	 Tryk  for at sende en meddelelse.

•	 Tryk  for at foretage et videoopkald.

Ikonerne er tilgængelig på Hurtigkontaktpanelet, afhængigt af den information du 
har for kontakten og applikationerne og konti på din telefon.

Dele kontakter

Du kan dele en enkelt kontakt eller flere kontakter med andre ved at sende 
kontaktens vCard til dem via Bluetooth, Gmail osv.

•	 Vælge en kontakt fra skærmen Kontakter ved at trykke længe på denne og 
trykke på .

•	 Vælg derefter applikationen for at udføre denne handling.
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Konti

Kontakter, data eller andre oplysninger kan synkroniseres fra flere konti, afhængigt 
af de applikationer der er installeret på telefonen.

Hvis du vil tilføje en konto, skal du trykke på  fra listen over kontakter og trykke 
på Indstillinger > Konti > Tilføj konto, eller tryk på Indstillinger > Konti > Tilføj 
konto.

Det kræves, at du vælger den kontotype, du tilføjer, som Google eller lignende.

Som ved andre konto-opsætninger skal du indtaste detaljeret information, såsom 
brugernavn, adgangskode osv.

Du kan fjerne en konto og alle tilhørende information fra telefonen. Tryk på den 
konto, du ønsker at slette, tryk Fjern konto og bekræft så.

Autosynkronisering

Aktiver Autosynkroniser data på Konto-skærmen . Når den er aktiveret, vil 
alle ændringer til oplysninger i telefon eller online blive synkroniseret automatisk 
med hinanden.

3.3  Beskeder ........................................................

Skriv en ny besked

Du kan oprette, redigere og modtage SMS og MMS med denne telefon.

Tryk på  i App-skuffen for at se dine beskeder.

I skærmen med beskeder og tryk på  på listen over beskeder for at skrive 
tekst-/multimediebeskeder.

Afsendelse af en SMS

•	 Angiv et mobiltelefonnummer eller vælg en kontakt i feltet Til for at tilføje 
modtagere.

•	 Tryk på Skriv besked -linjen for at indtaste beskedteksten.

•	 Når du er færdig, skal du trykke  for at sende SMS-beskeden. 

 Visse bogstaver (med accent) vil også øge beskedens størrelse. Dette kan 
betyde, at der sendes flere SMS'er til din modtager.

Afsendelse af en MMS

MMS giver dig mulighed for at sende videoklip, billeder, fotos, animationer, dias og 
lyd til andre kompatible telefoner og e-mailadresser. 

En SMS konverteres automatisk til en MMS, når mediefiler (billede, video, lyd, 
dias osv.) vedhæftes, eller emne- eller e-mailadresser tilføjes.

•	 For at sende en MMS-besked skal du indtaste modtagerens telefonnummer i 
feltet Til.

•	 Tryk på Skriv besked-linjen for at indtaste beskedteksten.

•	 Tryk  for at give adgang til din placering, sende en talebesked eller vedhæfte 
filer.
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•	 Tryk på  for at tage et billede/en video eller vedhæfte et billede/en video, du 
har taget.

•	 Når du er færdig,  for at sende multimedie-beskeden.

Administrere beskeder

Når der kommer en ny besked, vil  vises på statuslinjen som en underretning. 
Træk Statuslinjen ned for at åbne Meddelelsepanelet. Tryk på den nye meddelelse 
for at åbne og læse den. Du kan også åbne Besked-appen og trykke på beskeden 
for at åbne den. 

Beskeder bliver vist som en samtale. 

Tryk en besked for at gå til beskedoprettelsesskærmen:

1
2
3

4

1    Tryk for at få flere indstillinger

2    Tryk for at søge indenfor en samtale

3    Tryk for at ringe til nummeret

4    Tryk for at gemme nummeret i Kontakter eller få vist kontaktoplysninger, hvis 
nummeret er gemt

Tryk på  og vælg Indstillinger på beskedlisteskærmen for at ændre 
meddelelsesindstillingerne.

3.4 Kalender ........................................................

Brug Kalender 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.

Multitilstand-visning

Du kan vise Kalender med Tidsplan, Dag, 3 dage, Uge eller Måned. Tryk på  
for at vælge.

At oprette nye begivenheder

Du kan tilføje nye begivenheder fra enhver Kalendervisning. 

•	 Tryk .

•	 Udfyld alle nødvendige oplysninger for denne nye begivenhed. Hvis det er en 
heldagsbegivenhed, kan du aktivere Hele dagen .

•	 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 for at vise + Ny begivenhed, og 
derefter trykke på ikonet for at oprette den nye begivenhed.

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 
 > Slet for at slette.

Begivenhedspåmindelse

Hvis der er indstillet en påmindelse for en begivenhed, vil ikonet kommende 
begivenhed  blive vist på Statuslinjen, som en underretning når tiden for 
påmindelsen kommer. 
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Tryk og træk statuslinjen ned, for at åbne meddelelsespanelet, tryk et 
begivenhedsnavn for at se Kalenderens meddelelsesliste. Tryk på knappen Tilbage 
for at beholde påmindelser, der venter på statuslinjen og meddelelsespanelet.

3.5 Ur ...................................................................

Din mobiltelefon har et indbygget ur.

For at se, hvad klokken er, stryg op på startskærmen, tryk derefter på Ur eller tryk 
på tiden på startskærmen for at få adgang til den.

Alarm

Fra Urets skærm skal du trykke på Alarm for at tilgå.

•	 Tryk på  for at aktivere alarmen.

•	 Tryk på  for at tilføje en ny alarm. Tryk  for at gemme.

•	 Tryk på en eksisterende alarm for at gå ind i alarmens redigeringsskærm.

•	 Tryk på  for at slette den valgte alarm.

Ur

Se dato og tid ved at trykke Ur.

•	 Tryk  for at tilføje en by fra listen.

Timer

Fra startskærmen skal du trykke på Timer for at komme ind.

•	 Angiv den korrekte tid.

•	 Tryk  for at starte nedtællingen.

•	 Tryk  for at sætte på pause.

•	 Tryk  for at nulstille.
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Stopur

Fra urets startskærmen skal du trykke på Stopur.

•	 Tryk  for at starte Stopuret.

•	 Tryk på  for en liste over poster i henhold til den opdaterede tid.

•	 Tryk  for at sætte på pause.

•	 Tryk  for at nulstille.

•	 Tryk  for at dele.

Justér urindstillinger

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

3.6 Lommeregner ...............................................

Hvis du vil løse matematiske problemer med Lommeregner, skal du stryge op fra 
startskærmen og derefter trykke på .

1
2
3

4

1    Beregningshistorik

2    Tryk for at skifte mellem grundlæggende beregning og videnskabelig beregning

3    For flere muligheder vedrørende Valuta- og Enhedskonvertering

4    Tryk for at slette cifre en efter en
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3.7 TCL-apper

NXTVISION ....................................................................................

NXTVISION leverer billedforbedring, forbedring af video og spil og andre 
skærmfunktioner, der får din skærm til at blive levende med en fantastisk visuelt 
forbedret oplevelse. 

TCL+ .............................................................................................

TCL+ hjælper dig med at få mere at vide om nyheder og trens inden for TCL, 
forbedre din smartphoneoplevelse, findes vores sidste posts på de sociale medier 
osv.

Supportcenter .............................................................................

Supportcentret hjælper dig med at lære mere om ofte stillede spørgsmål, 
betjeningsvejledning, fejlfinding osv. Brug det også til at give os feedback.

3.8 Andre apps (1)

De tidligere apps i denne sektion er forudindstillet på din telefon. Hvis du vil hente 
og installere flere tredjepartsapps, skal du bruge Google Play Store-applikationen.

3.9 Google-applikationer

Google-apps er forudinstalleret på din telefon, for at forbedre effektiviteten og 
hjælpe dig nyde livet.

Denne manual introducerer kort apps. For detaljerede funktioner og 
brugervejledninger, se relaterede hjemmesider, eller introduktionerne i appsene.

Det anbefales at registrere med en Google-konto for at kunne nyde alle 
funktionerne.

Chrome

En web browser som du kan surfe på internettet med.

(1) Applikationens tilgængelighed afhænger af land og udbyder.

Dine bogmærker, browserhistorik og indstillinger på tværs af alle enheder, med 
browseren installeret, kan synkroniseres med din Google-konto.

Gmail

Som Googles webbaserede e-mail-tjeneste konfigureres Gmail, når du første 
gang konfigurerer din telefon. Med denne applikation kan du sende og modtage 
e-mails, administrere e-mails med etiketter, arkivere e-mails osv. E-mails kan 
automatisk synkroniseres med din Gmail-konto.

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.

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.

Play Store

Fungerer som den officielle app store til Android-styresystemet, der giver brugerne 
mulighed for at gennemse og downloade applikationer og spil. Applikationer er 
enten gratis eller med en pris.

I Play Store søges efter den app du har brug for, den downloades og derefter 
følges installationsvejledningen for at installere app'en. Du kan også afinstallere, 
opdatere en app, og administrere dine downloads.

Duo

En video chat mobil app.

Med telefonnumrene verificeret kan brugerne let foretage videoopkald til deres 
kontakter.
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Fotos

Google Photos lagrer og sikkerhedskopierer dine billeder og videoer. Det 
analyserer også automatisk fotos og organiserer dem i grupper, så du hurtigt kan 
finde de fotos, du har brug for.

Google Pay

Google Pay giver dig mulighed for at foretage kontaktfri betaling med din telefon, 
som er den hurtige, enkle og sikre betalingsmåde i masser af steder - i butikker, 
online og andre.

Google Assistent

Enheder kan have en dedikeret hardwareknap til Google Assistent.

•	 Standard – Enkelt tryk for at aktivere 

Standardtilstand er det samme som at starte Google Assistent ved at trykke længe 
på starttasten. 

Filer

Filer viser alle data, der er gemt på telefonen, herunder både eksternt SD-kort og 
internt lager, f.eks. Videoer, billeder eller lydbånd, du har taget. andre data, der 
overføres via Bluetooth, USB-kabel osv.

4 Indstillinger ...................................
Hvis du vil gå til Indstillinger, skal du stryge op fra startskærmen eller stryge til 
venstre og derefter trykke på Indstillinger .

Du kan også stryge ned fra meddelelsespanelet og trykke på .

4.1 Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til internettet, når telefonen er inden for et trådløst 
netværks rækkevidde. Wi-Fi kan bruges på telefonen, selv uden et SIM-kort isat.

Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk

•	 Tryk på Indstillinger > 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 ID-oplysninger (kontakt 
netværksoperatøren for flere oplysninger). Tryk på TILSLUT når du er færdig. 

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 > Wi-Fi > Tilføj netværk.

•	 Indtast navnet på netværket og al påkrævet netværksinformation.

•	 Tryk på Tilslut.

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 aktiveret.

•	 På skærmen Wi-Fi, tryk på navnet på den gemte netværk.

•	 Tryk på GLEM i dialogboksen, der åbnes.
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4.2 Bluetooth (1)

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. 

For at aktivere Bluetooth

•	 Tryk på Indstillinger > Bluetooth.

•	 Aktiver .

Navnet på din enhed vises på skærmen.

Sådan omdøber du din enhed

•	 Tryk på Indstillinger > Bluetooth.

•	 Tryk på Enhedsnavn.

•	 Indtast et navn og tryk på OMDØB for at bekræfte.

At parre/forbinde telefonen med en Bluetooth-enhed 

For at udveksle data med en anden enhed, skal du aktivere Bluetooth og parre 
telefonen med den Bluetooth-enhed, som du ønsker at udveksle data med.

•	 Tryk Indstillinger > Bluetooth > + Par ny enhed.

•	 Tryk på den bluetoothenhed, du ønsker din telefon skal parre med i listen.

•	 En dialog vil poppe op, tryk PAR for at bekræfte.

•	 Hvis parringen lykkes, forbindes din telefon til enheden.

Sådan ophæves pardannelsen fra en Bluetooth-enhed

•	 Tryk  ved siden af den enhed, du vil ophæve pardannelsen fra.

•	 Tryk GLEM for at bekræfte.

(1) Det anbefales at bruge TCL Bluetooth-headset, som er testet og bevist at være 
kompatible med din telefon. Du kan gå til https://www.tcl.com for flere oplysninger 
om TCL Bluetooth-headset.

4.3 SIM-kort og mobile netværk

Gå til Indstillinger > SIM-kort & mobile netværk > SIM-kortindstillinger > 
SIM 1 > Roamingtilstand for at aktivere dataroaming, indstille din foretrukne 
netværkstype, kontrollere den netværksforbindelse, du bruger, eller oprette et nyt 
adgangspunkt osv.

SIM-kort (1)

Tryk for at vælge SIM 1 eller SIM 2 for at tilslutte til netværket, foretage opkald og 
sende SMS-meddelelser.

Dataforbrug

Første gang du tænder for telefonen med SIM-kortet isat, konfigurerer det 
automatisk netværkstjenesten: 2G, 3G eller 4G. 

Hvis netværket ikke er tilsluttet, kan du aktivere mobildata i Indstillinger > SIM 
card & mobile network > Dataforbrug.

Databesparelse

Ved at aktivere Databesparelse kan du reducere dataforbruget ved at forhindre 
nogle apps i at sende eller modtage data i baggrunden.

Mobildata

Hvis du ikke har brug for at overføre data på mobilnetværk, skal du deaktivere 
Mobildata for at undgå at der opkræves betydelige afgifter for dataanvendelse på 
lokale operatørers mobilnetværk, især hvis du ikke har en mobildata-aftale.

 Dataforbrug måles af din telefon, og din operatør kan tælle anderledes.

Flytilstand

Tænd for Flytilstand  for samtidigt at deaktivere alle trådløse forbindelser 
inklusive Wi-Fi, Bluetooth mv. 

(1) Kun dobbelt SIM.
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Hotspot & internetdeling

Hvis du vil dele telefonens dataforbindelse via USB og Bluetooth eller som et 
mobilt hotspot, skal du gå til Indstillinger > Netværk & internet > Hotspot & 
internetdeling for at aktivere disse funktioner.

Sådan omdøber eller sikrer du dit mobile hotspot

Når dit mobile hotspot er aktiveret, kan du omdøbe telefonens Wi-Fi-netværk 
(SSID) og sikre dets Wi-Fi-netværk.

•	 Tryk Indstillinger > SIM-kort & mobilt netværk > Hotspot & internetdeling >  
Mobilt hotspot.

•	 Tryk på Hotspotnavn for at omdøbe netværkets SSID eller tryk Sikkerhed for 
at indstille din netværkssikkerhed.

•	 Tryk på OK.

 Disse funktioner kan indebære ekstra netværksgebyrer fra 
netværksudbyderen. Du kan også blive opkrævet ekstra gebyrer i 
roamingområder.

Privat DNS

Tryk for at vælge privat DNS-tilstand.

4.4 Tilsluttede enheder

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 > Tilsluttede enheder > 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 en VPN tilføjes, skal du indstille en skærmlås til din telefon.

Sådan oprettes forbindelse til/afbrydeforbindelsen til VPN

For at tilslutte til en VPN

•	 Tryk på Indstillinger > Tilsluttede enheder > VPN.

•	 De VPN du har tilføjet er listet. 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 en VPN:

•	 Tryk på Indstillinger > Tilsluttede enheder > VPN.

•	 De VPN du har tilføjet er listet. Tryk på ikonet  ud for det VPN, du vil redigere.

•	 Efter redigering skal du trykke på GEM.

For at slette en VPN

•	 Tryk på ikonet  ved siden af den valgte VPN, og tryk derefter på GLEM for 
at slette det.

NFC 

Tryk på  for at aktivere NFC.

Denne funktion gør det muligt at udveksle data, når din telefon rører ved en anden 
enhed.

Cast

Du kan bruge Cast til at vise din enheds skærm på dit TV og vise indhold som 
TV-underholdning, film, billeder, spil og websteder fra understøttede apps.
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USB
Med et USB-kabel kan du oplade din enhed, overføre filer eller fotos (MTP/PTP) 
mellem telefonen og en computer.

Sådan tilslutter du din telefon til computeren

•	 Brug det USB-kabel, der fulgte med telefonen, for at slutte telefonen til en USB-
port på computeren. Du får en meddelelse om, at USB er tilsluttet.

•	 Åbn meddelelsespanelet og vælg den måde, du vil overføre filer på, eller tryk på 
Indstillinger > Tilsluttede enheder > USB for at vælge. Oplad denne enhed 
er valgt som standard. 

 Før du bruger MTP, skal du sikre dig, at driveren (Windows Media Player 
11 eller nyere version) er installeret. 

Udskrivning

Tryk på Udskrivning for at aktivere Udskriftstjenester. Du kan vælge din 
standardudskrivningsservice.

4.5 Skærm

Lysstyrkeniveau

Juster skærmens lysstyrke manuelt.

Tilpasningsdygtig lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke automatisk.

Mørk tilstand

Tomme områder på skærmen bliver sorte i denne tilstand, hvilket gør det nemmere 
at se på skærmen eller læse i svagt lys.

Øjenkomforttilstand

Øjenkomforttilstand kan effektivt reducere blåt lys stråling og justere 
farvetemperaturen for at lindre øjentræthed. Du kan også oprette en brugerdefineret 
tidsplan for at aktivere den.

Dvaletilstand

Angiv timeout for skærmen.

I Dislay, kan du også indstille Skriftstørrelse, Pauseskærm osv.

Autoroter skærm

Vælg, om skærmen skal rotere automatisk eller ej.

Statuslinje & Notch 

Med denne menu kan du indstille statuslinjens typografi, slå til/fra for at kontrollere 
netværkshastighed, vælge, om meddelelsesikoner skal foldes, og hvordan 
batteriprocenten vises

Tænd hakket for fuldskærmsapps for at få den bedste oplevelse på telefonen.

Apps i fuld skærm

De fleste apps, der er installeret på telefonen, tilpasses automatisk til 
fuldskærmsskærmen uden at indstille dem manuelt.

For de apps, der ikke automatisk tilpasser sig fuldskærmsvisning, kan du gå til 
Indstillinger - Display - Fuldskærmsapps  for at indstille dem.

4.6 Startskærm & lås skærm

Med denne menu skal du indstille dine hjemmeapps, vælge dine foretrukne 
baggrunde og tematypografier osv.

4.7 Lyd & vibration

Brug lydindstillingerne til at konfigurere mange aspekter af ringetoner, musik og 
andre lydindstillinger.

Telefonringetone & vibration

Indstil din ringetone til indgående opkald, eller vælg kun, at telefonen vibrerer.
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Meddelelsesringetone

Angiv standardlyden for meddelelser.

Alarmringetone

Angiv alarmringetone.

Indstillinger for Forstyr ikke

Hvis du ikke ønsker at blive forstyrret af telefonen eller oplysningsringetoner under 
arbejde eller hvile, kan du indstille den til Forstyr ikke-tilstand. 

Stryg ned på statuslinjen to gange for at få adgang til panelet Hurtige indstillinger, 
og tryk  for at slå Vil ikke forstyrres til.

Flere lydindstillinger

Angiv toner på numerisk tastatur, skærmlåsningslyde, berøringslyde osv.

4.8 Knapper & bevægelser

Systemnavigation

Vælg dit foretrukne navigationsknaplayout.

Bevægelser

For at indstille nogle bevægelser til praktisk brug, såsom flip til mute, skærmbillede 
med 3 fingre, delt skærm osv.

4.9 Avancerede funktioner

Spiltilstand

I denne tilstand kan du aktivere VIL IKKE FORSTYRRES-tilstanden, forebygge 
utilsigtet berøring og optimere spilfunktion.

Smart app-anbefalinger

Efter at headset eller højttalere er tilsluttet, anbefales passende applikationer i 
henhold til dine vaner.

Flerbruger

Flerbrugerområdet er det begrænsenede område, som kontrolleres af hver enkelt 
brugers enhedsejer.

Beskyttelse af privatliv 

Påmindelse om kritisk adfærd

Når kritisk adfærd opstår, vil du blive påmindet om dette af systemet.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Systemet lever tom information til appen. 

Sikkerhedslog

Registrerer anmodninger og systemadfærd.

Kantbjælke

Kantbjælken hjælper dig med hurtigt at tilgå dine yndlingsapps eller fiunktioner.

Fjernlås

Hvis telefonen bliver væk, kan du fjernlåse den ved at afsende en sms.

Enhåndsbetjening

Reducer skærmens displayområde og betjen telefonen med én hånd. 

Denne funktion kan tilgås i Hurtigindstillingspanelet ved at trykke på ikonet .

Skærmoptager

Indstil videoopløsningen, Lyd og Optag ved tryk.

Tryk på ikonet  på Hurtigindstillingspanelet for at aktivere skærmoptageren.
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4.10 Smart Manager

Smart Manager sikrer, at din telefon fungerer i topform ved automatisk at scanne 
og optimere dataforbruget for at bevare batteriniveauet, administrere opbevaring 
og beskytte mod sikkerhedstrusler.

Begrænsning af automatisk startende apps kan få systemet til at køre hurtigere og 
forlænge batteriets levetid.

Du kan også foretage nogle manuelle indstillinger for yderligere optimering.

4.11 Sikkerhed & biometri

Skærmlås

Vælg én metode, f.eks. Stryg, Mønster, PIN-kode, Adgangskode, eller 
Fingeraftryk for at låse skærmen op.

Fingeraftryk

Bruge din fingeraftryk for at låse skærmen op.

Gå til Indstillinger > Sikkerhed & biometri > Fingeraftryk for at aktivere disse 
funktioner.

Oplåsning med ansigt

Oplåsning med ansigt giver dig mulighed for at låse din enhed op med dine 
ansigtsdata. Indstil den i henhold til trinnene på skærmen.

Sørg for, at du vender mod telefonens skærm, når du bruger ansigtsgenkendelse.

BEMÆRK: Du skal angive et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, før du 
bruger ansigtsnøglen.

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.

Låsning af apps

Låsning af apps kan effektivt beskytte dine personlige oplysninger ved at låse 
nogle apps med et mønster eller fingeraftryk. Gå til Indstillinger > Sikkerhed & 
biometri > Låsning a apps for at indstille låseformatet, låse tid og vælge de apps, 
du vil låse.

Andre

Du kan også indstille Nødtjeneste, Enhedens admin apps, SIM-kortlås, 
Kryptering & ID, Skærmpinning osv. i Indstillinger > Sikkerhed & biometri.

4.12 Placering

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

4.13 Privatliv

For at beskytte dine personlige oplysninger kan du indstille en app til at få adgang 
til din placering, SMS, telefon osv. Også om du vil vise adgangskoder og til at 
vælge de aktiviteter og oplysninger, du vil gemme på Google.

4.14 Apps

Tryk for at vise oplysninger om applikationer installeret på din telefon for at styre 
deres dataforbrug eller tvinge dem til at standse. 

I menuen Tilladelsesstyring i et program kan du give appen tilladelser, f.eks.
giver appen adgang til dit kamera, kontakter, placering osv. 

4.15 Opbevaring

Gå ind i Indstillinger > Opbevaring for at kontrollere brugen af lagerplads og 
frigøre mere, når det er nødvendigt.

4.16  TCL-konto

TCL-konto giver brugerne et styringsværktøj til TCL’s enheder og apps.
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4.17 Konti

Tryk for at tilføje, fjerne og administrere din e-mail og andre understøttede konti. Du 
kan også bruge disse indstillinger til at kontrollere valgmulighederne for, hvordan 
alle apps sender, modtager og synkroniserer data, dvs. om det gøres automatisk, 
i henhold til en tidsplan eller slet ikke.

Tryk Tilføj konto for at tilføje en konto for valgte app.

4.18 Digital trivsel & forældrekontrol

I denne menu kan du finde, hvor meget tid du har brugt på telefonen og endda på 
hver app. Du kan tilpasse tidsgrænsen for brug af telefonen for at sikre, at du lever 
et sundt og afbalanceret liv.

Desuden kan forældre begrænse deres børns brugstid og dermed styre deres 
internetvaner.

4.19 Google

Tryk for at konfigurere dine Google-konto- og tjenesteindstillinger.Tryk for at 
konfigurere din Google-konto og tjenesteindstillinger.

4.20 Tilgængelighed

Brug indstillingerne for tilgængelighed til at konfigurere eventuelle tilgængelighed-
plugins du har installeret på din telefon.

4.21 System

Om telefonen
Se grundlæggende oplysninger til din telefon, såsom modelnavn, CPU, kamera, 
opløsning osv.
Du kan også tjekke juridiske oplysninger, opbygge nummer, status og andre specs.

Systemopdatering

Hvis du vil opdatere systemet, skal du trykke på SØG EFTER OPDATERINGER 
(se"5 Få mest muligt ud af din telefon > FOTA opgradering"). 

Sprog & input

Tryk for at konfigurere sprogindstillinger, skærmtastaturet, indstillinger for 
stemmeinput, markørens hastighed osv.

Dato & tid

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

Sikkerhedskopiering

Slå  til for at sikkerhedskopiere telefonens indstillinger og andre 
applikationsdata til Google-servere. Hvis du skifter din telefon, gendannes de 
indstillinger og data, du har sikkerhedskopieret, på den nye telefon når du logger 
ind med din Google-konto.

Udviklermuligheder

For at aktivere denne funktion, gå til Indstillinger > System > Om telefonen 
og derefter trykke på Versionnummer 7 gange. Nu er Udviklermuligheder 
tilgængelige. Udviklermulighedsskærmen indeholder indstillinger, der er brugbare 
til udvikling af Android-applikationer.

Nulstil
Tryk for at nulstille alle netværksindstillinger og appindstillinger, du mister ikke dine 
data med disse indstillinger.
Hvis Nulstilling til fabriksdata er valgt, slettes alle data i telefonens interne lager, 
skal du sikkerhedskopiere dataene, før de nulstilles.

Regulering & sikkerhed
Tryk for at få vist produktoplysninger som f.eks. Produktmodel, Producentnavn, 
Producentadresse, IMEI, CU-reference, Bluetooth-erklærings-ID osv.

Program for forbedring af brugeroplevelsen
Tryk for at gå med i vores program for forbedring af brugeroplevelsen, så vi fortsat 
kan forbedre vores design og generalle brugeroplevelse.
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5  Få mest muligt ud af din telefon

FOTA-opgradering

Brug FOTA (Firmware Over The Air) opgradering til at opdatere din telefons 
software. 

For at få adgang til opdateringer fra app-listen, skal du trykke på Indstillinger >  
System > Systemopdatering. Tænd for dataforbindelse eller Wi-Fi, inden du 
søger efter opdateringer. 

Med Wi-Fi aktiveret kan systemet opdage, hvis der er en ny firmwareversion 
tilgængelig, og i givet tilfælde at begynde at downloade den med det samme. Når 
den er klar, vil en popupdialog give dig mulighed for at opdatere din telefon nu 
eller senere.

Hvis Indstillinger > System > Systemopdatering >  > Opdater indstillinger > 
Automatisk opdatering er deaktiveret, får du kun en meddelelse i statuslinjen.

Under download eller opdatering via FOTA må du ikke ændre standardlageret, da 
dette kan give problemer i forhold til at finde de korrekte opdateringspakker.

6 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 telefonens ydeevne skal du fjerne unødvendige filer eller apps 
på din telefon.

•	 Opdater din telefons software via Indstillinger > System > Systemopdatering.

•	 Nulstil din telefon via Indstillinger > System > Reset > Nulstilling til 
fabriksdata. En anden metode er at holde tænd/sluk-tasten og tasten 
Lydstyrke op nede samtidigt, når telefonen slukkes. Udløs tænd/sluk-knappen 
og derpå lydstyrkeknappen efter vibrationen, derefter vælges Slet data/
nulstilling til fabriksindstilling > Nulstilling til fabriksindstilling for at 
nulstille. Alle dine telefondata vil gå tabt permanent. Det anbefales kraftigt at 
sikkerhedskopiere dine telefondata fuldt ud, før du nulstiller dem.

og udfør følgende kontroller:

Min telefon kan ikke tændes eller er frosset

•	 Hvis telefonen ikke kan tændes, skal den oplades i mindst 20 minutter for at 
sikre minimum batterikapacitet. Prøv derefter at tænde telefonen igen.

•	 Hvis telefonen starter forfra under startanimationen, og brugergrænsefladen 
ikke kan åbnes, skal du trykke længe på Tænd/sluk-tasten for at nulstille. 
På denne måde kan du løse problemer med forkert start af operativsystemet 
forårsaget af applikationer fra tredjepart.

•	 Hvis ingen metode er effektiv, skal du nulstille telefonen ved samtidigt at trykke 
på Tænd/sluk-tasten og Lydstyrke op-knappen. Udløs tænd/sluk-tasten, når 
enheden vibrerer, derefter vælges Slet data/nulstilling til fabriksindstilling > 
Nulstilling til fabriksindstilling for at nulstille. 

Min telefon har ikke reageret i flere minutter

•	 Hvis telefonen ikke reagerer, skal du slukke for telefonen ved at trykke længe på 
Tænd/sluk-tasten, indtil den slukker, og genstart derefter telefonen.

•	 Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille telefonen.
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Min telefon slukker af sig selv

•	 Kontrollér, at skærmen er låst, når du ikke bruger telefonen og sørg for, at der 
ikke trykkes på Tænd/sluk-tasten ved et uheld, når skærmen ikke er låst.

•	 Kontrollér niveauet af batteristrøm.

•	 Hvis den stadig ikke virker, skal du nulstille telefonen eller opdatere softwaren.

Min telefon kan ikke oplade korrekt

•	 Sørg for, at du bruger TCL-opladeren som leveres med telefonen.

•	 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 45°C).

•	 Når du er i udlandet, skal du kontrollere, at spændingen er kompatibel.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til et netværk, eller "Ingen tjeneste" 
vises

•	 Prøv at oprette forbindelse til netværket ved at flytte til en anden fysisk placering.

•	 Kontakt udbyderen for at kontrollere netværksdækningen.

•	 Kontrollér hos udbyderen, at SIM-kortet er gyldigt.

•	 Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt, hvis netværket er overbelastet.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til internettet

•	 Kontrollér, at dit SIM-korts internettjeneste er tilgængelig.

•	 Kontrollér forbindelsesindstillingerne for internettet på telefonen.

•	 Sørg for, at du er et sted med netværksdækning.

•	 Prøv at oprette forbindelse på et senere tidspunkt eller et andet sted.

Ugyldigt SIM-kort

•	 Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt.

•	 Kontrollér, at chippen på SIM-kortet ikke er beskadiget eller ridset.

•	 Kontrollér, at dit SIM-korts tjeneste er tilgængelig.

Min telefon kan ikke foretage udgående opkald

•	 Kontrollér, at du har ringet til et gyldigt nummer og har trykket på .

•	 Ved internationale opkald skal du kontrollere lande- og områdepræfikserne.

•	 Kontrollér, at telefonen har forbindelse til et netværk, og at netværket ikke er 
overbelastet eller utilgængeligt.

•	 Kontakt udbyderen for at kontroller status for dit abonnement (kredit, SIM-kort 
gyldigt osv.).

•	 Kontrollér, at du ikke har spærret udgående opkald.

•	 Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

Min telefon kan ikke modtage indgående opkald

•	 Kontrollér, at telefonen er tændt og har forbindelse til et netværk (kontrollér, om 
det er overbelastet eller netværket ikke er tilgængeligt).

•	 Kontakt udbyderen for at kontroller status for dit abonnement (kredit, SIM-kort 
gyldigt osv.).

•	 Kontrollér, at du ikke har viderestillet indgående opkald.

•	 Kontrollér, at du ikke har spærret visse opkald.

•	 Kontrollér, at telefonen ikke er i flytilstand.

Opkalderens navn/nummer vises ikke, når et opkald modtages

•	 Kontakt din udbyder for at kontrollere, om du abonnerer på denne tjeneste.

•	 Opkalderen har skjult sit navn eller nummer.

Jeg kan ikke finde mine kontakter

•	 Kontrollér, at SIM-kortet ikke er ødelagt.

•	 Kontrollér, at dit SIM-kort er isat korrekt.

Lydkvaliteten for opkald er dårlig

•	 Du kan indstille lydstyrken under et opkald ved at trykke på Lydstyrke-knappen.

•	 Kontrollér netværkets styrke. Flyt til et sted med stærkere signalstyrke.

•	 Sørg for, at modtageren, stikket og højttaleren på din telefon er rene.
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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.

Når jeg vælger et nummer fra mine kontakter, kan nummeret ikke ringes op

•	 Kontrollér, at du har registreret nummeret korrekt i dine kontakter.

•	 Kontrollér, at du har valgt landepræfiks, når du ringer til et internationalt nummer.

Jeg kan ikke tilføje en kontakt

•	 Sørg for, at SIM-kortets kontakter ikke er fulde. Slet nogle filer eller gem 
kontakterne til telefonen.

De, der ringer til mig, kan ikke efterlade beskeder på min telefonsvarer

•	 Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed.

Jeg kan ikke få adgang til min telefonsvarer

•	 Kontrollér, at udbyderens telefonsvarernummer er korrekt indtastet i 
"Telefonsvarernummer".

•	 Prøv igen senere, hvis netværket er optaget.

Jeg kan ikke sende og modtage MMS

•	 Tjek din telefonhukommelse, da den kan være fuld.

•	 Kontakt netværksudbyderen for at undersøge tjenestetilgængelighed, og 
kontrollér MMS-parametre.

•	 Kontakt udbyderen for at kontrollere servicecenternummeret eller din MMS-
profil.

•	 Servicecenteret kan være optaget. Prøv igen på et senere tidspunkt.

PIN-kode til SIM-kort er låst

•	 Kontakt netværksudbyderen for at få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Jeg kan ikke slutte min telefon 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 telefonhukommelse til overførslen.

•	 Vælg microSD-kortet som den placering, hvor hentede filer skal gemmes.

•	 Kontrollér abonnentstatus hos din udbyder.

Telefonen kan ikke opdages af andre via Bluetooth

•	 Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret, og din telefon er synlig for andre brugere.

•	 Kontrollér, at de to telefoner er inden for Bluetooths registreringsområde.

Batteriet aflades for hurtigt

•	 Sørg for, at du udfører den komplette opladningstid (mindst 120 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.

Telefonen bliver varm ved længere opkald, ved spil, surfing på internettet 
eller ved kørsel af andre komplekse applikationer

•	 Opvarmning er en normal følge af, at processoren håndterer mange data. 
Hvis du afslutter ovenstående handlinger, vender telefonen tilbage til normal 
temperatur.
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Efter nulstilling til fabriksdata kan jeg ikke bruge min telefon uden at indtaste 
Google-kontooplysninger

•	 Efter nulstilling til fabriksindstilling skal du indtaste de oprindelige Google-
kontooplysninger, der blev brugt på denne telefon.

•	 Hvis du ikke kan huske dine Google-kontooplysninger, skal du gennemføre 
gendannelsesproceduren for Google-konto.

•	 Hvis du stadig ikke kan få adgang til din telefon, skal du henvende dig til 
det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som en 
garantisag.

Jeg har glemt nogle adgangskoder/koder/nøgler på telefonen

•	 Udfør en nulstilling til fabriksdata.

•	 Hvis du stadig ikke kan få adgang til din telefon, skal du henvende dig til 
det autoriserede reparationscenter, men husk, at det ikke betragtes som en 
garantisag.

7 Specifikationer
Platform: 

•	 ADRENO 610@600MHz

OS: 

•	 Android 11

Hukommelse: 

•	 64GB ROM + 4GB RAM(1)

Dimensioner (LxBxT): 

•	 172,08*77,14*9,1mm

Vægt: 

•	 206g

Display: 

•	 6,82" berøringsskærm med 720 x 1640 pixel skærmopløsning

Netværk:

•	 GSM 850/900/1800/1900

•	 UMTS B1/2/5/8

•	 LTE: B1/3/5/7/8/20/28 /38/40/41 (2540-2640)

GPS: 

•	 BDS/GPS/Glonass/Galileo med A-GPS

Forbindelse:

•	 Bluetooth 5.0

•	 Wi-Fi 802.11b/g/n

•	 3,5 mm lydstik

•	 Type-C

(1) Afhængigt af den enhed du har købt. 
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8 Tilbehør
Standardtilbehør

•	 Oplader

•	 USB-kabel

•	 Halvgennemsigtig shell

•	 SIM-kortpin

•	 Beskyttelsesfilm i PET (Sidder på TP)

•	 Lynvejledning

•	 Folder med information om produktsikkerhed 

 •	 Tilbehør afhænger af landet.
•	 Brug kun de TCL-batterier, opladere og tilbehør, der leveres sammen 

med din enhed.

Kamera:

•	 Bagkamera: 16M+5M(UW)+2M(Makro)+2 (D)

•	 Kamera foran: 8MP

Audio- og videounderstøttede formater: 

•	 AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM playback 

•	 1080P @ 30fps, H.263,H.264 AVC,H.265,HEVC ,VP8,VP9, MPEG-4

Batteri (1): 

•	 Kapacitet: 5000 mAh

Udvidelsesslot:

•	 microSD™-hukommelseskort

 (Der findes microSD card op til 256GB)

Sensorer:

•	 G-sensor

•	 Lyssensor

•	 Nærhedssensor

•	 E-kompas

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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9 Licenser
microSD-logoet er et varemærke.
 Ordet Bluetooth og Bluetooth-logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., 
og al brug af sådanne mærker af TCL Communication Ltd. og deres 
associerede virksomheder sker under licens. Andre varemærker og 
varebetegnelser tilhører de respektive ejere. 

TCL T671H Bluetooth-deklaration ID D052688
Wi-Fi-logoet er kvalitetsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

Denne enhed kan betjenes uden begrænsninger i enhver af 
EU-medlemsstaterne.
Google, Google-logoet, Android, Android-logoet, Google Search TM, 
Google Maps TM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store og Hangouts TM  
 og Hangouts TM er varemærker tilhørende Google Inc.

Android-robotten er reproduceret eller modificeret på basis af arbejde, der 
er oprettet og videregivet af Google, og anvendt i henhold til de vilkår, der er 
beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License (teksten vises, hvis du 
trykker på Googles bestemmelser i Indstillinger > System > Om telefonen > 
Juridiske oplysninger) (1). 

Du har købt et produkt, der bruger open source-programmerne  
(http://opensource.org/) mtd, msdosfs, netfilter/iptables og initrd i objektkode og 
andre open source-programmer, der er givet i licens under GNU General Public 
License og Apache License.

Vi leverer gerne en komplet kopi af de tilhørende kildekoder efter anmodning 
inden for tre år, efter at produktet blev distribueret af TCL Communication Ltd.

Du kan hente kildekoder fra https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/. 
Kildekoden kan hentes gratis på internettet.

Vi pointerer hermed, at slutbrugergarantien for overtrædelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder alene er begrænset til EU/EØS/Schweiz.

Hvis og i det omfang produktet eksporteres, tages med eller bruges af 
slutkunden eller slutbrugeren uden for EU/EØS/Schweiz, udløber ethvert ansvar, 
garanti eller erstatning fra producenten og dennes leverandører med hensyn til 
produktudløb (herunder erstatning i forbindelse med krænkelser af intellektuelle 
ejendomsrettigheder).

(1) Er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/
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