För mer information om hur du använder telefonen, gå till tcl.com och ladda ned hela användarhandboken.
Webbplatsen ger dig även svar på vanliga frågor.

Obs!
Detta är en användarmanual för 6102H/6102K.
Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och
telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller
specifika operatörstjänster.

Innehållsförteckning
1

Grundläggande information....................................................................... 4
1.1

Överblick över enheten........................................................................... 4

Hjälp

1.2

Kom igång............................................................................................... 7

Se följande resurser för fler Vanliga frågor, mjukvara och serviceinformation:

1.3

Hemskärm............................................................................................... 9

Konsultera Vanliga frågor (FAQ)

1.4

Textinmatning........................................................................................ 17

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

2

Multimediaappar........................................................................................ 19

Hitta ditt serienummer eller IMEI

2.1

Kamera.................................................................................................. 19

Du hittar ditt serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI)
på förpackningen. Eller välj Inställningar > System > Om telefonen > Status >
IMEI-information & enhetens serienummer på själva telefonen.

2.2

Galleri.................................................................................................... 23

2.3

Musik..................................................................................................... 27

3

Erhåll garantiservice
Följ först de råd du får i denna guide eller gå till www.tcl.com/global/en/
service-support-mobile.html. Kontrollera sedan hotlines och information om
reperationscenter genom www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/
hotline&service-center.html

Appar och funktioner................................................................................ 28
3.1

Telefon................................................................................................... 28

3.2

Kontakter............................................................................................... 33

3.3	Meddelanden........................................................................................ 36

Se juridisk information

3.4

Kalender................................................................................................ 39

På telefonen, gå till Inställningar > System > Om telefonen > Juridisk
information.

3.5

Klocka................................................................................................... 40

3.6

Miniräknare........................................................................................... 43

3.7

TCL-appar............................................................................................. 44

3.8

Andra appar ......................................................................................... 44

3.9

Google-appar........................................................................................ 44

4

1

Inställningar............................................................................................... 46
4.1

Wi-Fi...................................................................................................... 46

4.2

Bluetooth .............................................................................................. 47

4.3

SIM-kort & mobilnätverk........................................................................ 48

4.4

Anslutningar.......................................................................................... 48
2

4.5

Hemskärm & lås skärmen..................................................................... 52

4.6

Display.................................................................................................. 52

4.7

Ljud & vibration..................................................................................... 53

4.8

Aviseringar............................................................................................ 54

4.9

Knappar & gester.................................................................................. 54

4.10

Avancerade funktioner.......................................................................... 55

4.11

Smart Manager..................................................................................... 56

Mottagare

4.12

Säkerhet & biometri.............................................................................. 56

Framkamera

4.13

Plats...................................................................................................... 57

4.14

Sekretess.............................................................................................. 57

4.15

Säkerhet & nödsituationer..................................................................... 57

4.16

Appar..................................................................................................... 57

4.17

Lagring.................................................................................................. 58

4.18

Konton................................................................................................... 58

4.19

Digitalt välmående och föräldrakontroll................................................. 58

4.20

Google................................................................................................... 58

4.21

Tillgänglighet......................................................................................... 58

4.22

System.................................................................................................. 58

5	Få ut det mesta av din telefon.................................................................. 61
6

Felsökning.................................................................................................. 62

7

Specifikationer........................................................................................... 68

8

Tillbehör...................................................................................................... 70

9

Licenser...................................................................................................... 71

10

Friskrivning................................................................................................ 71

3

1 Grundläggande information
1.1

Överblick över enheten
Headset-kontakt

Mikrofon

Pekskärm

Tillbaka-knapp

Senaste appar
Hemknapp

Mikrofon

Högtalare
USB Typ-C
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Bakkamera

Fingeravtryckssensor

Senaste appar
• Tryck för att se applikationer som du nyligen kommit åt

SIMkortplats/
mikroSDkortplats

Strömknapp
Blixt

Volymknappar

• Tryck: Lås skärmen/Lys upp skärmen.

Strömknapp

• Tryck och håll: Visa popup-menyn för att välja Stäng av/Starta om/
Flygplansläge/Casta .
• Tryck och håll Ström-knappen och Volym ned-knappen för att ta en
skärmbild.
• Tryck och håll ned Ström-knappen i minst 10 sekunder för att framtvinga
en omstart.
• Dubbeltryck på strömknappen för att öppna kameran.
Volymknappar
• Under samtalsläge justerar du volymen på hörsnäckan eller headsetet.
• I Musik/Video/Strömmande läge justerar du medievolymen.

Tillbaka-knapp

• I allmänt läge justerar du medievolymen.

• Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm eller för att stänga en
dialogruta, alternativmeny, meddelandepanelen, mm.

• Tysta ringsignalen för ett inkommande samtal.

Hemknapp

• I kameraläget förhandsgranskning trycker du knappen Volym upp eller
ned för att ta ett foto eller tryck och håll intryckt för att ta många bilder
efter varandra.

• Tryck för att återvända till hemskärmen när du är i en app eller på en
annan skärm.
• Tryck och håll för att sätta på Google Assistent. Du kan få hjälp, såsom
vägbeskrivningar och restauranginformation, baserat på innehållet på
din skärm.
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1.2

Kom igång

Ladda batteriet

Konfigurerar
Sätt i eller ta ur SIM/microSD-kortet
1 Sätt in det medföljande SIM-kortet i hålet.
2 Dra ut SIM-fickan.
3 Placera SIM-kortet eller microSD-kortet i kortplatsen och stäng den försiktigt.





Du rekommenderas att ladda upp batteriet helt (
). Laddningsstatus indikeras
av ett procenttal som visas på skärmen när telefonen är avstängd. Procenttalet
stiger medan telefonen laddas.
 ör att minska energiförbrukningen kan du när batteriet är fulladdat koppla
F
ifrån laddaren från uttaget, stänga av Wi-Fi, GPS, Bluetooth och appar
som körs i bakgrunden när de inte används samt minska
bakgrundsbelysningstiden m.m.

Endast enheter med ett SIM-kort

Endast enheter med två SIM-kort





Laddar på telefonen
Håll nere Strömknappen tills telefonen sätts på, lås upp den (svep, PIN, lösenord
eller grafiskt lösenord, fingeravtryck eller ansikte) om så behövs och bekräfta.
Hemskärmen visas.
Om du inte känner till eller har glömt din PIN-kod kontaktar du din nätverksoperatör.
Se till att förvara PIN-koden på en säker plats.

Stänga av telefonen
Tryck och håll nere Strömknappen tills valalternativen visas och sedan Stäng av.
Du måste sätta i SIM-kortet för att kunna ringa. Du behöver inte stänga av
telefonen innan du sätter i eller tar bort SIM-kortet eftersom den här telefonen har
stöd för snabbyte.
 elefonen har bara stöd för nano-SIM-kort. Försök inte sätta i någon annan
T
SIM-korttyp. Det kan skada telefonen.
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1.3

Hemskärm

Dra/Svep

Du kan placera alla objekt (appar, genvägar, mappar och widgets) som du gillar
eller använder oftast på hemskärmen för snabb åtkomst. Tryck på Hem-knappen
för att gå till Hemskärmen.




Statusfält
• Status/notifikationsindikatorer
• Tryck och dra ned för att öppna
notifikationspanelen
Sökfält
• Tryck  för att öppna textsökningsskärmen
• Tryck  för att öppna röstsökningsskärmen

Tryck på en ikon för att öppna ett program,
mapp, mm.

Dra skärmen för att bläddra upp och ned bland appar, bilder och webbsidor. Du
kan även dra skärmen horisontellt.
Knäppa
Liknar att dra, men med knäppning går det snabbare.
Dra ihop/dra ut
Placera två fingrar på skärmytan och dra isär dem eller dra ihop dem för att skala
element på skärmen.
Rotera
Ändrar automatiskt skärmorienteringen från stående till liggande genom att vända
telefonen åt sidan för att få en bättre skärmvy.

Favoritappar
• Tryck för att komma till programmet.
• Tryck och håll för att flytta eller ta bort appar.
Hemskärmen visas i ett utökat format för att ge mer utrymme för att lägga till
program, genvägar, mm. Skjut hemskärmen åt vänster och höger för att få en
fullständig vy.

Använda pekskärmen
Tryck
För att öppna en app trycker du på den med fingret.
Tryck och håll
För att få upp de tillgängliga alternativen för ett objekt trycker du och håller på
objektet. Till exempel. Välj en kontakt i Kontakter och tryck och håll den nere.
Sedan visas en lista med alternativ.
Dra
Placera fingret på skärmen för att dra ett objekt till en annan plats.
9
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Statusfält

Snabbinställningspanel

Från statusraden kan du visa både telefonstatus och meddelandeinformation.
Dra ner statusfältet för att visa notifikationer och dra igen för att öppna
snabbinställningarna.
Tryck och dra upp för att stänga den. Om det finns meddelanden kan då komma
åt dem genom att trycka på dem.

Tryck och dra ner från sidans topp för att öppna snabbinställningspanelen.
Du kan aktivera eller inaktivera funktioner eller ändra lägen genom att trycka på
ikonerna.
Tryck på ikonen Redigera

för att ställa in snabbinställningspanelen.

Meddelandepanel
När det finns meddelanden kan du trycka på och dra ned statusraden för att öppna
meddelandepanelen och läsa detaljerad information.

Tryck för att komma
till Inställningar, där du
hittar fler objekt.
Tryck för att se
meddelandehistorik.

Tryck för att ställa in
snabbinställningspanelen.
Tryck för att rensa alla
händelsebaserade meddelanden (övriga
fortlöpande meddelanden blir kvar).

Lås/Lås upp skärmen
För att skydda din telefon och integritet kan du låsa telefonen med ett mönster,
PIN-kod, lösenord, fingeravtryck eller ansikte osv.
För att skapa ett mönster för upplåsning av skärmen, tryck Inställningar >
Säkerhet & biometri > Skärmlåsning, upplåsning med fingeravtryck eller ansikte.
Att låsa telefonens skärm
• Om din telefon förblir inaktiv en stund så kommer den automatiskt att låsa
skärmen och gå in i viloläge för att spara batteri. Gå till Inställningar > Skärm >
Viloläge och välj en tid för skärmtimeout.
• Du kan även trycka på strömknappen för att manuellt låsa skärmen.
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Att låsa upp telefonens skärm

Använd fingeravtrycks-ID

Tryck på strömknappen för att lysa upp skärmen, svep upp och lås upp skärmen
med metoden du har valt.

Tryck på fingeravtryckssensorn (Inställningar > Säkerhet & biometri >
Fingeravtryck) med det utvalda fingret för att låsa upp skärmen.

Anpassa din hemskärm
Lägg till
Tryck och håll på en mapp, en app eller en widget och dra objektet till den
hemskärm du föredrar.
Flytta om
Svep uppåt för att
låsa upp skärmen

Tryck och håll på ett objekt, dra det dit du vill och släpp. Du kan flytta objekt både
på hemskärmen och i favoritfältet. Håll ikonen på vänstra eller högra kanten av
skärmen för att dra objektet till en annan hemskärm.
Ta bort

Svep åt höger för
att gå in i Telefon

Svep åt vänster för
att gå in i Kamera

Ange ett lösenord för att låsa upp skärmen
När skärmen är påslagen, svep upp på skärmen för att visa inmatningspanelen för
lösenord. Ange sedan ditt låsskärmslösenord.
Använd upplåsningsmönster
Rita det mönster du har valt för att låsa upp skärmen.
Använd Lås upp med ansiktet

Tryck och håll på ett objekt och dra det sedan ovanför ikonen
efter att det har blivit rött.
Skapa mappar

För att förbättra ordningen av genvägar och appar på hemskärmen och favoritfältet
kan du lägga till i en mapp genom att stapla ett objekt ovanpå ett annat. För att
byta namn på en mapp öppnar du den och trycker på mappens namnrad för att
skriva in det nya namnet.
Anpassning av bakgrundsbild
Tryck länge på ett tomt område på hemskärmen och tryck sedan på Bakgrundsbilder
för att anpassa bakgrundsbild.

• Från applistan tryck Iinställningar > Säkerhet & biometri > Lås upp med
ansiktet. Du behöver ställa in ett mönster, PIN eller ett lösenord innan du kan
använda ansiktsnyckel.
• Håll telefonen 20-50 cm från ditt ansikte. Placera ditt ansikte i fyrkanten som
visas på skärmen. För bästa resultat rekommenderar vi att ansiktstangenten
används inomhus och inte i direkt solljus.
• Aktivera Lås upp med ansiktet när din skärm tänds, annars måste du svepa
uppåt på skärmen som det första.
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Ta bort och släpp
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Widgets och senast använda appar

Volymjustering

Konsultera widgets
Tryck och håll på det tomma området på hemskärmen och tryck sedan Widgets
för att visa alla widgets.
Tryck på den valda widgeten och dra den till den skärm du vill.
Se senast använda appar
För att se nyligen använda appar, tryck på knappen Senaste appar. Tryck på en
miniatyrbild i fönstret för att öppna appen.

Tryck på Volymknappen för att justera medievolymen.
Tryck på ikonen

för att justera volym för Media, Ring, Alarm och Meddelande.

Tryck på en miniatyr och glid upp den för att stänga appen, glid höger/vänster för
att byta mellan apparna.
Tryck på RENSA ALLA längst ned på skärmen för att stänga alla appar som körs.
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1.4

Textinmatning

Textredigering
Du kan redigera text som du har matat in.

Använd skärmtangentbordet

• Tryck och håll eller dubbeltrycka i texten du vill redigera.

Inställningar för skärmtangentbord
Tryck Inställningar > System > Språk och inmatning, tryck på det virtuella
tangentbordet du vill ställa in, så kommer en serie inställningar att bli tillgängliga.

• Dra i fliken för att ändra textmängden som du vill redigera.
• Följande alternativ kommer att visas: Klipp, Kopiera och Dela.

Justera skärmtangentbordets orientering
Vrid telefonen åt sidan eller uppåt för att justera skärmtangentbordets orientering.
Du kan justera det genom att ändra inställningarna (Tryck av/på Inställningar >
Skärm > Rotera skärmen automatiskt).
•

Android-tangentbord
Ange nummer eller välj
från kontakter.
Du kan även klistra in nya texter om du vill
• Tryck där du vill skriva eller tryck och håll på ett tomt utrymme. Markören
kommer att blinka och fältet visas. Dra fältet för att flytta markören.
• Om du har klippt eller kopierat text, tryck på fältet för att visa alternativen Klistra
eller Välj alla som gör att du kan klistra klart med en gång.
Tryck för att
växla mellan
"abc/Abc"-läge;
Tryck och håll
för att växla till
"abc/Abc"-läge.

Tryck och håll för att välja
symboler.

Tryck och håll för att visa flera
alternativ.
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 älj filter
1 V

2 Multimediaappar
2.1

 lixtläge
2 B
Tryck för att sätta på/stänga av kamerans blixt

Kamera...........................................................

Innan du använder kameran, se till att du tagit bort linsskyddet så att inte
bildkvaliteten påverkas.

VARNING! Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Rikta inte blixten
mot personers eller djurs ögon.
 a ett tidinställt foto
3 T
 a ett HDR-foto
4 T

Börja använda kamera

 ooma in/ut
5 Z

Det finns flera sätt att öppna Kamera-appen.

 äxla mellan fram/bakkamera
6 V

På hemskärmen

 a ett foto
7 T

Från hemskärmen, tryck Kamera

.

 ryck för att komma till inställningsalternativen
8 T

Från låsskärmen

 ildstorlek
9 B

När skärmen är låst, tryck på strömknappen för att lysa upp skärmen, svep sedan
åt vänster på kameraikonen i det nedre högra hörnet för att öppna kameran.

 ra fingrarna mot varandra för att zooma ut eller dra dem från varandra för
10 D
att zooma in

Att använda genvägsknappen

 isa foton och videoklipp du tagit/spelat in
11 V

Dubbeltryck på strömknappen för att öppna kameran.

 oogle Lens
12 G

8
9

1
2
3
4

10

5

Google Lens(1)
Google Lens är ett gratisverktyg som kan hjälpa dig med att:
• Kopiera text
• Söka efter liknande produkter
• Identifiera växter och djur
• Utforska böcker och media
• Skanna koder
...med mera.

6

11
12

7
(1)
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Din telefon måste även vara ansluten till ett nätverk.
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Att ta ett foto
Skärmen fungerar som sökaren. Positionera först objektet eller landskapet i
sökaren, tryck på skärmen för att ställa in fokus om det behövs. Tryck
för att
ta bilden/spela in. Fotot sparas automatiskt. Du kan även trycka och hålla
för
att ta många bilder efter varandra.

Att spela in en video
Tryck VIDEO för att ändra kameraläget till video. Tryck
ett videoklipp. Tryck på den vänstra delen av denna ikon
under videoinspelning.
Tryck på den högre delen av denna ikon
och tryck
för att fortsätta. Tryck
kommer att sparas automatiskt.

för att börja spela in
för att ta en bild

för att pausa en videoinspelning
för att stoppa inspelningen. Videoklippet

• PANO: Tryck för att sätta på panoramafunktionen. Tryck på slutarknappen för
att börja ta en panoramabild och flytta telefonen stadigt längs riktlinjen som
indikeras av linjen på skärmen. När luckorna fyllts sparas bilden automatiskt.
Om luckorna inte är helt fyllda trycker du på slutarknappen igen för att spara
fotot.
• STOPP RÖRELSE: Ta ett antal foton av en viss scen och konvertera dem
sedan till den snabb video.
• PRO: Kameraläget Pro låter dig fininställa parameter och ger dig full kontroll
över ISO, WB-exponeringstid, bländare, slutartid osv.
• LJUS RÖRELSE: Fång kreativa ljusrörelser med fotografi med lång exponering.
Inställningar
Tryck

för att inställa fler alternativ:

• Bildstorlek: Tryck för att välja bildstorlek.

Vidare åtgärder vid visning av bild/videoklipp du tagit/spelat in

• Videokvalitet: Tryck för att välja video progressive scan och definition.

• Svep åt vänster eller höger för att visa bilder och videoklipp du tagit/spelat in.

• Volymknappsfunktion: Tryck för att anpassa volymknappen till antingen slutar,
zoom, volym eller kvickfoto när du använder kameran.

• Tryck

, sedan Gmail/Bluetooth/MMS/etc. för att dela fotot eller videon.

• Tryck knappen Tillbaka

för att returnera till Kamera.

• Lagring: Tryck för att välja mellan lagring på telefon och SD-kort när ett SD-kort
är isatt. Standardinställningen är telefonlagring.

Lägen

• Spara platsinformation: Sätt på
för att tagga foton och videoklipp
med din plats. Det här alternativet är tillgängligt när GPS-positionstjänsten är
aktiverad.

Svep åt vänster eller höger för att växla mellan lägen.

• Slutarljud:Tryck på för att slå på/stänga av slutarljudet när du tar en bild.

• AUTO: Auto är standardläget för kameran.

• Vattenstämpel: Tryck på för att slå Vattenstämpel på/av.

• VIDEO: Tryck för att öppna videoläge.

• Återskapa inställningar: Tryck för att återskapa standardfabriksinställningarna
för kameran.

Lägen och inställningar

• PORTRÄTT: Tryck för att skapa ett djup med fälteffekt. Du kan skapa en bild
som belyser ditt subjekt medan du producerar en vackert suddig bakgrund.
• SUPERBILD: Tryck för att öppna superbildläge. 4 cm är den bästa distansen
för att ta superbilder.
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2.2

Galleri.............................................................

Galleriet fungerar som en mediaspelare för dig att titta på bilder och videoklipp.
Dessutom finns ytterligare bild- och videofunktioner tillgängliga.
Om du vill visa bilder du har tagit trycker du

Arbeta med bilder
Du kan arbeta med bilder genom att rotera eller skala av dem, dela dem med dina
vänner, ställa in dem som kontakt- eller bakgrundsbild, etc.
Hitta den bild du vill arbeta med och tryck på bilden i fullskärmsvyn.

från hemskärmen.
1

4

2
3

1 Tryck för att visa fler alternativ
 tforska
2 U
Utforskaren samlar foton i grupper och gör dem enklare att hitta
 lbum
3 A
Foton, videoklipp, skärmbilder, etc. finns alla grupperade i Album

• Tryck

för att dela bilden.

• Tryck

för att redigera bilden.

Välj bildeffekt.
Förminska, rotera eller spegelvänd bilden.
Rita bilden.
Lägg till text.

 gonblick
4 Ö
Visa de foton/videoklipp som du precis har tagit

Justera bildfärgen.
• Tryck
• Tryck
• Tryck på
bakgrund.
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för att ställa in bilden som din favorit.
för att ta bort bilden.
> Använd som... för att använda bilden som kontaktbild eller
24

Albumhantering

• Dölj album

När det finns många bilder och videoklipp så kan du hantera dina album för
bekvämare vy.

Tryck och håll i bilderna eller videoklippen du dölja. Tryck
innehåll kommer att döljas från Ögonblick.

(1)

> FLYTTA. Albumens

• Skapa ett album

Tryck
för att skapa och namnge ett nytt album. Välj de bilder och videoklipp du
vill inkludera i albumet genom att trycka
för att kopiera eller flytta dem.
• Flytta/kopiera bilder eller videoklipp
Tryck och håll i bilderna eller videoklippen du vill flytta/kopiera. Tryck > Kopiera
till album/Flytt till album och välj sedan det album som du önskar att flytta till/
kopiera till.
• Radera eller återställ bilder eller videoklipp
Tryck och håll i bilderna eller videoklippen du vill flytta/kopiera och tryck

.

Raderade objekt kommer bevaras i albumet Skräp i 30 dagar och sedan kommer
de att raderas permanent. För att permanent radera dem inom denna tidsperiod,
hitta bilderna eller videoklippen i Skräp och tryck och håll för att radera.
För att återställa bilderna eller videoklippen inom denna tidsperiod, hitta bilderna
eller videoklippen i Skräp och tryck
för att återställa.
(1)
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Standardalbum såsom Kamera, Videoklipp, Skärmbilder etc. kan inte döljas eller
flyttas.
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2.3

3 Appar och funktioner

Musik..............................................................

Du kan spela upp musikfiler som är lagrade på din telefon eller ditt microSD-kort.
För att spela upp en musikfil, svep upp på Hemskärmen och tryck Musik

.

1

5

2

3.1

Telefon............................................................

Ringa ett samtal
Om du vill ringa ett samtal trycker du

i Favoritfältet.

Visa detaljerad information om
samtalet

3
4
Samtalsloggar
 ler alternativ
1 F

Visa knappsatsen
Kontakter

Favoritkontakter

 ök efter en låt
2 S
 pela eller pausa
3 S
 pela upp nästa låt
4 S
 usikinställningar
5 M
 är du spelar låtar med Musik är funktionen för paus, spela eller hoppa
N
över fortfarande tillgänglig även om skärmen är låst.
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Besvara eller avvisa ett samtal

Tryck och håll för att komma
till röstbrevlådan

Skriv önskat nummer direkt från knappsatsen och tryck på
för att ringa eller
välj en kontakt från Kontakter eller Samtalslogg genom att dra eller trycka på
flikar och ring sedan samtalet.
Det nummer du angav kan sparas i Kontakter genom att trycka på posten Skapa
ny kontakt eller Lägg till i kontakt.
Om du gör fel kan du ta bort de felaktiga siffrorna genom att trycka
För att lägga på trycker du på

.

.

När du tar emot ett samtal:
• Tryck SVARA, eller svep ikonen uppåt

för att svara;

• Tryck AVVISA, eller svep ikonen neråt

för att avvisa;

• Tryck
meddelande.

för att avvisa samtalet genom att skicka ett förinställt

Utlandssamtal

Ringa till röstbrevlådan

För att ringa ett utlandssamtal, tryck och håll på
för att komma in i "+" och ange
sedan landsnumret följt av hela telefonnumret och tryck
.

Röstbrevlådan erbjuds av ditt nätverk för att undvika missade samtal. Den fungerar
som en telefonsvarare som du kan lyssna på när som helst.

Nödsamtal

Tryck och håll för att komma till röstbrevlådan

Om din telefon har nätverksåtkomst ringer du nödsamtalsnumret och trycker
för att ringa ett nödsamtal. Beroende på ditt nätverk och land kan detta även
fungera utan SIM-kort och utan att ange SIM-pinkoden.
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.

Om du får ett röstmeddelande visas en ikon för det
meddelandepanelen och tryck Nytt röstmeddelande.
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i statusfältet. Öppna

Under ett samtal

 ör att undvika oavsiktlig användning av pekskärmen under ett samtal
F
låses skärmen automatiskt när du håller telefonen nära örat och den låses
upp när telefonen tas bort från örat.

Justera volymen under ett samtal genom att trycka på Volym upp/ned-knappen.

Hantera flera samtal samtidigt
Med den här telefonen kan du hantera flera samtal på samma gång.
Växla mellan samtal
När du accepterar två samtal, tryck på ikonen
för att växla mellan två rader.
Det nuvarande samtalet kommer att parkeras så att du kan gå in i det andra
samtalet.
Konferenssamtal(1)
Så här ringer du ett konferenssamtal:
• Ring ett samtal till konferenssamtalets första deltagare.
• Tryck på

för att lägga till en samtal.

Avsluta pågående samtal.

• Ange numret till personen du vill lägga till i konferenssamtalet och tryck på
. Du kan även lägga till deltagare från Samtalslogg eller Kontakter.

Tryck för att tysta det aktuella samtalet. Tryck på den här ikonen igen
för att sätta på ljudet igen.

• Tryck

Visa knappsatsen.

• Tryck
ringer.

Tryck för att aktivera högtalaren under det aktuella samtalet. Tryck på
den här ikonen igen för att avaktivera högtalaren.
Ring ett annat samtal.

för att starta konferensen.
för att avsluta konferenssamtalet och koppla bort alla personer som

Samtalsinställningar
Tryck från Telefonens skärm och tryck sedan på Inställningar för att ställa in
telefon och kontakter.

Växla till videoinspelning.

Samtalslogg

Parkera ett samtal.
Välj Sammanför samtal för att starta ett konferenssamtal.
Dela upp ett konferenssamtal i flera samtal.
Växla mellan samtal.
Tryck för att lägga till min kamera.
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Du når samtalsloggen genom att trycka
från Telefonens skärm för att visa
missade samtal, utgående samtal och inkommande samtal.
Tryck på ett samtal för att visa information eller ytterligare åtgärder. Du kan
starta ett nytt samtal, skicka ett meddelande till kontakten eller numret eller visa
detaljerad information om samtalet.

(1)

Beroende på nätverksoperatör.
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Tryck och håll en kontakt och välj Ta bort för att ta bort samtalshistorik rörande en
utvald kontakt eller nummer.

3.2

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

Kontakter möjliggör snabb och enkel åtkomst till den kontakt du vill nå.

Lägga till en kontakt
Tryck

i kontaktlistan för att skapa en ny kontakt.

Du måste ange kontaktens namn och annan kontaktinformation. Scrolla upp och
ned på skärmen för att gå från ett fält till ett annat.
Tryck för att spara

Du kan visa och skapa kontakter på telefonen och synkronisera dem med dina
Gmail-kontakter eller andra program på webben eller på telefonen.

Välj en bild eller ta ett foto för kontakten

Konsultera dina Kontakter

Tryck för att öppna tillgängliga etiketter

Om du vill se dina kontakter trycker du på

från App-lådan.

• Tryck för att öppna snabbkontaktpanelen
• Tryck och håll för att dela eller ta bort den
valda kontakten

Lägg till/ta bort från Favoriter

(1)

För att lägga till en kontakt i favoriter kan du antingen skriva Telefon app >
Favoritskärmar, klicka Lägg till för att lägga kontakten till favoriterna.
Lägg till en ny kontakt
 aderade kontakter kommer också att tas bort från andra appar på
R
telefonen eller webben nästa gång du synkroniserar din telefon.

För att ta bort en kontakt från favoriter, tryck

på kontaktinformationsskärmen.

Redigera dina kontakter
För att redigera kontaktinformation, tryck

på kontaktinformationsskärmen.

När du är klar, tryck på Spara.

(1)
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Telefon- och Gmail-kontakter kan läggas till i Favoriter.
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Öppna snabbkontaktpanelen

Konton

Tryck på en kontakt för att visa Snabbkontaktspanelen.

Kontakter, data eller annan information kan synkroniseras från flera konton,
beroende på de appar som är installerade på telefonen.
För att lägga till ett konto, tryck på
från kontaktlistan och sedan på Anmäl dig
eller från hemskärmen, tryck på Inställningar > Konton > Lägg till konto.
Du måste välja vilken typ av konto du lägger till, till exempel Google etc.
Som med andra kontokonfigurationer behöver du ange detaljerad information
såsom användarnamn, lösenord, etc.
Du kan ta bort ett konto och all information som är associerad med det från
telefonen. Tryck på kontot du vill ta bort och sedan och välj Ta bort konto, sedan
bekräfta.
Autosynk
På skärmen Konton trycker du Autosynkronisera data
. När de är aktiverade
synkroniseras alla ändringar på telefonen eller online automatiskt med varandra.

• Tryck

eller numret för att ringa ett samtal.

• Tryck

för att skicka ett meddelande.

• Tryck

för att ringa ett videosamtal.

3.3

Meddelanden..................................................

Skriver ett nytt meddelande

Ikonerna som finns tillgängliga i Snabbkontaktpanelen beror på informationen du
angett för kontakten samt apparna och kontona på din telefon.

Dela kontakter

Du kan skapa, redigera, skicka och ta emot SMS och MMS med den här telefonen.
Tryck

från App-lådan för att komma åt Meddelanden.

I meddelandelistan trycker du

för att skriva SMS/MMS.

Du kan dela en enskild kontakt eller kontakter med andra genom att skicka
kontaktens vCard via Bluetooth, Gmail, osv.
• Välj en kontakt i Kontakter och tryck och håll den nere och tryck

.

• Och välj sedan applikationen för att utföra denna åtgärd.
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Hantera meddelanden
När du får ett nytt meddelande visas ikonen
i statusfältet som avisering. Dra
ned statusraden för att öppna meddelandepanelen. Tryck på det nya meddelandet
för att öppna och läsa det. Du kan även öppna appen Meddelanden och trycka
på meddelandet för att öppna det.
Meddelandena visas som en konversation.
Tryck på ett meddelande för att gå in i komponeringsskärmen:
1
2
3
4

Skicka ett SMS
• För att lägga till mottagare ange ett mobiltelefonnummer eller välj en kontakt i
Till-fältet.
• Tryck i Textmeddelande-fältet för att skriva meddelandet.
• När du är klar trycker du

för att skicka meddelandet.

 pecifika bokstäver (accentuerade) kommer också att öka storleken på
S
SMS. Det kan innebära att flera SMS skickas till mottagaren.
Skicka ett MMS
Med MMS kan du skicka videoklipp, bilder, foton, animationer, bildspel och ljud till
andra kompatibla mobiler och e-postadresser.
Ett SMS konverteras till MMS automatiskt när mediafiler (bild, video, ljud, bildspel,
mm.) bifogas eller ett ämne eller e-postadress läggs till.
• För att skicka ett MMS anger du mottagarens telefonnummer i Till-fältet.
• Skriv meddelandets text i Textmeddelande-fältet.
• Tryck
filer.

för att ge åtkomst till din plats, skicka ett röstmeddelande eller bifoga

• Tryck

för att ta ett foto/video eller för att bifoga ett foto/video som du tagit.

• När du är klar trycker du

1 Tryck för fler alternativ
2 Tryck för att söka inom en konversation
3 Tryck för att ringa numret
 ryck för att spara numret i kontaktlistan eller för att se kontaktinformation om
4 T
numret redan sparats
För att justera meddelandesinställningar trycker du
meddelandelistan.

för att skicka MMS:et.
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och väljer Inställningar i

3.4

Kalender.........................................................

3.5

Klocka............................................................

Använd Kalender för att hålla koll på viktiga möten, bokade tider, etc.

Din mobiltelefon har en inbyggd klocka.

För att visa kalendern och skapa händelser, öppna mappen med Google-appar på
Hemskärmen och tryck sedan Kalender.

För att visa den aktuella tiden sveper du upp på hemskärmen och trycker sedan
Klocka.

Multivisningsläge

Alarm

Du kan visa kalendern efter schema, dag, 3 dagar, vecka eller månad, tryck
för att välja.

Från Klockskärmen trycker du på Alarm för att komma åt alarmen.
• Sätt på

för att aktivera alarmet.

Skapa nya händelser

• Tryck

Du kan lägga till nya händelser i Kalenderläget.

• Tryck på ett befintligt alarm för att gå in i redigeringsskärmen.

• Tryck

• Tryck TA BORT för att ta bort det valda alarmet.

.

• Fyll i all nödvändig information för den här händelsen. Om det är en
heldagshändelse kan du aktivera Hela dagen
-knappen.
• Bjud in gäster till händelsen. Skriv in e-postadresserna till gästerna du vill bjuda
in. Gästerna kommer att få en inbjudan från Kalender eller E-post.

för att lägga till ett nytt alarm, tryck

Klocka
För att se datum och tid, tryck på Klocka.
• Tryck

för att lägga till en stad från listan.

• När du är klar trycker du Spara från toppen av skärmen.
Om du snabbt vill skapa en händelse från visningsskärmarna för Vecka trycker
du på en tom plats för att välja ett målområde som sedan blir till
och sedan
på ikonen för att skapa den nya händelsen.Om du vill ta bort eller redigera en
händelse
Om du vill ta bort eller redigera en händelse trycker du på händelsen för att öppna
dess infoskärm. Tryck
att radera.

för att redigera händelsen, eller tryck

> Radera för

Påminnelse om händelse
Om en påminnelse för en händelse aktiverats kommer kommande händelseikonen att visas i statusfältet som en avisering när påminnelsetiden är inne.
Tryck och dra ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen, tryck på namnet
på en händelse för att se listan på Kalenderaviseringar. Tryck på knappen Tillbaka
för att stänga och lämna.
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för att spara.

Timer

Tidtagarur

Från Klockskärmen trycker du på Timer.

Från Klockskärmen trycker du på Tidtagarur.

• Ställ in tiden.

• Tryck

• Tryck på

för att starta nedräkningen.

• Tryck

för att starta tidtagaruret.
för att visa en lista över protokoll enligt den uppdaterade tiden.

• Tryck

för att pausa.

• Tryck

• Tryck

för att återställa.

• Tryck

för att återställa.

• Tryck

för att dela.

för att pausa.

Ändra inställningar för Klocka
Tryck

41

för att komma åt inställningar för Klocka och Alarm.
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3.6

Miniräknare....................................................

För att lösa matematiska problem med Miniräknara sveper du upp på hemskärmen
och trycker därefter
.
1
2
3

3.7

TCL-appar

NXTVISION.....................................................................................
NXTVISION levererar bildförbättring, video- & spelförbättring och andra
skärmfunktioner som hjälp din skärm med att bli levande med en underbar visuellt
förbättrad upplevelse.

3.8

Andra appar

(1)

De föregående apparna i den här sektionen är förinstallerade på din telefon. För
att hämta och installera fler appar från tredje part använder du Google Play Storeappen.

3.9

Google-appar

Google-appar är förinstallerade på din telefon för att förbättra din arbetseffektivitet
och hjälpa dig njuta av livet.

4

 eräkningshistorik
1 B

Den här manualen introducerar kort apparna. För mer detaljerad information och
användarhandböcker hänvisar vi till relaterade webbsidor eller introduktionerna
som finns i apparna.

ryck för att växla mellan Grundläggande beräkning och Vetenskaplig
2 T
beräkning

Du rekommenderas att registrera ett Google-konto för att ta del av alla funktioner
och tjänster.

 ör fler alternativ om Valuta och Enhetsomvandling
3 F
 ryck för att radera en siffra i taget
4 T

Chrome
En webbläsare med vilken du kan surfa på internet.
Dina bokmärken, surfhistorik och inställningar på alla enheter som har webbläsaren
installerad kan synkroniseras med ditt Google-konto.

Gmail
Som Googles webbaserade e-posttjänst konfigureras Gmail när du först konfigurerar
din telefon. Med den här appen kan du skicka och ta emot e-postmeddelanden,
hantera e-postmeddelanden med etiketter, arkivera e-postmeddelanden etc.
E-postmeddelanden kan synkroniseras automatiskt med ditt Gmail-konto.

(1)
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Apptillgänglighet beror på land och operatör.
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Kartor
Google Maps erbjuder satellitbilder, gatukartor, 360° panoramautsikt över gator,
trafikförhållanden i realtid och ruttplanering för färd, bil eller kollektivtrafik. Genom
att använda denna app kan du hämta din egen plats, söka efter en plats och få
föreslagna ruttplaner för dina resor.

4

Inställningar...................................

För att komma till Inställningar, tryck
hemskärmen och sedan tryck
.

från hemskärmen eller svepa upp från

YouTube

Du kan även svepa ned från meddelandepanelen och trycka

YouTube är en videodelningssajt på nätet där användare kan ladda upp, titta på
och dela videoklipp. Tillgängligt innehåll inkluderar videoklipp, tv-klipp, musikvideos
och annat innehåll såsom videobloggar, korta originalvideos och pedagogiska
filmer. Den stöder en streamingtjänst som gör att du kan titta på klippen så fort de
börjar laddas upp på nätet.

4.1

.

Wi-Fi

Du kan ansluta till internet när telefonen finns inom räckhåll för ett trådlöst nätverk.
Wi-Fi kan användas på din telefon även utan SIM-kort.
Så här sätter du på Wi-Fi och ansluter till ett trådlöst nätverk

Play Store
Play Store fungerar som Androids officiella app store där användare kan söka
efter och ladda ned appar och spel. Appar är antingen gratis eller kostar pengar.
I Play Store kan du söka efter apparna du behöver, ladda ned dem och sedan följa
installationsinstruktionerna för att installera dem. Du kan även avinstallera eller
uppdatera en app samt hantera dina nedladdningar.

Duo

• Tryck Inställningar > Wi-Fi.
• Sätt på

.

• När Wi-Fi är aktiverat visas hittade Wi-Fi-nätverk.
• Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det. Om det nätverk du valt är
säkert måste du ange ett lösenord eller andra uppgifter (du bör kontakta
nätverksoperatören för information). När du är klar trycker du på ANSLUT.
Att lägga till ett Wi-fi-nätverk

En app för videochatt.
Användare kan enkelt ringa videosamtal till verifierade telefonnummer i sin
kontaktlista.

När Wi-Fi är påslaget kan du lägga till nya Wi-Fi-nätverk enligt dina önskemål.
• Tryck Inställningar > Wi-Fi > Lägg till nätverk.
• Ange namnet på nätverket samt nödvändig nätverksinformation.

Foton
Google Foton lagrar och säkerhetskopierar dina bilder och videoklipp. Den
analyserar också automatiskt foton och organiserar dem i grupper så att du snabbt
kan hitta de foton du behöver.

• Tryck ANSLUT.
Glömma Wi-Fi-nätverk
Följande steg förhindrar automatiska anslutningar till nätverk du inte längre vill
använda.
• Sätt på Wi-Fi om det inte redan är på.
• Tryck på namnet på det sparade nätverket på Wi-Fi-skärmen.
• Tryck GLÖM i dialogrutan som öppnas.
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4.2

Bluetooth

4.3

(1)

Bluetooth
Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknologi via kortvågor som du kan
använda för att skicka data eller ansluta till andra Bluetooth-enheter för olika
syften.

Gå till Inställningar > SIM-kort & mobilnätverk > SIM 1 Roamingläge
för att aktivera dataroaming, ställa in föredragen nätverkstyp, kontrollera
nätverksanslutningen du använder eller för att skapa en ny åtkomstpunkt, etc.

SIM-kort

(1)

Tryck för att välja SIM 1 eller SIM 2 för att ansluta till ett nätverk, ringa samtal eller
skicka SMS.

Aktivera Bluetooth
• Tryck Inställningar > Bluetooth.
• Sätt på

SIM-kort & mobilnätverk

4.4

.

Din enhets namn visas på skärmen.

Anslutningar

Flygplansläge

För att byta namn på enheten

Aktivera Flygplansläge
Wi-Fi, Bluetooth mm.

• Tryck Inställningar > Bluetooth.
• Tryck Enhetsnamn.
• Ange ett namn och tryck BYT NAMN för att bekräfta.
För att para ihop/ansluta din telefon med en Bluetooth-enhet
För att skicka data mellan din och en annan enhet behöver du aktivera Bluetooth
på din telefon och para ihop den med Bluetooth-enheten du vill byta data med.
• Tryck Inställningar > Bluetooth > + Parkoppla ny enhet.

för att inaktivera alla trådlösa anslutningar såsom

Hotspot och internetdelning
För att dela din telefons dataanslutning via Wi-Fi, Bluetooth och USB eller som en
mobil hotspot, gå till Inställningar > Anslutningar > Hotspot och internetdelning
för att aktivera dessa funktioner.
För att byta namn på eller säkra din mobila hotspot

• Tryck på en Bluetooth-enhet som du vill para ihop med din telefon från listan.

När mobil hotspot är aktiverat kan du byta namn på telefonens Wi-Fi-nätverk
(SSID) och säkra dess Wi-Fi-nätverk.

• I rutan som kommer upp trycker du PARA IHOP för att bekräfta.

• Tryck Inställningar > Anslutningar > Hotspot och tethering > Mobil hotspot.

• Om parkopplingen är framgångsrik ansluter din telefon till enheten.

• Tryck Hotspotnamn för att byta namn på nätverkets SSID eller tryck Säkerhet
för att ställa in din nätverkssäkerhet.

För att koppla ifrån en Bluetooth-enhet
• Tryck

bredvid enheten du vill koppla ifrån.

• Tryck OK.
unktionerna ovan kan innebära extra nätverkskostnader från din
F
nätverksoperatör. Extraavgifter kan också debiteras i roamingområden.

• Tryck GLÖM för att bekräfta.

(1)

Du rekommenderas att använda TCL Bluetooth-headsets som har testats och
visats vara kompatibla med din telefon. Du kan gå till https://www.tcl.com för mer
information om TCLs Bluetooth-headset.
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(1)

Dubbla SIM enbart.
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Dataanvändning

VPN

Första gången du sätter på telefonen med ditt SIM-kort isatt konfigurerar den din
nätverkstjänst automatiskt: 2G, 3G eller 4G.

Virtuella privata nätverk (VPN) tillåter dig att ansluta till resurserna inuti ett
säkrat lokalt nätverk utifrån. VPN används vanligen av företag, skolor och andra
institutioner så att deras användare kan ansluta till lokala nätverksresurser när de
inte befinner sig inuti nätverket eller är anslutna till ett trådlöst nätverk.

Om nätverket inte är anslutet kan du sätta på mobildata i Inställningar >
Anslutningar > Dataanvändning.
Datasparfunktion
Genom att aktivera Datasparfunktionen kan du minska dataanvändningen genom
att förhindra att vissa appar skickar eller tar emot data i bakgrunden.
Mobildata
Om du inte vill skicka data på mobila nätverk stänger du av mobildata för att
undvika höga avgifter för dataanvändning på lokala mobilnätverk, framför allt om
du inte har en mobildataplan.
 ataanvändning mäts av din telefon och det är möjligt att den mäts olika
D
av din operatör.
Appens dataanvändning
Tryck för att se dataanvändning för varje app.
Beräkning av operatörsdata kan skilja sig från enhetsberäkning.
Fakturacyklus
Tryck för att ställa in cyklus för användande av mobildata.
Appens Wi-Fi-användning

Lägga till ett VPN
• Tryck Inställningar > Anslutningar > VPN och sedan tryck

.

• På skärmen som öppnas följer du instruktionerna från din nätverksadministratör
för att konfigurera varje komponent av VPN-inställningarna.
• Tryck SPARA.
VPN:et läggs till i listan på VPN-inställningsskärmen.
Innan du lägger till ett VPN bör du ställa in ett skärmlås på din telefon.
Att ansluta till/koppla ifrån ett VPN
Att ansluta till ett VPN:
• Tryck Inställningar > Anslutningar > VPN.
• De VPN du har lagt till visas. Tryck på det VPN du vill ansluta till.
• I dialogrutan som öppnas fyller du i informationen som behövs och trycker på
ANSLUT.
Att koppla ifrån ett VPN.

Tryck för att kontrollera dataanvändning på Wi-Fi.

• Tryck på det VPN du vill koppla ifrån. I rutan som kommer upp trycker du
KOPPLA IFRÅN.

Nätverksrestriktioner

Redigera/ta bort ett VPN

Du klan ställa in mätta Wi-Fi-nätverk.

Redigera ett VPN:

Mätta nätverk behandlas som mobilnätverk när bakgrundsdata är begränsade.
Appar kan varna innan man använder dessa nätverk för stora nerladdningar.

• Tryck Inställningar > Anslutningar > VPN.
• De VPN du har lagt till visas. Tryck
redigera.

-ikonen bredvid det VPN som du vill

• När du redigerat klart trycker du SPARA.
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För att ta bort ett VPN:
-ikonen bredvid valt VPN och sedan GLÖM för att ta bort det.

• Tryck

Privat DNS
Tryck för att välja privat DNS-läge.

NFC

4.5

Hemskärm & lås skärmen

Med denna meny kan du ställa in hemappar, välja dina favoritbakgrunder och
temautseenden, etc.

4.6

Display

Ljusstyrkenivå

Sätt på

för att aktivera NFC.

Funktionen tillåter dataöverföring när telefonen rör vid en annan enhet.

Dela nära
Enhetens platsinställningar måste vara på så att Bluetooth och Wi-Fi kan spåra
enheter i närheten.

Justera skärmens ljusstyrka manuellt.

Adaptiv ljusstyrka
Justera skärmens ljusstyrka automatiskt.

Mörkt ljusläge

Casta

Justera ljusstyrka i mörkt ljusläge manuellt.

Du kan använda Casta för att visa din enhets skärm på ditt TV och visa innehåll
som teveprogram. filmer, bilder, spel och webbplatser från stöttade appar.

Mörkt läge

USB
Med en USB-kabel kan du ladda din enhet, överföra filer eller foton (MTP/PTP)
mellan telefonen och datorn.
Så här ansluter du telefonen till datorn
• Använd USB-kabeln som följde med telefonen och anslut telefonen till en USBport på datorn. Du får ett meddelande om att USB är ansluten.
• Öppna meddelandepanelen och välj hur du vill överföra filerna eller tryck på
Inställningar > Anslutningar > USB för att välja. Som standard väljs Ladda
den här enheten.
Innan du använder MTP ska du se till att drivrutinen (Windows Media
Player 11 eller senare version) har installerats.

Utskrift
Tryck Utskrift för att aktivera Utskriftstjänster. Du kan välja din Förinställda
utskriftstjänst.
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Skärmen kommer bli svart i detta läge vilket gör det enklare att titta på skärmen
eller att läsa i svagt ljus.

Ögonkomfortläge
Ögonkomfortläge kan effektivt minska blå strålning och justera färgtemperaturen
för att lindra ögontrötthet. Du kan också skapa ett anpassat schema för att aktivera
det.

Sömn
Ställa in skärm-timeout.

Färgläge & temperatur
Byt displayskala till levande, naturlig eller avancerad baserad på innehåll.

Teckensnittsstorlek
Justera teckensnittstorlek manuellt.
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Teckensnittsstil

Larm ringsignal

Justera teckensnittsstil manuellt.

Ställ in dina larmringsignaler.

Autorotera skärm

Stör ej

Välj huruvida skärmen ska autorotera eller ej.

Om du inte vill bli störd av din telefon eller informativa ringsignaler under arbete
eller vila så kan du slå på läget Stör ej.

Statusfält & "Notch"
Med denna meny kan du ställa in utseendet på statusfältet, slå på/av för att visa
nätverkshastighet, välja hur aviseringsikoner mappas och hur batteriprocenten
visas
Slå på "notchen" så att helskärmsappar kan ge bästa möjliga upplevelse på denna
telefon.

Headsetläge
Ringsignaler hörs endast från headsetet om det är inkopplat.

Fler ljudinställningar

Helkärmsappar
De flesta installerade apparna på telefonen kommer automatiskt anpassa sig till
helskärmsvisning utan det behöver ställas in manuellt.
För apparna som inte automatiskt anpassar sig till helskärmsvisning så kan du gå
till Inställningar > Skärm > Flera skärminställningar > Helskärmsappar för att
ställa in detta.

4.7

Svep ner på Statusfältet två gånger för att komma åt Snabbinställningspanelen
och tryck
för att slå på Stör ej.

Ljud & vibration

Ställ in knappljud, skärmlåsljud, beröringsljud, etc.

4.8

Aviseringar

I menyn för Aviseringar kan du blockera aviseringar från appen, dölja känsligt
innehåll, etc.

4.9

Knappar & gester

Använd ljudinställningarna för att konfigurera många aspekter av samtalsringsignal,
musik och andra ljudinställningar.

Systemnavigering

Tyst läge

Välj din favoritlayout för navigeringsknappen.

Tryck på

för att sätta på tyst läge.

Telefonens ringsignal & vibration
Ställ in ringsignal eller välj att telefonen också ska vibrera.

Gester
För att ställa in gester för bekväm användning, såsom vända för att göra ljudlös,
tre fingrars skärmbild, delvis skärmbild med tre fingrar, delad skärm etc.

Strömknapp

Meddelande ringsignal

Tryck för att ställa in Snabblanseringskamera och Strömknapp avslutar samtal.

Ställ in standardljudet för aviseringar.
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4.10 Avancerade funktioner

Skärminspelare
Inställ videoupplösning, ljud och inspelningsinteraktioner.

Smart-app rekommendera

Tryck ikonen

Efter att headset eller högtalare har anslutats rekommendera passande appar på
launcharen enligt dina vanor.

Integritetsskydd

i snabbinställningspanelen för att aktivera skärminspelare.

4.11 Smart Manager

Integritetsskydd av uppgifter

Smart Manager ser till så att din telefon drivs på bästa sätt genom att automatiskt
skanna och optimera dataanvändning för att spara batteri, hantera lagring och
skydda mod säkerhetshot.

När appar får tillgång till dina privata uppgifter kommer systemet att förse dem
med motsvarande falska uppgifter för att skydda din integritet.

Begränsning av autostart-appar kan göra att systemet körs snabbare och förlänger
batteriets livslängd.

Säkerhetslogg

Du kan även ställa in fler saker manuellt för ytterligare optimering.

Anteckna autostart och användning av appbehörighet.

Sekretessområde

4.12 Säkerhet & biometri

Gå in i ditt sekretessområde. Sekretesslås måste vara på innan användning.

Skärmlås

Applås

Välj en metod såsom Svep, Grafiskt lösenord, PIN-kod eller Lösenord för att
låsa upp skärmen.

Applås kan effektivt skydda din integritet genom att låsa vissa appar med ett
mönster eller med fingeravtryck. Gå till Inställningar > Avancerad funktion >
Applås för att ställa in låsformat, låstid och välja de appar som du vill låsa.

Fingeravtryck

Fjärrlås
Om telefonen kommer bort kan du fjärrlåsa telefonen genom att skicka ett
textmeddelande.

Spelläge
I detta läge kan du aktivera STÖR EJ-läge medan du spelar, förebygga oavsiktliga
tryck och optimera spelförmågan.

Använd dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen.
Gå till Inställningar > Säkerhet & biometri > Fingeravtryck för att aktivera
dessa funktioner.

Lås upp med ansiktet
Lås upp med ansiktet låter dig låsa upp din enhet med dina ansiktsdata. Ställ in
detta genom att följa stegen på skärmen.
Se till så att du tittar mot telefonens skärm när du använder ansiktsigenkänning.
OBS! Du behöver ställa in ett mönster, PIN eller ett lösenord innan du kan använda
ansiktsnyckel.

Appklon
Appklon duplicerar en app på din Hemskärm och du kan använda dig av båda två
samtidigt.
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4.17 Lagring

Smartlås
Smartlås håller din telefon olåst när den är med dig och låst när telefonen
upptäcker att du lagt den ifrån dig.

Övrigt
Du kan även ställa in Enhetsadmin-appar, SIM-kortslås, Kryptering &
autenticering, Förtroendeagenter, Skärmfästning osv. i Inställningar >
Säkerhet & biometri.

4.13 Plats
Tryck för att välja om en app ska få åtkomst till din enhets plats. Du kan ställa in
tillåtelse för fortsatt åtkomst eller endast medan appen används.

4.14 Sekretess
För att skydda din integritet kan du välja om en app ska förbjudas eller tillåtas
komma åt din plats, dina SMS, din telefon, etc. Du kan även välja om du vill visa
eller dölja lösenord och välja vilka aktiviteter och vilken information du vill att
Google ska spara.

Gå till Inställningar > Lagring för att kontrollera användning av lagringsutrymme
och frigöra mer när det är nödvändigt.

4.18 Konton
Tryck för att lägga till, ta bort och hantera din e-post och andra konton som stöds.
Du kan även använda dessa inställningar till att hantera alternativen för hur alla
appar skickar, tar emot och synkar data; dvs. om det görs automatiskt, enligt en
tidsplan för varje app eller inte alls.
Tryck på Lägg till konto för att lägga till ett konto för den valda appen.

4.19 Digitalt välmående och föräldrakontroll
I denna meny kan du hitta hur mycket tid du har spenderat med telefonen och i
varje enskild app. Du kan ställa in tidsbegränsning för telefonanvändning så för att
upprätthålla ett hälsosamt och balanserat liv.
Dessutom kan föräldrar begränsa deras barns användningstid för att hantera
deras sökvanor.

4.15 Säkerhet & nödsituationer

4.20 Google

För att skydda dig själv i en nödsituation kan du mata in nödlägeinformation som t.
ex. medicinsk information och kontakter vid nödsituation på förhand. Du kan även
använda SOS eller slå på alarm för plats och trådlöst.

Tryck för att konfigurera ditt Google-konto och tjänstinställningar.

4.16 Appar

4.21 Tillgänglighet
Använd Tillgänglighetsinställningarna för att
tillgänglighetsplugins du installerat på telefonen.

Tryck för att visa information om apparna som finns installerade på telefonen för
att hantera deras datainnehåll samt tvinga fram avslutning.

4.22 System

I menyn för Appbehörighet i en app kan du ge behörighet till appen, som att
exempelvis ge den åtkomst till Kamera, Kontakter, Plats, etc.

Om telefonen

I menyn Tillgång till specialappar kan du ställa in Enhetsadmin-appar, Tillgång
till stör ej, Tillgång till meddelanden, Bil-i-bild, Användningstillgång, Wi-Fikontroll osv.
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konfigurera

eventuella

Visa grundläggande information för din telefon såsom modellnamn, CPU, kamera,
upplösning, etc.
Du kan även kolla juridisk information, versionsnummer, status och andra
specifikationer.
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Systemuppdatering

Tillsyn och säkerhet

Om du vill uppdatera systemet trycker du på SÖK EFTER UPPDATERINGAR (se
"5 Få ut det mesta av din telefon > FOTA uppgradering").

Tryck för att visa produktinformation såsom produktmodell, tillverkarnamn,
tillverkarens adress, IMEI, CU-referens och Bluetooth-deklarations-ID etc.

Program för förbättring av användarupplevelse

Uppdatera appar
Kontrollera uppdateringsinformation för appar.

Tryck för att gå med i Program för förbättring av användarupplevelse så vi kan
fortsätta förbättra vårt produktdesign och generella användarupplevelse.

Språk och inmatning
Tryck för att konfigurera språkinställningar, skärmtangentbordet, inställningar för
röstinmatning, pekarhastighet, etc.

Datum & tid
Använd Datum och tid-inställningarna för att ställa in dina val för hur tid och datum
ska visas.

Säkerhetskopiering
Sätt på
för att säkerhetskopiera telefonens inställningar och annan appdata
till Google-servrar. Om du byter telefon återställs de inställningar och data som
du har säkerhetskopierat till den nya telefonen när du loggar in med ditt Googlekonto.

Utvecklarvalmöjligheter
För att aktivera den här funktionen går du till Inställningar > System >
Om telefonen och trycker därefter på Versionsnummer 7 gånger. Nu är
Utvecklarvalmöjligheter tillgängliga. Utvecklaralternativen innehåller inställningar
som är användbara för utveckling av Androidapplikationer.

Återställ
Tryck för att återställa alla nätverks- och app-preferenser. Du kommer inte förlora
dina data med dessa inställningar.
Om Återställning av fabriksdata är valt så kommer alla data i din telefons interna
lagring att raderas. Säkerhetskopiera dessa data innan återställning.

59

60

5

Få ut det mesta av din telefon

6

Felsökning

FOTA-uppgradering

Innan du kontaktar servicecentret bör du läsa följande instruktioner som kan hjälpa
dig att problemsöka din enhet:

Använd FOTA (Firmware Over The Air)-uppgraderingsverktyget för att uppdatera
din telefons mjukvara.

• För optimal prestanda bör du ladda batteriet fullt.

För att komma åt Uppdateringar från applistan tryck på Inställningar > System >
Systemuppdateringar. Sätt på dataanslutning eller Wi-Fi innan du söker efter
uppdateringar.

• Uppdatera telefonens programvara via Inställningar > Systemuppdateringar.

Om Wi-Fi är på kan systemet upptäcka om det finns en ny firmwareversion
tillgänglig och i givet fall börja att ladda ner den automatiskt. När den är klar ger
en pop-upp-dialog dig möjlighet för att uppdatera din telefon nu eller senare.
Om Inställningar > System > Systemuppdatering >
> Uppdatera
inställningar > Automatisk uppdatering är av, kommer du endast att få en
avisering som visar sig i statusfältet.
Under FOTA-hämtning eller uppdatering ska du inte ändra din standardplats för
lagring för att undvika fel när det gäller att hitta rätt uppdateringspaket.
Efter komplett FOTA-uppdatering måste enheten återstartas. Den kommer att ge
tips om återstart

• Ta bort onödiga filer och appar på telefonen för att förbättra dess prestanda.

• Återställ din telefon genom Inställningar > System > Fabriksåterställning.
En annan metod är att hålla nere Strömknappen samt Volym upp-knappen
samtidigt när din telefon är avstängd. Släpp strömknappen och sedan
volymknappen efter vibrationen, sedan välj Radera data/fabriksåterställning >
Fabriksdataåterställning för att återställa. Alla data på telefonen tas bort
permanent. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar alla data på
telefonen innan du återställer den.
och gör följande kontroller:
Min telefon går inte att slå på eller har hängt sig
• Om telefonen inte kan slås på bör du ladda den i minst 20 minuter för att
säkerställa att den har den batterikraft som krävs. Sätt sedan på den igen.
• Om telefonen börjar loopa under uppstartsanimationen och användargränssnittet
inte kan nås, trycker du på och håller ned Power-knappen för att återställa.
Det eliminerar onormala problem vid operativsystemstart som orsakas av
tredjepartsappar.
• Om ingen metod är effektiv, återställ telefonen genom att trycka på strömknappen
och volym upp-tangenten samtidigt. Släpp strömknappen när enheten vibrerar,
sedan välj Radera data/fabriksåterställning > Fabriksdataåterställning för
att återställa.
Min telefon har inte svarat på flera minuter
• Om din telefon inte svarar stänger du av den genom att trycka och hålla nere
Strömknappen tills telefonen stängs av och sedan startas om.
• Om det fortfarande inte fungerar återställer du telefonen.
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Min telefon stänger av sig själv

Min telefon kan inte ringa samtal

• Kontrollera att din skärm är låst när du inte använder telefonen och se till att
Strömknappen inte oavsiktligt trycks in när skärmen är låst.

• Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt på

• Kontrollera batteriladdningsnivån.
• Om det fortfarande inte fungerar återställer du telefonen eller uppdaterar
programvaran.

.

• Kontrollera lands- och riktnummer för internationella samtal.
• Kontrollera att telefonen är ansluten till ett nätverk och att nätverket inte är
överbelastat eller otillgängligt.

Min telefon laddas inte som den ska

• Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt,
mm.).

• Kontrollera att du använder TCL-laddaren som medföljde telefonen.

• Kontrollera att du inte har spärrat utgående samtal.

• Se till att batteriet inte är helt urladdat. Om batteriet varit urladdat under en
längre tid kan det ta omkring 20 minuter innan batteriladdarsymbolen visas på
skärmen.

• Kontrollera att telefonen inte är i flygplansläge.

• Se till så att laddningen görs under normala förhållanden 0 °C till 45 °C (32 °F
till 113 °F).

• Kontrollera att telefonen är på och ansluten till ett nätverk (kontrollera om
nätverket är överbelastat eller otillgängligt).

• Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du är utomlands.

• Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt,
mm.).

Min telefon kan inte ansluta till ett nätverk eller så visas ”Ingen tjänst”
• Försök att ansluta till nätverket genom att gå till en annan plats.
• Verifiera nätverkstäckningen med din operatör.
• Kontrollera hos din operatör att SIM-kortet är giltigt.
• Försök ansluta senare om nätverket är överbelastat.
Min telefon kan inte ansluta till internet
• Kontrollera att tjänsten för internetåtkomst på ditt SIM-kort är tillgänglig.
• Kontrollera telefonens inställningar för internetanslutning.
• Se till så att du är på en plats med nätverkstäckning.
• Försök ansluta senare eller på en annan plats.
Ogiltigt SIM-kort
• Kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt.
• Kontrollera att chipet på SIM-kortet inte är skadat.
• Kontrollera att tjänsten på ditt SIM-kort är tillgänglig.
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Min telefon kan inte ta emot samtal

• Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande samtal.
• Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.
• Kontrollera att telefonen inte är i flygplansläge.
Numret för den som ringer visas inte när ett samtal tas emot
• Kontrollera att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
• Den som ringer kan ha dolt sitt nummer.
Ljudkvaliteten för samtalen är dålig
• Justera volymen under ett samtal genom att trycka på Volym -knappen.
• Kontrollera nätverksstyrkan. Flytta dig till en plats med starkare nätverkssignal.
• Kontrollera att mottagaren, kontakten och högtalaren på telefonen är rena.
Jag kan inte använda funktionerna som beskrivs i handboken
• Kontrollera med din operatör att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
• Kontrollera att den här funktionen inte kräver ett tillbehör från TCL.
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När jag väljer ett nummer från mina kontakter kan jag inte ringa numret

Jag kan inte ladda ned nya filer

• Kontrollera att du har skrivit in numret korrekt in kontakterna när du sparade det.

• Kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme på telefonen för
hämtningen.

• Kontrollera att du har angivit landsprefix om du ringer ett utlandsnummer.

• Välj micro-SD-kortet som plats för att lagra hämtade filer.

Jag kan inte lägga till en kontakt

• Kontrollera abonnemangsstatusen med din operatör.

• Kontrollera att telefonens lagringsplats inte är full.

Telefonen kan inte hittas av andra via Bluetooth

De som ringer mig kan inte lämna meddelanden i min röstbrevlåda

• Kontrollera att Bluetooth är på och att telefonen är synlig för andra användare.

• Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

• Se till att båda telefonerna är inom räckhåll för Bluetooth.

Jag kommer inte åt min röstbrevlåda
• Kontrollera att din operatörs
"Röstbrevlådenummer".

röstbrevlåda

är

korrekt

angiven

i

• Försök senare om nätverket är upptaget.
Jag kan inte skicka eller ta emot MMS
• Kontrollera telefonminnet – det kan vara fullt.
• Kontakta nätverksoperatören för att kontrollera tillgängligheten för tjänsten och
MMS-parametrar.
• Verifiera servercenternumret eller din MMS-profil med din operatör.
• Servercentret kan vara överhopat. Försök igen senare.
SIM-kortet är PIN-låst
• Kontakta nätverksoperatören för att få PUK-koden (Personal Unblocking Key).
Jag kan inte ansluta telefonen till datorn
• Kontrollera och säkerställ att USB-porten inte är trasig. Om den inte fungerar,
använd en annan USB-port på din dator.

Batteriet laddas ur för snabbt
• Se till att du laddar upp till max (minst 120 minuter).
• Efter en delladdning kan batterinivåindikatorn kanske inte vara exakt. Vänta
minst 20 minuter efter borttagning av laddaren för att få en exakt indikation.
• Ställ in skärmens ljusstyrka på lämpligt sätt.
• Utöka intervallet för automatisk kontroll av e-post så långt som möjligt.
• Uppdatera nyheter och väderinformation manuellt eller öka längden på intervallet
för automatisk kontroll.
• Avsluta appar som körs i bakgrunden om de inte används under en längre tid.
• Stäng av Bluetooth, Wi-Fi och GPS när det inte används.
Telefonen blir varm efter långa samtal, spelande, internetsurfning eller när
andra komplexa appar körs
• Uppvärmningen är en normal konsekvens av att processorn hanterar stora
datamängder. Om du avslutar ovanstående åtgärder kommer telefonen att
återgå till normal temperatur.

• Se till att USB-drivrutinerna är korrekt installerade.

Jag kan inte använda min telefon efter en fabriksåterställning utan att ange
kontoinformation från Google

• Om du använder en Windows-dator, se till att den stödjer MTP-läge. Om du
använder en Mac, se till att installera Android File Transfer från www.android.
com/filetransfer/.

• Efter att en återställning genomförts behöver du fylla i information om det
ursprungliga Google-kontot som användes på telefonen.

65

66

• Om du inte kommer ihåg informationen till ditt Google-konto måste du genomföra
en återställningsprocess för Google-kontot.

• Om du fortfarande inte kan använda telefonen bör du kontakta ett auktoriserat
servicecenter, men kom ihåg att det inte kommer att betraktas som ett garantifall.
Jag har glömt bort några av telefonens lösenord/koder/nycklar
• Utför en Fabriksåterställning.
• Om du fortfarande inte kan använda telefonen bör du kontakta ett auktoriserat
servicecenter, men kom ihåg att det inte kommer att betraktas som ett garantifall.

7

Specifikationer

Plattform:
• MT6762V/WB (MT6762V/CB-kompatibel)
Operativsystem:

Hur jag säkerhetskopierar mina enhetsdata

• Android 12

• Gå till Inställningar > System > Säkerhetskopiering (se "4.22 System >
Säkerhetskopiering")

Minne:

• Du kan även säkerhedskopiera dina data mot en annan telefon via Byt telefonappen. Svep upp hemskärmen för att hitta sökfältet och mata in Byt telefon.
Överför data genom att följa instruktionerna.

• 32GB ROM + 3GB RAM(1)
Mått (LxBxT):
• 165,2 x 75,5 x 8,9 mm
Vikt:
• 190g
Skärm:
• 6,52" pekskärm med 720 x 1600 HD+ (in-cell)
Nätverk:
• GSM 850/900/1800/1900
• UMTS B1/2/5/8
• LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2496-2690MHz)
GPS:
• BDS/GPS/Glonass/Galileo med A-GPS
Anslutningsbarhet:
• Bluetooth 5.0
• Wi-Fi 802,11 b/g/n, 2,4GHz
• 3,5 mm ljudjack
• Typ-C
(1)
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Beroende på vilken enhet du har köpt.
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Kamera:
• Bakkamera: 13MP+2MP(D)+2MP(M)

8

• Framkamera: 5MP

Standardtillbehör

Stödda video- och audioformat:

• Laddare

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

• USB-kabel

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

• Pinkod till SIM-kort

Batteri (1):

• LCD-dekal

• Kapacitet: 5000 mAh

• Snabbstartsguide

Expansionsplats:

• Broschyr om produktsäkerhet

• microSD™ minneskort
(Tillgänglighet av microSD-kort upp till 512 GB)

Tillbehör

 • Tillbehör beroende av land.
• Använd endast med de TCL-batterier, laddare och tillbehör som följer
med enheten.

Sensorer:
• G-sensor
• Ljussensor
• Närhetssensor
• E-kompass
Obs! Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

(1)

Originalbatteriet har genomgått omfattande säkerhetsinspektioner med syftet att
leve upp till kvalifikationsstandarderna och det kan vara farligt att använda ickeoriginala batterier.
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Licenser
microSD-logotypen är ett varumärke.
Bluetooth SIG, Inc. licenserat och certifierat med TCL 6102H/6102K
Bluetooth-deklaration ID D048576
Wi-Fi Alliance-certifierat

10 Friskrivning
Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och
telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller
specifika operatörstjänster.
TCL Communication Ltd. ska inte hållas juridiskt ansvariga för sådana skillnader,
om de förekommer, eller för potentiella konsekvenser därav, vars ansvar helt och
hållet ligger på operatören.
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