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1 Din enhet .................................

1.1 Knappar och kontakter
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Bakkamera

 Tillbaka-knapp
•	 Tryck för att gå tillbaka till föregående skärm 

eller stänga en dialogruta, alternativmeny, 
meddelandepanelen etc.

 Hemknapp
•	 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.

 Knappen Senaste appar
•	 Tryck för att se applikationer som du nyligen 

kommit åt.



6

 Strömknapp
•	 Tryck: Lås skärmen/Lys upp skärmen.
•	 Tryck och håll: Visa popup-menyn och välj 

mellan Starta om/Stäng av/Flygplansläge
•	 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.

 Volymknappar
•	 I samtalsläget justeras samtalsvolymen.
•	 Mediavolymen justeras medan du 

lyssnar på music, ser en video eller ser på 
streaminginnehåll.

•	 Justerar ringsignalvolymen.
•	 Tysta ringsignalen för ett inkommande samtal.
•	 När du använder appen Kamera trycker du 

knappen Volym upp eller ned för att ta ett 
foto eller trycker och håller den ned för att ta 
många bilder efter varandra.
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1.2 Kom igång
1.2.1 Konfigurerar
Sätt i eller ta bort SIM-kortet eller microSD-kortet.  

MicroSD SIM

Ladda batteriet

Du rekommenderas att ladda upp batteriet helt (
). Laddningsstatus indikeras i procent på skärmen. 
Procenttalet stiger medan surfplattan laddas.



8

 För att minska energiförbrukningen kan du när 
batteriet är fulladdat koppla 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.

1.2.2 Sätt på surfplattan
Håll nere Strömknappen tills surfplattan sätts på, lås 
upp den (svep, PIN, lösenord eller grafiskt lösenord) 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.

1.2.3 Stäng av surfplattan
Tryck och håll ned Strömknappen tills valalternativen 
visas och sedan Stäng av.

1.3 Hemskärm
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.
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1
2 3

4

5

1   Statusfält
•	  Status/notifikationsindikatorer 
•	  Svep nedåt för att öppna meddelandepanelen.

4   Google Sök-fält
•	  Tryck 2  för att öppna textsökningsskärmen
•	  Tryck 3  för att öppna röstsökningsskärmen

5   Favorit-program
•	  Öppna appen.
•	  Tryck och håll för att flytta eller ta bort appar.

Autorotera skärm

Från applistan, tryck på Inställningar > Skärm > 
Autorotera skärm för att aktivera funktionen.

1.3.1 Använda pekskärmen

Tryck  

För att öppna en app trycker du på den med fingret.
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Tryck och håll 

Tryck och håll på ett objekt för att få upp de tillgängliga 
alternativen för det. Om du till exempel väljer en 
kontakt i Kontakter och trycker och håller på den visas 
en alternativlista.

Dra  

Tryck och håll på ett objekt och dra det till en annan 
plats.

Dra/Svep 

Dra skärmen för att bläddra upp och ned bland appar, 
bilder och webbsidor. Du kan även dra skärmen 
horisontellt.

Snärta  

Snärta är ungefär som att svepa, fast med en lättare och 
snabbare rörelse.

Dra ihop/dra ut  

Placera två fingrar på skärmytan och dra isär dem eller 
dra ihop dem för att skala element på skärmen.
Dubbeltryck på skärmen för att zooma in/ut.
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Rotera  

Ändrar automatiskt skärmorienteringen från stående till 
liggande genom att vända surfplattan åt sidan för att få 
en bättre skärmvy.

1.3.2 Statusfält
Från Statusfältet kan du visa både surfplattans status 
(till höger) och meddelandeinformation (till vänster).

Svep ned statusfältet för att se aviseringar svep ned 
igen för att öppna snabbinställningspanelen. Svep upp 
för att stänga den. 

Meddelandepanel

Svep ner statusfältet för att öppna meddelandepanelen 
för att läsa den detaljerade informationen.

Rensa alla aviseringar 
(pågående aviseringar 
kommer finnas kvar)
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Snabbinställningspanel

Svep ner statusfältet två gånger för att komma till 
snabbinställningspanelen där du kan aktivera eller 
avaktivera funktioner eller ändra lägen genom att 
trycka på ikonerna.

1.3.3 Låsa och låsa upp din skärm
För att skydda din surfplatta och integritet kan du 
låsa surfplattan med ett grafiskt lösenord, PIN-kod, 
lösenord etc.

För att skapa ett grafiskt lösenord
•	 Från Hemskärmen, tryck på Inställningar > Säkerhet 

och plats > Skärmlås.
•	 Ställ in ditt eget mönster.
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För att låsa surfplattans skärm

Om din surfplatta 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.

För att låsa upp surfplattans skärm

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

Om du valt Svep som skärmlås kan du trycka på 
Strömknappen  för att tända skärmen och sedan svepa 
uppåt för att låsa upp skärmen.

Svep uppåt för 
att låsa upp 
skärmen

1.3.4 Anpassa din hemskärm

Lägg till

Du kan trycka och hålla en mapp, en app eller en widget 
och dra objektet till din önskade hemskärm.
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Flytta om

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

Tryck och håll på ett objekt och dra det sedan ovanför 
ikonen Ta bort och släpp.

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 och håll på ett tomt område på hemskärmen 
och tryck sedan BAKGRUNDSBILDER för att ställa in 
bakgrundsbild.

1.3.5 Widgets och senast använda appar

Konsultera widgets

Tryck och håll på det tomma området på hemskärmen 
och tryck sedan WIDGETS för att visa alla widgets.
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Tryck på den valda widgeten och dra den till den skärm 
du vill.

Se senast använda appar

För att gå till nyligen använda appar, tryck på knappen 
Senaste appar . Tryck på en miniatyrbild i fönstret 
för att öppna appen.

Tryck på en miniatyrbild och svep den uppåt för att 
stänga en app.

Tryck på Rensa alla längst ned på skärmen för att stänga 
alla appar som körs.

1.3.6 Volymjustering
Använda volymknappen

Tryck på Volymknappen för att justera volymen. För att 
aktivera tyst läge trycker du på Volym ned-knappen tills 
surfplattans ljud är avstängt.
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Använda inställningsmenyn

Från Hemskärmen, tryck på Inställningar > Ljud för att 
ställa in volymen för media, ringsignaler, meddelanden, 
larm etc.
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2 Textinmatning .........................

2.1 Använd skärmtangentbordet
Inställningar för skärmtangentbord

Gå till Inställningar > System > Språk och inmatning 
> Virtuellt tangentbord, tryck på tangentbordet du 
vill ställa in så kommer en serie inställningar att bli 
tillgängliga. 

Justera skärmtangentbordets orientering

Vrid surfplattan åt sidan eller uppåt för att justera 
skärmtangentbordets orientering. Du kan justera det 
genom att ändra inställningarna (Tryck Inställningar > 
Skärm > Rotera skärmen automatiskt).

2.1.1 Gboard
1

23
4

1    Ange text eller siffror.

1
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2    Tryck och håll för att välja symboler.

3    Växla mellan "abc/Abc" läge; Tryck två gånger 
snabbt för att ändra till konstant “ABC” läge.

4    Byt mellan symbol och numeriskt tangentbord.

2.2 Textredigering
Du kan redigera texterna du har matat in.
•	 Tryck och håll eller tryck två gånger på texterna du 

vill redigera.
•	 Dra i fliken för att ändra de valda texterna.
•	 Följande alternativ kommer att visas: Klipp, kopiera, 

dela och Välj alla. 
•	 Om du tidigare har klippt ut eller kopierat någon text 

trycker du på fliken för att visa Klistra in som låter dig 
klistra in texten på nuvarande plats.
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3 Telefon, samtalslogg och 
kontakter  .......................................

3.1 Telefon
3.1.1 Ringa ett samtal
Om du vill ringa ett samtal trycker du  i Favoritfältet.

1

2
4

5

3 6

1    Samtalslogg

2    Kontakter

3    Visa detaljerad information om kontakten. Du kan 
även redigera, ta bort och dela kontakten, eller 
skicka ett meddelande till den.

4    Visa knappsatsen
5   Favoriter

6   Ring det förhandsgranskade numret.
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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 tryck därefter  för att ringa samtalet. 

Det nummer du angav kan sparas i Kontakter genom 
att trycka på Skapa ny kontakt-ikonen  eller Lägg till 
en kontakt-ikonen .

Om du gör fel kan du ta bort de felaktiga siffrorna 
genom att trycka .

För att lägga på trycker du på .

Utlandssamtal

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

Om din surfplatta har nätverksåtkomst ringer du 
nödsamtalsnumret och trycker  för att ringa ett 
nödsamtal. Detta fungerar även utan SIM-kort och utan 
att behöva ange PIN-koden.

3.1.2 Besvara eller avvisa ett samtal

När du får ett samtal visas ett samtalsfönster överst på 
skärmen. Tryck på AVVISA för att avsluta ett samtal eller 
SVARA för att besvara det. Tryck på samtalsfönstret för 
att öppna skärmen för telefonsamtal.
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På skärmen Telefonsamtal:
•	 Svep  upp för att svara;
•	 Svep  ner för att avvisa samtalet;
•	 Tryck  för att avvisa samtalet genom att skicka ett 

förinställt meddelande. 

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

Tryck och håll  för att komma åt din röstbrevlåda.

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

3.1.4 Under ett samtal
Tryck på Volym-knappen för att justera volymen under 
ett samtal.
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   Avsluta det aktuella samtalet.

  Tryck för att lägga till ett annat samtal.

   Visa knappsatsen.

 Tryck på den för att parkera det aktuella samtalet.  

Tryck för att öppna högtalaren.

 Tryck en gång för att stänga av ljudet på pågående 
samtal. Tryck på den här ikonen igen för att sätta på 
ljudet igen.

3.1.5 Hantera flera samtal samtidigt
Med den här surfplattan kan du hantera flera samtal på 
samma gång. 

Växla mellan samtal

När du accepterar två samtal, tryck för att växla 
mellan två linjer. Det pågående samtalet kommer att 
parkeras.

Konferenssamtal (1)

Så här ringer du ett konferenssamtal. 
•	 Ring ett samtal till konferenssamtalets första 

deltagare. 
•	 Tryck på  för att lägga till en samtal.

(1) Beroende på nätverksoperatör.
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•	 Ange numret till personen som du vill lägga till i 
konferenssamtalet och tryck på . Du kan även 
lägga till deltagare från Samtalslogg eller Kontakter.

•	 Tryck  för att starta konferensen.
•	 Tryck  för att avsluta konferenssamtalet och 

koppla bort alla personer som ringer.

3.1.6  Telefoninställningar
Tryck  från Samtals-skärmen och tryck sedan på 
Inställningar för att ställa in telefon och kontakter.

3.2 Samtalsloggar
Du når samtalet genom att trycka  från Telefonens 
skärm för att visa missade samtal, utgående samtal och 
inkommande samtal.

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

Du kan visa och skapa kontakter på surfplattan och 
synkronisera dem med dina Gmail-kontakter eller andra 
appar.
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3.3.1 Konsultera dina Kontakter
Om du vill se dina kontakter trycker du på  från App-
lådan.

1 2

3

4

1    Visa alternativmenyn för kontaktlistan

2    Tryck för att söka i kontakter

3  Tryck och håll för att välja vilka kontakter du vill ta 
bort

4    Lägg till ny kontakt

Raderade kontakter kommer också att tas bort 
från andra appar på surfplattan eller webben 
nästa gång du synkroniserar din surfplatta.

3.3.2 Lägga till en kontakt
Tryck  i kontaktlistan för att skapa en ny kontakt.
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Du måste ange kontaktens namn och annan 
kontaktinformation. Scrolla upp och ned på skärmen 
för att gå från ett fält till ett annat.

2

3
1

1    När du är klar trycker du på den här ikonen för att 
spara

2    Välj en bild eller ta ett foto för kontakten

3    Tryck för att öppna tillgängliga etiketter

Lägg till/ta bort från Favoriter (1)

För att lägga till en kontakt i favoriter kan du trycka på 
den för att visa information om den och sedan trycka 

 för att lägga till kontakten i favoriter. 

För att ta bort en kontakt från favoriter, tryck  på 
kontaktinformationsskärmen.

(1) Endast surfplattekontakter och kontokontakter kan 
läggas till i Favoriter.
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3.3.3 Redigera dina kontakter
För att redigera kontaktinformation, tryck  på 
kontaktinformationsskärmen.

När du är klar, tryck på Spara för att spara.

3.3.4 Importera, exportera och dela kontakter
Den här surfplattan gör det möjligt för dig att importera 
kontakter från ditt internationella minne till din 
surfplatta och exportera dina kontakter på surfplattan 
via en .vcf-fil så att du kan dela dem med andra.

Importera kontakter:

På Kontaktskärmen tryck  för att öppna valmenyn. 
Tryck Inställningar > Import, och välj sedan importera 
kontakter från SIM-kortet eller .vcf-fie till internt minne. 

Exportera och dela kontakter:

På Kontaktskärmen trycker du  för att öppna 
valmenyn. Tryck Inställningar > export > SPARA, 
kontakterna kommer att exporteras till en .vcf-fil. Du 
kan ändra namnet på .vcf-filen innan SPARA.  

Du kan dela en enskild kontakt eller kontakter med 
andra genom att skicka kontaktens vCard via Bluetooth, 
Gmail osv.
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Tryck på kontakten du vill dela, sedan på  Dela på 
skärmen med kontaktinformation. Välj därefter appen 
som ska utföra åtgärden. 

3.3.5 Visa kontakter
Tryck  och sedan Inställningar, välj Sorteras enligt > 
Förnamn eller Efternamn för att sortera kontaktlistan. 
Även visning av namn enligt Förnamn först eller 
Efternamn först via menyn Name format .

3.3.6 Synkronisera kontakter i flera konton
Kontakter, data eller annan information kan 
synkroniseras från flera konton, beroende på de appar 
som är installerade på surfplattan.

Om du vill lägga till ett konto trycker du  på 
kontaktlistan och Inställningar > Konton, eller från 
applistan, sedan på Inställningar > Konton > Lägg till 
konto.

Du måste välja vilken typ av konto du lägger till, till 
exempel DUO, Exchange, Google osv.

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 surfplattan. Tryck på kontot du 
vill ta bort > Tryck > Välj TA BORT KONTO.
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Autosynk

På skärmen Konton trycker du Synkronisera data 
automatiskt, när det är aktiverat synkroniseras alla 
ändringar på surfplattan eller online automatiskt med 
varandra.
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4  Meddelanden ..........................

4.1 Skriv ett nytt meddelande
Du kan skapa, redigera och ta emot SMS och MMS med 
den här surfplattan.

För att öppna Meddelanden, tryck .

I meddelandelistan trycker du  för att skriva 
SMS/MMS.

3

1

2

1  Skicka SMS:et

2    Tryck för att sätta in emojis, lägga till plats, ljud- eller 
videofiler.
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Skicka ett SMS

Ange mottagarens mobiltelefonnummer på raden Till 
eller tryck  för att lägga till mottagare, tryck sedan på 
den angivna numret för att bekräfta.Tryck på  fältet 
Skriv textmeddelande för att ange meddelandetexten. 
När du är klar trycker du  för att skicka meddelandet. 

 Specifika bokstäver (accentuerade) kommer också 
att öka storleken på 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 automatiskt till MMS när 
mediefiler (bild, video, ljud etc.) bifogas eller ämnen 
eller e-postadresser läggs till.

För att skicka ett MMS anger du mottagarens 
telefonnummer i Till-fältet och trycker på numret du 
har angett för att bekräfta. Tryck i Textmeddelande-
fältet för att skriva meddelandet. 

Tryck  för att bifoga en bild, videoklipp, ljudfil, etc.

När du är klar trycker du  för att skicka MMS:et. 
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4.2 Hantera meddelanden
När du får ett nytt meddelande visas ikonen  i 
statusfältet som avisering. Svep ner statusfältet för 
att öppna meddelandepanelen. Tryck på det nya 
meddelandet för att öppna och läsa det. Du kan även 
öppna meddelandeappen och trycka på meddelandet 
för att öppna det. 

Meddelandena visas som en konversation. 

Tryck på ett meddelande för att gå in i 
komponeringsskärmen:

•	 Tryck  för att ringa numret;

För att justera meddelandesinställningar trycker du  
och väljer Inställningar i meddelandelistan. 
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5   Kalender, klocka och 
miniräknare .............................

5.1 Kalender
Du kan använda Kalender för att hålla koll på viktiga 
möten, bokade tider, etc.

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

5.1.1 Multivisningsläge
Du kan visa kalendern efter Schema, dag, vecka eller 
månad, tryck på  för att välja.

5.1.2 Skapa nya händelser
Du kan lägga till nya händelser i Kalenderläget. 
•	 Tryck .
•	 Fyll i all nödvändig information för den här händelsen. 

Om det är ett heldagsevent kan du välja Hela dagen.
•	 Bjud in gäster till händelsen. Skriv in e-postadresserna 

till gästerna du vill bjuda in; använd komma för att 
separera dem. Gästerna kommer att få en inbjudan 
från Kalender eller E-post.
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•	 När du är klar trycker du Spara längst upp på 
skärmen.

Om du snabbt vill skapa en händelse från 
veckovisningsskärmarna trycker du på en tom plats för 
att välja ett målområde som sedan kommer att  och 
sedan på ikonen för att skapa den nya händelsen.

5.1.3 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  
för att redigera händelsen, eller  och sedan Radera för 
att radera.

5.1.4 Påminnelse om händelse
Om en påminnelse för en händelse aktiverats kommer 
kommande händelse-ikonen  att visas i statusfältet 
som en avisering när påminnelsetiden är inne. 

Svep ned statusfältet för att öppna meddelandepanelen 
och tryck på ett händelsenamn för att se listan med 
kalenderaviseringar.

Tryck på knappen bakåt för att låta påminnelserna vara 
kvar i statusraden och meddelandepanelen.
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5.2 Klocka
Din surfplatta har en inbyggd klocka. Svep upp 
hemskärmen och tryck sedan Klocka.

5.2.1 Klocka
För att se vad klockan är i olika delar av världen trycker 
du Klocka på Tid-skärmen.

Tryck  för att lägga till en tidszon.

5.2.2 Alarm
Från Klockskärmen trycker du Alarm för att öppna 
Alarm-skärmen.

Sätt på  för att aktivera alarmet.

Tryck  för att lägga till ett nytt alarm:

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

Tryck  för att radera det valda alarmet.
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5.2.3 Självutlösare
Från Klockskärmen trycker du Självutlösare för att 
öppna Självutlösare-skärmen.

•	 Ange tiden. Tiden ska anges i timmar, minuter och 
sekunder, i den ordningen.

•	 Tryck på  för att starta nedräkningen.

Pausa/spela

5.2.4 Stoppur
Från Klockskärmen trycker du Stoppur för att öppna 
skärmen Stoppur.

•	 Tryck  för att starta tidtagaruret.

•	 Tryck Varv för att visa en lista med poster enligt den 
uppdaterade tiden.

•	 Tryck  för att stoppa total tid och varvtiderna. 
Dessa startar om endast efter att  tryckts.

•	 Tryck Återställ för att radera posten.

•	 Tryck Dela för att dela.
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5.2.5 Ändra inställningar för Klocka
Tryck  och sedan Inställningar för att komma åt 
inställningar för Klocka och Alarm .

5.3 Miniräknare
För att lösa matematiska problem med Miniräknare 
sveper du upp på hemskärmen och trycker därefter 
Miniräknare.

Det finns två tillgängliga paneler: Grundläggande panel 
och Avancerad panel. Tryck  eller  för att växla 
mellan panelerna. Välj ett av följande två sätt:

Tryck  för att ta bort allt på en gång. 
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6 Multimediaappar ....................

6.1 Kamera
Innan du använder kameran, se till att du tagit bort 
linsskyddet så att inte bildkvaliteten påverkas.
För att ta en bild eller spela in en video trycker du på 

 på hemskärmen.

1

2

3

4

1    Växla mellan främre och bakre kamera 

2    Sprida fingrarna för att zooma in eller knip ihop 
fingrarna för att zooma ut,

3    Visa foton och videoklipp du tagit/spelat in

4    Ta ett foto
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Ta ett foto

Tryck  för att ta bilden/spela in. Fotot sparas 
automatiskt. Du kan även trycka och hålla  för att ta 
salvbilder (burst shot). 

Spela in en video

Tryck på VIDEO för att ändra kameraläge till video, 
tryck sedan på  för att börja spela in. Du kan även 
trycka på ikonen till höger  för att ta en bild under 
videoinspelningen. 

Tryck  för att pausa videoinspelning och tryck  
för att fortsätta. Tryck  för att stoppa inspelningen. 
Videoklippet kommer att sparas automatiskt.

6.2 Foton 
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 skjuter du upp från 
hemskärmen och trycker sedan Fotografier.
Bilder och videoklipp visas i album.
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Välj bilder för 
vidare åtgärd.

Arbeta med bilder

Hitta den bild du vill arbeta med och tryck på bilden för 
att komma in i fullskärmsvy. 

Tryck på  för att dela bilden. 

Tryck  för att ta bort denna bilden.

Tryck på  och välj Använd som för att använda bilden 
som kontaktbild eller bakgrund.

Tryck  för att redigera bilden eller videon.

Batchhantering

Fotografierna erbjuder en multivalfunktion så att du 
kan arbeta med flera bilder/videoklipp på samma gång.

På skärmen Fotografier tryck och håll en bild eller en 
video för att aktivera batchhanteringsläge och tryck 
sedan på de videor/bilder du vill arbeta med. Tryck  
för att ta bort de valda filerna. Tryck  för att dela de 
valda filerna.
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7 Övrigt ....................................

7.1 Supportcenter
Supportcenter lär dig mer om Hot FAQ, 
användarinstruktioner, felsökning, etc. Du kan även få 
feedback på dina kommentarer.

7.2 Andra appar (1)

De föregående apparna i den här sektionen är 
förinstallerade på din surfplatta. Om du vill läsa om 
de förinstallerade tredjepartsapparna hänvisar vi till 
broschyren som medföljde surfplattan. För att hämta 
och installera fler appar från tredje part använder du 
Google Play Store-appen.

(1) Apptillgänglighet beror på land och operatör.
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8 Google-appar.......................
Google-appar är förinstallerade på din surfplatta för att 
förbättra din arbetseffektivitet och hjälpa dig njuta av 
livet.

Den här manualen introducerar kort apparna. För 
mer detaljerad information och användarhandböcker 
hänvisar vi till relaterade webbsidor eller apparnas 
introduktionsinstruktioner.

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

8.1 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. 
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8.2 Gmail
Som Googles webbaserade e-posttjänst konfigureras 
Gmail när du först konfigurerar din surfplatta. 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.

8.3 Kartor
Google Maps erbjuder satellitbilder, trafiktillstånd i 
realtid samt ruttplanering för resa till fots, med bil eller 
kommunala färdmedel. Genom att använda denna app 
kan du hämta din egen plats, söka efter en plats och få 
föreslagna ruttplaner för din resa.

8.4 YouTube
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.
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8.5 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. 

8.6 Duo
En app för videochatt. Användare kan enkelt ringa 
videosamtal till verifierade telefonnummer i sin 
kontaktlista.
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9 Inställningar .........................
För att gå till Inställningar sveper du upp på hemskärmen 
och trycker därefter Inställningar.

Du kan även svepa ned från meddelandepanelen och 
trycka .

9.1  Nätverk och internet
9.1.1 Wi-Fi
Du kan ansluta till internet när surfplattan finns inom 
räckhåll för ett trådlöst nätverk. Wi-Fi kan användas på 
din surfplatta även utan SIM-kort.

Så här sätter du på Wi-Fi och ansluter till ett trådlöst 
nätverk
•	 Tryck Inställningar > Nätverk och internet > 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. 
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Att lägga till ett Wi-fi-nätverk

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

nätverksinformation.
•	 Tryck SPARA.

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 den dialogruta som öppnas.

9.1.2 Mobilt nätverk
Gå till Inställningar > Nätverk och internet > Mobilt 
nätverk för att aktivera dataroaming, ställa in föredragen 
nätverkstyp, kontrollera nätverksanslutningen du 
använder eller för att skapa en ny åtkomstpunkt, etc.



47

Första gången du sätter på surfplattan med ditt SIM-kort 
isatt konfigurerar den din nätverkstjänst automatiskt: 
2G, 3G eller 4G. Om nätverket inte är anslutet kan du 
slå på mobildata i Inställningar > Nätverk och internet 
> Dataanvändning.

9.1.3 Dataanvändning

Datasparfunktion
Gå till Inställningar > Nätverk och internet > 
Dataanvändning för att aktivera Datasparfunktionen. 
Du kan 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.

Dataanvändning mäts av din surfplatta och det är 
möjligt att den mäts olika av din operatör.
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9.1.4 Hotspot och internetdelning

För att dela din telefons dataanslutning via USB 
och Bluetooth, eller som en mobil hotspot, gå till 
Inställningar > Nätverk och internet > Hotspot och 
internetdelning för att aktivera dessa funktioner.

9.1.5 VPN
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.

Lägga till ett VPN
•	 Tryck Inställningar > Nätverk och internet > VPN 

och sedan .
•	 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 surfplatta.



49

För att ansluta till/koppla ifrån VPN

Att ansluta till ett VPN:
•	 Tryck Inställningar > Nätverk och internet > 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 på det VPN du vill koppla ifrån. I rutan som 

kommer upp trycker du KOPPLA IFRÅN.

Redigera/ta bort ett VPN

Redigera ett VPN:
•	 Tryck Inställningar > Nätverk och internet > VPN.
•	 De VPN du har lagt till visas. Tryck -ikonen bredvid 

det VPN som du vill redigera.
•	 När du redigerat klart trycker du SPARA.

För att ta bort ett VPN:
•	 Tryck -ikonen bredvid valt VPN och sedan GLÖM 

för att ta bort det.

9.1.6 Flygplansläge
Aktivera Flygplansläge  för att inaktivera alla 
trådlösa anslutningar såsom Wi-Fi, Bluetooth, mm.
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9.1.7 Privat DNS
Tryck för att välja privat DNS-läge. 

9.2  Bluetooth- och enhetsanslutning
9.2.1 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. 

Aktivera Bluetooth
•	 Tryck Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning 

> Bluetooth.
•	 Aktivera Bluetooth .

Ditt enhetsnamn och andra tillgängliga enheter visas 
på skärmen. 

Så byter man namn på enheten
•	 Tryck Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning 

> Bluetooth.
•	 Tryck Enhetens namn.
•	 Ange ett namn och tryck BYT NAMN för att bekräfta.
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För att para ihop/ansluta din surfplatta med en 
Bluetooth-enhet 

För att skicka data mellan din och en annan enhet 
behöver du aktivera Bluetooth på din surfplatta och 
para ihop den med Bluetooth-enheten du vill byta data 
med.
•	 Tryck Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning 

> Bluetooth.
•	 Tryck + Parkoppla ny enhet.
•	 Tryck på en Bluetooth-enhet som du vill para ihop 

med din surfplatta från listan.
•	 I rutan som kommer upp trycker du PARA IHOP för 

att bekräfta.
•	 Om parkopplingen är framgångsrik ansluter din 

surfplatta till enheten.

För att koppla ifrån en Bluetooth-enhet
•	 Tryck  bredvid enheten du vill koppla ifrån.
•	 Tryck GLÖM för att bekräfta.

9.2.2 Casta
Den här funktionen kan vidarebefordra innehållet från 
din surfplatta till teven eller annan utrustning som 
stödjer video över Wi-Fi-anslutning.
•	 Tryck Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning 

> Casta.
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•	 Tryck namnet på den enhet, du vill ansluta till.

Obs: Din enhet måste vara ansluten till Wi-Fi-nätverket 
för att kunna använda denna funktion.

9.2.3 USB 
Med USB-kabeln kan du överföra mediefiler och 
andra filer mellan ditt internminne och en dator. Tryck 
Inställningar > Bluetooth- och enhetsanslutning > 
USB. Välj Överför filer eller Överför bilder (PTP)

9.2.4 Utskrift
Tryck Utskrift för att aktivera Utskriftstjänster. Du 
kan välja din Standardutskriftstjänst eller välja Lägg till 
tjänst.

9.3  Display
I den här menyn kan du ställa in skärmens ljusstyrka, 
bakgrund, vilolägestid, teckenstorlek, etc. 

Om du vill rotera skärminnehållet när enheten roteras 
trycker du Rotera skärmen automatiskt.

9.4 Hemskärm och bakgrunder
I denna meny kan du hantera din hemskärm, byta 
bakgrund, anpassa hemskärmsinställningarna, visa eller 
icke visa notifikationer om låst skärm osv. 
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9.5  Ljud
Tryck för att justera ringsignaler för samtal och 
aviseringar, musik och andra ljudinställningar. 

9.6 Avancerade funktioner
I denna meny kan du inställa rörelser för snabbt och 
bekvämt användande.

9.7 Smart Manager
Smart Manager ser till så att din surfplatta drivs på 
bästa sätt genom att automatiskt skanna och optimera 
dataanvändning för att spara batteri, hantera lagring 
och skydda mod säkerhetshot. Du kan även ställa in fler 
saker manuellt för ytterligare optimering.

9.8  Säkerhet 
•	 Skärmlås

Välj en metod såsom Ingen och Svep, Grafiskt lösenoord, 
PIN-kod ellerLösenord för att låsa upp skärmen. 
•	 Smartlås 

Smartlås håller din enhet olåst när den är med dig och 
låst när den upptäcker att du lagt den ifrån dig.
•	 Övrigt 
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Du klan väven ställa in Enhetsadministration, Screen 
pinning osv. i Inställningar > Säkerhet.

9.9  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.

9.10  Sekretess
För att skydda din integritet kan du välja om en 
app ska förbjudas eller tillåtas komma åt din plats, 
samtalsloggar, kontakter osv. Du kan även välja om du 
vill visa eller dölja lösenord och välja vilka aktiviteter 
och vilken information du vill att Google ska spara.

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

I menyn för Appbehörighet kan du ge behörighet 
till appen, till exempel ge den åtkomst till Kamera, 
Kontakter, Plats, etc. 
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9.12  Lagring
Använd de här inställningarna för att se totalt 
lagringsutrymme och hur mycket som finns tillgängligt 
på surfplattan och på micro-SD-kortet.

9.13  Konton
Tryck för att lägga till, ta bort och hantera din e-post och 
andra konton som stöds. Du kan även använda de här 
inställningarna för att kontrollera hur och om alla appar 
skickar, tar emot och synkroniserar data automatiskt 
och om alla appar kan synkronisera användardata 
automatiskt.

Tryck på Lägg till konto för att lägga till ett konto för 
den valda appen.

9.14  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 användning 
af surfplattan så att du kan ha ett hälsosamt och 
balanserat liv. Dessutom kan föräldrar begränsa deras 
barns användningstid för att hantera deras sökvanor.
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9.15  Google
Tryck för att konfigurera ditt Google-konto och 
tjänstinställningar.

9.16  Tillgänglighet
Använd Tillgänglighetsinställningarna för att konfigurera 
eventuella tillgänglighetsplugins du installerat på 
surfplattan.

9.17  System
9.17.1 Om surfplattan
Detta innehåller information som enhetsspecifikationer, 
juridisk information, modellnummer, versionsnummer 
osv.

9.17.2 Språk och inmatning
Tryck för att konfigurera språkinställningar, det virtuella 
tangentbordet, stavningskontroll, pekarhastighet osv.

9.17.3 Datum & tid
Använd Datum och tid-inställningarna för att ställa in 
dina val för hur tid och datum ska visas.
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9.17.4 Säkerhetskopiera
Sätt på  för att säkerhetskopiera surfplattans 
inställningar och annan appdata till Google-servrar. Om 
du byter surfplatta återställs de inställningar och data 
som du har säkerhetskopierat till den nya surfplattan 
första gången du loggar in med ditt Google-konto. 

9.17.5 Återställ 
Tryck för att återställa Wi-Fi, mobildata, Bluetooth, 
Återställa app-inställningar eller radera all data.

9.17.6 Reglering och säkerhet
Tryck för att se produktinformation. 
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10  Få ut det mesta av din 
surfplatta ..............................

10.1  FOTA-uppgradering
Använd FOTA (Firmware Over The Air)-
uppgraderingsverktyget för att uppdatera din surfplattas 
mjukvara. För att komma åt Uppdateringar från applistan 
tryck Inställningar > System > Systemuppdatering.

Om du vill uppdatera systemet trycker du på SÖK 
EFTER UPPDATERINGAR och när det är klart 
kommer din surfplatta att ha den senaste versionen av 
programvaran. 

Under FOTA-hämtning eller uppdatering ska du inte 
ändra din standardplats för lagring för att undvika fel 
när det gäller att hitta rätt uppdateringspaket.
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11 Tillbehör ...............................
Standardtillbehör

1.  Laddare

2.  USB-kabel

3. Snabbstartsguide

4.  Broschyr om produktsäkerhet

•		Tillbehör	beror	på	länder.
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12 Felsökning ............................
Innan du kontaktar servicecentret bör du läsa följande 
om du har problem med enheten:
•	 För optimal prestanda bör du ladda batteriet fullt.
•	 Ta bort onödiga filer och appar på surfplattan för att 

förbättra dess prestanda.
•	 Uppdatera telefonens programvara via Inställningar 

> System > Systemuppdateringar. 
•	 Återställ din surfplatta via Radera alla data 

(fabriksåterställning). Tryck Inställningar > System 
> Återställa > Fabriksåterställning. En annan metod 
är att hålla ned Strömknappen samt Volym upp-
knappen samtidigt när din surfplatta är avstängd.  
Alla data på surfplattan tas bort permanent. Vi 
rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar all 
data på surfplattan innan du återställer den. 

och gör följande kontroller:
Min surfplatta går inte att slå på eller har hängt sig
•	 Om surfplattan 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.
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•	 Om surfplattan 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 surfplattan 
genom att trycka på strömbrytaren och volym upp-
tangenten samtidigt, välj ett språk och välj sedan 
Radera data/Fabriksåterställning. Tryck Volym-
knappen för att välja och tryck på Power-knappen 
för att bekräfta varje val.

Min surfplatta har inte svarat på flera minuter
•	 Om din surfplatta inte svarar stänger du av den 

genom att trycka och hålla ned Strömknappen tills 
surfplattan stängs av och sedan startar du om.

•	 Om det fortfarande inte fungerar återställer du 
surfplattan.

Min surfplatta stänger av sig själv
•	 Kontrollera att din skärm är låst när du inte använder 

surfplattan och se till att Strömknappen inte 
oavsiktligt trycks in när skärmen är låst.

•	 Kontrollera batteriladdningsnivån.
•	 Om det fortfarande inte fungerar återställer du 

surfplattan eller uppdaterar programvaran.
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Min surfplatta laddar inte ordentligt
•	 Kontrollera att du använder TCL-laddaren som 

medföljde telefonen.
•	 Om din surfplatta har ett uttagbart batteri, 

se till att batteriet är isatt ordentligt och rengör 
batterikontakten om den är smutsig. Det måste 
sättas i innan laddaren sätts i.

•	 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.

•	 Se till så att laddningen görs under normala 
förhållanden (0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)).

•	 Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du 
är utomlands.

Min surfplatta 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 surfplatta kan inte ansluta till internet
•	 Kontrollera att tjänsten för internetåtkomst på ditt 

SIM-kort är tillgänglig.
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•	 Kontrollera surfplattans 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.
Min surfplatta kan inte ringa samtal
•	 Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt 

på Ring upp.
•	 Kontrollera lands- och riktnummer för internationella 

samtal.
•	 Kontrollera att surfplattan är ansluten till ett 

nätverk och att nätverket inte är överbelastat eller 
otillgängligt.

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

•	 Kontrollera att du inte har spärrat utgående samtal.
•	 Kontrollera att surfplattan inte är i flygplansläge.
Min surfplatta kan inte ta emot samtal
•	 Kontrollera att surfplattan är på och ansluten till ett 

nätverk (kontrollera om nätverket är överbelastat 
eller otillgängligt).
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•	 Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör 
(kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).

•	 Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande 
samtal.

•	 Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.
•	 Kontrollera att surfplattan 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.
Jag hittar inte mina kontakter
•	 Kontrollera att SIM-kortet inte är trasigt.
•	 Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
•	 Importera alla kontakter som är sparade på SIM-

kortet till surfplattan.
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 

surfplattan är rena.
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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 .
Jag kan inte ansluta surfplattan till datorn
•	 Kontrollera och säkerställ att USB-porten inte är 

trasig. Om den inte fungerar, använd en annan USB-
port på din dator.

•	 Se till att USB-drivrutinerna är korrekt installerade.
•	 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/. 

Jag kan inte ladda ned nya filer
•	 Kontrollera att det finns tillräckligt med 

lagringsutrymme på surfplattan för hämtningen.
•	 Välj micro-SD-kortet som plats för att lagra hämtade 

filer.
•	 Kontrollera abonnemangsstatusen med din operatör.
Surfplattan kan inte hittas av andra via Bluetooth
•	 Kontrollera att Bluetooth är på och att surfplattan är 

synlig för andra användare.
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•	 Se till att båda surfplattorna är inom räckhåll för 
Bluetooth.

Batteriet laddas ur för snabbt
•	 Se till att du laddar upp till max (minimum 240 

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.

Surfplattan blir varm efter 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 surfplattan 
att återgå till normal temperatur.



67

Jag kan inte använda min surfplatta efter en 
fabriksåterställning utan att ange kontoinformation 
från Google
•	 Efter att en återställning genomförts behöver du fylla 

i information om det ursprungliga Google-kontot 
som användes på surfplattan.

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

•	 Om du fortfarande inte kan använda surfplattan 
bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter, men 
kom ihåg att det inte kommer att betraktas som 
garantifall.

Jag har glömt bort några av surfplattans lösenord och 
koder
•	 Utför en Fabriksåterställning.
•	 Om du fortfarande inte kan använda surfplattan 

bör du kontakta ett auktoriserat servicecenter, men 
kom ihåg att det inte kommer att betraktas som ett 
garantifall.
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13  Specifikationer ....................
Processor:
MT8768 
Plattform:
Android 10 (Q)

Minne:
32GB ROM + 3GB RAM
Mått (LxBxT):
241* 158,6* 8,3mm
Vikt:
488g 
Skärm:
1920*1200 FHD
Nätverk:

Wi-Fi
GPS:
GPS
Anslutningsbarhet:
•	 Bluetooth BT5.0
•	 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
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•	 Audio jack Type C
•	 USB Typ-C
Kamera:
•	 5 megapixel framkamera
•	 8 megapixel bakkamera
Ljudformat som stöds:
AAC LC, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced 
AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB 
AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Videoformat som stöds:
H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, 
VP9

Batteri (1):
Kapacitet: 8000mAh
Expansionsplats:
microSD™ -minneskort 
(tillgänglighet för microSD-kort beror på marknaden)
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 icke-originala batterier.


