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F910
Brugervejledning

* Læs omhyggeligt instruktionerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge apparatet. 
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Introduktion
Tak, fordi du har valgt COCOMM F910 smartphone. Denne telefon er beregnet til brug 

med GSM 900/1800, UMTS 900/2100 MHz, LTE FDD B1/2100 MHz, B3/1800 MHz, 

B7/2600 MHz, B20/800 MHz og LTE TDD B38/2600 MHz-netværk. Et gyldigt SIM-

kort fra din netværksoperatør er påkrævet for at kunne betjene apparatet. Kontakt din 

netværksoperatør for at få flere oplysninger.

Sikkerhedsinstruktioner

Læs følgende vejledning omhyggeligt, før du begynder at bruge din COCOMM F910 

smartphone:

 ● Opbevar denne brugervejledning til senere brug.

 ● ● Hold telefonen væk fra fugt.

 ● ● Placer telefonen på et stabilt underlag, før den tændes.

 ● Hvis noget af følgende opstår, skal du få telefonen kontrolleret af en kvalificeret 

servicetekniker:

 ●  Den har været udsat for fugt.

 ● Den er blevet stødt eller beskadiget.

 ● ● Den har tydelige tegn på brud.

 ● ● Telefonen må ikke placeres inden for 1,5 m fra en vandkilde.

 ● ● Brug ikke apparatet i områder, hvor der er risiko for eksplosioner.
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Indhold i salgspakken
Kontroller, at salgspakken indeholder nedenstående komponenter. Hvis der mangler 

noget, bedes du kontakte din leverandør.

1.  COCOMM F910
Terminal 

4. Brugervejledning
 

2.  Oplader

5. Garantibevis  
 

3.  Datakabel
USB type C

7.

Værktøj til Simkort6.

Rengøringsklud til 
skærmen

Guía rápida | Quick Guide | Guide rapide | Guia rápido 

F910
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Forholdsregler ved brug
Driftsmiljø

Din COCOMM F910-telefon er en RF-sender, så du skal slukke for håndsættet eller 

deaktivere radiofunktionerne i følgende situationer:

 ● ● Når du er i et fly.

 ● ● I nærheden af brandfarlige atmosfærer og efter instruks fra den ansvarlige 

risikostyringsenhed. 

 ● ● I nærheden af elektroeksplosive anordninger, og hvis det er angivet af den ansvarlige 

risikostyringsenhed.

Overhold de særlige regler, der gælder i det område, hvor du befinder dig, og sluk altid 

telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller hvis den kan forsage fare. Når du tilslutter 

telefonen eller noget tilbehør til en anden enhed, skal du læse brugermanualen for at få 

detaljerede sikkerhedsinstruktioner. Tilslut ikke inkompatible produkter. Det anbefales, 

at udstyret kun anvendes i normal position for at sikre korrekt funktion og for personalets 

sikkerhed. Udstyret må ikke udsættes for temperaturer under -10° eller over 50° Celsius.

Medicinsk udstyr

Sørg for at slukke telefonen i nærheden af elektronisk medicinsk udstyr, som kræver, at 

telefonen er slukket (f.eks. pacemakere, høreapparater osv.).

De fleste medicinske apparater kan afskærmes fra telefonens RF-signal, men andre kan 

ikke. Hvis du har spørgsmål eller har brug for flere oplysninger, kan du kontakte din læge 

eller producenten af det medicinske udstyr.

Hørebeskyttelse

Denne telefon overholder de gældende regler for begrænsning af den 

maksimale udgangsstyrke. Brug af hovedtelefoner ved meget høj lydstyrke 

kan forårsage høreskader.
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Forholdsregler ved brug
 ● ● Stop med at bruge produktet, eller skru ned for lyden, hvis du føler, at det ringer i 

ørerne.

 ● ● Skru ikke for højt op for lyden, læger advarer mod langvarig udsættelse for høj 

lydstyrke.

 ● ● Overdrevent lydniveau fra hovedtelefoner kan forårsage høretab.

 ● ● For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte til høje lydstyrker i længere perioder.

Pacemaker

Producenterne af pacemakere advarer om, at afstanden mellem telefonen og 

pacemakeren skal være mindst 15,3 cm (6 tommer), da telefonen ellers kan forstyrre 

pacemakeren.

Personer med pacemaker bør huske på følgende:

 ● Hold altid en afstand (mindst 15 cm) mellem telefonen og pacemakeren, når telefonen 

er tændt.

 ● ● Du må ikke bære telefonen tæt på brystet.

 ● ● Brug telefonen i det øre, der er længst væk fra pacemakeren.

Sluk telefonen, hvis du føler, at der er forstyrrelser, og kontakt din læge så hurtigt som 

muligt.

Nødopkald

Denne telefon fungerer ligesom alle mobiltelefoner med radiosignaler, som ikke kan 

garantere forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig udelukkende stole på 

en mobiltelefon til vigtig kommunikation, f.eks. i medicinske nødsituationer. For at 

foretage eller modtage opkald skal telefonen være tændt og befinde sig i et område 

med tilstrækkelig signalstyrke. For at foretage et nødopkald skal du taste det lokale 

alarmnummer i standbytilstand og trykke på opkaldsknappen.
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Forholdsregler ved brug
Pleje og vedligeholdelse

 ● ● Hvis du lytter til en musikafspiller ved meget høj lydstyrke, kan det skade brugerens 

hørelse og forårsage høreproblemer (midlertidig eller permanent døvhed, øresusen, 

tinnitus, hyperacusis). Det anbefales derfor kraftigt, at du ikke bruger afspilleren ved 

fuld lydstyrke eller i mere end en time om dagen ved medium lydstyrke.

 ● ● Hold telefonen væk fra børn og kæledyr. De kan ved et uheld beskadige telefonen eller 

blive kvalt i små dele. Tab eller slå ikke telefonen. Grov håndtering kan beskadige de 

elektroniske kredsløb. 

 ● ● Hold telefonen tør, og undgå væsker, der kan ætse telefonen. Du må ikke bruge den 

Brug ikke telefonen med våde hænder, da dette kan forårsage elektrisk stød. 

 ● ● Placer ikke telefonen i områder med overdreven varme, da det kan forkorte levetiden 

for de elektroniske enheder, beskadige batterier eller smelte tilbehør.

 ● ● Placer ikke telefonen på kolde steder. Når telefonen varmes op til normal 

driftstemperatur, kan der ophobe sig fugt indeni telefonen, hvilket kan beskadige de 

elektroniske kredsløb.

 ● ● Placer ikke telefonen på steder, der er udsat for sollys, da dette kan medføre, at 

telefonen overophedes.

 ● ● Telefonen må ikke placeres i nærheden af brændbare væsker, gasser eller eksplosive 

stoffer.

 ● ● Brug en fugtig eller antistatisk klud til at rengøre telefonen. Du må ikke bruge en tør eller 

statisk klud. Brug ikke kemikalier som f.eks. opløsningsmidler til at rengøre overfladen. 

Sluk telefonen, før du rengør den.

 ● ● Påfør ikke maling på telefonen, da det kan forhindre den i at fungere korrekt.

 ● ● Producentens garanti dækker ikke reparation af enheden, hvis telefonen eller batteriet 

bliver vådt, eller hvis telefonens etiket er beskadiget, selvom telefonens garanti ikke er 

udløbet.

 ● ● Sørg altid for, at enheden er slukket, før du fjerner SIM-kortet. På den måde undgår 

du tab af data og beskadigelse af SIM-kortet. Placer ikke SIM-kortet i nærheden af 

elektromagnetiske overflader eller miljøer, og undgå at røre ved metalstikkene.
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Forholdsregler ved brug
Foranstaltninger, der påvirker brugernes sikkerhed

 ● ● Brug ikke mobiltelefonen i visse situationer (under kørsel) og visse steder (fly, 

hospitaler, skoler, tankstationer og faglige værksteder).

 ● ● Hvad angår mobiltelefoner, skal du huske forbuddet mod manuel brug af telefonen af 

føreren af et kørende køretøj.

 ● ● Brugere af elektroniske implantater (pacemakere, insulinpumper, neurostimulatorer 

osv.) skal tage følgende forholdsregler: afstanden mellem mobiltelefonen og 

implantatet skal være mindst 15 cm, og telefonen skal under opkaldet være placeret 

på den modsatte side af implantatet.

Brugsanvisning til reduktion af forbrugernes eksponering til stråling 
(dette råd gives som en simpel forsigtighedsforanstaltning, der er ikke konstateret nogen 

fare forbundet med brug af mobiltelefoner)

 ● ● Det anbefales at bruge mobiltelefonen under gode modtagelsesforhold for at reducere 

den modtagne strålingsmængde (især på en parkeringsplads i metroen, når du rejser 

med tog eller bil).

 ● ● Børn og unge skal anvende radioudstyr, f.eks. mobiltelefoner, på en rimelig måde, 

f.eks. ved at undgå natkommunikation og ved at begrænse hyppigheden og 

varigheden af opkald.

 ● ● Angivelse af gode modtagelsesparametre (f.eks. visning af fire eller fem streger på 

telefonskærmen).

 ● ● Det anbefales at bruge et håndfrit sæt, og i denne situation skal du tage følgende 

forholdsregler under et opkald: Hold telefonen væk fra maven hos gravide kvinder og 

væk fra underlivet hos unge.
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Forholdsregler ved brug
Brug af batteriet

 ● ● Brug under ingen omstændigheder opladeren eller batteriet, hvis de er beskadiget. Du 

må ikke kortslutte batteriet, da det kan beskadige batteriet eller forårsage brand.

 ● ● Batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer eller ild, da det kan eksplodere.

 ● ● Returner det udtømte batteri til forhandleren, eller aflever det på de udpegede 

genbrugspladser. Bortskaf ikke batteriet med husholdningsaffaldet.

 ● ● Batteriets opladningstid afhænger af den resterende opladning, batteritypen og den 

anvendte oplader. Brug originale opladere, batterier og tilbehør, der er godkendt af 

producenten.

 ● ● Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, men batteriets levetid vil 

gradvist blive kortere. Når driftstiden er mærkbart kortere end normalt, skal du 

udskifte batteriet med et nyt.

 ● ● Afbryd opladeren fra stikkontakten og fra enheden, når telefonen ikke er i brug. 

Overoplad ikke batteriet, da dette kan beskadige det eller forkorte dets levetid.

 ● ● Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme eller kolde temperaturer, da dette vil 

reducere batteriets kapacitet. Li-ion-batterier påvirkes især af temperaturer under 0° 

Celsius.

Når batteriniveauet er lavt, afgiver telefonen en advarselstone og en meddelelse om lavt 

batteriniveau. Tilslut strømadapteren til enheden for at starte opladningen. Displayet 

viser batteriniveauet i opladningstilstand, og når den er fuldt opladet, vises batteriikonet 

som fuldt. Opladning af et helt afladet batteri kan tage 2-3 timer. Oplad batteriet fuldt ud, 

før du bruger enheden første gang.
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Præsentation

1. Mikrofon

2. SIM-kortplads og Micro-SD-kortplads 

3. USB Type C data-/opladningsport

4. Højttaler

5. Touchskærm

6. Kamera

7. Headset/håndfri-stik (CTIA) 

8. [  ] Tænd/sluk-knap

9. [  ] Lydstyrkeknap 

10. Fane til kameraafdækning

1

4

98 107

6

2

3

5
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Præsentation

21. [  ] Opkaldsknap

22. USB Type C-port til tilslutning til 

tabletten

23. Alfanumerisk tastatur

24. [  ] Mute-knappen

25. [  ] knap for afslutning af opkald/ 

Tilbage til hovedmenuen

26. [   ] Lydstyrkeknap

27. RJ9-stik håndsæt 

28. DC 5V strømforsyningsstik

29. Port til sikkerhedskabel 

11. RJ9-stik til håndsæt

12. Huller til vægmontering

13. Mikrofon til udelukkelse af omgivende 

støj

14. Aftageligt stativ med 2 positioner

15. USB Type C data-/opladningsport

16. Håndsæt

17. Håndfri mikrofon

18. Indikator for opladning

19. Indikator for håndfri betjening 

20. [  ] Håndfri knap

14

13

11

15

17 21 2522

2316 20 24 26 29281918 27

12
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Installation
Følg nedenstående trin for at installere dit SIM-kort og de forskellige tilbehør i din 

COCOMM F910 trådløse telefon:

1.  Tag tabletten og kig i bunden efter åbningen til at indsætte micro-SD- og nano-SIM-

kortet. Når du har fundet det, skal du bruge kortfjernelsesværktøjet og sætte det ind i 

hullet. Skuffen vil blive skubbet lidt ud.

2. Når bakken er helt fjernet, skal du placere nano-SIM-kortet og micro-SD-kortet på 

plads som vist på billedet. Sæt bakken med kortene tilbage på sin plads, og sørg for, 

at den er helt indsat.

SD
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Installation
3. Placer tabletten i basen  og sørg for, at USB Type C-stikket er sikkert forbundet.

4. Tag stellet og placer det på bagsiden af basen, så de to faner sættes ind i de to 

eksisterende pladser. Husk, at stellet har to mulige positioner til brug. Position (1) giver 

dig en mere lodret visning af enheden, hvilket er ideelt til videokonferencer. Position (2) 

giver dig en horisontal positionering af udstyret, ideel til kontinuerlig interaktion med 

tastaturet. Vælg den position, der passer dig bedst i hver situation.
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Installation

5.  Tilslut håndsættets krøllede ledning til telefonens base. Den længere ende af det ikke-

krøllede kabel skal sættes i basen, og den kortere ende skal sættes i håndsættet. Sæt 

den anden ende af den krøllede ledning i håndsættets stik.

6. Tilslut strømforsyningskablet til stikket på siden af basen, og sæt derefter 

strømforsyningen i en normal AC stikkontakt.

(1)

(2)
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Tastatur

Når terminalen er slukket, skal du trykke og holde knappen 

nede i 3 sekunder for at tænde tabletten. Når terminalen er 

tændt, skal du trykke og holde knappen nede i 3 sekunder for 

at slukke tabletten.

Tryk på knappen for at foretage et opkald eller besvare et 

indgående opkald.

Under et aktivt opkald skal du trykke på knappen for at afslutte 

opkaldet. Fra en applikation skal du trykke på knappen for at 

vende tilbage til hovedmenuen.

Tryk på knappen i 3 sekunder for at tænde terminalen.

Tryk på knappen for at indtaste tal.

Tryk på knappen for at indtaste stjernetegnssymbolet.

Tryk på knappen for at indtaste hashtag-tegnet.

Tryk på knappen for at reducere/øge lydstyrken for øretelefoner 

eller højttalere.

[  ] On/Off

 

[  ] Besvarelse

[  ] Læg på

[  ] Numerisk 

tastatur

[  ] Asterisk nøgle

[  ] Hash-nøgle

[   ] 

Nedsæt/forøg 

lydstyrken

Nøgle                      Funktion
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Tastatur

Tryk på knappen under et aktivt opkald for at slå telefonens 

mikrofon fra. I alle andre situationer kan du trykke på dette for at 

slå enhedens lydløse tilstand til.

Tryk på knappen i standbytilstand for at foretage et håndfrit 

opkald uden at løfte telefonen. Under et aktivt opkald skal du 

trykke på knappen for at aktivere eller deaktivere enhedens 

håndfri tilstand.

[  ] Tast på knappen 

for lydløs tilstand

[  ] Håndfri-knap

Nøgle                      Funktion
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Oprindelig opsætning
Tryk på [  ] knappen på toppen af tabletten i 3 sekunder for at tænde terminalen. Indtast 

PIN-koden på dit SIM-kort, og tryk på OK for at bekræfte.

Hvis du vil slukke enheden, skal du trykke på [  ] knappen i 3 sekunder på toppen af 

tabletten og vælge indstillingen Power off (sluk).  Brug den samme knap med et kort 

tryk for at låse og låse skærmen op.

Hvis det er første gang, du starter enheden, vises opsætningsguiden på skærmen, som 

guider dig gennem opsætningsprocessen:

 ● ● Sprog: Klik på dette for at få vist en liste over tilgængelige sprog, vælg det ønskede 

menusprog, og klik på Næste for at fortsætte.

 ● Dato og tid: Lad automatiske indstillinger være slået Til eller indstil manuelt den 

korrekte dato og tid på din aktuelle placering. 

 ● ● Tilslutning til Wi-Fi-netværk: Vælg Mobilnetværk eller Wi-Fi for at få mulighed 

for at kunne oprette forbindelse til internettet via dit SIM-kort eller via Wi-Fi. Tryk på et 

af de tilgængelige Wi-Fi-netværk, og følg trinene på skærmen.

 ● ● Indstillinger for Google-konto: Indtast dine Google-kontooplysninger eller opret 

en ny konto for at få adgang til alle enhedens funktioner.

 ● ● Parring af tablet og dock: Der åbnes et program på skærmen, som guider dig 

gennem parringsprocessen, så du kan bruge håndsættet, tastaturet og andre dock-

funktioner:

1. Tryk på [  ] knappen i 3 sekunder for at tænde basen. LED’en   lyser først 

orange og til sidst grønt, når basen er tændt.

2. Tryk på begge lydstyrkeknapper [   ] samtidig, indtil der afspilles en høj 

lyd. Dette indikerer, at enheden er parret.

 ● ● Konfiguration af Cocomm-widget: Der vises en meddelelse i meddelelseslinjen, 

tryk på den for at fuldføre konfigurationen af widget’en.
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Hovedskærm
Enheden er nu klar til brug, og hovedskærmen vises på skærmen.

Du kan få adgang til de enkelte programmer ved at trykke på ikonet for hvert enkelt 

program og bruge ikonet  i navigationslinjen for at gå tilbage til det forrige skærmbillede. 

Du kan også bruge ikonet i navigationslinjen, hvis du vil have adgang til alle de 

programmer, der er åbne i baggrunden, og beslutte, om du vil lukke dem. Hvis du trykker 

to gange på dette ikon, kommer du direkte til det senest åbne program.

Når du bruger et program og vil vende tilbage til hovedskærmen, skal du trykke på ikonet

i navigationslinjen. Applikationen lukkes, men forbliver åben i baggrunden. Hvis du 

trykker længe på dette ikon, kommer du direkte til Google-søgemaskinen.

1. Tid

2. App-notifikationer

3. Systemoplysninger

4. Google-søgning

5. Dato

6. Tilbage til hovedskærm

7. Vis apps, der er åbne i baggrunden

8. Tilbage knap

1 3

5

8
6

7

2

4
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Applikationsmenu
Fra hovedskærmen swiper du opad på den nederste navigationslinje for at få adgang til 

applikationsmenuen 

Alle vigtige Google-applikationer såsom Maps, Gmail osv. er tilgængelige. Samt andre 

applikationer til daglig brug som f.eks. ur, FM-radio osv. Hvis du har brug for et andet 

program, der ikke er tilgængeligt, skal du klikke på ikonet  for at få adgang til Google 

Play.

Google Play

Fra dette program kan du downloade så mange kompatible programmer, som du ønsker. 

Du skal blot skrive navnet på programmet eller den funktion, du har brug for, i søgelinjen, 

vælge det ønskede program og klikke på Installer. Applikationen vil blive downloadet og 

det kan tage et par minutter. Ikonet fra den nye app vil blive oprettet i applikationsmenuen 

med det samme, klik på det for at få adgang til den nye applikation.
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Notifikationer og system-menu
I det øverste venstre hjørne af skærmen vises meddelelser fra de forskellige programmer, 

der er installeret på din enhed, f.eks. beskeder, e-mail, ubesvarede opkald osv., mens 

det højre hjørne viser den aktuelle status for systemelementer, f.eks. batteriniveau, 

netværksforbindelser, Wi-Fi-forbindelse, Bluetooth osv.

Skub nedad i systeminformationslinjen for at få vist systemmenuen.

Hvis du ønsker at få vist flere funktioner i systemmenuen, skal du skubbe informationslinjen 

nedad.

Tryk på det tilsvarende ikon for at aktivere eller deaktivere Wi-Fi- eller Bluetooth-

forbindelser, ændre lydprofilen, aktivere batterisparefunktionen osv. Tryk på ikonerne og 

hold dem nede for at få adgang til indstillingerne for den tilsvarende funktion i menuen for 

systemindstillinger.

1. Symbol for Wi-Fi

2. Symbol for Bluetooth

3. Forstyr ikke

4. Skærm rotation

5. Strømspare funktion

6. Dataforbindel

1 2 3 4 5 6
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CoComm Widgets
For at færdiggøre enhedskonfigurationen skal du konfigurere CoComm Widgets. Der 

vises en meddelelse i meddelelseslinjen, tryk på den for at afslutte konfigurationen af 

Widgets:

 ● ● Widget som favoritter: Tryk på Næste og Automatisk tilføjelse for at få widgeten 

vist på din startskærm. Alle kontakter, du markerer som favoritter, vises derefter på 

hovedskærmen.

 ● ● Opkaldswidgets: Tryk på Næste og Tilføj automatisk for at få den vist på din 

hovedskærm til hurtige stemme- og videoopkald.

 ● ● Deaktiver skærmlås: Tryk på Næste, hvorefter sikkerhedsindstillingerne åbnes, 

vælg Lås og skærmsikkerhedsindstillingerne åbnes, vælg derefter Skærmlås, og i den 

næste menu skal du vælge Ingen. Brug Tilbage-knappen for at vende tilbage til 

indstillingerne for Cocomm Widgets, og tryk til sidst på Udført for at afslutte.

Vi foreslår, at du placerer Widgets ligesom på følgende billede for at opnå en god 

brugeroplevelse:

Du kan også få adgang til Cocomm Widgets ved at trykke længe på hovedskærmen og 

vælge Widgets.

1. Tryk på ikonet for den ønskede kontakt, og opkaldet vil begynde�

2. Brug ikonet til at opdatere de kontakter, du har tilføjet som favoritter�

3. Tryk på opkaldsikonet for at åbne programmet Telefon�

4. Hvis du trykker på ikonet, vises alle de apps, der er tilgængelige til at foretage et videoopkald� 

2

4

1

3
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System ikoner
Følgende illustration forklarer betydningen af nogle af de systemikoner, der kan vises på 

din terminal:

Signalniveau 

Intet signal 

Meddelelse modtaget

Misset opkald

Opkald i gang

Håndfri

Opkaldslyd er slået fra

Videoopkald i gang

Alarm er aktiveret

Notifikationer er slået fra 

Batteri er lavt

Opladning af batteri

Bluetooth aktiveret

Bluetooth tilsluttet

Wi-Fi aktiveret

Wi-Fi-tilsluttet

Wi-Fi-adgangspunkt

Headset tilsluttet

Høretelefoner med mikrofon 
tilsluttet
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Diagram over indstillinger

NETVÆRK OG INTERNET

TILSLUTTEDE ENHEDER

ANSØGNINGER OG MEDDELELSER

Wi-Fi

Mobilnetværk

Flytilstand

Mobilabonnement

Wi-Fi-hotspot/forbindelsesdeling

Avanceret

Senest åbnede applikationer 

Samtaler

Meddelelser

Brugstid

Avanceret

Datasparer

VPN

Privat DNS 

Standardprogrammer 

Administration af tilladelser

Adgang til særlige applikationer

Forbindelsespræferencer
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Diagram over indstillinger

SKÆRM

MiraVisionTM

Lysstyrkeniveau

Mørkt tema

Natlys

Adaptiv lysstyrke

Avanceret

 Baggrund på skærmen

Timeout på skærmen

Automatisk roterende skærm

Skriftstørrelse

Skærmzoom

Skærmbeskytter

Låseskærm

BATTERI

Batterisparer

Batteri-manager

Batteriprocent
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Diagram over indstillinger

PRIVAT SIKKERHED

OPBEVARING

Administrerende administrator af tilladelser

Vis adgangskoder

Meddelelser på låseskærmen

Google Autokomplettering

Avanceret

Historik over Google-applikationer

Aktivitetskontrol

Annoncer

Anvendelse og diagnosticering

LYD

Volumen

Forstyr ikke

Multimedier

Ringetone til telefonen

Standardlyd til meddelelser

Standard alarmlyd

Avanceret

Tastaturlyd

Lyd til skærmlås

Opladningslyde

Berøringslyde

Lydforstærkning
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Diagram over indstillinger

SIKKERHED

REGNSKABER

Skærmlås

Smart blok

Applikationer til enhedsstyring

SIM-kortlås

Kryptering og legitimation

Avanceret

Automatisk synkronisering af programdata

Tillidsagenter

Indstil applikationer

LOKALITET

Adgang til placering for applikationer

Wi-Fi- og Bluetooth-scanning

Avanceret

Deling af Google-lokalitet

Googles lokalitets-historik

Google-lokalitets nøjagtighed

Lokaliseringstjeneste i nødstilfælde
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Diagram over indstillinger

TILGÆNGELIGHED

Angiv dit valg

TalkBack

Stemmesyntese

Forstørrelse af skærmen

Farvekorrektion

Inverter farver

Stor musemarkør

Fjern animationer

Tilgængelighed med afbrydere

Menu om tilgængelighed

Automatisk klik (opholdstid)

Afbryderknap

Forsinkelse ved tryk og fastholdelse

Aktionstid (tilgængelighed)

Monolyd

Lydbalance

Undertekster præferencer

Tekst med høj kontrast

Avanceret

Fra låseskærmen

DIGITAL VELFÆRD OG FORÆLDREKONTROL

Dine værktøjer til digital velvære

Forældrekontrol
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Diagram over indstillinger

GOOGLE

SYSTEM

DURASPEED

Indstillinger for Google-applikationer

Annoncer

Autoudfyld

Konfigurere og gendanne

Forældrekontrol

Mobildata og beskeder

Enheder og deling

Find min enhed

Backup

Tilpas delte data

Indeksering af Firebase-app

Sprog og tekstindtastning

Gestik

Dato og klokkeslæt

Backup

Avanceret

Muligheder for genopretning

Flere brugere

Udviklere muligheder

Systemopdateringer
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Diagram over indstillinger

OPLYSNINGER OM TABLETTEN

Enhedens navn

MDM

Nødsituationsoplysninger

Juridiske oplysninger

SIM-status

Model og hardware

IMEI

Android-version

IP-adresse

MAC-adresse for Wi-Fi-netværk

MAC-adresse for enhedens Wi-Fi-netværk

Bluetooth-adresse

Driftstid

Brugerdefineret version

Enhedsnummer
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Skærmlås
Ved at indstille en skærmlås kan du gøre din terminal mere sikker og forhindre 

uvedkommende i at få adgang til din enhed.

For at forbedre din brugeroplevelse anbefaler vi dog, at du undgår at indstille skærmlåsen, 

så du kan nyde godt af følgende fordele:

 ● ● Lås terminalen op med et enkelt tryk.

 ● ● Åbn programmet Telefon ved at tage håndsættet op.

 ● ● Åbn programmet Telefon ved at trykke på en nummertast eller på  [  ] knappen.

Hvis du i stedet indstiller en skærmlås, kan du ikke bruge nogen af disse funktioner 

direkte, men du skal først indtaste koden.

Fjern skærmlås

1. Træk opad fra hovedskærmen for at få vist programmenuen.

2. Vælg ikonet  for at få adgang til Indstillinger. 

3. Vælg derefter   Sikkerhed > Skærmlås

4.  Vælg indstillingen Ingen for at nyde godt af de fordele, der er beskrevet ovenfor.

Indstil skærmlås

1.  Træk opad fra hovedskærmen for at få vist menuen Programmer.

2. Vælg ikonet  for at få adgang til Indstillinger. 

3. Vælg derefter   Sikkerhed > Skærmlås

4. Du vil kunne vælge mellem indstillingerne Mønster / PIN / Adgangskode for at 

indstille skærmlåsen:

 ● ● Mønster: Opret dit mønster ved at stryge fingeren hen over de markerede 

prikker på skærmen.

 ● ● PIN-kode: Indtast en numerisk kode.

 ● ● Adgangskode: Indtast en kode med mindst 4 tegn.

5. Du skal gentage den valgte lås to gange for at bekræfte den.

6. Derefter vælger du, hvilket indhold du ønsker at få vist på skærmen, når den er låst, 

og trykker på Udført.
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Opkald
Der er flere procedurer for at foretage opkald med din COCOMM F910-terminal:

Foretag et opkald ved hjælp af det alfanumeriske tastatur

1.  I standbytilstand skal du tage håndsættet op, indtaste telefonnummeret ved hjælp af 

det alfanumeriske tastatur eller ved hjælp af tastaturet på skærmen og trykke på [  ] 

knappen for at foretage opkaldet.

2. For at afslutte opkaldet skal du trykke på [  ] knappen eller lægge røret på. 

Foretag et opkald i håndfri tilstand

1.  Indtast telefonnummeret ved hjælp af det alfanumeriske tastatur uden at løfte røret, og 

tryk på [  ] knappen for at foretage opkaldet. Indikatoren  lyser grønt for at indikere, 

at den håndfri tilstand er aktiv.

2. Under et aktivt opkald skal du trykke på [  ] knappen for at aktivere håndfri tilstand og 

se indikatoren for håndfri tilstand lyse og se indikatoren  lyse.Tryk på [  ] knappen 

igen for at annullere den håndfri tilstand.

3. For at afslutte opkaldet skal du trykke på [  ] knappen eller lægge røret på.

Bemærk: 

Hvis vi fjerner tabletten fra stellet, og vi stadig er under Bluetooth-dækning, skal vi 

vælge ikonet Lyd  på skærmen og derefter vælge Højttalertelefon for at ændre 

lydudgangen.

Besvare eller slå lyden fra et indgående opkald

1.  Under et indgående opkald skal du samle røret op eller trykke på [  ] knappen for at 

besvare opkaldet.

2. Før opkaldet besvares, kan du slå ringetonen fra det indgående opkald fra ved at 

trykke på [  ] knappen.

3. Når opkaldet er aktivt, skal du trykke på [  ] knappen for at slå mikrofonen fra.

4. Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke på [  ] knappen for at afvise det.
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Opkald
Justering af lydstyrke

Under et aktivt opkald skal du trykke på [  ] for at reducere eller øge lydstyrken 

på henholdsvis dit headset eller din håndfri telefon.

Foretag et opkald fra opkaldshistorikken

1. I standbytilstand skal du trykke på [  ] knappen eller vælge ikonet  på 

startskærmen for at få adgang til applikationen.

2. Træk tastaturet, der vises på skærmen, til højre for at få adgang til opkaldsloggen

3. Tryk på ikonet    der vises til højre for den kontakt, du vil ringe til.

4. For at afslutte opkaldet skal du trykke på [  ] knappen eller lægge røret på.

Foretag et opkald fra kontaktbogen

1. Træk opad fra hovedskærmen for at få vist menuen Programmer.

2. Vælg ikonet for at få adgang til Kontakter.

3. Tryk på den ønskede kontakt, og tryk derefter på [  ]  knappen for at foretage 

opkaldet, eller tryk på ikonet  på skærmen.

4. For at afslutte opkaldet skal du trykke på [  ] knappen eller lægge røret på.

Overfør et indgående opkald

1. Under et igangværende opkald kan du trykke på ikonet  for at starte et andet opkald 

til et andet nummer eller en anden kontakt.

2.  Du kan skrive nummeret fra det fysiske eller virtuelle tastatur, hvis du kender det. 

Hvis ikke, skal du trække tastaturet på skærmen til højre, hvor du så kan vælge den 

ønskede kontakt fra Favoritter, Seneste eller Kontakter.

3. Når du har valgt den ønskede kontakt, skal du foretage opkaldet, mens det første 

opkald sættes i venteposition.

4. Når det andet opkald er aktivt, skal du trykke på ikonet  for at overføre det indgående 

opkald til den anden kontakt.
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Opkald
Afholdelse af en telefonkonference

1. Under et igangværende opkald kan du trykke på ikonet  for at starte et andet opkald 

til et andet nummer eller en anden kontakt.

2. Du kan skrive nummeret på det fysiske eller virtuelle tastatur, hvis du kender det. 

Hvis ikke, skal du trække tastaturet på skærmen til højre, hvor du så kan vælge den 

ønskede kontakt fra fanerne Favoritter, Seneste eller Kontakter

3. Når du har valgt den ønskede kontakt, skal du foretage opkaldet, mens det første 

opkald sættes på hold.

4. Når det andet opkald er aktivt, skal du trykke på ikonet   for at starte 

konferenceopkaldet

5. Gentag dette for at tilføje op til 5 deltagere.

Foretag et videoopkald

1. Tryk på ikonet i programmenuen for at få adgang til Duo (du kan også downloade 

et hvilket som helst andet program til videoopkald).

2.  Alle kontakterne i telefonbogen med en Duo-konto vises på skærmen. Tryk på den 

ønskede kontakt, og vælg Videoopkald for at starte opkaldet.
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Hurtigopkald
Foretag et opkald ved hjælp af hurtigopkald

1.  Tryk og hold 2-9 -knappen på det alfanumeriske tastatur nede, eller tryk på ikonet 

 for at få adgang til opkaldsmenuen, og tryk derefter på et af de viste tastaturnumre 

og hold det nede.

2. For at afslutte opkaldet skal du trykke på knappen  [  ] eller lægge røret på.

Konfigurering af hurtigopkaldstaster

1.  Tryk på 2-9 knappen på det alfanumeriske tastatur, og hold den nede, eller tryk på 

ikonet  for at få adgang til opkaldsmenuen, og tryk på ikonet  for at åbne 

tastaturet, og tryk derefter på et af numrene og hold det nede.

2. Hvis du allerede har tilknyttet en kontakt, starter opkaldet med det samme. Hvis du 

ikke har nogen tilknyttet kontakt, vises en pop-up-meddelelse på skærmen; for at 

tilknytte en kontakt skal du vælge OK.

3. Indtast det ønskede telefonnummer eller vælg en kontakt fra telefonbogen, og tryk på 

OK. Kontakten vil nu være tilføjet til hurtigopkaldet.

4. Hvis du vil redigere en hurtigopkaldsknap, skal du trykke på ikonet  for at få 

adgang til opkaldsmenuen og trække tastaturet til højre.

5. Tryk derefter på  øverst til højre, vælg Indstillinger og derefter  Hurtigopkald.

6. Du kan aktivere eller deaktivere hurtigopkaldsfunktionen, tildele det en ny kontakt eller 

ændre den på hver enkelt tast med et kort tryk på tasterne eller slette den nuværende 

kontakt med et langt tryk på tasten.

Bemærk:

Sørg for, at kontakterne er installeret på hukommelsestasterne, før du bruger 

hurtigopkaldstasterne. Knappen [ 1 ] er reserveret til voice mail-funktionen. 
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Hurtigopkald
Foretag et opkald til din voicemail

1. I standbytilstand skal du trykke på [ 1 ] knappen og holde den nede for at ringe til 

voicemailen. Opkaldet starter automatisk.

2. For at afslutte opkaldet skal du trykke på [  ] knappen eller lægge røret på.

Opsætning af favoritkontakter (Cocomm ‘Favorites’ Widget)

1. Vælg ikonet  for at få adgang til Kontakter.

2. Klik på den kontakt, som du vil oprette som en hukommelsesnøgle, og klik på ikonet 

 for at tilføje den som en favorit.

3. Gå derefter tilbage til hovedskærmen, og tryk på ikonet   øverst til højre i “favoritter”-

widget’en.

4. De nyligt tilføjede kontakter vises i alfabetisk rækkefølge i widget’en.
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Meddelelser
COCOMM F910-terminalen understøtter SMS’er og MMS’er. Dette afsnit forklarer, 

hvordan du sender og modtager beskeder samt andre tilknyttede funktioner.

Oprettelse og afsendelse af meddelelser

1. Vælg ikonet   på hovedskærmen for at få adgang til telefonens beskedprogram.

2. Vælg en af de åbne samtaler, hvis du vil fortsætte med at chatte med en af disse 

kontakter, eller tryk på Start chat for at starte en ny samtale med en anden kontakt.

3. Vælg den nye kontakt eller indtast et telefonnummer.

4.  Skriv teksten i det angivne felt ved hjælp af QWERTY-tastaturet, der vises på skærmen. 

Tryk på ikonet  hvis du ønsker at vedhæfte en fil.

5. Tryk på ikonet  for at sende beskeden.

Visning og besvarelse af meddelelser

1.  Vælg ikonet  på hovedskærmen for at få adgang til telefonens beskedprogram.

2. Vælg en af samtalerne for at få vist beskederne.

3. Hvis du vil svare på beskeden, skal du skrive beskeden i det angivne felt ved hjælp 

af QWERTY-tastaturet, der vises på skærmen. Tryk på ikonet  hvis du ønsker at 

vedhæfte en fil.

4. Tryk på ikonet  or at sende beskeden.

Slet meddelelser

1.  Vælg ikonet  på hovedskærmen for at få adgang til telefonens beskedprogram.

2. Vælg en af samtalerne for at få vist beskederne.

3. Tryk på den besked, du vil slette, og vælg derefter ikonet  en la parte superior 

derecha.

4. Vælg Slet i bekræftelsesvinduet for at fuldføre og slette den ønskede meddelelse.
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Meddelelser
Slet meddelelser

1. Vælg ikonet  på hovedskærmen for at få adgang til telefonens beskedprogram.

2. Vælg den samtale, du vil slette, og vælg derefter ikonet  øverst til højre.

3. Vælg Slet i bekræftelsesvinduet for at fuldføre og slette den ønskede meddelelse.

Sletning af en samtale

1.  Vælg ikonet  på hovedskærmen for at få adgang til telefonens beskedprogram.

2. Vælg derefter  Indstillinger: 

 ● ● Chat-funktioner:

 ● ● Aktiver chatfunktioner: Aktivér for at bruge Wi-Fi eller data til at sende 

beskeder, når det er muligt.

 ● ● Send læsebekræftelse: Aktivér denne funktion for at lade andre brugere 

vide, at du har læst deres besked.

 ● ● Vis skriveindikatorer: Aktivér for at lade andre brugere vide, at du er ved at 

skrive.

 ● ● Backupmetode til afsendelse af vedhæftede filer: Vælg backupmetode.

 ● ● Download filer med mobildata, der automatisk modtages: Vælg den 

størrelse af filer der må downloades.

 ● ● Meddelelser: Tryk for at få adgang til indstillingerne for beskedmeddelelser.

 ● Bobler: Tryk for at aktivere eller deaktivere beskedbobler.

 ● Detaljeret listevisning: Aktivér for at få vist samtalelisten ved siden af samtalen.

 ● Hør lyden af sendte beskeder: Aktivér for at høre lyden af den sendte besked.

 ● ● Nuværende land: Vælg det land, hvori du er bosat.

 ● ● Automatiske forhåndsvisninger: Tryk for at få vist indstillingerne for 

forhåndsvisninger.

 ● ● Beskyttelse mod spam: Aktiver eller deaktiver spambeskyttelse.
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Meddelelser
 ● ● Avancerede indstillinger:

 ● ● Gruppemeddelelser: vælg metode til gruppemeddelelser.

 ● ● Download MMS automatisk: Brug denne indstilling til at downloade 

multimediebeskeder automatisk.

 ● Download MMS automatisk under roaming: Brug denne indstilling til at 

downloade multimediebeskeder automatisk under roaming.

 ● Få SMS-leveringsbekræftelse: Aktivér for at modtage en rapport om 

leverede SMS’er.

 ● Servicemeddelelser: Aktivér for at modtage servicemeddelelser.

 ● ● Trådløse nødalarmer: Tryk for at få vist trådløse nødalarmer.

 ● ● SIM-kortbeskeder: Tryk for at få vist SIM-kortbeskeder.

 ● Google Fi-indstillinger: giver dig mulighed for at synkronisere opkald, tekst- 

og talemeddelelser på alle skærme.

 ● ● Telefonnummer: Du kan gemme dit telefonnummer.

 ● SMSC: henviser til nummeret til Short Message Service Center.

 ● ● Oplysninger, vilkår og beskyttelse af personlige oplysninger: se oplysninger 

om versionen, fortrolighedspolitik og vilkår for tjeneste.
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Kontakter
I dette afsnit forklares der, hvordan du opretter og administrerer din adressebog.

Oprettelse af en ny kontakt

1. I standbytilstand skal du bruge det numeriske tastatur til at indtaste nummeret på den 

nye kontakt.

2. Vælg Opret ny kontakt i venstre side.

3. Vælg det sted, hvor kontakten skal gemmes (SIM-kort, tablet osv.).

4. Udfyld formularen med de data, du vil indtaste for den nye kontakt, og tryk på Gem 

øverst til højre for at gemme indtastningen og afslutte.

Oprettelse af en ny kontakt fra telefonbogen

1.  Træk opad fra hovedskærmen for at få vist programmenuen.

2. Vælg ikonet for at få adgang til Kontakter

3. Vælg ikonet  nederst til højre.

4. Vælg derefter det sted, hvor kontakten skal gemmes (SIM-kort, tablet osv.).

5. Udfyld formularen med de data, du ønsker at indtaste for den nye kontakt, og tryk på 

Gem øverst til højre for at gemme indtastningen og afslutte.

Oprettelse af en ny kontakt fra opkaldsmenuen

1. I standbytilstand skal du trykke på  [  ]  knappen eller vælge ikonet  på 

startskærmen for at få adgang til telefonapplikationen.

2. Træk til højre på det numeriske tastatur, der vises på skærmen, for at få adgang til 

opkaldsloggen.

3. Tryk på det nummer du vil gemme og vælg Opret ny kontakt.

4. Vælg det sted, hvor kontakten skal gemmes (SIM-kort, tablet osv. ).

5. Udfyld formularen med de data, du ønsker at indtaste for den nye kontakt, og tryk på 

Gem øverst til højre for at gemme indtastningen og afslutte.
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Kontakter
Redigering af kontakter

1.  Træk opad fra hovedskærmen for at få vist programmenuen.

2. Vælg ikonet  for at få adgang til Kontakter.

3. Tryk på den kontakt, du vil redigere, og tryk derefter på ikonet .

4. Udfyld formularen med de data, du ønsker at indtaste for kontakten, og tryk på Gem 

øverst til højre for at gemme indtastningen og afslutte.

Sletning af kontakter

1. Træk opad fra hovedskærmen for at få vist programmenuen.

2. Vælg ikonet  for at få adgang til Kontakter.

3. Tryk og hold på en af kontakterne, og vælg alle de kontakter du vil slette. Du kan også 

trykke på Vælg alle ved at rulle til toppen øverst til venstre.

4. Tryk på ikonet  øverst til højre, og vælg Slet på pop-up-skærmen med bekræftelsen.

5. Kontakterne slettes permanent. 
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Synkronisering af kontakter via Gmail

Når du tænder terminalen første gang, er der mulighed for at synkronisere en Gmail-konto 

på terminalen, og når du opretter denne e-mail-konto, synkroniseres de e-mails, kontakter 

og kalenderaftaler, som denne e-mail-konto har.

Du kan også eksportere kontakterne ved hjælp af et vCard og derefter importere dem til 

enheden:

1. Vælg ikoneto  og derefter ikonet Kontakter  i Gmail.

2. I menuen til venstre vælger du Eksporter samt det format, du vil bruge (vCard). Vælg 

derefter Eksporter igen.

3. Filen downloades, og du kan importere den til din enhed via kabel eller SD-kort.

Importering af kontakter via kabel (filer fra apps)

1. Opret en fil i vcf-format (eller vCard-format) fra den anden telefon, som du vil kopiere 

kontakterne fra. Tilslut derefter USB Type-C-kablet til pc’en og terminalen.

2. På hovedterminalskærmen skal du rulle nedad i meddelelseslinjen og vælge 

systemmeddelelsen for den tilsluttede USB.

3. Vælg derefter Filoverførsel i menuen USB-indstillinger.

4. Der åbnes en filekspert på pc’en, og filen i vcf-format kopieres til telefonens 

hukommelse.

5.  Søg efter filen på terminalen fra programmet Filer, og vælg filen i vcf-format for at 

starte den.

6.  Vælg den placering, hvor du vil gemme den, i dette tilfælde terminalen (Tablet). 

Kontakterne er nu blevet gemt og vises i enhedens kontaktliste.

7. Du kan kontrollere dette ved at gå ind i programmet Kontakter  og klikke på ikonet 

  øverst til venstre.

8. Vælg derefter Tablet i genvejsmenuen for at få vist de kontakter, der er gemt på 

enheden. 
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Importering af kontakter via kabel (appen Kontakter)

1.  Når filen er kopieret til enhedens hukommelse, får du adgang til programmenuen ved 

at trække op på hovedskærmen.

2. Vælg ikonet  for at få adgang til Kontakter.

3. Tryk på ikonet  eller få adgang til indstillingerne for Kontakter. Vælg Indstillinger 

og derefter Importer.

4. Vælg kilden, dvs. hvor filen i vcf-formatet er placeret. I dette tilfælde vælger du Lagring 

og klikker på Næste.

5.  Vælg derefter det sted, som du vil kopiere kontakterne til, i dette tilfælde skal du vælge 

Tablet, og klikke på Næste.

6. Filudforskeren åbnes for at søge efter filplaceringen, og til sidst kan du vælge filen.

7. Kontakterne er nu blevet importeret til enhedens adressebog.

Importering af kontakter via SD (appen Filer)

1.  Sæt et SD-kort, hvor vcard-filen er placeret, i enheden.

2.  Søg efter filen på SD-hukommelsen fra programmet Filer i programmenuen, og vælg 

vcf-filformatet for at udføre den.

3. Vælg den placering, hvor du vil gemme den, i dette tilfælde terminalen (Tablet). 

Kontakterne vil nu være blevet gemt og vises i enhedens kontaktliste.

4. Du kan kontrollere dette ved at gå til programmet Kontakter  og klikke på ikonet 

  øverst til venstre.

5. Vælg derefter Tablet i genvejsmenuen for at få vist de kontakter, der er gemt på 

enheden.

Importering af kontakter via SD (kontakappen)

1. Sæt et SD-kort, hvor vcard-filen er placeret, i enheden.

2.  Vælg ikonet  for at få adgang til Kontakter fra programmenuen.

3. Tryk på ikonet  for at få adgang til indstillingerne for Kontakter. Vælg Indstillinger 

og derefter Importer.
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4. Vælg kilden, dvs. hvor vcf-filen er placeret. I dette tilfælde vælges SD-kort, og tryk 

på Næste.

5. Vælg derefter det sted, som du vil kopiere kontakter til, i dette tilfælde skal du vælge 

Tablet, og trykke på Næste.

6.  Filudforskeren åbnes, så du kan søge efter filplaceringen og vælge filen.

7. Kontakterne er nu blevet importeret til enhedens adressebog.

Importering af kontakter via Bluetooth�

1. Når enhederne er parret, skal du åbne Kontakter på din smartphone og vælge Del 

eller Eksporter (afhængigt af smartphonen), vælge Del via Bluetooth� og vælge 

de kontakter, du vil sende.

2.  Der vises nu en meddelelse på din terminal, som bekræfter filoverførslen. Vælg OK for 

at modtage filen.

3. Når den er sendt, modtager terminalen en fil i vcf-format (eller vcard-format), som du 

kan få adgang til ved at skubbe notifikationslinjen nedad og klikke på Bluetooth�-

notifikationen.

4. Klik derefter på den sendte fil, og vælg det sted, hvor du vil gemme kontakterne, i dette 

tilfælde skal du vælge Tablet.

5. Kontakterne er nu blevet importeret til enhedens adressebog.

Eksportering af kontakter

1. Træk opad fra hovedskærmen for at få vist programmenuen.

2. Vælg ikonet  for at få adgang til Kontakter.

3. Tryk på ikonet  for at få adgang til indstillingerne for Kontakter. Vælg Indstillinger, og 

vælg derefter Eksporter og derefter Eksporter til .vcf-filer.

4. Vælg den kilde, som du vil kopiere kontakterne fra.

5. Vælg den destination, som du vil kopiere kontakter til.

6. Filen i vcf-format (eller vcard-format) vil nu være blevet genereret. 
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Bluetooth® Forbindelse
Bluetooth-funktionen er aktiveret som standard og giver dig mulighed for at parre din 

tablet med stellet for at få fuld glæde af enheden. Du kan også parre din terminal med 

andre Bluetooth�-enheder, så du kan tilslutte Bluetooth�-tilbehør eller udveksle kontakter 

og filer med andre enheder.

Aktivere/deaktivere Bluetooth�

1. Hvis du vil slå Bluetooth til, skal du skubbe nedad i systeminformationslinjen og trykke på 

ikonet . Hvis en tidligere parret enhed er indenfor rækkevidde af terminalen, vil den 

automatisk oprette forbindelse, og ikonet  vil lyse op i systeminformationslinjen. 

Hvis du trykker på på ikonet igen  vil Bluetooth� blive deaktiveret.

2.  Du kan også få adgang til Bluetooth�-indstillingerne ved at trykke på ikonet  i 

programmenuen.

3. Vælg derefter Tilsluttede enheder > Forbindelsesindstillinger > Bluetooth�

4. Tryk på knappen On/Off for at deaktivere eller aktivere funktionen.

Parring til en Bluetooth�-enhed

1.  Tryk og hold ikonet for systemmenuen  nede for at få adgang til Bluetooth�-

indstillingerne, eller få adgang til Bluetooth� eller adgang via indstillingsmenuen ved at 

trykke på ikonet for programmenuen  .

2.  I indstillingsmenuen skal du vælge Tilsluttede enheder, trykke på Par ny enhed, 

og alle synlige Bluetooth�-enheder indenfor terminalens rækkevidde vil vises på 

skærmen.

3. Tryk på den enhed, du vil parre din terminal med (sørg for, at begge enheder har 

aktiveret midlertidig enhedssynlighed), og tryk accepter på pop-up-skærmen, der 

vises på begge enheder.

4. Begge enheder forbliver parret.
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Wi-Fi-forbindelse
For at aktivere Wi-Fi-netværksadapteren skal du rulle nedad i systeminformationslinjen for 

at få vist systemmenuen og trykke på ikonet . Hvis et tidligere konfigureret netværk er 

indenfor terminalens rækkevidde, vil der automatisk blive oprettet forbindelse, og ikonet 

 vil lyse op i systeminformationslinjen.

Opsætning af en Wi-Fi-netværksforbindelse

1. Tryk og hold ikonet for systemmenuen  nede for at få adgang til Wi-Fi-

indstillingerne, eller få adgang til dem via indstillingsmenuen ved at trykke på ikonet 

for programmenuen . I menuen Internet og netværk kan du aktivere eller 

deaktivere Wi-Fi-funktionen. Du kan også få adgang til indstillingerne ved at trykke på 

Wi-Fi, og hvis Wi-Fi-netværkskortet er aktivt, vises alle netværk inden for terminalens 

rækkevidde på skærmen.

2. Tryk på det netværk, du vil oprette forbindelse til, indtast adgangskoden i pop-

up-vinduet, og tryk på Opret forbindelse for at gemme og oprette forbindelse til 

netværket.

3. I menuen Wi-Fi-indstillinger skal du trykke på Wi-Fi-præferencer for at åbne 

menuen Wi-Fi-indstillinger.

Aktiver Wi-Fi hotspot

1. Tryk på ikonet for programmenuen  I menuen Netværk og internet skal du 

vælge indstillingen Wi-Fi-hotspot/forbindelsesdeling. 

2.  Tryk derefter på Wi-Fi-hotspot, og tryk på Deaktiveret/aktiveret for at aktivere 

eller deaktivere funktionen.

3. Du kan også vælge Navn på adgangspunkt, hvis du ønsker at ændre navnet på 

adgangspunktet til Wi-Fi.

4. Vælg Adgangskode til adgangspunkt, hvis du vil ændre adgangskoden til Wi-Fi-

adgangspunktet. 
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Telefonen kan ikke tændes

 ● ● Sørg for at holde [  ] knappen nede i mere end 5 sekunder.

 ● ● Sørg for, at batteriet er forsvarligt forbundet til telefonen.

 ● ● Fjern batteriet, geninstaller det, og genstart telefonen.

 ● Hvis batteriet er dødt, skal du genoplade det.

Telefonen beder om PIN-koden

 ● ● PIN-låsefunktionen er aktiveret. Hver gang telefonen tændes, skal PIN-koden 

indtastes (hvis du bruger telefonen for første gang, skal du indtaste den PIN-kode, der 

følger med SIM-kortet).

Telefonen beder om PUK-kode

 ● PIN-koden er blevet indtastet forkert tre gange, og SIM-kortet er nu låst. Indtast den 

PUK-kode, som din netværksoperatør har leveret.

Telefonen anmoder om oplåsningskode

 ● Den automatiske telefonlås er blevet aktiveret. Du skal indtaste oplåsningskoden, før 

du kan bruge telefonen.

SIM-kort fejl

 ● ● Tør SIM-kortets metalkontakter af med en ren klud (brug ikke et opløsningsmiddel).

 ● SIM-kortet er ikke sat korrekt i. Indsæt SIM-kortet i overensstemmelse med billedet 

på enheden.

 ● SIM-kortet er beskadiget, kontakt din netværksudbyder.
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Fejlfinding
Netværkssvigt

 ● Du befinder dig måske i et område med et svagt signal, flyt dig til et sted med et 

stærkere signal.

Du er uden for netværkets servicedækning

 ● SIM-kortet er ugyldigt og du skal kontakte din netværksudbyder.

Du har indtastet et nummer, men opkaldet går ikke igennem

 ● ● Kontroller, at du har trykket korrekt på knappen.

 ● Kontroller indstillingerne for opkaldsspærring. Kontroller at den er deaktiveret for 

kontaktnummeret.

 ● ● Kontroller, at indstillingen for fast opkald er deaktiveret.

 ● Kontroller, at SIM-kortet er indenfor netværksdækning.

 ● ● Din netværksoperatør har muligvis problemer med forbindelsen.

Opkaldskvaliteten er dårlig

 ● ● Kontroller lydstyrken.

 ● Du befinder dig i et område med svagt signal, f.eks. i nærheden af høje bygninger eller 

i en kælder. Flyt dig til et sted med bedre signalstyrke.

 ● Din netværksoperatør har muligvis problemer med forbindelsen.

Den opkaldende kan ikke få fat i dig

 ● Sørg for, at telefonen er tændt og tilsluttet et netværk.

 ● ● Kontroller, at SIM-kortet ikke er låst.

 ● Kontroller, at SIM-kortet er indenfor netværksdækning.

 ● Kontroller, at du ikke har indstillet spærring af indgående opkald.
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Fejlfinding
Din samtalepartner kan ikke høre dig

 ● ● Skru op for lydstyrken i håndsættet.

 ● Kontroller, at headsetkablet er forsvarligt tilsluttet til telefonen.

Batteriets standby-tid er for kort

 ● ● Standby-batteriets levetid er relateret til netværkskonfigurationen. Du befinder dig 

muligvis i et område med svagt signal. Hvis telefonen ikke kan modtage signaler, 

fortsætter den med at sende et søgesignal til netværket og bruger ekstra strøm, hvilket 

forkorter standbytiden.

Batteriet skal udskiftes

 ● Hvis batteriet ikke oplades korrekt.

 ● ● Kontroller, at netledningen er tilsluttet til enheden for at oplade batteriet effektivt.

 ● ● Tør telefonens og batteriets opladningskontakter af med en ren og tør klud.

 ● Udskift batteriet eller opladeren, hvis det ser ud til at være beskadiget.

Sådan opdaterer du firmwaren

 ● ● Træk opad fra hovedskærmen for at få vist menuen Programmer.

 ● ● Vælg ikonet  for at få adgang til Indstillinger.

 ● ● Vælg derefter System > Systemopdatering.

Hvis ovenstående anvisninger ikke hjælper dig med at løse problemet, skal du notere 

telefonens model- og serienummer, garantioplysninger samt en klar beskrivelse af 

problemet. Kontakt derefter din operatørs kundeservice.
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Forordninger
CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. erklærer hermed, 

at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og 

alle andre gældende eller håndhævelige bestemmelser i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (RED-direktivet) af 

16. april 2014.

Du kan få en kopi af overensstemmelseserklæringen med ovennævnte direktiv ved at 

sende en e-mail til adressen clientes@cocomm.es, aog tilføje ordet DoC i emnelinjen og 

angive produktets partinummer i meddelelsens brødtekst. Dette produkt kan anvendes i 

alle EU-lande (og andre lande, der følger direktiv 2014/53/EU).

ErP-produktoplysninger

CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. erklærer hermed, at dette produkt er i 

overensstemmelse med direktiv 2009/125/EF og dets gennemførelsesforordning (EF) 

nr. 1275/2008, som ændret ved (EF) nr. 278/2009, (EF) nr. 642/2009, (EU) nr. 617/2013, 

(EU) nr. 617/2013, (EU) nr. 801/2013 og dets gennemførelsesforordning (EF) nr. 278/2009.

Produktets strømforbrug er 0,45 W, når det er tilsluttet netværket, er i standbytilstand og 

har alle trådløse og fysiske grænseflader tilsluttet.

De oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 801/2013, og som er anført 

på producenternes websteder med fri adgang, kan findes på  http://www.cocomm.es.
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Oplysninger om SAR-certificering

Denne mobilenhed er i overensstemmelse med retningslinjerne for eksponering for 

radiobølger.

Det er en radiosender og -modtager med lav effekt. Den er konstrueret til ikke at overskride 

de grænseværdier for eksponering for radiobølger, som anbefales i internationale 

retningslinjer. Disse retningslinjer er udarbejdet af International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), som er en uafhængig videnskabelig organisation, 

og omfatter sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre beskyttelsen af mennesker uanset 

alder og helbredstilstand.

SAR (Specific Absorption Rate) er en måleenhed for den mængde radioabsorption, der 

absorberes ved brug af mobile enheder. SAR-tests udføres i standardfunktionspositioner, 

hvor telefonen sender med det højeste certificerede effektniveau, men det faktiske SAR-

niveau for telefonen i drift er normalt langt under den maksimale værdi. Generelt gælder 

det, at jo tættere du er på en basisstation, jo lavere er telefonens effekt.

SAR-værdierne kan variere afhængigt af de forskellige telefonmodeller. For at sikre 

brugernes sikkerhed og sundhed er telefonen designet og fremstillet til at overholde 

retningslinjerne for radiobekæmpelse. SAR-grænsen SAR, som anbefales af Rådet for 

Den Europæiske Union for mobile enheder, der anvendes af offentligheden, er 2 W/kg, 

og den højeste SAR-værdi for denne enhed, som blev testet til brug ved øret, ligger under 

den anbefalede SAR-grænse.

Kropsdel Maksimal SAR-værdi (W/kg) SAR-grænse (W/kg) Band
Krop 1.16 2 Bånd  GMS 900

Ekstremiteter                            
(0 mm adskillelse) 1.16 4 Bånd  GMS 900
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Forordninger
Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU 

(WEEE-direktivet) og 2011/65/EU (RoHS2-direktivet) og forordning 

(EF) nr. 907/2006 (REACH) og er forsynet med symbolet for separat 

behandling af elektrisk og elektronisk affald (WEEE). Det betyder, at 

dette produkt skal behandles i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF, 

når det genbruges eller demonteres, for at minimere dets indvirkning 

på miljøet. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til de lokale eller regionale myndigheder. 

Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive behandlingsproces, er 

potentielt farlige for miljøet og menneskers sundhed på grund af tilstedeværelsen af 

farlige stoffer i dem.

Omkostningerne til miljøstyring af elektronisk affald er inkluderet i produktets endelige 

pris, som fastsat i lovbekendtgørelse 208/2005.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup og WPA er 

varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Google, Android, Google Play, Youtube og andre varemærker er varemærker tilhørende 

Google LLC.

Alle andre varemærker, produkt-, service- og firmanavne, der er nævnt heri, tilhører deres 

respektive ejere.

Copyright © CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. 2022. Alle rettigheder 

forbeholdes.

CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. forbeholder sig ret til at ændre eller 

modificere alle oplysninger eller specifikationer i denne manual uden forudgående varsel.
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