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Grundläggande
Grundläggande gester
Grundläggande gester och genvägar
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Bekanta dig med Luftgester
Du kan navigera på enheten med luftgester och utan att behöva peka på skärmen. Du kan
till exempel använda luftgester för att ta en skärmdump, bläddra uppåt eller nedåt, svara på
ett samtal eller pausa ljud-/videouppspelning.
Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Smart avkänning och kontrollera att
Luftbläddra, Knytnävsfoto eller Lufttryckning är aktiverat.
Knytnävsfoto
Ta en skärmdump med hjälp av luftgester:
Håll handflatan 20–40 cm från skärmen tills

visas högst upp på

skärmen och knyt sedan näven.
Lufttryckning
Om du vill svara på ett samtal eller pausa/återuppta ljud-/videouppspelning
med luftgester:
Håll handflatan 30–40 cm från skärmen tills

visas högst upp på

skärmen, flytta handflatan närmare skärmen och stanna när den är ungefär
5 cm från skärmen.
Om du vill återuppta uppspelningen upprepar du föregående åtgärd.
Lufttryckning fungerar endast för videouppspelning i appen Video.
Du kan inte använda Lufttryckning för att styra ljuduppspelning i
följande scenarier:
•

Musikkontrollen visas inte på låsskärmen när skärmen är låst.

•

Musikspelaren körs i bakgrunden när en annan app visas på
skärmen.

•

Musikspelaren öppnas för första gången sedan enheten startades
och ingen musik spelas upp.
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Så här bläddrar du uppåt eller nedåt på skärmen med luftgester:
•

Bläddra uppåt
Håll handflatan 20–40 cm från skärmen med fingrarna uppåt tills
visas högst upp på skärmen och snärta sedan med handleden nedåt.

•

Bläddra nedåt
Håll handens baksida 20–40 cm från skärmen med fingrarna uppåt tills
visas högst upp på skärmen och snärta sedan med handleden uppåt.
Du kan också använda Luftbläddra för att bläddra uppåt/nedåt för att
justera volymen när du använder appen Video.

Så här bläddrar du åt vänster eller höger på skärmen med luftgester:
•

Bläddra åt höger
Håll handflatan 20–40 cm från skärmen med fingrarna åt höger tills
visas högst upp på skärmen och snärta sedan med handleden åt vänster.

•

Bläddra åt vänster
Håll handens baksida 20–40 cm från skärmen med fingrarna åt vänster
visas högst upp på skärmen och snärta sedan med handleden åt

tills
höger.

Användning av Luftbläddra för att bläddra åt vänster/höger är endast
effektivt när du använder Galleri eller vissa e-boksappar.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Systemnavigeringsgester
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Systemnavigering och bekräfta att
Gester är valt.
Gå tillbaka till föregående skärm
Svep inåt från vänster eller höger kant för att gå tillbaka till föregående
skärm.

Gå tillbaka till startsidan
Svep uppåt från nedre kanten på skärmen för att återgå till startsidan.
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Visa senaste uppgifter
Svep uppåt från nedre kanten på skärmen och håll kvar för att visa senaste
uppgifter.

Stänga en app
När du visar senaste uppgifter, sveper du uppåt på en förhandsvisning av en
app för att stänga appen.

Växla appar
•

Svep längs skärmens nedre kant.
Innan du använder den här gesten ska du gå till Systemnavigering >
Inställningar och bekräfta att Svep över nedre delen för att växla appar
är aktiverat.

•

Svep i en båge över skärmens nedre del.

Knoggester
Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Genvägar och gester för att aktivera Ta
en skärmdump, Spela in skärm.
Ta en skärmdump
Knacka två gånger på skärmen med en knoge för att ta en skärmdump.

Ta en bläddringsbild
Knacka på skärmen med en knoge och rita ett ”S” för att ta en
bläddringsskärmdump.
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Ta en bild av en del av skärmen
Knacka och rita ett slutet område med en knoge för att ta en bild av en del
av skärmen.

Spela in skärmen
Knacka två gånger på skärmen med två knogar för att starta eller stoppa en
skärminspelning.

Fler gester
Aktivera startsidans redigeringsläge
Nyp ihop med två fingrar på startsidan.

Visa genvägspanelen på låsskärmen
Svep uppåt från låsskärmens nedre kant.

Visa sökfältet
Svep nedåt på startsidan.

Öppna meddelandepanelen
Svep nedåt från statusfältet.
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Knappgenvägar
Stänga av och starta om
Tryck på och håll in strömbrytaren tills alternativen Stäng av och Starta om
visas.

Höja volymen
Tryck på volymknapp upp.

Sänka volymen
Tryck på volymknapp ned.

Ta en skärmdump
Tryck samtidigt på volymknapp ned och strömbrytaren.

Ögonblicksbild
Tryck två gånger på volymknapp ned när skärmen är av eller låst för att ta
ett foto.

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Systemnavigering
Ändra systemnavigeringsläget
Navigera med gester
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Systemnavigering och välj Gester.
Sedan kan du:
•

Gå tillbaka till föregående skärm: Svep inåt från vänster eller höger kant.

•

Gå tillbaka till startsidan: Svep uppåt från skärmens nedre kant.
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•

Komma åt skärmen med de senaste åtgärderna: Svep uppåt från skärmens nedre del och
håll kvar.

•

Stänga en app: Från skärmen med senaste uppgifter sveper du uppåt på
förhandsgranskningen av en app. Svep nedåt på en förhandsgranskning av en app för att
låsa en app. En låst app rensas inte när du pekar på

på skärmen med senaste

uppgifter.
•

Växla appar: Svep i en båge över skärmens nedre del. Eller svep över skärmens nedre kant
när Svep över nedre delen för att växla appar är aktiverat.

Du kan aktivera Visa navigeringsfält för att visa navigeringsfältet för hjälp med dina
geståtgärder.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Använda treknappsnavigering
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Systemnavigering och välj
Treknappsnavigering.
Sedan kan du:
•

Peka på

för att gå tillbaka till föregående meny eller avsluta nuvarande app.

•

Peka på

för att gå tillbaka till startsidan.

•

Peka på

för att öppna skärmen med de senaste åtgärderna.

Du kan peka på Inställningar för att konfigurera fler inställningar.
•

Välj en kombination för navigeringsknappen.

•

Aktivera Dölj navigeringsknappar så att du kan dölja navigeringsfältet när det inte
används.

•

Peka på

(om tillgängligt i den valda navigeringsknappkombinationen) för att öppna

aviseringspanelen.

Använda navigeringsdockan för att hantera enheten
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Systemnavigering > Mer och aktivera
Navigeringsdocka.
När knappen för navigeringsdockan visas kan du:
•

Dra knappen till önskad position.

•

Peka på knappen för att gå bakåt.

•

Peka och hålla kvar på knappen och släppa knappen för att gå tillbaka till startsidan.

•

Peka och hålla kvar på knappen och sedan svepa åt vänster eller höger för att visa senaste
åtgärder.
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.
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Telefonkloning
Använda Telefonkloning för att flytta data till din nya enhet
Med Telefonkloning kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive
kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.

Migrera data från en Android-enhet

1

På din nya enhet öppnar du appen Telefonkloning. Alternativt går du till Inställningar >
System och uppdateringar > Telefonkloning, pekar på Detta är den nya enheten och
pekar sedan på Huawei eller Annan Android-telefon.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera Telefonkloning på den
gamla enheten.

3

På den gamla enheten öppnar du appen Telefonkloning och pekar på Detta är den
gamla enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din
nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.

4

Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på Överför för att börja
klona.
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Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter som kör Android 7.0 eller senare.
Migrera data från en iPhone eller iPad

1

På din nya enhet öppnar du appen Telefonkloning. Alternativt går du till Inställningar >
System och uppdateringar > Telefonkloning, pekar på Detta är den nya enheten och
pekar sedan på iPhone/iPad.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera Telefonkloning på den
gamla enheten.

3

På den gamla enheten öppnar du appen Telefonkloning och pekar på Detta är den
gamla enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din
nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.

4

Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen
för att slutföra datakloningen.
Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter som kör iOS 8.0 eller senare.

Låsa och låsa upp skärmen
Låsa och låsa upp skärmen
Låsa skärmen
Om enheten förblir aktiv under en viss tidsperiod, låser den skärmen automatiskt och går till
viloläget för att spara energi.
Alternativt kan du låsa skärmen manuellt på följande sätt:
•

Tryck på strömbrytaren.

•

På startsidan nyper du ihop med två fingrar för att gå till skärmredigeringsläget. Peka på
Widgetar och dra sedan ikonen Skärmlås till startsidan. Nu kan du peka på ikonen
Skärmlås för att låsa skärmen.

Ställa in tidsgränsen för skärmen
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Viloläge och välj en tidsgräns för
skärmen.
Håll skärmen på medan du tittar på den
Du kan ställa in skärmen på att förbli på medan du tittar på den, t.ex. när du läser.
Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Smart avkänning, Håll skärmen på
medan du tittar på den och kontrollera att är aktiverat.
Slå på skärmen
Du kan slå på skärmen på följande sätt:
•

Trycka på strömknappen.
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•

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Genvägar och gester > Väcka
skärmen och aktivera Lyft för att väcka, Dubbelknacka för att väcka och/eller Visa
handflatan för att väcka. Använd sedan motsvarande funktion för att slå på skärmen.
Om enheten inte har det här alternativet indikerar det att den inte har stöd för
funktionen.

Låsa upp skärmen med ett lösenord
När skärmen slås på sveper du uppåt från mitten av skärmen för att visa panelen för att
ange lösenordet. Sedan anger du lösenordet för låsskärmen.
Använda Ansiktsupplåsning
Slå på skärmen och rikta in den med ditt ansikte. Enheten låses upp när ansiktet identifieras.
Använda fingeravtryck för att låsa upp
När skärmen slås på visas ikonen för fingeravtryck på skärmen. Peka på ikonen med ett
registrerat finger för att låsa upp skärmen.

Ändra låsskärmens visning
När du använder ett officiellt tema kan du ställa in att visa din stegräkning och signatur på
låsskärmen.
Visa din signatur på låsskärmen
Gå till Inställningar > Startsida och bakgrund, peka på Låsskärmssignatur och skriv sedan
texten som ska visas på låsskärmen.
Om du vill ta bort signaturen pekar du på Låsskärmssignatur och raderar texten.

Komma åt appar från låsskärmen
Du kan komma åt vanliga appar, t.ex. Kamera, Ljudinspelare och Kalkylator, från låsskärmen.
•

Slå på skärmen och svep sedan uppåt på Kamera-ikonen i det nedre högra hörnet för att
öppna Kamera.

•

Slå på skärmen och svep sedan uppåt från låsskärmens nedre kant för att öppna
genvägspanelen. Peka sedan på appen du vill komma åt från tillgängliga genvägar, till
exempel Ficklampa, Kalkylator eller Timer.

Bekanta dig med startsidan
Bekanta dig med startsidan
På startsidan kan du:
•

Kontrollera enhetens status och meddelandena i statusfältet högst upp på skärmen.

•

Svepa åt vänster eller höger för att visa appar och widgetar på startsidan.
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Meddelande- och statusikoner
Aviserings- och statusikoner
Nätverksstatusikoner som används kan variera beroende på region och
nätverksleverantör.
Funktioner som stöds varierar beroende på enhetsmodell. Vissa av följande ikoner är
kanske inte tillämpliga på din enhet.
Ansluten till 5G-nätverket

Ansluten till 4G-nätverket

Ansluten till 3G-nätverket

Ansluten till 2G-nätverket

Full signalstyrka

Roaming
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Datasparare aktiverad

Inget SIM-kort hittades

Trådlös surfzon aktiverad

Trådlös surfzon ansluten

Wi-Fi anslutet

Trådlös surfzon frånkopplad

Växla nätverk via Wi-Fi+

Alarm inställt

Batteriet slut

Låg batterinivå

Laddning

Snabbladdar

Superladdar

Supersnabb trådlös laddning

Snabb trådlös laddning

Normal trådlös laddning

Strömsparläge aktiverat

Digital balans aktiverad

Bluetooth aktiverat

Bluetooth-enhetens batteri

Bluetooth-enhet ansluten

Ansluten till VPN

Körläge

Projektionsenhet ansluten

Platstjänst aktiverad

Ögonvänligt läge aktiverat

Headset anslutet

Headset med en mikrofon
anslutet

Ringer

VoLTE aktiverat

Missat samtal

Olästa SMS

Tystnad

Vibration

NFC aktiverat

Stör ej-läge aktiverat

Datasynkronisering

Datasynkronisering misslyckades

Prestandaläge aktiverat

Nytt e-postmeddelande

Händelsepåminnelse

Fler aviseringar
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Flygplansläge aktiverat

Genvägsväxlar
Använda genvägsväxlar
Slå på en genvägsväxel
Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och svep sedan nedåt igen för
att visa alla genvägar.

•

Peka på en genvägsväxel om du vill aktivera eller avaktivera motsvarande funktioner.
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•

Peka och håll kvar på en genvägsväxel för att komma åt inställningsskärmen för
motsvarande funktion. (Stöds av vissa funktioner.)

•

Peka på

för att öppna skärmen med systeminställningar.

Anpassa genvägsväxlar
Peka på

, peka och håll kvar på en genvägsväxel och dra den till den önskade positionen.

Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt
Komma åt ofta använda appfunktioner från startsidan
Du kan komma åt ofta använda funktioner för vissa appar från appikoner på startsidan och
till och med lägga till genvägar för de här funktionerna på startsidan.
Komma åt ofta använda appfunktioner snabbt
Peka och håll kvar på en appikon tills en popup-meny visas och peka sedan på en ofta
använd funktion för att komma åt den.
Du kan till exempel peka och håll kvar på ikonen

och sedan peka på ett

fotograferingsläge, t.ex. Selfie eller Video, i popup-menyn för att komma åt den.
Om ingen popup-meny visas när du pekar och håller kvar på en appikon indikerar det att
appen inte har stöd för funktionen.
Lägga till ofta använda appfunktioner på startsidan
Peka och håll kvar på en appikon på startsidan för att visa popup-menyn. Peka och håll kvar
på önskad funktion och dra den till startsidan för att skapa en genväg.

Widgetar på startsidan
Lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan
Du kan lägga till, flytta eller radera widgetar på startsidan, t.ex. Skärmlås, Väder,
Anteckningar, Klocka, Kontakter och Kalender, enligt ditt personliga behov.
Lägga till Väder, Klocka och andra widgetar på startsidan

1

Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att öppna startsidans inställningsläge.

2

Peka på Widgetar och svep sedan åt vänster för att visa alla widgetar.

3

Vissa widgetar, t.ex. Väder, kommer i olika format. Peka på widgeten för att visa alla
format och svep åt höger för att minimera.

13

Grundläggande

4

Peka på en widget för att lägga till den på startsidan. Om det inte finns något utrymme
på den nuvarande skärmen pekar du och håller kvar på widgeten och drar sedan den till
en annan skärm.
Om du vill konfigurera appen Väder öppnar du den och pekar på

för att ställa in

konfigurationerna enligt uppmaningarna.
För att till exempel växla mellan Celsius och Fahrenheit går du till

>

Temperaturenhet och väljer önskad temperaturenhet.
Flytta eller radera en widget
Peka och håll kvar på en widget på startsidan tills enheten vibrerar och dra sedan widgeten
till önskad position eller peka på Ta bort.

Ställa in din bakgrundsbild
Ställa in din bakgrundsbild
Använda en förinställd bakgrundsbild

1

Gå till Inställningar > Startsida och bakgrund > Bakgrundsbild.

2

Peka på en bild du vill ställa in som bakgrundsbild.

3

Ställ in följande enligt dina önskemål:
•

Oskärpa: tillämpar en effekt med oskärpa, som kan justeras genom att dra i
skjutreglaget.

•

4

Rullningsbar: gör bakgrundsbilden bläddringsbar på startsidan.

och fastställ sedan om du vill ställa in den som bakgrundsbilden för
Peka på
Låsskärm, Startsida eller Båda.

Ställa in en bild från Galleri som din bakgrundsbild

1

Öppna Galleri och öppna bilden du vill ställa in som din bakgrundsbild.

2

> Använd som > Bakgrundsbild och följ instruktionerna på skärmen för att
Gå till
slutföra inställningen.

Skärmdump och skärminspelning
Ta en skärmdump
Ta ett knytnävsfoto

1

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Smart avkänning > Knytnävsfoto
och kontrollera att Knytnävsfoto är aktiverat.
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2

Placera handen en halv armslängd bort från skärmen med handflatan vänd mot skärmen
och vänta tills
skärmdump.

visas högst upp på skärmen. Knyt sedan näven för att ta en

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Använda knogen för att ta en skärmdump

1

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Genvägar och gester > Ta en
skärmdump och kontrollera att Knogskärmdumpar är aktiverat.

2

Knacka på skärmen två gånger i snabb följd med en knoge för att ta en skärmdump.

Använda en knappkombination för att ta en skärmdump
Håll in strömbrytaren och volymknapp ned samtidigt för att ta en skärmdump.
Använda en genväg för att ta en skärmdump
Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och svep sedan nedåt igen för
att visa alla genvägar. Peka på

för att ta en skärmdump.
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Dela och redigera en skärmdump eller växla till bläddringsbild

När du har tagit en skärmdump visas en miniatyr i skärmens nedre vänstra hörn. Sedan kan
du:
•

Svepa nedåt på miniatyren för att starta en bläddringsskärmdump.

•

Svep uppåt på miniatyren för att välja ett sätt att dela skärmdumpen med dina vänner.

•

Peka på miniatyren för att redigera eller radera den. Du kan även peka på Bläddringsbild
för att ta en bläddringsskärmdump.

Skärmdumpar sparas i Galleri som standard.
Använda knogen för att ta en bläddringsskärmbild

16

Grundläggande

1

Knacka på skärmen med en knoge, håll kvar och rita ett ”S”. Skärmen bläddrar
automatiskt till längst ned på sidan för att du ska kunna ta en skärmdump av hela sidan.

2

Peka på skärmen när som helst för att stoppa skärmdumpen.

Ta en skärmdump av en del av skärmen
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1

Knacka på skärmen med en knoge och håll kvar för att rita en kontur runt den del av
skärmen som du vill ta en skärmdump av. Se till att din knoge inte lämnar skärmen.

2

Skärmen visar knogrörelsens bana och tar en skärmdump av det valda området. Sedan
kan du:
•

Dra ramen till önskad position eller ändra storleken på den.

•

Peka på en formikon för att fastställa området för en skärmdump av en del av
skärmen eller behålla den nuvarande formen.

3

Peka på

för att spara skärmdumpen.

Försiktighetsåtgärder för att använda skärmdump med knogen
•

Knacka två gånger i följd på skärmen, på samma ställe och i lagom hastighet.

•

Håll knogen vertikalt mot skärmen.

•

Om du vill ta fler än en skärmdump väntar du 2 sekunder innan du knackar på skärmen
igen.

•

Om skärmen har ett skärmskydd ska du knacka hårdare på skärmen eller ta bort
skärmskyddet och försöka igen.
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Spela in skärmen
Spela in skärmaktiviteter i delbara videor för att skapa en handledning, visa dina otroliga
spelfärdigheter och mycket mer.
Använda en knappkombination för att starta skärminspelning
Håll in strömbrytaren och volymknapp upp samtidigt för att starta skärminspelning. Håll ned
båda knapparna igen för att stoppa inspelningen.
Använda en genväg för att starta skärminspelning

1

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen
för att visa alla genvägar.

2

Peka på Skärmdump för att starta skärminspelning.

3

Stoppa inspelningen genom att peka på timern högst upp på skärmen.

4

Inspelningen sparas till Galleri.

Använda två knogar för att starta skärminspelning

1

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Genvägar och gester > Spela in
skärm och kontrollera att Spela in skärm är aktiverat.

2

Knacka på skärmen två gånger i snabb följd med två knogar för att starta
skärminspelning. För att stoppa inspelningen knackar du två gånger igen.

Spela in din röst under skärminspelning
Du kan aktivera mikrofonen för att spela in din röst medan du spelar in skärmen.
När du har startat en skärminspelning pekar du på mikrofonikonen och kontrollerar att den
visas som

. Nu kan du spela in din röst.

Om mikrofonen är avaktiverad (om den visas som

), kan du bara spela in systemljud,

t.ex. musik. Om du inte vill ha något systemljud i din skärminspelning, slår du av ljudet
på enheten och stänger av musik eller övriga medieljud innan du börjar
skärminspelningen.

Visa och rensa meddelanden
Visa och rensa aviseringar
Visa aviseringar
När det finns en aviseringspåminnelse kan du låsa upp skärmen och svepa nedåt från
statusfältet för att öppna aviseringspanelen och visa aviseringen.
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Rensa aviseringar
•

Du kan ta bort en avisering genom att svepa åt höger på den.

•

Du kan peka på

för att rensa alla aviseringar.

Vissa systemaviseringar och aviseringar från appar som körs i förgrunden kan inte rensas.
Stör ej-inställningar för aviseringar
Om du inte vill bli störd av en avisering sveper du åt vänster på den, pekar på

och väljer

bland alternativen, inklusive Avaktivera meddelanden, Använd diskreta meddelanden och
FÖRDRÖJ.
Vissa systemaviseringar och aviseringar från appar som körs i förgrunden kan inte
avaktiveras eller försenas.

Justera ljudinställningar
Justera ljudinställningar
Trycka på en volymknapp för att justera volymen
Tryck på volymknapp upp eller ned för att justera volymen.
Använda skjutreglaget på skärmen för att ställa in volymen på kanten
Enheten har nu volymreglage i skärmen vid kanterna snarare än fysiska volymknappar.
Dubbelpeka på den övre delen på vänster eller höger skärmkant för att visa
volymskjutreglaget. För att styra volymen skjuter du uppåt eller nedåt på kanten bredvid
volymskjutreglaget eller på själva volymskjutreglaget.

1

Gå till Inställningar > Ljud och vibration > Volymkontrollgester för att välja var
skjutreglaget ska visas på skärmen.

2

Dubbelpeka på den övre delen på vänster eller höger skärmkant beroende på var du har
ställt in att visa volymskjutreglaget. Sedan kan du:
•

Svepa uppåt eller nedåt på volymskjutreglaget för att snabbt justera volymnivån.

•

Peka på

för att stänga av medieljudet. Du kan kontrollera medievolymen genom

att svepa uppåt eller nedåt på kanten bredvid volymskjutreglaget eller på själva
volymskjutreglaget.
•

Peka på

för att konfigurera ljudinställningarna.

Trycka på strömknappen för att stänga av ljudet på enheten när den ringer
När enheten ringer för ett inkommande samtal eller larm kan du trycka på strömbrytaren för
att stänga av ljudet.
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Vänd för att stänga av ljudet
Vid ett inkommande samtal kan du vända på enheten för att stänga av ljudet.
För att funktionerna ska verkställas går du till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner >
Genvägar och gester > Tysta ringsignal/Minska volym och kontrollerar att Vänd för att
tysta ringsignalen är aktiverad.
Ändra ljud- och vibrationsinställningarna
Du kan ställa in meddelande-, aviserings- och ringsignalen beroende på dina önskemål, samt
ställa in vibrationsmönstret.

1

Gå till Inställningar > Ljud och vibration och peka på Telefonens ringsignal,
Meddelandesignal eller Aviseringssignal.

2

Sedan kan du:
•

Ställa in signalen.
Välj en förinställd signal eller peka på Musik på enheten för att välja en lokalt sparad
låt.
Om två SIM-kort används kan du ställa in signaler för dem individuellt.

•

Ställa in vibrationsmönstret.
Peka på Vibration och välj ett vibrationsmönster enligt önskemål.
När du väljer Synkroniserad (standard) vibrerar telefonen i enlighet med signalens
rytm.
För andra alternativ är telefonens vibrationsmönster fast.

Använda en genväg för att växla mellan lägena Ljud, Vibration och Tyst

1

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och svep sedan nedåt igen för
att visa alla genvägar.

2

Peka på ikonen

Ljud,

Tyst eller

Vibration för att växla mellan olika lägen.

I läget Ljud spelar telefonen upp alla ljud som normalt.
I Tyst läge stänger telefonen bara av ringsignalerna för inkommande samtal, meddelanden,
aviseringar och vissa appaviseringar från tredje part. Andra ljud, inklusive larm, röstsamtal,
musik, videor och spel stängs inte av.
I vibrationsläget är telefonens ljud av och den vibrerar för att ge diskreta varningar för samtal
eller meddelanden.
Du kan även gå till Inställningar > Ljud och vibration för att växla mellan lägena Ljud,
Vibration och Tyst.
Titta på skärmen för att sänka ringsignalvolymen
När du får ett inkommande samtal minskar enheten ringsignalen om den detekterar att du
tittar på skärmen.
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Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Smart avkänning och kontrollera att
Håll skärmen på medan du tittar på den är aktiverat innan du använder den här
funktionen.
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.
Haptisk återkoppling i systemet
Systemet använder haptisk återkoppling för att ge feedback när vissa åtgärder är slutförda,
till exempel när du pekar och håller kvar på text, en kontakt eller några andra element på
skärmen.
Gå till Inställningar > Ljud och vibration > Fler inställningar och aktivera eller avaktivera
Haptisk återkoppling i systemet enligt dina önskemål.
Ställa in standardvolymen
Gå till Inställningar > Ljud och vibration för att ställa in volymen för följande objekt:
•

Ringsignal, meddelanden, aviseringar

•

Larm

•

Musik, videor, spel

•

Samtal

Ställ in Fler inställningar
På skärmen Ljud och vibration pekar du på Fler inställningar och ställer in fler
aviseringsmetoder enligt dina önskemål. Du kan till exempel ställa in Telefonknappljud och
Skärmdump.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Ange text
Välja, kopiera, klistra in och dela text
Du kan välja text som visas på skärmen, kopiera eller klippa den till urklipp och sedan klistra
in den någon annanstans. Du kan även dela den på flera sätt.

1

Peka och håll kvar på texten tills
visas.
Vad som händer när du pekar och håller kvar på text varierar mellan olika appar. Följ
instruktionerna på skärmen.

2

Dra

3

Peka på Kopiera eller Klipp ut efter behov.

4

Peka och håll kvar i utrymmet där du vill klistra in texten, vänta tills Klistra in visas och
peka på Klistra in.

och

för att välja önskad text eller peka på Välj alla för att välja all text.

22

Grundläggande

Flera fönster
Aktivera delat skärmläge
Med Flera fönster kan du öppna appar i delat skärmläge för multitasking.
Aktivera delat skärmläge:

1

Öppna en app och svep inåt från vänster eller höger kant och håll kvar för att visa docka
för Flera fönster.

2

Dra en appikon utanför docka för Flera fönster.

Växla fönster i delat skärmläge:
Peka och håll kvar på

högst upp på fönstret i delat skärmläge tills ramen krymper och

dra den sedan till andra sidan av skärmen för att växla fönster.
Avsluta delat skärmläge:
Peka och håll kvar på

eller

i mitten av den delade skärmen och dra den tills ett av

fönstren försvinner.
•

Stöd för delat skärmläge varierar mellan olika appar.

•

Delat skärmläge är begränsat till två appar vid en viss tidpunkt.
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Dra och släppa mellan appar med Flera fönster
Använd funktionen Flera fönster för att enkelt dra och släppa bilder, text och dokument
mellan appar.
•

Dra och släppa en bild: När du gör anteckningar med Anteckningar, öppnar du Filer, väljer
det foto du vill lägga till och drar det till redigeraren för Anteckningar.

•

Dra och släppa text: När du skickar ett SMS-meddelande öppnar du Anteckningar, pekar
och håller kvar på texten du vill skicka och drar den till textinmatningsrutan för
meddelande.

•

Dra och släppa ett dokument: När du skriver ett e-postmeddelande öppnar du Filer, väljer
dokumentet du vill bifoga och drar det till e-postredigeraren.
Inte alla appar har fullt stöd för att dra och släppa med Flera fönster.

Lägga till, flytta eller ta bort en app från docka för Flera fönster
•

Lägga till en app: I docka för Flera fönster pekar du på

, pekar på appen du vill lägga

till och pekar sedan på Klart.
•

Flytta en app: I docka för Flera fönster pekar du på

, drar önskad app till valfri plats i

dockan och pekar sedan på Klart.
•

Ta bort en app: I docka för Flera fönster pekar du på

, pekar på

i det övre högra

hörnet på ikonen för appen du vill ta bort och pekar sedan på Klart.
Växla mellan delat skärmläge och flytande fönster
•

Växla från delat skärmläge till flytande fönster: Peka och håll kvar på fältet högst upp på
fönstret för delat skärmläge, dra det till höger/vänster sida av skärmen i porträttläge eller
till den nedre kanten i landskapsläge.

•

Växla från flytande fönster till delat skärmläge: Peka och håll kvar på fältet högst upp i det
flytande fönstret och dra det sedan till den övre/nedre delen av skärmen i porträttläge eller
till vänster eller höger i landskapsläge.

Vy med Flera fönster för en enda app
Du kan skapa två aktivitetsfönster för samma app (t.ex. E-post och Anteckningar) och dra
bilder, text eller dokument mellan dem.
Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa appar.

1

Gå till vy med delat skärmläge i en app.
•

Öppna appen E-post.

•

Svep inåt från vänster eller höger kant på din enhet och håll kvar för att visa dockan
för Flera fönster.
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•

Peka och håll kvar på ikonen för E-post och dra den till skärmen för att gå till vy med
delat skärmläge.

2

Dra bilder, text eller dokument mellan fönster i delat skärmläge.
•

Dra en bild: Välj en bild i ett fönster i delat skärmläge och dra den till det andra
fönstret.

•

Dra text: Peka och håll kvar på texten och välj önskad del i ett fönster i delat
skärmläge, peka sedan och håll kvar på texten igen och dra den till det andra fönstret.

•

Dra ett dokument: Välj ett dokument i ett fönster i delat skärmläge och dra det till
det andra fönstret.

Avaktivera Flera fönster
Flera fönster är aktiverat som standard. Du kan avaktivera det genom att gå till Inställningar
> Tillgänglighetsfunktioner > Flera fönster och sedan avaktivera Dockan Flera fönster.

Använda det flytande fönstret
Öppna ett flytande fönster medan du spelar för att chatta med vänner utan att missa en
enda sekund av vad som händer.
Visa det flytande fönstret:

1

Svep inåt från vänster eller höger kant och håll kvar för att visa dockan för Flera fönster.

2

Peka på en appikon i dockan för Flera fönster för att öppna appen i ett flytande fönster.
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Flytta det flytande fönstret:
Dra fältet högst upp i det flytande fönstret för att flytta fönstret till önskad plats.
Ändra storleken på det flytande fönstret:
Dra det flytande fönstrets nedre kant eller hörnen för att ändra storlek på det.
Visa i helskärm:
Peka på

högst upp i det flytande fönstret för att visa det i helskärm.

Minimera det flytande fönstret:
Peka på

högst upp i det flytande fönstret för att minimera och krympa det till en

flytande bubbla.
Den flytande bubblan kan innehålla upp till 10 minimerade flytande fönster.
Stänga det flytande fönstret:
Peka på

högst upp i det flytande fönstret för att stänga det.

Hitta och växla mellan flytande fönster för appar
Du kan snabbt hitta och växla mellan flytande fönster för appar med hjälp av funktionen för
flytande fönster.

1

Se till att du har öppnat flytande fönster för flera appar och minimerat dem till den
flytande bollen.

2

Peka på den flytande bollen för att visa alla förhandsgranskningar av flytande fönster:
•

Bläddra igenom förhandsgranskning av flytande fönster: Svep uppåt eller nedåt för
att hitta förhandsgranskningen av flytande fönster för den app du letar efter.

•

Visa det flytande fönstret för en app: Peka på förhandsgranskning av det flytande
fönstret för appen för att visa den i ett flytande fönster.

•

Stänga det flytande fönstret för en app: Peka på

på förhandsgranskningen av

det flytande fönstret för att stänga det.
Öppna en bilaga i ett flytande fönster
Du kan öppna en länk eller bilaga i specifika appar (t.ex. E-post och Anteckningar) i ett
flytande fönster.
Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa appar.

1

Öppna appen E-post.

2

Peka på en länk eller bilaga i appen E-post för att öppna den i det flytande fönstret.
•

Öppna en länk: Peka på en länk i appen E-post för att visa den i ett flytande fönster.

•

Öppna en bilaga: Peka på en bilaga (till exempel ett dokument, en bild eller en video)
i appen E-post för att visa den i ett flytande fönster.
26

Grundläggande

Visa datum och tid när skärmen är av
Visa datum och tid när skärmen är av
Med Skärm alltid på aktiverad visas datum, tid med mera på låsskärmen när skärmen är av.
Aktivera Visas alltid

1

Gå till Inställningar > Startsida och bakgrund > Skärm alltid på och aktivera Skärm
alltid på.

2

Ställ in Visningsläge enligt uppmaningen.
Om du väljer Smart visar enheten information om Visas alltid när den detekterar en blick
eller pekning.
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.

Ställa in stilen för Skärm alltid på
Du kan anpassa skärmstilen för Skärm alltid på enligt dina önskemål.

1

När du har aktiverat Skärm alltid på pekar du på Visningsstil och sveper över vyn för att
visa de tillgängliga stilarna.

2

Välj önskad stil och peka på Tillämpa.

Välja en GIF-bild eller rörlig bild
Du kan välja en lokal bild (till exempel en GIF-bild eller rörlig bild) för Visas alltid för att få
din bildskärm att sticka ut.

1

Från under Bilder på skärmen Skärm alltid på går du till Välj bild >

.

Om du har valt en lokal bild pekar du på bilden och går till Ändra bild >
.
När du har valt en GIF-bild eller rörlig bild kan du peka på Redigera för att redigera den.

2

Ställ in andra alternativ tillgängliga på skärmen efter behov och peka på Tillämpa.

Lägga till graffiti
Du kan personanpassa Visas alltid genom att specificera vilken text som ska visas, välja
önskade färgscheman och lägga till etiketter.

1

Från under Graffiti på skärmen Skärm alltid på pekar du på stilen du vill använda.

2

Ange texten i inmatningsrutan och ställ in stilalternativen som Färg eller Textstorlek.
Du kan även lägga till Etiketter och dra etikettens kant för att justera positionen och
storleken samt peka på

3

eller

för att ändra etikettens riktning eller radera den.

Peka på Tillämpa.
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Skapa en artistisk bild för Visas alltid
Du kan välja bland flera olika moderna konststilar (till exempel Mondriansk stil). Du kan
även specificera färgschemat för den artistiska bilden genom att ta ett foto eller välja bland
dina favoritfoton. Färgerna i fotot skapar en färgpalett för den artistiska bilden.

1

Från under Artistisk på skärmen Skärm alltid på pekar du på stilen du vill använda.

2

Ställ in de relaterade alternativen för stilen Artistisk, till exempel Layout.
När du ställer in Färg kan enheten parsa färgerna du specificerat i fotot och applicera den
abstrakta färgpaletten till den artistiska bilden.
Peka på
färg.

3

, ta ett foto eller välj ett foto från Galleri och gå sedan till

> Extrahera

Peka på Tillämpa.

Klockstilar
Du kan välja klockstilen Analogt eller Digital för Visas alltid.

1

Från under Analogt eller Digital på skärmen Skärm alltid på sveper du åt vänster eller
höger för att bläddra bland klockstilarna och välja önskad klockstil.

2

Ställ in de relaterade alternativen för vald klockstil, till exempel Visa datum.

3

Peka på Tillämpa.

Skaffa fler stilar för Visas alltid
På skärmen Skärm alltid på pekar du på Mina AOD:er eller Mer.

Slå på och stänga av eller starta om enheten
Slå på och stänga av eller starta om enheten
Slå på och stänga av enheten
För att stänga av enheten pekar du på och håller ned strömknappen i några sekunder och
pekar på Stäng av och Peka för att stänga av.
För att slå på enheten håller du ned strömknappen i några sekunder tills enheten vibrerar
och logotypen visas.
Starta om enheten
Starta om enheten regelbundet för att rensa cacheminnet och hålla enheten i ett optimalt
tillstånd. En omstart kan ibland åtgärda problemet när enheten stöter på ett problem.
Bara tryck på och håll ned strömknappen i några sekunder och peka sedan på Starta om och
Peka för att starta om.
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Framtvinga omstart av enheten
Du kan framtvinga en omstart av enheten om den inte fungerar eller inte stängs av som
vanligt. För att göra detta bara tryck på och håll ned strömknappen och volymknapp ned
samtidigt i 10 sekunder eller längre.

Ladda
Ladda enheten
Enheten varnar dig när den börjar få slut på ström. Se till att ladda enheten i tid för att
förhindra den från att stängas av automatiskt när strömmen tar slut.
Försiktighetsåtgärder för laddning
•

Ladda enheten med standardadaptern och USB-kabeln som följde med enheten.
Användning av andra laddare eller USB-kablar kan orsaka upprepade omstarter, långsam
laddning, överhettning eller andra oönskade effekter.

•

Din enhet kör automatiskt en säkerhetskontroll när en laddare eller annan enhet ansluts till
USB-porten. Om fukt upptäcks i USB-porten aktiverar enheten automatiskt
säkerhetsfunktioner och slutar ladda. Koppla bort enheten från USB-porten och vänta tills
USB-porten är torr.

•

Hur lång tid det tar innan batteriet är fulladdat beror på omgivningstemperaturen och hur
gammalt batteriet är.

•

Batterier har ett begränsat antal laddningscykler. När batterilivslängden blir märkbart
kortare ska du gå till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för att byta ut batteriet.

•

Täck inte över enheten eller laddaren under laddning.

•

Din enhet kan bli varm när du har använt den under en längre tid, särskilt vid höga
temperaturer. Om det händer ska du sluta ladda den, avaktivera några funktioner och flytta
enheten till en sval plats.

•

Använd inte enheten medan den laddar.

•

Om enheten inte svarar när du trycker på och håller ned strömknappen är batteriet
förmodligen tomt. Ladda i 10 minuter och slå sedan på den.

Använda laddaren som följde med enheten

1

Använd USB-kabeln som följde med enheten för att ansluta enheten och adaptern.

2

Anslut adaptern till ett eluttag.

Använda den trådlösa laddaren
En trådlös laddare består av en adapter, en kabel och en laddningsplatta. För att säkerställa
säker laddning ska du köpa en laddningsplatta från en officiell Huawei-kanal och använda
adaptern och USB-kabeln som följde med enheten.
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För att superladda enheten trådlöst ska du köpa en laddningsplatta med stöd för supersnabb
laddning.

1

Anslut adaptern och laddningsplattan med USB-kabeln och anslut sedan adaptern till ett
eluttag.

2

Placera laddningsplattan på bordet och placera sedan enheten på mitten av
laddningsplattan med skärmen uppåt.

3

När du hör ett pip bör enheten börja ladda.
•

Om du använder en högspänningsadapter för supersnabb laddning laddar
laddningsplattan enheten med supersnabb laddningshastighet. Ikonen för trådlös
superladdning

•

visas på låsskärmen.

Om du använder en högspänningsadapter för snabbladdning laddar laddningsplattan
enheten med snabbladdningshastighet. Ikonen för trådlös snabbladdning

visas på

låsskärmen.
•

Om du använder en standardadapter laddar laddningsplattan enheten med en
standardladdningshastighet. Ikonen för trådlös standardladdning

visas på

låsskärmen.
Laddningsplattans indikator

Beskrivning

Blinkar en gång

Laddaren är ordentligt ansluten till strömkällan.

Lyser konstant

Laddning pågår.

Blinkar snabbt

Ett laddningsfel har inträffat.

Ladda enheten med en dator

1

Anslut enhet till en dator eller annan enhet med en USB-kabel.

2

När dialogrutan Använd USB till visas på enheten pekar du på Endast laddning.
Om ett annat alternativ har ställts in tidigare visas inte dialogrutan. Svep nedåt från
statusfältet för att öppna meddelandepanelen, peka på Inställningar och välj sedan
Endast laddning.

Översikt över batteriikoner
Du kan kontrollera batterinivån med hjälp av batteriikonen på enhetsskärmen.
Batteriikon

Batterinivå
Mindre än 4 % kvar av batteriet
Laddar, mindre än 10 % kvar av batteriet
Laddar, 10 % till 90 % kvar av batteriet
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Grundläggande

Batteriikon

Batterinivå
Laddar, minst 90 % kvar av batteriet
Om 100 % visas bredvid batteriikonen, eller ett meddelande om
slutförd laddning visas på låsskärmen, indikerar det att batteriet är
fulladdat.

Använda trådlös omvänd laddning
Trådlös omvänd laddning stöds av enheter med stöd för standard för trådlös laddning, t.ex.
telefoner, surfplattor, klockor och band.
Innan du använder trådlös omvänd laddning ska du se till att batterinivån på enheten är
högre än 20 %.

1

Gå till Inställningar > Batteri och aktivera Trådlös omvänd laddning.

2

Slå på enheten som ska laddas och placera den mitt på baksidan av din enhet. Placera
inte metallföremål mellan enheten och den enhet som ska laddas.

3

Om enheten inte börjar laddas inom 5 sekunder ska du justera enhetens position och
försöka igen.

4

Om enheten som ska laddas tas bort från enheten i mer än 2 minuter under laddning
avaktiveras Trådlös omvänd laddning automatiskt.

Omvänd laddning med en OTG-kabel
OTG (On-The-Go) är en USB-sändningsteknik som gör det möjligt för en enhet att få direkt
åtkomst till filer på ett USB-minne eller en digitalkamera, eller för att ansluta till en extern
enhet som ett tangentbord eller mus med hjälp av en OTG-kabel.
Du kan använda enheten för att ladda andra enheter med en OTG-kabel.

1

Anslut enheten till den enhet som ska laddas med en OTG-kabel.

2

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, peka på Peka för fler
alternativ och välj sedan Omvänd laddning.

3

Följ instruktionerna på skärmen på enheten som ska laddas för att börja ladda.
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AI Lens
Aktivera AI Lens
Det finns flera sätt att komma åt AI Lens.
Från Kamera
Öppna Kamera, välj läget Foto och peka på

för att komma åt AI Lens.

Från sökfältet
När skärmen är upplåst, sveper du nedåt från mitten av startsidan för att öppna sökrutan
och pekar sedan på

bredvid den för att komma åt AI Lens.

Från låsskärmen
Slå på skärmen när den är låst, svep uppåt på nedre delen av skärmen för att öppna
genvägspanelen och peka på

för att låsa upp skärmen och komma åt AI Lens.

Skanna för att shoppa
När du ser ett föremål som du vill köpa i en tidskrift eller när du promenerar på gatan kan
du använda AI Lens för att snabbt söka efter artikeln och jämföra priser på flera
shoppingplattformar innan du köper.
Skanna för att shoppa med hjälp av Kamera

1

Gå till Kamera > Foto, peka på

2

Placera artikeln du vill köpa i sökaren och vänta tills den identifieras.

3

När artikeln har identifierats av AI Lens visas länkar till artikeln på olika
shoppingplattformar.

och peka sedan på

.

Skanna för att översätta
Med AI Lens kan du skanna och översätta text på ett främmande språk, så att du enkelt kan
läsa vägskyltar, menyer eller beskrivningar på flaskor med kosmetika när du reser eller
handlar utomlands.
Skanna för att översätta med Kamera

1

Gå till Kamera > Foto, peka på

2

Välj käll- och målspråken i språklistan.

3

Placera texten du vill översätta i sökaren och vänta tills den översätts.

och peka sedan på

.
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Skanna för att lära dig mer
AI Lens låter dig lära dig mer om konstverk eller landmärken du ser genom att skanna
objekten med kameran.
Skanna för att lära dig mer med Kamera

1

Gå till Kamera > Foto, peka på

2

Placera objektet i sökaren och vänta tills det identifieras.

3

Peka på informationskortet för att få ytterligare information.

och peka sedan på

.

Skanna och räkna kalorier
Med AI Lens kan du räkna kalorier och näringsämnen i livsmedel genom att skanna det med
kameran.
Skanna och räkna kalorier med Kamera

1

Gå till Kamera > Foto, peka på

2

Placera livsmedlet i sökaren och vänta tills information om kalori och näringsämnen per
100 g visas.

och peka sedan på

.

Informationen är endast som referens.

Skanna koder för tjänster och information
Du kan skanna olika typer av QR-koder och streckkoder med AI Lens och sedan peka på det
identifierade resultatet för att omdirigeras till andra sidor för fler tjänster och mer
information.
Skanna koder med Kamera

1

Gå till Kamera > Foto, peka på

2

Placera QR-koden eller streckkoden inom skanningsramen och vänta tills den identifieras.

och peka sedan på

.

HiTouch
Aktivera AI Touch
När du ser något innehåll som du är intresserad av på enheten, pekar du och håller kvar på
skärmen med två fingrar något separerade för att öppna AI Touch och lära dig mer.
Gå till Inställningar > HUAWEI Assistant > AI Touch och aktivera AI Touch.

Shoppa med AI Touch
När du ser en artikel du vill köpa på din enhet kan du använda AI Touch för att söka efter
den snabbt och jämföra priser över flera olika shoppingplattformar innan du köper.
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Peka och hålla kvar på skärmen med två fingrar för Visuell shopping

1

Gå till Inställningar > HUAWEI Assistant > AI Touch och aktivera AI Touch.

2

När du ser en artikel som du vill köpa på enheten trycker du på och håller kvar på
skärmen med två fingrar något separerade.

3

När flera artiklar visas på skärmen justerar du storleken och positionen på
identifieringsrutan så att den passar runt den artikel du vill köpa.

4

När artikeln har identifierats visas länkar till artikeln på olika shoppingplattformar.

AI Search
Söka efter appar och inställningar på din enhet
Du kan söka efter nyckelord för att hitta appar, inställningar, filer, kontakter och
anteckningar på din enhet.
Svep nedåt från skärmens mitt och ange ditt nyckelord i sökrutan, t.ex. ett appnamn eller en
inställning, för att hitta motsvarande innehåll.
Om du letar efter en app som är installerad på din enhet pekar du på

för att hitta

appen.

Enkel projektion
Projicera enhetens skärm trådlöst
När du projicerar telefonens skärm trådlöst till en stor skärm (t.ex. en tv) för arbete eller nöje
visas aviseringar för inkommande samtal, SMS-meddelanden och väckarklocka av
säkerhetsskäl endast på din telefon.

1

Genomför följande beroende på den stora skärmens modell och funktioner:
•

Om den stora bildskärmen har stöd för Miracast slår du på växeln för trådlös
projektion.

•

Om den stora bildskärmen inte har stöd för Miracast ansluter du en trådlös HDMIadapter. Se till att den trådlösa HDMI-adaptern är ansluten till en strömkälla.
Om du vill kontrollera om den stora bildskärmen har stöd för Miracast och hur du
aktiverar trådlös projektion på den, kan du läsa bruksanvisningen till den externa
bildskärmen eller kontakta kundtjänst för den stora bildskärmens tillverkare.

2

Svep nedåt från statusfältet på enheten för att öppna aviseringspanelen och slå på

3

Svep nedåt igen för att visa alla genvägar och aktivera Trådlös projektion. Enheten börjar
söka efter tillgängliga visningsenheter.
Du kan även gå till Inställningar > Fler anslutningar > Enkel projektion och aktivera
Trådlös projektion.
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4

I enhetslistan pekar du på namnet som motsvarar den stora bildskärmen eller den
trådlösa HDMI-adaptern för att slutföra projektionsanslutningen.

När anslutningen är inställd kan du placera telefonen i landskapsläge för bättre visning.
Aviseringar för inkommande samtal, meddelanden och väckarklocka visas endast på din
telefon. Om du vill ändra inställningarna pekar du på
Om du vill avsluta trådlös projektion går du till

och avaktiverar Dölj aviseringar.

> Koppla från.

Enhetsprojektion med en kabelanslutning
Du kan projicera din enhet på en stor bildskärm (t.ex. en tv) med en kabelanslutning.
Det rekommenderas att du köper från auktoriserade kanaler.
Projektion med en Type-C-kabel

1

Förbered en Type-C-kabel.
Använd en Type-C till HDMI-, Type-C till DP- eller Type-C till MiniDP-kabel beroende på
din stora bildskärm.

2

Anslut änden med Type-C till enheten och den andra änden till den stora bildskärmen.
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3

På den externa bildskärmen ställer du in motsvarande HDMI-, DP- eller MiniDP-ingång
som signalkälla.

Projektion med en dockningsstation
Du kan använda en dockningsstation för att ansluta din enhet till en stor bildskärm och
ansluta dem med ett kabelanslutet tangentbord och en kabelansluten mus.

1

Förbered en dockningsstation.
På en dockningsstation finns flera typer av portar. Om den stora bildskärmen har stöd för
HDMI och du måste använda en kabelansluten mus och ett kabelanslutet tangentbord ska
du använda en dockningsstation med minst en HDMI-port och två USB-portar.

2

Anslut enheten och den stora bildskärmen till dockningsstationen och anslut sedan den
kabelanslutna musen och det kabelanslutna tangentbordet till dockningsstationen.
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3

På den externa bildskärmen ställer du in motsvarande HDMI-, DP- eller MiniDP-ingång
som signalkälla.

Använda Skrivbordsläge
Efter att din skärm projicerats går du till

> Projektionsläge på telefonen och pekar på

Stationärt läge.
I Stationärt läge fungerar telefonen och den stora bildskärmen oberoende av varandra och
kan visa samma innehåll. Innehållet som projiceras på den stora bildskärmen har en layout
som liknar den på en dators skrivbord.
På så sätt kan du redigera ett dokument på den stora bildskärmen medan du chattar på
telefonen. Du behöver inte vara orolig över att missa aviseringar, samtal eller meddelanden
eftersom en röd prick visas på aviseringspanelen på den externa bildskärmen för att hålla dig
informerad.
Använda telefonen som en pekplatta
Om inget tangentbord finns tillgängligt efter att du projicerat telefonen på den stora
bildskärmen i Stationärt läge, kan telefonen fungera som pekplatta för att slutföra
inmatningsåtgärder för en mus eller ett tangentbord.
Gå till
•

> Pekplatta. Du kan:

Använda gester enligt instruktionerna för att simulera muskommandon.
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•

När inget externt tangentbord är anslutet pekar du på textinmatningsrutan på den externa
bildskärmen för att visa tangentbordet på skärmen och mata in text.
Om ett externt tangentbord är anslutet är tangentbordet på skärmen inte tillgängligt. I det
här fallet måste du använde det externa tangentbordet för att mata in text.

Använda skärmprojicering för att underlätta arbetet
I Stationärt läge kan du använda följande funktioner:
•

Visning av flera fönster: Öppna flera fönster samtidigt för multitasking.

•

Filhantering: Du kan spara filer på skrivbordet, skapa filer eller mappar och byta namn på
eller radera filer.

•

Snabbsökning: Sök efter dokument, multimediefiler och appar med hjälp av startmenyns
sökruta.

•

Snabb approjektion: Peka och håll kvar på en appikon på telefonen för att visa
projektionsmenyn. Sedan kan du projicera och öppna appen på den stora bildskärmen.

Avsluta Skrivbordsläge
Om du vill avsluta Skrivbordsläge går du till

> Projektionsläge och väljer Telefon.
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Samarbete över flera fönster
Samarbete över flera fönster mellan din telefon och dator
Anslut telefonen till en dator från Huawei eller Honor för att använda Samarbete över flera
fönster för kontroll, fildelning och filredigering mellan olika enheter.
Anslut telefonen till datorn med Huawei Share OneHop

1

Kontrollera att datorn har stöd för

2

På datorn aktiverar du Wi-Fi, Bluetooth och PC Manager samt godkänner licensavtalet för
användare.

3

Svep nedåt från statusfältet på telefonen för att öppna aviseringspanelen och
genvägsmenyn och aktivera sedan NFC, Wi-Fi och Bluetooth.

4

Placera NFC-området (nära baksidekameran) på telefonens baksida mot etiketten
eller

5

eller

.

på datorn tills telefonen vibrerar eller spelar upp en ton.

Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta telefonen och datorn.

Ansluta telefonen till datorn med Bluetooth-sökning

1

Svep nedåt från statusfältet på telefonen för att öppna aviseringspanelen och aktivera
.

2

Öppna PC Manager (version 10.0 eller senare), gå till Min telefon > Anslut och välj att
söka efter din telefon via Bluetooth. Placera telefonen ovanför tangentbordet för att
datorn ska börja söka efter telefonen.
Om du vill kontrollera versionen av PC Manager går du till
uppdatera PC Manager går du till

3

> Om. Om du vill

> Sök efter uppdateringar.

Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta telefonen och datorn.

Ansluta telefonen till datorn genom att skanna QR-koden

1

Öppna PC Manager (version 10.0 eller senare) på datorn, gå till Telefon > Anslut och välj
alternativet QR-kod i det övre vänstra hörnet.
Om du vill kontrollera versionen av PC Manager går du till
uppdatera PC Manager går du till

> Om. Om du vill

> Sök efter uppdateringar.

2

Kontrollera att telefonen är ansluten till internet och använd den för att skanna QR-koden
som visas på datorn.

3

Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta telefonen och datorn.
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Ansluta telefonen till datorn med en USB-kabel

1

Använd en USB-kabel för att ansluta telefonen och datorn.

2

Öppna PC Manager (version 10.1 eller senare) på datorn.
Om du vill kontrollera versionen av PC Manager går du till
uppdatera PC Manager går du till

3

> Om. Om du vill

> Sök efter uppdateringar.

Bekräfta för att ansluta till datorn på telefonen.
Om du avbryter anslutningen till telefonen kan du upprätta en kabelanslutning igen.
Gör det genom att öppna PC Manager och gå till Telefon > Anslut > Andra sätt att
ansluta > USB.

Koppla bort telefonen från datorn
När du har slutat använda telefonen och datorn kan du koppla från dem på följande sätt:
•

På datorn öppnar du PC Manager och klickar på Telefon > Koppla från.

•

Svep nedåt från statusfältet på telefonen för att öppna aviseringspanelen och peka på
KOPPLA IFRÅN.

•

Om telefonen och datorn är anslutna via en USB-kabel tar du bort kabeln för att koppla
från dem.

Dra för att överföra filer mellan telefonen och datorn
Efter att ha anslutit din telefon och dator kan du överföra filer mellan dem för att underlätta
arbete.
Dra och släppa filer
När Samarbete mellan flera skärmar har upprättats mellan telefonen och datorn kan du dra
och släppa filer, såsom bilder och videor mellan för att underlätta ditt arbete.
Överföra filer från telefonen till datorn.
•

Öppna Galleri eller Filer i telefonfönstret på datorn, klicka och håll kvar på en bild eller
video, klicka och håll kvar på någon av de valda filerna tills en dragikon visas och dra sedan
de valda filerna till en mapp på din dator.

•

I telefonfönstret på datorn drar du valda bilder eller text och släpper dem i ett öppet
dokument på datorn.
Dra till exempel ett foto eller text från Anteckningar i telefonfönstret och släpp i ett öppet
Office-dokument på datorn och fortsätt sedan redigeringen på datorn.

Överföra filer från datorn till telefonen:
•

Gå till Galleri > Album i telefonfönstret och dra bilden eller videon från din dator till
telefonfönstret.

•

Öppna Filer i telefonfönstret och dra dokumentet från din dator till telefonfönstret.
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Filen kommer att sparas i mappen som är öppen i Filer eller i mappen Huawei Share
som standard.
•

Öppna en fil i telefonfönstret på datorn och dra sedan bilden eller texten från Anteckningar
till telefonfönstret.
Du kan till exempel dra en bild på datorn till ett objekt i Anteckningar i telefonfönstret och
sedan fortsätta redigera den på telefonen.

Använda Huawei Share OneHop för att överföra filer
När Samarbete mellan flera skärmar har aktiverats mellan telefonen och datorn kan du
överföra filer mellan dem genom att använda Huawei Share OneHop utan att behöva en
datakabel eller någon programvara.
Dela bilder och videor
•

Överföra bilder och videor från din telefon till din dator:

1

På telefonen väljer du en eller flera bilder och videor i Galleri.

2

Placera NFC-området (nära baksidekameran) på telefonens baksida mot etiketten
eller
på datorn tills telefonen vibrerar eller spelar upp en ton. De valda bilderna
eller videorna överförs snabbt till datorn.

Du kan klicka på

i bildbläddraren för att extrahera text från en bild och kopiera eller

spara den i en ny fil.
•

Överföra bilder från datorn till telefonen:

1

Högerklicka på en bild på din dator och använd Huawei Bildvisare för att öppna den.

2

Avsluta Galleri på din telefon eller gå till startsidan och placera din telefon mot din
dator (på samma sätt som ovan) för att överföra bilden från din dator till din telefon.
Säkerställ att PC Manager använder version 9.0 eller senare.

Spela in datorskärmen:
Skaka din telefon och placera den mot din dator för att projicera och spela in datorskärmen
på din telefon.

1

Skaka din telefon och placera omedelbart NFC-området (nära baksidekameran) på
telefonens baksida mot etiketten
eller
på datorn tills din telefon vibrerar eller
spelar upp en ton. Din datorskärm kommer sedan projiceras och spelas in på din telefon.
Inspelningen av datorskärmen kan vara i upp till 60 sekunder.

2

på din telefon för att stoppa skärminspelningen och spara den i Galleri på
Peka på
din telefon.
•

Den här funktionen stöds för nuvarande endast på bärbara Intel-datorer.

•

Säkerställ att PC Manager använder version 9.1 eller senare.

Dela dokument
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•

•

Överföra dokument från telefonen till datorn:

1

På telefonen använder du Microsoft Office för att öppna dokumentet du vill överföra.

2

Placera NFC-området (nära baksidekameran) på telefonens baksida mot etiketten

eller
på datorn tills telefonen vibrerar eller spelar upp en ton. De valda dokumenten
överförs snabbt till datorn.
Överföra dokument från datorn till telefonen:

1

På din dator använder du Microsoft Office för att öppna dokumentet du vill överföra.

2

På din telefon avslutar du Microsoft Office eller återgår till startsidan och placerar sedan
telefonen mot din dator (på samma sätt som ovan). Filen som öppnades på datorn
överförs sedan till telefonen.
Säkerställ att PC Manager använder version 9.1 eller senare.

Använda din telefon från datorn
När Samarbete mellan flera skärmar har aktiverats mellan telefonen och datorn kan du
använda musen eller tangentbordet med datorn för att underlätta användningen av
telefonens appar och filer.
Använda telefonappar med din dator
Använda en mus för att snabbt utföra åtgärder
•

Öppna en app: Klicka på en app i telefonfönstret på din dator för att öppna den.

•

Bläddra på en webbsida: Använd musens skrollhjul för att bläddra på webbsidor i
telefonfönstret eller bläddra mellan olika flikar.

Använda ett tangentbord för att snabbt utföra åtgärder
•

Skriva text: Använd inmatningsmetoden på din dator för att skriva text i telefonfönstret.

•

Kopiera och klistra in text: Tryck på Ctrl+C på datorns tangentbord för att kopiera text och
tryck på Ctrl+V för att klistra in den i telefonfönstret.
För att visa information om texten du precis kopierat klickar du på ikonen
Aviseringscenter på datorn och väljer sedan fliken Urklipp.

•

Skicka meddelanden snabbt: Tryck på Ctrl+Retur på tangentbordet för att skicka ett
meddelande i telefonfönstret.

•

Avsluta en app: Tryck på tangenten ESC på tangentbordet för att avsluta en app i
telefonfönstret.

Visa alltid telefonfönstret överst
Klicka på

i telefonfönstret på din dator för att fästa telefonfönstret så att det alltid visas

överst och klicka på ikonen igen för att sluta fästa telefonfönstret.
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Svara på röst- eller videosamtal på din dator
När Samarbete mellan flera skärmar har aktiverats mellan telefonen och datorn kan du
använda datorn för att svara på röst- och videosamtal (till exempel från WeChat, QQ och
MeeTime) från din telefon. Under ett samtal kan ljud och video spelas upp genom din dator
och dess tillbehör, såsom högtalare och kamera.
Svep nedåt från statusfältet på telefonen för att öppna aviseringspanelen och peka på Växla
ljud/video till telefon eller Spela upp ljud/video på en dator för att växla
ljudutmatningsenhet.
Kontrollera att PC Manager 10.1 eller senare har installerats på datorn.
Öppna och redigera filer på telefonen med appar på datorn
När Samarbete över flera fönster aktiveras mellan telefonen och datorn kan du använda en
app på datorn för att öppna och redigera filer på telefonen, t.ex. i följande situationer.
•

Dokument: Använd Microsoft Office på datorn för att öppna ett dokument.

•

Bilder: Använd Photoshop på datorn för att öppna en bild.

•

Ljud- och videofiler: Använd Windows Media Player för att öppna en ljud- eller videofil.

•

Webbsidor: Använd webbläsaren IE på datorn för att öppna en webbsida.

•

Komprimerade filer: Använd WinRAR på datorn för att extrahera och öppna komprimerade
filer.
Kontrollera att PC Manager 10.1 eller senare har installerats på datorn.

Dela telefonens mobildatanätverk med datorn
När Samarbete över flera fönster har aktiverats mellan telefonen och datorn kan du dela
telefonens trådlösa surfzon med datorn i PC Manager.

1

Kontrollera att telefonen är ansluten till internet med mobildata.

2

Öppna PC Manager och gå till Min telefon > Omedelbar trådlös surfzon.

När Omedelbar trådlös surfzon har aktiverats använder datorn telefonens mobildata för att
komma åt internet.
Kontrollera att PC Manager använder version 11.0 eller senare.

Samarbete över flera fönster mellan din surfplatta
och telefon
Samarbete över flera fönster mellan telefonen och surfplattan
Anslut telefonen och surfplattan för att använda Samarbete över flera fönster för åtgärder
mellan enheter, till exempel visa telefonens skärm på surfplattan, använda telefonens appar
på surfplattan, dra filer mellan enheterna och redigera filer från telefonen på surfplattan.
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Ansluta surfplattan och telefonen
Endast vissa Huawei- och Honor-surfplattor har stöd för den här funktionen.
Anslut surfplattan och telefonen för att aktivera Samarbete över flera fönster med någon av
följande metoder:
Ansluta via Bluetooth

1

Svep nedåt från statusfältet på surfplattan och aktivera Samarbete över flera fönster.

2

Svep nedåt från statusfältet på telefonen för att öppna aviseringspanelen och aktivera
.

3

Håll telefonen nära surfplattan och följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en
anslutning.

Skanna QR-kod för att ansluta:

1

På surfplattan aktiverar du Samarbete över flera fönster och på skärmen Samarbete
över flera fönster pekar du på Skanna och anslut.

2

Kontrollera att enheten är ansluten till internet och anslut telefonen till surfplattan enligt
uppmaningen.

Ansluta genom att röra vid ett tangentbord med NFC-funktion:
Du kan placera telefonen vid det NFC-aktiverade standardtangentbordet som följer med
surfplattan för att aktivera Samarbete över flera fönster.

1

Kontrollera att surfplattan har parkopplats med tangentbordet.

2

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt igen för att visa
alla genvägar och slå sedan på

.

3

Rör vid NFC-området på tangentbordet med NFC-området på baksidan av telefonen (nära
baksidekamerorna) tills telefonen vibrerar eller spelar upp en ton.

4

Anslut telefonen och surfplattan enligt uppmaningen.

Komma åt telefonappar och -filer från surfplattan
Efter att du anslutit telefonen med surfplattan kan du styra telefonen från surfplattan, till
exempel använda telefonens appar och filer, visa telefonaviseringar () och ringa eller svara
på telefonsamtal.
När telefonskärmen är upplåst kan du utföra följande åtgärder i telefonfönstret på
surfplattan:
•

Öppna Telefon för att ringa ett samtal genom att slå ett nummer.

•

Öppna Meddelande för att läsa och svara på SMS.

•

Öppna Galleri eller Filer för att visa foton, videor och filer samt spela upp videor eller
ljudfiler från telefonen.
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•

Svep nedåt från statusfältet på telefonen eller surfplattan för att öppna aviseringspanelen
och peka sedan på Växla ljud/video till telefon ellerVäxla ljud/video till surfplatta för
att växla ljudutmatningsenheten.

•

Om surfplattan är ansluten till ett externt tangentbord eller en pekpenna, kan du använda
dem för att ange text och styra telefonfönstret på surfplattan.

Dra för att överföra filer mellan telefonen och surfplattan

1

Öppna Galleri eller Filer och peka och håll kvar på en bild, en video eller ett dokument.

2

Välj fler filer om det behövs, peka och håll kvar på någon av de valda filerna och dra dem
när en ikon för att dra filer visas.

Du kan till exempel:
•

Dra för att överföra filer i Galleri eller Filer mellan telefonen och surfplattan.

•

Dra för att överföra filer i Filer mellan telefonen och surfplattan.

•

Dra en bild, text eller fil från telefonen till ett dokument som är öppet på surfplattan, till
exempel ett Microsoft Office-dokument, PM eller e-postmeddelande.

Koppla bort telefonen från surfplattan
När du har slutat använda telefonen och surfplattan kan du koppla från dem med följande
metoder:
•

Peka på

i telefonfönstret som visas på surfplattan för att koppla från.

•

Svep nedåt från statusfältet på telefonen eller surfplattan för att öppna aviseringspanelen
och peka på KOPPLA IFRÅN.

Huawei Share
Huawei Share
Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor,
dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder
Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct
för att överföra filer utan att använda mobildata.
Aktivera eller avaktivera Huawei Share
Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt igen för att visa
alla genvägar och slå sedan på eller stäng av Huawei Share. Du kan även peka och hålla
kvar på Huawei Share för att komma åt inställningsskärmen.

•

Gå till Inställningar > Fler anslutningar > Huawei Share för att aktivera eller avaktivera
Huawei Share.
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Dela filer snabbt mellan enheter med Huawei Share
Du kan använda Huawei Share för att snabbt dela filer mellan Huawei-enheter. Mottagaren
kan förhandsgranska filerna innan hen godkänner dem och visa hela innehållet i filerna efter
att de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel visa mottagna bilder eller videor i Galleri.

1

Aktivera Huawei Share på den mottagande enheten.

2

På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filen eller albumet du vill
dela och pekar sedan på
. Peka på Huawei Share och peka sedan på ikonen för den
mottagande enheten för att skicka filen.
De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

3

På den mottagande enheten pekar du på Acceptera för att godkänna överföringen.

Om du vill visa de mottagna filerna öppnar du Filer, söker efter och öppnar mappen Huawei
Share. Nu kan du visa de mottagna filerna.
Du kan också visa de mottagna bilderna eller videorna genom att gå till Galleri > Album >
Huawei Share.
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Dela filer mellan din enhet och dator med Huawei Share
Du kan använda Huawei Share för att enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator
(Windows eller macOS).

1

Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

2

På enheten öppnar du inställningarna för Huawei Share samt aktiverar Huawei Share
och Datordelning.

3

Gör en anteckning av namnet som visas bredvid Namn som visas på datorer samt
användarnamnet och lösenordet under Verifiering.

4

Utför följande åtgärder på en Windows-baserad dator (stationär eller bärbar dator) eller
en macOS-baserad dator (bärbar dator):
•

Windows: Gå till Den här datorn > Nätverk på datorn.

•

macOS: Gå till Sökare > Gå till > Nätverk på datorn.
För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör
macOS 10.8 till 10.14.

5

På datorn trycker du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och
lösenordet du tidigare antecknade.

6

Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. Internlagring eller en Album-mapp, för att visa,
redigera eller kopiera filer från enheten till datorn eller tvärtom.
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Ändringar som görs i filer i de delade mapparna på datorn synkroniseras automatiskt till
enheten och tvärtom.
Utskrift med en pekning med Huawei Share
När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share
för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer sparade på enheten.

1

Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:
•

Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som
enheten.

•

Skrivare med WiFi Direct: Skrivaren måste slås på och ha WiFi Direct aktiverat.

•

Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.

2

På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till Dela > Huawei
Share.

3

När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar
inställningarna på förhandsgranskningsskärmen. Peka sedan på SKRIV UT för att skriva
ut.
Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren
på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca
1 sekund för att bekräfta anslutningen.
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Visa en lista över skrivare som stöds genom att peka på Hjälp på Huawei Sharedelningsskärmen, välja Skrivare och sedan peka på Vilka skrivare stöds?.

AR-mätning
Använda enheten för att mäta höjd, volym med mera
Med AR-mätning behöver du inget måttband för att mäta höjd, volym etc.
Innan du mäter ska du se till att omgivningen är väl upplyst samt utan hinder och
reflekterande föremål.
Mäta höjd
•

För bästa resultat ska du hålla ett avstånd på 1,5–2 meter mellan enheten och motivet.

•

Mät längden på två eller tre personer samtidigt genom att få dem att ställa sig bredvid
varandra och markera ett av motivens fötter som startpunkt. Lyft enheten tills dina
motivs ansikten identifieras. När motivens ansikten identifieras visas varje motivs
längd.

1

Öppna mappen Verktyg på startsidan och peka på sedan på AR-mätning.

2

På skärmen AR-mätning pekar du på Höjd.

3

Rama in motivets fötter i sökaren och rör enheten långsamt för att hitta planet.

4

Rikta in

5

Lyft enheten långsamt för att inkludera motivets hela kropp i sökaren. När motivets
ansikte identifieras visar enheten automatiskt motivets höjd.
Du kan dra slutpunkten för att finjustera mätresultatet.

Peka på

mot motivets fötter och peka på

för att markera startpunkten.

för att registrera mätningsskärmen.

Mäta längd
För bästa resultat ska du hålla ett avstånd på 0,3–1,5 meter mellan enheten och objektet.

1

På skärmen AR-mätning pekar du på Längd.

2

Rama in föremålet i sökaren och rör enheten långsamt för att hitta planet.

3

Rikta in

4

Flytta enheten långsamt så att
peka på

5

mot föremålet och peka på

för att markera startpunkten.

följer kanten på föremålet. När slutet på kanten nås,

.

Enheten visar automatiskt resultatet.
Du kan dra slutpunkten för att finjustera mätresultatet.
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Mäta område
För närvarande kan endast rektangulära områden mätas.

1

På skärmen AR-mätning pekar du på Område.

2

Rama in föremålet i sökaren och rör enheten långsamt för att hitta planet.

3

När enheten identifierar föremålet visas en ram. När ramen överlappar föremålet pekar
du på

4

.

Enheten visar resultatet automatiskt.
Du kan dra slutpunkten för att finjustera mätresultatet.

Mäta volym
•

För närvarande kan endast volymen för kuber mätas.

•

Se till att objektet inte är placerat mot en vägg. Se till att det finns ett avstånd på 1–
1,5 meter mellan enheten och objektet.

1

På skärmen AR-mätning pekar du på Volym. Rama in föremålet i sökaren och rör
enheten långsamt för att hitta planet.

2

Peka på
vid änden av objektets underkant och peka på
startpunkten.

3

Flytta enheten långsamt så att
kanten nås pekar du på

4

.

.

Flytta enheten för att skapa en ram för hela objektet. När ramen överlappar objektet
pekar du på

6

följer den långa kanten på föremålet. När slutet på

Flytta enheten för att skapa en ram för föremålets nederdel. När ramen överlappar
bottenplanet pekar du på

5

för att markera

.

Enheten visar automatiskt resultatet.
Du kan dra i ändarna för att finjustera mätningsresultatet.

Smart fjärr
Använda enheten som en fjärrkontroll
Enheten använder infraröd teknik så att du kan parkoppla den med hushållsapparater via
appen Smart fjärr och använda den för att fjärrstyra apparater som tv-apparater,
luftkonditioneringar, STB:er, dvd-spelare, kameror, projektorer och nätverksboxar.
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Lägga till och använda en fjärrkontroll

1

, välj enhetstypen (t.ex. tv-apparat, luftkonditionering,
Gå till Verktyg > Smart fjärr >
satellitbox, dvd-spelare, kamera, projektor eller nätverksbox) och sedan varumärket.

2

Rikta den infraröda sensorn högst upp på enheten mot hushållsapparaten och följ
instruktionerna på skärmen för att lägga till fjärrkontrollen.

3

När du har lagt till apparaten pekar du bara på

för att fjärrkontrollera den.

Ställa in en fjärrkontroll

1

Gå till Verktyg > Smart fjärr >

2

Svep genom fjärrkontrollspanelerna för att välja önskad panel och peka på Ange
fjärrkontrollpanelen.

3

Rikta den infraröda sensorn högst upp på enheten mot den infraröda sensorn på en
fjärrkontroll till en hushållsapparat. Håll enheten cirka 5 cm från fjärrkontrollen. Peka på
och håll ned en tangent på enheten du vill programmera i 2 sekunder för att börja
programmera åtgärden. Håll enheten och fjärrkontrollen för hushållsapparaten stadiga
under processen.

och peka på

.

Aktivera eller avaktivera knappljud på fjärrkontrollen
Gå till Smart fjärr >

> Inställningar för att aktivera eller avaktivera ljud och/eller

vibration för knapptryck.

Växla ljudkanaler mellan enheter
Växla till en annan utmatningsenhet under uppspelning
När du spelar upp musik eller videor genom hörlurarna kan du snabbt växla uppspelningen
till en annan enhet utan att behöva koppla från dina kabelanslutna hörlurar eller Bluetoothhörlurar.

1

Aktivera Bluetooth på din enhet och anslut den till kabelanslutna hörlurar eller en
Bluetooth-ljudenhet (t.ex. Bluetooth-hörlurar, en Bluetooth-högtalare eller en
fordonsmonterad enhet).

2

När parkopplingen är klar ser du kortet Nuvarande ljudutgångsenhet eller Nuvarande
ljudin-/ljudutgångsenhet om du sveper nedåt från aviseringspanelen på enheten. Peka
på
på kortet för att visa ljudutgångsenheter som är tillgängliga för närvarande.
Välj enheten du vill växla ljudet till.
Om enheten har stöd för kabelanslutna hörlurar med en port som inte är Type-C, växlas
ljudutgångskanalen på enheten från Denna enhet till de kabelanslutna hörlurarna som
standard.
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Starta Kamera
Starta Kamera
Det finns flera sätt att öppna appen Kamera.
Från startsidan
Gå till startsidan och öppna Kamera.
Från låsskärmen
När skärmen är låst slår du på skärmen och sveper sedan uppåt på kameraikonen i det nedre
högra hörnet för att öppna kameran.
Använda Ultra-ögonblicksbild
Om aktiverat trycker du bara på volymknapp ned två gånger för att öppna kameran eller ta
en ögonblicksbild när skärmen är av eller låst.

1

Gå till Kamera >
ögonblicksbild.

2

Nu kan du öppna kameran eller ta en ögonblicksbild utan att låsa upp skärmen.

> Ultra-ögonblicksbild och välj Öppna Kamera eller Ta en snabb

Ta foton
Ta foton
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Bilderna är endast för referens.

1

Öppna Kamera.

2

Sedan kan du:
•

Fokus: Peka på den plats du vill fokusera på.
För att justera fokus och exponeringsmätning separat pekar och håller du kvar på
sökaren och drar respektive ram eller ring till önskad plats.

•

Justera ljusstyrkan: Peka på sökaren. När symbolen

visas bredvid fokusramen drar

du den uppåt eller nedåt.
•

Zooma in eller ut: I sökaren nyper du ihop eller särar på fingrarna eller drar i
skjutreglaget för zoom.

•

Välja ett kameraläge: Svep uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger över alternativen för
kameraläge.
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•

Slå på eller stänga av blixten: Peka på
eller

och välj

(Auto),

(På),

(Av)

(Alltid på).

Om du väljer

(Auto) och kameran detekterar att du är i en svagt upplyst miljö

visas en blixtikon i sökaren och blixten slås på automatiskt när du tar ett foto.
De här funktionerna är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.

3

Peka på slutarknappen för att ta ett foto.

Använda den flytande slutarknappen för att ta foton
Du kan aktivera den flytande slutarknappen på att visas i kamerasökaren och dra den till
önskad plats för att ta foton snabbt.

1

Gå till Kamera >

2

Den flytande slutarknappen visas sedan i sökaren. Du kan dra den till valfri plats.

3

Peka på den flytande slutarknappen för att ta ett foto.

och aktivera Flytande slutarknapp.

Ta bildseriefoton
Använd läget Bildserie för att ta ett antal foton i snabbt tempo, så att du kan välja det bästa.

1

Öppna Kamera, välj läget Foto och kontrollera att baksidekameran används.

2

eller tryck och håll kvar på en av volymknapparna för att ta ett
Peka och håll kvar på
bildseriefoto.
När du fotograferar ser du en räknare som anger hur många foton du har tagit hittills.

3

Lyft fingret för att sluta fotografera.

Välj de bildseriefoton du vill behålla

1

Öppna Galleri. Peka på ett bildseriefoto (som taggas med

2

Svep genom bildseriefotona, välj de du vill behålla, peka på
instruktionerna på skärmen.

) och peka sedan på

.

och följ sedan

Om du vill radera hela bildseriefotot pekar och håller du kvar för att välja fotot och pekar
sedan på

.

Ta tidsinställda foton
Med kameratimern kan du ställa in en nedräkning så att du kan komma i position efter att
du har tryckt på slutarknappen.

1

Gå till Kamera >

> Timer och välj en nedräkning.
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2

Gå tillbaka till sökaren och peka på slutarknappen. Enheten tar ett foto när nedräkningen
tar slut.

Använda ljudkontroll för att ta foton
Du kan använda din röst för att ta foton utan att behöva peka på slutarknappen.

1

Gå till Kamera >

2

Gå tillbaka till sökaren och säg ditt kommando för att ta ett foto.

> Ljudkontroll och välj ett alternativ.

Fotografera i läget Porträtt, Natt eller Bred bländare
Fotografera i läget Porträtt, Natt eller Bred bländare
Använda läget Porträtt för att ta porträtt
Med läget Porträtt kan du tillämpa skönhets- och belysningseffekter i dina foton för att ta
fantastiska porträtt.

1

Öppna Kamera och välj läget Porträtt.

2

Rama in motivet inom sökaren.
Peka på

3

för att ta en selfie.

Sedan kan du:
•

Aktivera skönhetseffekt: Peka på

och justera skönhetsinställningarna.

Avaktivera skönhetseffekten genom att dra inställningen till dess lägsta värde, eller
peka på

.

•

Ställa in belysningseffekten: Peka på

•

Slå på blixten: När du använder frontkameran pekar du på blixtikonen högst upp.
Välj

(Auto) eller

och välj önskad belysningseffekt.

(Alltid på).

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

4

Peka på

för att ta ett foto.

Ta nattbilder
Nattläge ger dina foton skarpare detaljer och ljusare färger även när du fotograferar i svagt
ljus eller på natten.

1

Öppna Kamera och välj läget Natt.

2

Om du använder baksidekameran pekar du på
känsligheten eller på

i sökaren för att justera ISO-

för att justera slutartiden.
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Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

3

Håll enheten stilla och peka på slutarknappen.

4

Enheten justerar exponeringstiden baserat på omgivningens ljusstyrka. Håll enheten
stadig tills nedräkningen är klar.
Du kan även peka på slutarknappen för att stoppa nedräkningen och omedelbart ta ett
foto.

Använda frontkameran för att ta porträtt på natten
Om du vill ta en selfie på natten eller när det inte finns tillräckligt med ljus kan du använda
frontkameran i Nattläge.
I en dunkel miljö kan du slå på blixten för att få ett upplyst foto av ditt ansikte.

1

Öppna Kamera och välj läget Natt.

2

Peka på
•

för att växla till frontkameran. Sedan kan du:

Peka på blixtikonen högst upp och välja

(Auto) eller

(Alltid på) för att slå på

blixten i svagt ljus.
•

3

Peka på

och justera skönhetsnivån.

Håll enheten stilla och peka på avtryckaren.

Ta foto med bred bländare
Med läget Bred bländare kan du ta foton med suddig bakgrund samtidigt som motivet förblir
i klart fokus.

1

Öppna Kamera och välj läget Bländare.

2

Peka där du vill fokusera. För bästa resultat måste enheten vara inom 2 m från motivet.

3

i sökaren och dra skjutreglaget för att justera inställningarna för
Peka på
bländaröppningen. Ett lägre bländarvärde skapar en oskarpare bakgrund.

4

Peka på slutarknappen för att ta ett foto.

Spela in video med bred bländare
Med läget Bred bländare kan du spela in videor med suddig bakgrund i realtid så att motivet
alltid förblir i skarp fokus.

1

Öppna Kamera och välj läget Bländare.

2

Peka på

3

i sökaren och dra skjutreglaget för att justera
Peka där du vill fokusera. Peka på
inställningarna för bländaröppningen. Ett lägre bländarvärde skapar en oskarpare
bakgrund.

för att växla till videoläge.
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4

Peka på slutarknappen för att spela in. När du spelar in kan du peka på sökaren för att
justera fokus.

Redigera oskärpa i bakgrunden för foton med bred bländare
Du kan justera fokus och oskärpa i bakgrunden efter att du har tagit ett foto med bred
bländare.

1

Gå till Galleri > Album > Kamera.

2

Peka på ett foto taggat med

3

Peka på fotot för att justera fokusen. Dra skjutreglaget längst ned för att justera
bländaröppningen.

4

Peka på

5

för att spara det redigerade fotot som ett nytt foto. Det nya fotot tillåter inte
Peka på
redigering av oskärpa i bakgrunden.

och peka sedan på

högst upp på fotot.

för att spara inställningarna.

Master AI
Ta foton som ser proffsiga ut
Master AI är en förinstallerad kamerafunktion som hjälper dig att ta bättre foton genom att
intelligent identifiera objekt och scener (t.ex. mat, strand, blå himmel, grönska och text) samt
optimera inställningarna för färg och ljusstyrka i enlighet med detta.
Master AI visas som AI-fotografering eller AI-kamera på vissa enheter.

1

Öppna Kamera och välj läget Foto.

2

Peka för att slå på

3

Rama in motivet inom sökaren. När kameran identifierar vad du fotograferar
rekommenderar den automatiskt ett läge (t.ex. porträtt, grönska eller text).

4

Om du vill avaktivera det rekommenderade läget pekar du på
eller avaktiverar

.

bredvid lägets text

.

Använda läget Måne

1

Öppna Kamera och välj läget Foto.

2

Peka för att slå på

3

Rikta kameran mot månen och sära på fingrarna på sökaren för att justera zoom till 10x
eller mer.
När kameran upptäcker månen går den automatiskt till läget Måne.

4

Peka på

.

för att ta ett foto.
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Läget Måne kan bara identifiera månen om den är halvfull eller större. Läget kanske inte
aktiveras om månen är dold av moln.

Zooma för att ta foton
Ta vidvinkelfoton eller foton med lång fokus
Med zoomfunktionerna för enhetens kamera kan du fånga mer av en scen eller en avlägsen
vy.
Ta vidvinkelfoton

1

Öppna Kamera och välj läget Foto.

2

Kontrollera att

3

Rikta kameran mot föremålet du vill ta ett foto av. Kameran rekommenderar automatiskt
ett Supervidvinkel-läge om den detekterar en byggnad. Peka på Bred för att få en
bredare synvinkel.
Du kan även dra skjutreglaget för zoom i sökaren eller nypa ihop eller sära på två fingrar
för att justera zoomnivån. Ett mindre värde resulterar i en bredare synvinkel.

4

Peka på

är aktiverat.

för att ta ett foto.

Växla automatiskt till vidvinkel när du tar selfies med frontkameran
När frontkameran på din enhet detekterar flera personer i ramen växlar den automatiskt till
vidvinkel för att fler personer ska få plats i fotot.

1

Öppna Kamera, välj läget Foto eller Porträtt och peka sedan på
frontkameran.

2

När du växlar enheten från porträtt- till landskapsorientering växlar kameran automatiskt
till läget Vidvinkel. När det finns tre eller fler personer i sökaren växlar kameran
automatiskt till den vidaste vinkeln i läget Vidvinkel.
Du kan även dra skjutreglaget för zoom i sökaren för att manuellt växla mellan
zoomnivåer.

3

Peka på

för att växla till

för att ta ett foto.

Ta foton på långt håll

1

Öppna Kamera och välj läget Foto.

2

Rikta kameran mot ett avlägset föremål du vill ta ett foto av. Dra skjutreglaget för zoom
eller nyp ihop eller sära på två fingrar för att justera zoomnivån.
När zoomnivån är inställd på 15x eller högre visas en Bild i bild-förhandsgranskning i
sökaren för att hjälpa dig fokusera.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

3

Peka där du vill fokusera i sökaren. När kameran är i fokus pekar du på

.
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Makro
Använda läget Närbild
Läget Närbild gör det lättare att ta närbilder av små föremål, t.ex. daggdroppar och löv, såväl
som andra vardagliga objekt, för att lyfta fram detaljer som lätt missas av det blotta ögat.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

1

Öppna Kamera och bekräfta att

2

Placera objektet du vill fotografera inom sökaren och flytta närmare det. När avståndet är
lämpligt identifierar och fokuserar kameran automatiskt, och Närbild visas på skärmen.

3

Peka på

är aktiverat.

för att ta ett foto.

Ta panoramafoton
Ta panoramabilder
Lägg till lite bredd i dina landskaps- eller gruppfoton med funktionen Panorama. Kameran
tar flera foton av objekt i ditt synfält och syr ihop dem till ett enda panoramafoto.
Använda baksidekameran för att ta panoramafoton
Läget Panorama kombinerar flera bilder till ett sömlöst panoramafoto. Rör bara på kameran
när du fotograferar så tar kameran hand om resten.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Panorama.

2

Peka på

3

Rikta kameran mot startpunkten och peka sedan på
för att börja fotografera. Rör
kameran i samma riktning som pilen som visas på skärmen. Håll pilen på mittlinjen när
du tar fotot.

4

Peka på

och ställ in panoreringens riktning.

när du är klar.

Använda frontkameran för att ta panorama-selfies

1

I läget Panorama pekar du på

för att växla till frontkameran.

Peka på
och dra skjutreglaget för att justera skönhetseffekten. Ett högre värde ger en
tydligare skönhetseffekt.

2

Rikta kameran mot mitten av bilden och peka sedan på

3

Vrid kameran långsamt åt vänster och höger enligt instruktionerna. När de två ramarna i
sökaren överlappas tar kameran automatiskt det andra och sista fotot.

för att ta det första fotot.
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När alla tre fotona har tagits kombinerar kameran dem automatiskt till ett panoramafoto.

Ta svartvita foton
Ta svartvita foton
Fotografering i svartvitt avlägsnar distraherande färger för att fokusera mer på form, figur
och struktur.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Monokrom.

2

Välj ett av följande lägen baserat på ämnet och scenen:
•

Normal: Det här läget passar alla typer av motiv.

•

Bländare: Det här läget skapar oskärpa i bakgrunden och framhäver motivet.

•

Porträtt: Det här läget skapar oskärpa i bakgrunden och låter dig justera
skönhetseffekten.

•

Pro: Det här läget låter dig justera kamerainställningarna, inklusive mätläget,
känsligheten och slutartiden.

3

Peka på

för att ta ett foto.

AR-objektiv
Använda AR-objektiv för att ta intressanta foton
Använda 3D Qmoji för att skapa dina egna Qmojier

1

Gå till Kamera > Mer, välj läget AR-objektiv och peka sedan på 3D Qmoji.

2

Välj en animerad Qmoji. Qmojin härmar och visar upp dina ansiktsuttryck enligt valet.
Peka på

för att aktivera eller avaktivera bakgrunden.

3

Peka på

för att aktivera GIF-läge och titta sedan rakt in i frontkameran.

4

Peka och håll kvar på

5

När inspelningen är klar kan du lägga till text eller spara Qmojin direkt. Qmojin sparas i
Galleri i GIF-format.

för att starta inspelningen.

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Använda 3D Qmoji för att spela in videor

1
2

I läget AR-objektiv pekar du på 3D Qmoji och väljer en animerad Qmoji.
Peka på

för att aktivera eller avaktivera bakgrunden.

Peka på

för att avaktivera GIF-läge och titta rakt in i frontkameran.
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3

Peka på

för att starta inspelningen.

4

Peka på

för att avsluta inspelningen.

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Ljusmålning
Använda ljusmålning för att fotografera ljusspår
Ljusmålning hjälper dig att fånga ljusspår genom att hålla slutaren öppen under längre tid.
Ingen manuell justering av bländaröppningen eller slutaren är inblandad.
Välj bara bland tillgängliga alternativ beroende på motiv och ljusförhållanden. För att minska
kameraskakning rekommenderas ett stativ för att hålla enheten stadig.
Fotografera billjusspår i läget Billjusspår
I läget Billjusspår kan du skapa konstnärliga bilder av bilars bakljusspår på natten.

1

Gå till Kamera > Mer > Ljusmålning och välj Billjusspår.

2

Hitta en plats där du kan se ljusspåren från bilar på avstånd. Se till att billjuset inte pekar
direkt mot kameran eftersom detta kan överexponera bilden.

3

Peka på

4

När exponeringen är perfekt pekar du på

för att börja fotografera. Titta på bilden i sökaren.
för att avsluta fotograferingen.

Fotografera ljusteckningar i läget Ljusgraffiti
Med läget Ljusgraffiti kan du skapa mönster eller skriva ord genom att röra på en ljuskälla
framför kameran.

1

I läget Ljusmålning väljer du Ljusgraffiti.

2

I en mörk miljö utan distraherande ljuskällor flyttar du på en ljuskälla av lämplig styrka
och färg, till exempel en liten fackla eller ljusstav, framför kameran. Undvik att göra
överdrivna kroppsrörelser eftersom det kan påverka fotograferingsresultaten.

3

Peka på

4

När exponeringen är perfekt pekar du på

för att börja fotografera. Titta på bilden i sökaren.
för att avsluta fotograferingen.

Fotografera floder och vattenfall med läget Silkesvatten
Läget Silkesvatten gör att du kan ta silkeslena fotografier av vattenfall och floder.

1

I läget Ljusmålning väljer du Silkesvatten.

2

Den här funktionen fungerar bäst när du tar foton av en ström eller ett vattenfall med ett
kraftigt vattenflöde.
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3

Peka på

4

När exponeringen är perfekt pekar du på

för att börja fotografera. Titta på bilden i sökaren.
för att avsluta fotograferingen.

Fotografera stjärnornas skönhet i läget Stjärnspår
Du kan använda läget Stjärnspår för att fånga stjärnornas rörelser i himlen på natten.

1

I läget Ljusmålning väljer du Stjärnspår.

2

För bästa resultat ska du välja en klar natt på en plats utan ljusförorening och med
obegränsad sikt över himlen.

3

Peka på

4

När exponeringen är perfekt pekar du på

för att börja fotografera. Titta på bilden i sökaren.
för att avsluta fotograferingen.

Ta HDR-foton
Använda HDR för att ta foton
När du tar foton med bakgrundsbelysning eller hög ljuskontrast, kan läget HDR (High
Dynamic Range) hjälpa dig att förbättra ljus- och skuggeffekterna i dina foton och göra
detaljerna i fotona tydligare.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget HDR.

2

Håll enheten stadig.

3

Peka på

för att ta ett foto.

Rörliga bilder
Ta rörliga bilder för att ge dina foton liv
När du vill fånga ett fint fotomoment, men inte är säker på när du ska peka på
slutarknappen kan du använda funktionen Rörlig bild.
Ta rörliga bilder

1

Öppna Kamera och välj läget Foto.

2

Peka på

för att öppna läget Rörlig bild.

3

Peka på

för att ta ett foto.

Spela upp rörliga bilder
Rörliga bilder sparas i JPG-format i Galleri.
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Gå till Galleri > Album > Kamera, peka på en rörlig bild och peka sedan på

längst upp

på bilden för att visa den.
Den rörliga bilden stannar automatiskt när den spelats upp helt. Du kan även peka på
skärmen för att stoppa uppspelningen.
Spara en rörlig bild som en GIF-fil eller en video
Om du vill spara en rörlig bild som en GIF-fil eller en video pekar du på den rörliga bilden i
albumet, pekar på

och väljer sedan Spara som video eller Spara som GIF.

Dela rörliga bilder
Du kan dela rörliga bilder med Huawei- eller Honor-enheter på olika sätt, t.ex. med Wi-Fi
Direct, Bluetooth eller Huawei Share.
Gå till Galleri > Album > Kamera, peka och håll kvar för att välja den rörliga bilden du vill
dela och peka sedan på

för att dela den.

Om du delar rörliga bilder med tredje parts appar eller inkompatibla enheter visas rörliga
bilder som statiska bilder.

Lägga till etiketter i foton
Lägga till etiketter i foton
Lägg till en etikett som tid, väder, humör eller mat för att krydda dina foton.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Etiketter.
Om alternativet Etiketter inte är tillgängligt pekar du på

och laddar ned Etiketter.

2

Peka på

3

Dra etiketten för att ändra dess position. Du kan även redigera texten på vissa etiketter.

4

Peka på

och välj en etikett. Den valda etiketten visas i sökaren.

för att ta ett foto.

Läget Dokument
Använda läget Dokument för att räta ut foton
Bilder tagna i en vinkel har alltid problem med perspektiv. Om du inte kan ta ett helt rakt
foto av ett dokument ska du använda läget Dokument.
Kameran justerar automatiskt skeva bilder som tagits i läget Dokument och tar bort skuggor
från dem.
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Ta foton i läget Dokument

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Dokument.
Om alternativet Dokument inte är tillgängligt i Mer pekar du på
Dokument.

och laddar ned

2

Rama in dokumentet du vill fotografera inom sökaren och peka sedan på

3

Kameran identifierar automatiskt textområdet i sökaren, rätar ut bilden och tar bort
eventuella skuggor.

.

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Justera textområdet
Om du tycker att skevhetskorrigeringen av fotot är otillfredsställande kan du även justera
textområdet manuellt.
Detta är endast tillgängligt för foton tagna i läget Dokument .

1

Gå till Galleri > Album > Kamera och peka sedan på fotot du vill justera.

2

Peka på

3

Dra i de fyra hörnen för att anpassa korrigeringsområdet. Peka sedan på
formar om fotot till en plan, rektangulär bild.

ovanför fotot.
. Din enhet

Ta foton med hög upplösning
Ta foton med hög upplösning
Ta foton med hög upplösning om du vill skriva ut dem eller visa dem på en stor skärm.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Hög upplösning.

2

Om du ser en valikon för hög upplösning (t.ex.

ovanpå sökaren) pekar du på ikonen

eller
efter dina önskemål.
och väljer
Valikonen för hög upplösning kan variera mellan olika enheter.
•

När du fotograferar statiska föremål eller landskap i väl upplysta miljöer kan du välja
för att ta foton av högre kvalitet. Det kan ta längre tid att ta fotot. Håll enheten
stadigt när du tar fotot.

•

Om du vill ta högupplösta foton snabbt väljer du

.

3

Rama in motivet i sökaren och peka sedan där du vill fokusera.
I läget Hög upplösning kan du inte zooma in eller ut eller justera bildförhållandet.

4

Peka på

för att ta ett foto.
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Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Pro-läge
Använda Pro-läget för att fotografera som ett proffs
Med Pro-läge kan du finjustera foton och videor och få full kontroll över ISO-känslighet,
fokusläge med mera när du fotograferar eller spelar in videor.
Använda Pro-läge för att ta foton

1

Öppna Kamera och välj läget Pro.

2

Sedan kan du:
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•

Justera läget för exponeringsmätning: Peka på M och välj ett läge för
exponeringsmätning.
Läge för exponeringsmätning Beskrivning
Mät ljuset i hela ramen. Användbart när du

Matris

fotograferar landskap.
Lägger mer betoning på ljusnivåer i mitten av

Mitten

skärmen. Användbart när du fotograferar porträtt.
Koncentrerar ljuset i ett litet område på skärmen,

Punkt
•

t.ex. motivets ögon.

Justera ISO-känsligheten: Peka på ISO och dra skjutreglaget.
Öka ISO-känsligheten i dåligt upplysta miljöer. I väl upplysta miljöer ska du sänka ISOkänsligheten för att undvika brus i bilden.

•

Justera slutartiden: Peka på S och dra skjutreglaget.
Slutartiden påverkar mängden ljus som får komma in i kameralinsen. När du
fotograferar stationära scener eller porträtt ska du sänka slutartiden. När du
fotograferar rörliga scener eller motiv ska du öka slutartiden.

•

Justera EV-exponeringskompensationen: Peka på EV och dra skjutreglaget.
Öka EV-värdet i dåligt upplysta miljöer och sänk EV-värdet i väl upplysta miljöer.

•

Justera fokusen: Peka på AF och välj ett fokusläge.
Fokusläge

•

Beskrivning

AF-S (enkelt)

Kan användas på stationära motiv.

AF-C (kontinuerligt)

Kan användas på rörliga motiv.

MF (manuellt)

Peka på motivet du vill fokusera på.

Justera färgstick: Peka på WB och välj ett läge.
Välj

när du använder kameran i starkt solljus. I dåligt upplysta miljöer väljer du
.

Peka på
•

för att justera färgtemperaturen.

Välj lagringsformat: Du kan spara fotot i JPG- eller RAW-format. RAW-formatet
registrerar fler detaljer och ger dig ett större urval av alternativ för efterbearbetning.
JPG-format, som kan vara i hög upplösning eller standard, kräver mindre
lagringsutrymme jämfört med RAW-format.
Peka på

för att välja ett lagringsformat.

Om du väljer RAW-format sparas foton du tar i RAW- och standardformat. Foton i
RAW-format sparas i RAW-fotoalbumet i Galleri.
•

Aktivera AF-assistentljus: För bättre fokus i miljöer med svagt ljus pekar du på

.
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3

Peka på slutarknappen för att ta ett foto.
Om du ändrar en specifik inställning i Pro-läge gör det ibland att andra inställningar
också ändras. Justera dem beroende på dina faktiska behov.

Använda Pro-läge för att spela in videor

1

I Pro-läget pekar du på
•

om du vill växla till videoläge. Sedan kan du:

Justera läget för exponeringsmätning: Peka på M och välj ett läge för
exponeringsmätning.
Läge för exponeringsmätning Beskrivning
Mät ljuset i hela ramen. Användbart när du

Matris

fotograferar landskap.
Lägger mer betoning på ljusnivåer i mitten av

Mitten

skärmen. Användbart när du fotograferar porträtt.
Koncentrerar ljuset i ett litet område på skärmen,

Punkt
•

t.ex. motivets ögon.

Justera ISO-känsligheten: Peka på ISO och dra skjutreglaget.
Öka ISO-känsligheten i dåligt upplysta miljöer. I väl upplysta miljöer ska du sänka ISOkänsligheten för att undvika brus i bilden.

•

Justera slutartiden: Peka på S och dra skjutreglaget.
Slutartiden påverkar mängden ljus som får komma in i kameralinsen. När du
fotograferar stationära scener eller porträtt ska du sänka slutartiden. När du
fotograferar rörliga scener eller motiv ska du öka slutartiden.

•

Justera EV-exponeringskompensationen: Peka på EV och dra skjutreglaget.
Öka EV-värdet i dåligt upplysta miljöer och sänk EV-värdet i väl upplysta miljöer.

•

Justera fokusen: Peka på AF och välj ett fokusläge.
Fokusläge

•

Beskrivning

AF-S (enkelt)

Kan användas på stationära motiv.

AF-C (kontinuerligt)

Kan användas på rörliga motiv.

MF (manuellt)

Peka på motivet du vill fokusera på.

Justera färgstick: Peka på WB och välj ett läge.
Välj

när du använder kameran i starkt solljus. I dåligt upplysta miljöer väljer du
.

Peka på

2

Peka på

för att justera färgtemperaturen.
för att starta inspelningen.
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Om du ändrar en specifik inställning i Pro-läge gör det ibland att andra inställningar
också ändras. Justera dem beroende på dina faktiska behov.

Spela in videor
Spela in videor

1

Öppna Kamera och välj läget Video.

2

Justera följande inställningar:
•

Zooma in eller ut: Nyp ihop eller sära på fingrarna i sökaren eller dra skjutreglaget för
zoom.

•

Fokus: Peka på den plats du vill fokusera på. Peka och håll kvar på sökaren för att låsa
exponeringen och fokuset.

•

Slå på eller stänga av blixten: Peka på
på eller på

, peka sedan på

för att behålla blixten

för att stänga av den.

När du använder frontkameran till att spela in videor kan du ställa in blixten på
(Alltid på) när det inte finns tillräckligt med ljus. Om du gör det ökar kameran
skärmens ljusstyrka för att lysa upp motivets ansikte.
•

Justera skönhetseffekten: Peka på

och dra i skjutreglaget för att justera

skönhetsinställningarna.
•

Justera videons upplösning och bildfrekvens: Gå till

> Videoupplösning och välj

önskad upplösning. En högre upplösning resulterar i en video med högre kvalitet och
större filstorlek.
Peka på Bildfrekvens för att välja en bildfrekvens.
•

Välj ett videoformat som sparar lagringsutrymme: Peka på

och aktivera Effektivt

videoformat.
När den här funktionen är aktiverad använder enheten ett videoformat som tar upp
mindre lagringsutrymme. Detta kan dock leda till att andra enheter inte kan spela upp
videon. Var försiktig när du väljer det här alternativet.
Inte alla enheter har stöd för de här funktionerna.

3

Peka på

för att starta inspelningen.

Under inspelning kan du peka och hålla kvar på
ett smidigt sätt.
Peka på

eller

för att zooma in eller ut på

om du vill ta ett foto medan du spelar in.
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4

Peka på

för att pausa inspelningen och på

för att avsluta inspelningen.

Aktivera justering av ljudvolymen med zoomnivån
När du spelar in en video kan enheten fokusera på ljudet från motivet du spelar in så att
ljudet höjs när du zoomar in.
Om du till exempel spelar in ett barn som sjunger på en scen, blir barnets röst tydligare när
du zoomar in på barnet.

1

Öppna Kamera och välj läget Video.

2

När du använder baksidekameran riktar du kameran mot motivet du vill spela in.

3

för att starta inspelningen. Zooma in på motivet genom att sära på fingrarna
Peka på
i sökaren eller dra skjutreglaget för zoom uppåt.
När kameran zoomar in blir det inspelade ljudet tydligare.

4

Peka på

för att avsluta inspelningen.

Gör inspelningar stadigare
När du spelar in och rör på dig samtidigt kan du aktivera Stadig bild för att minska
kameraskakningarna.

1

Öppna Kamera och välj läget Video.

2

Peka på

för att aktivera Stadig bild.

3

Peka på

för att starta inspelningen.

4

Peka på

för att pausa och peka på

för att avsluta inspelningen.

När Stadig bild är aktiverat är eventuellt vissa funktioner (till exempel zooma och justera
videoupplösning) inte tillgängliga.
Använda AI-filmeffekter för att spela in videor
Använd AI-filmeffekter för att lägga till en konstnärlig effekt i dina videor utan behov av
efterbehandling.

1

Öppna Kamera och välj läget Video.

2

Växla till baksidekameran, peka på

3

Gå till
> Videoupplösning och välj 21:9 för att ge din video en filmliknade karaktär.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

4

Peka på

för att starta inspelningen.

Peka på

under inspelningen för att ta ett foto med den valda specialeffekten.

eller

för att välja en specialeffekt.
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5

Peka på

för att avsluta inspelningen.

Spela in 4K UHD-videor
Din enhet har stöd för 4K Ultra HD (UHD)-videoinspelning.

1

Öppna Kamera och välj läget Video.

2

> Videoupplösning och välj [16:9] 4K.
Gå till
Skönhetsläge, filter och specialeffekter stöds inte i 4K och avaktiveras automatiskt när du
väljer 4K-upplösningen.

3

Gå tillbaka till skärmen Video och peka på

för att spela in en video.

En högre upplösning ger en video av högre kvalitet, men tar också upp mer
lagringsutrymme.

Spårningsbild
Ta Spårningsbilder
Med Spårningsbilder kan kameran följa motiven som spelas in så att de alltid är i mitten av
sökaren.

1

Öppna Kamera och välj läget Video.

2

Peka på

3

Rama in motivet i sökaren. Din enhet identifierar automatiskt spårningsbara motiv och

för att bekräfta att Spårningsbild är aktiverat.

visar ikonen
runt dem. Peka på en av ikonerna
för att börja spåra motivet.
Spårningsbild har stöd för personer, katter och hundar. Max. tre motiv kan spåras i
samma sökare.

4

för att starta inspelningen. Under inspelningen zoomar kameran automatiskt
Peka på
in och ut på motivet som spåras så att motivet alltid är i mitten av sökaren.
Du kan också peka på andra spårbara motiv i sökaren för att börja spåra dem.

5

Peka på

för att pausa och på

för att avsluta inspelningen.

Slowmotion-inspelning
Spela in videor i slowmotion
Använd läget Slowmotion för att fånga flyktiga ögonblick i detalj. Justera hastigheten för
slowmotion baserat på hur långsamt du vill att din video ska visas. Med högre hastighet blir
uppspelningen långsammare.
Tillgängliga hastigheter för slowmotion varierar beroende på enhet.
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•

256x: lämpligt för inspelning av skytte, explosioner eller andra extremt snabba actionscener.

•

128x eller 64x: lämpligt för inspelning av bollar som träffas och bilsport.

•

32x eller 16x: lämpligt för inspelning av bubblor som spricker och vatten som stänker.

•

8x eller 4x: lämpligt för inspelning av snabba rörelser vid inspelning, t.ex. dyka i vatten och
sparka på en fotboll. Du kan anpassa den totala inspelningslängden och längden på
slowmotion-delen.

Spela in videor i slowmotion i ljus och naturlig belysning för bästa resultat.
Spela in videor i Super slowmotion

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Slow motion.

2

Peka på
, välj en hastighet och se till att rörelsedetektering är aktiverad (
högst upp på skärmen).
Rörelsedetektering är inte tillgängligt för vissa hastigheter i slowmotion.

3

för att starta inspelningen. När
Rama in motivet inom sökaren och peka sedan på
kameran upptäcker ett rörligt objekt i sökaren spelar den automatiskt in en video i superslowmotion.

Om du vill spela in en video manuellt pekar du på
och pekar sedan på

bör visas

för att avaktivera rörelsedetektering

.

Spela in videor i slowmotion

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Slow motion.

2

och välj 4x eller 8x.
Peka på
Alternativet 8x är inte tillgängligt på alla enheter.

3

Peka på

för att starta inspelningen.

4

Peka på

för att avsluta inspelningen.

Spela in videor i slowmotion med frontkameran
Du kan använda frontkameran för att spela in selfie-videor i slowmotion, till exempel ditt hår
som blåser i vinden.

1

Gå till Kamera > Mer, välj läget Slow motion och peka sedan på
frontkameran.

2

Om funktionen finns på din enhet pekar du på
slowmotion.

3

Peka på

för att växla till

och välj sedan en hastighet för

för att starta inspelningen.
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4

Peka på

för att avsluta inspelningen.

Justera slowmotion-delen i slowmotion-videor
I en slowmotion-video kan du ändra vilken del av den du vill spela upp i slowmotion.
Den här funktionen är endast tillgänglig för slowmotion-videor inspelade i 4x eller 8x.
Alternativet 8x är inte tillgängligt på alla enheter.

1

Gå till Galleri > Album > Kamera och välj en slowmotion-video.

2

för att spela upp videon. Peka på videon under uppspelning för att visa
Peka på
redigeringsområdet.

3

Dra skjutreglagen för att justera den del du vill spela upp i slowmotion.
Andra delar av videon spelas upp i normal hastighet.

4

Gå till

> Spara slowmotion-fil för att spara dina redigeringar.

För det bästa resultatet vid delning ska du dela slowmotion-videorna med dina
redigeringar sparade.

Fotografering i tidsintervall
Använd Intervallfoto för att skapa en kort video
Du kan använda Intervallfoto för att ta bilder långsamt under flera minuter eller till och med
timmar och sedan kondensera dem till en kort video. Detta gör att du kan fånga
förändringens skönhet – blommor som blommar, moln som driver med mera.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Intervall.

2

Placera enheten i position. För mindre kameraskakningar kan du använda ett stativ för att
göra enheten stabilare.

3

Peka på

för att börja spela in och peka sedan på

för att avsluta inspelningen.

Den inspelade videon sparas automatiskt i Galleri.
Ta foton med Intervallfoto med anpassade inställningar
Som standard använder läget Intervall förinställda inställningar. Om du vill anpassa
inställningarna pekar du på Auto. Sedan kan du:
•

Peka på

för att justera inspelningshastigheten. Spela till exempel in billjusspår i 15x

eller blommor som blommar i 1 800x.
En video som spelas in med högre hastighet spelas upp snabbare.
•

Peka på

för att ange inspelningens varaktighet.

•

Peka på

för att justera mätningsläge, slutartid, ISO etc.
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•

Peka på
på

för att börja spela in. Om inspelningens varaktighet inte har ställts in pekar du

för att avsluta inspelningen.

Läget Dubbelvy
Spela in videor med Dubbelvy
I läget Dubbelvy kan du fånga två olika perspektiv på en gång genom att spela in oberoende
på två kameror – med både front- och baksidekamerorna eller bara baksidekamerorna –
istället för en. När front- och baksidekamerorna används visar dubbelvyn vad som spelas in
av frontkameran och baksidekameran sida vid sida. När två baksidekameror används visar
dubbelvyn en panoramabild och en närbild av mitten av det som spelas in.
Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Dubbelvy.

2

Rama in motivet i sökaren.
•

Om du vill ta bilder från front- och baksidekamerorna pekar du på

. Du kan nypa

ihop eller sära på fingrarna på baksidekamerans bild för att justera zoomnivån. Peka
på skärmen två gånger för att växla bildernas position.
Peka på

för att aktivera Bild i bild-läget. Sedan kan du peka på det lilla fönstret

två gånger för att växla bildernas position, eller dra fönstret till valfri position. Peka på
för att gå tillbaka till delat skärmläge.
•

Om du bara vill använda baksidekamerorna för inspelning med dubbelvy pekar du på
för att växla till baksidekameran. En panoramavy och en närbild av panoramats
center visas i delat skärmläge i sökaren.
Du kan justera zoomnivån genom att nypa ihop eller sära på fingrarna på närbilden.
Peka på skärmen två gånger för att växla närbildens och panoramabildens position.

3

Peka på

för att börja spela in och peka på

för att sluta spela in.

Berättelseskapare
Berätta din historia i läget Berättelseskapare
I läget Berättelseskapare kan du välja en mall och följa instruktionerna för att skapa en
fängslande historia med kameran utan att behöva fokusera eller zooma manuellt.

1

Gå till Kamera > Mer och välj läget Berättelseskapare.
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2

Peka på en mall för att förhandsgranska effekten. Peka på

3

Din enhet instruerar dig att ta flera foton. Innan du tar fotot visar sökaren effekten för
varje bild. Peka på
Peka på

för att börja.

för att stänga förhandsgranskningen.

för att starta inspelningen. Din enhet tar hand om fokus och zoom i sökaren.

När den förinställda tiden har gått stoppar enheten inspelningen. Du kan peka på
och spela in nästa inspelning tills alla inspelningar är inspelade.

4

Avsluta kameran för att spela in en annan scen. Enheten sparar dina inspelningar
automatiskt. När du går tillbaka till läget Berättelseskapare kan du fortsätta med den
sparade inspelningen (endast inspelningar från den senaste gången sparas).

5

När du är färdig fogar din enhet automatiskt ihop inspelningarna och skapar ett
videoklipp med musik. Om det finns någon inspelning som du inte är nöjd med kan du
peka på inspelningens förhandsgranskningsram och sedan peka på
instruktionerna på skärmen för att göra en ny inspelning.
Om du är missnöjd med samtliga inspelningar pekar du på
spela in igen.

6

När du är klar pekar du på

och följa

för att ta bort alla och

för att exportera videon till albumet Videor.

Leicafärger
Använda Leicafärger

1

Öppna Kamera och kontrollera att baksidekameran används.

2

Peka på

3

Peka på slutarknappen för att ta ett foto eller starta en videoinspelning.

och välj sedan Leica stdt, Leica tydl. eller Leica utj..

Inte alla kameramodeller har stöd för Leicafärger.

Filter
Använda filter för foton eller videor

1

Öppna Kamera och välj läget Foto eller Video.

2

Peka på

eller

för att välja ett filter och förhandsgranska effekten.

Vissa enheter har inte ikonen

3

.

Peka på slutarknappen för att ta ett foto eller starta en videoinspelning.
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Justera kamerainställningar
Justera kamerainställningar
Du kan justera kamerainställningarna för att ta foton och videor snabbare.
Följande funktioner är eventuellt inte tillgängliga i vissa kameralägen.
Justera bildförhållandet
Gå till Kamera >

> Bildförhållande och välj ett bildförhållande.

Funktionen är inte tillgänglig i vissa lägen.
Aktivera platstagg
Aktivera Platstagg för att tagga din plats i foton och videor.
Svep uppåt på ett foto eller en video i Galleri för att visa platsen.
Lägga till vattenstämplar med enheten
Aktivera Lägg till vattenstämpel. Foton och videor som tas med baksidekameran får en
vattenstämpel med enheten.
Vissa enheter stöder inte att vattenstämpel med enheten läggs till i videor.
Använda rutnät som hjälpmedel för att komponera dina foton
Använd rutnät som hjälpmedel för att ställa in den perfekta bilden.

1

Aktivera Rutnät för kamera. Rutnätslinjer visas sedan i sökaren.

2

Placera fotots motiv i en av korspunkterna och peka sedan på slutarknappen.

Använda spegelreflektion
När du använder frontkameran pekar du på

för att aktivera eller avaktivera Spegelbild.

När Spegelbild är aktiverat visas bilden så som du ser dig själv i sökaren istället för omvänd.
När Spegelbild är avaktiverat vänds bilden så att den är motsatsen till vad du ser i sökaren.
Slå av slutarljudet
Aktivera Ljud av för att slå av ljudet för kamerans slutarknapp.
Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder och regioner.
Fånga leenden
Aktivera Fånga leenden. Kameran tar en bild automatiskt när den upptäcker ett leende i
sökaren.
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Använda Horisontal nivå för bättre kompositioner
Aktivera Horisontal nivå för att visa en horisontal riktlinje i sökaren.
När den prickade linjen överlappar den fasta linjen, indikerar den att kameran är parallell
med den horisontala nivån.

Hantera Galleri
Visa foton och videor
I Galleri kan du visa, redigera och dela dina foton och videor samt bläddra bland klippen som
genererats automatiskt från dem.
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Visa efter fotograferingstid
Öppna Galleri. På fliken Foton nyp ihop på skärmen för att växla till månadsvyn och sära på
fingrarna för att växla till den dagliga vyn.
Du kan även dra i styrkulan på kanten för att visa tiden.
Visa efter album
Du kan visa foton och videor efter album i fliken Album.
Vissa foton och videor lagras i standardalbum. Videor som spelats in med kameran visas till
exempel i albumet Kamera. Skärmdumpar och skärminspelningar sparas i albumet
Skärmbilder.
Visa efter kategori
Galleri sorterar intelligent bilder efter kategorier, så att du snabbt kan gå igenom stora
album efter kategori.
Peka på ett kategorialbum på fliken Upptäck (t.ex. mat, porträtt eller landskap) för att visa
foton i det albumet.
Visa detaljer om foton och videor

1

I Galleri peka på ett foto eller en video för att visa det eller den i helskärmsläge. Peka på
skärmen igen för att dölja menyn.

2

I helskärmsläge pekar du på
för att visa detaljer om fotot eller videon, t.ex. sökvägen
till lagringsutrymmet, upplösning och storlek.

Visa foton eller videor på andra enheter än din enhet
Med Bläddra på flera enheter kan du bläddra och söka efter foton och videor sparade på
andra telefoner och surfplattor.
•

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder och regioner.

•

Kontrollera att batterinivån på din enhet är över 10 % innan du använder den här
funktionen.

1

Anslut din enhet och målenheten till samma router eller personliga trådlösa surfzon,
logga in på samma HUAWEI-ID och aktivera Bluetooth på båda enheterna. De två
enheterna ansluter sedan automatiskt till varandra.

2

Gå till Inställningar > Fler anslutningar > Samarbete över flera enheter och kontrollera
att Galleri över flera enheter och Samarbete över flera enheter (om det visas) är
aktiverade.
Om enheten inte har växeln Samarbete över flera enheter indikerar det att den inte har
stöd för funktionen.

3

När anslutningen är konfigurerad visas fliken Övriga enheter under Galleri > Album.

4

Peka på fliken Övriga enheter för att visa anslutna enheter. Du kan:
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•

Bläddra bland foton eller videor på de anslutna enheterna: Peka på en ansluten enhet
för att visa album sparade på den enheten.

•

Söka efter foton: På fliken Album anger du ett nyckelord (t.ex. ”mat” eller ”landskap”).
Sökresultaten visas på enheten.

•

Spara objekt från andra enheter på din enhet: Peka på målenheten, peka och håll kvar
för att välja foton eller videor och peka sedan på

.

De sparade objekten visas i Galleri > Album > Från andra enheter.
Avaktivera den här funktionen genom att avaktiverar Samarbete över flera enheter.

Söka snabbt efter foton i Galleri
Hitta ett foto snabbt genom att söka med nyckelord i Galleri.

1

Öppna Galleri och peka sedan i sökrutan högst upp.

2

Ange ett nyckelord (t.ex. ”mat”, ”landskap” eller ”blomma”).

3

Foton relaterade till det nyckelordet samt föreslagna nyckelord visas. Peka på ett
föreslaget nyckelord eller ange fler nyckelord för mer exakta resultat.

Redigera foton och videor
Galleri erbjuder ett brett utbud av redigeringsfunktioner för foton och videor.
Grundläggande redigering

1

Öppna Galleri, peka på miniatyren för det foto du vill redigera och peka sedan på
att komma åt redigeringsfunktionerna.
•

för

Beskära och rotera: Peka på Beskär, välj en ram och dra sedan rutnätet eller rutnätets
hörn för att välja vilken del du vill behålla.
Rotera fotot genom att peka på Beskär och dra vinkelhjulet till önskad orientering.
Rotera fotot 90 grader genom att peka på

. Spegelvänd fotot genom att peka på

.
•

Lägga till en filtereffekt: Peka på Filter för att välja ett filter.

•

Justera fotoeffekter: Peka på Justera för att justera fotots ljusstyrka, kontrast, mättnad
och andra aspekter.

•

Övrigt: Peka på Mer för att redigera fotot på andra sätt, t.ex. färgstänk, oskärpa,
klottra eller textelement.

2

Peka på

eller

för att spara dina redigeringar.

Lägga till etiketter i foton

1

Peka på ett foto i Galleri och gå sedan till

> Mer > Etiketter.
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2

Välj den typ av etikett du vill lägga till, t.ex. Tid, Väder eller Stämning.

3

Välj en etikett och dra i den för att ändra dess position. Du kan även redigera texten på
vissa typer av etiketter.

4

Peka på

för att spara dina redigeringar och peka på

för att spara fotot.

Pixelera foton

1

Peka på ett foto i Galleri och gå sedan till

2

Välj en mosaikstil och storlek för att täcka över delar av fotot.

3

Ta bort mosaiken genom att peka på Suddgummi och radera det från fotot.

4

Peka på

> Mer > Mosaik.

för att spara dina redigeringar och peka på

för att spara fotot.

Byta namn på foton

1

Peka på miniatyren av fotot du vill byta namn på i Galleri.

2

Gå till

3

Peka på OK.

> Byt namn och ange ett nytt namn.

Kollage
Du kan använda kollagefunktionen i Galleri för att snabbt kombinera flera foton i ett för
enklare delning.

1

Du kan komma åt kollagefunktionen på följande sätt:
•

I fliken Upptäck pekar du på Skapa kollage, väljer önskade foton och pekar sedan på
Skapa.

•

På fliken Foton eller Album pekar och håller du kvar för att välja önskat foto och går
sedan till

2

> Kollage.

Välj en mall. Sedan kan du:
•

Omplacera ett foto: Peka och håll kvar på fotot och dra det till en annan position.

•

Justera delen av ett foto som visas: Svep på fotot eller nyp ihop eller sära på fingrarna
så att endast den önskade delen visas i rutnätet.

•

Rotera ett foto: Peka på fotot och peka sedan på

för att rotera det eller på

för

att vända på det.
•

Lägga till eller ta bort kanter: Som standard visas kanter mellan foton och längs med
rutnätskanter. Ta bort dem genom att peka på Ram.

3

Peka på
för att spara kollaget.
Visa det sparade kollaget genom att gå till Album > Kollage.
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Redigera videor
•

Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.

•

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

1

Gå till Galleri > Album och peka på videon du vill redigera.

2

Peka på

för att visa skärmen för videoredigering, där du kan:

•

Välja ett tema: Peka på Mall och välj ett förinställt tema.

•

Redigera klippen: Peka på Redigera, peka sedan på tidslinjen och dra skjutreglagen i
båda ändarna för att beskära videon till önskad längd.

•

Lägga till en övergång: Peka på Redigera, svep på tidslinjen för att placera
uppspelningspositionen där du vill lägga till övergången och peka på Klipp. Peka
sedan på

på tidslinjen för att lägga till en övergång.

Om du lägger till flera klipp kan du välja att applicera övergångarna för alla.
•

Sortera klippen: När klipp delas kan du peka och hålla kvar på en sektion och dra den
för att visa den tidigare eller senare i videon.

•

Ändra bildrutan: I Redigera pekar du på Ram och väljer en bildruta.

•

Exportera en bildruta: I Redigera placerar du uppspelningspositionen på bildrutan du
vill exportera som en stillbild och pekar sedan på Exportera bildruta.

•

Radera ett klipp: I Redigera klipper du före och efter de klipp du vill radera och pekar
sedan på Radera.

•

Tillämpa ett filter: Peka på Filter och välj ett filter. Dra i skjutreglaget för att justera
filtereffekten.

•

Redigera bakgrundsmusik: Peka på Musik och peka sedan på Lägg till musik för att
välja bland förinställd bakgrundsmusik eller lokalt sparad musik. Du kan också peka på
Extrahera ljud för att extrahera ljud från en video.
Sedan kan du: Peka på Volym för att justera volymen på originalljudet eller
bakgrundsljudet; peka på Tona för att tona in eller tona ut bakgrundsmusiken;
extrahera eller radera ljud genom att klippa före och efter ljudklippet vars ljud du vill
extrahera eller radera, välj klippet och dra det sedan till önskad plats eller peka på
Radera.

•

Redigera intro och outro: Peka på Text för att välja intro- och outroeffekter.
Du kan redigera textstilen i introt och lägga till en etikett i outrot.

3

för att förhandsgranska och
för att spara videon.
När du är klar pekar du på
När du sparar videon kan du ange videons upplösning efter behov.

Dela foton och videor
Foton och videor i Galleri kan delas på flera olika sätt:
80

Kamera och galleri
•

Dela ett enda foto eller en enda video: Peka på fotot eller videon och peka sedan på

•

Dela flera foton eller videor: Peka och håll kvar för att välja flera foton och videor i ett
album och peka sedan på

.

.

Dela dina foton på ett säkert sätt
Innan du skickar ett foto kan du välja att radera känslig information som plats, tid och
kameraspecifikationer.

1

Öppna Galleri.

2

Välj ett eller flera foton och peka på

3

Peka på växeln för sekretess högst upp till vänster på skärmen. I dialogrutan
Sekretessalternativ som visas slår du på växlarna Ta bort fotoinfo och Ta bort platsinfo,
och pekar sedan på OK.

.

Om Platstagg var avaktiverad när ett foto togs, visas inte växeln Ta bort platsinfo i
dialogrutan Sekretessalternativ när du delar fotot.

Organisera album
Organisera foton och videor i album så att du enkelt kan gå igenom dem.
Lägga till album

1

Gå till Galleri > Album.

2

Peka på

3

Välj de foton eller videor du vill lägga till och flytta eller kopiera dem sedan till albumet.

, ge albumet ett namn och peka sedan på OK.

Sortera album

1

Gå till Galleri > Album >

2

bredvid ett album till önskad position. Peka på Återställ för att återställa
Dra
albumen till standardordningen.

och peka på Sortera album.

Flytta foton och videor

1

Öppna ett album och peka och håll kvar för att välja foton och videor som du vill flytta
på.

2

Peka på

3

När objekten flyttas finns de inte längre kvar i det ursprungliga albumet.

> Flytta och välj önskat album.

Albumen Alla foton och Videor visar alla foton och videor som är lagrade på enheten.
Att flytta objekt mellan album påverkar inte vyn i dessa album.
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Radera foton och videor
Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill radera och gå sedan till

> Ta bort.

Några förinställda album, t.ex. albumen Alla foton, Mina favoriter, Videor och Kamera,
kan inte raderas.
Raderade foton och videor flyttas tillfälligt till albumet Nyligen raderade innan de raderas
permanent efter 30 dagar.
För att manuellt radera ett foto eller en video permanent pekar du och håller kvar på
miniatyren i albumet Nyligen raderade, och går sedan till

> Ta bort.

Återställa raderade foton och videor
Peka och håll kvar för att välja de objekt du vill återställa i albumet Nyligen raderade och
peka sedan på

för att återställa dem till sina ursprungliga album.

Om det ursprungliga albumet har raderats skapas ett nytt album.
Lägga till foton eller videor i favoriter
Öppna ett foto eller en video och peka sedan på

.

Objektet visas i både det ursprungliga albumet och albumet Mina favoriter.
Blockera album
Blockera tredje parts appalbum för att förhindra dem från att visas i Galleri.

1

I listan Övriga pekar du på det album som du vill blockera.

2

visas högst upp indikerar det att albumet kan blockeras. Öppna
Om
Blockerade album kan endast visas i Filer.

3

Om du vill avblockera ett album öppnar du listan Övriga, pekar på Visa blockerade
album och pekar sedan på Avblockera bredvid albumet.

> Blockera.

Endast vissa album i Övriga kan blockeras.
Dölja album
Du kan dölja foton och videor i Galleri för att hålla dem privata.
På fliken Album pekar du på ett album, pekar och håller kvar på de foton och videor som du
vill dölja och går sedan till

> Dölj > OK.

De valda fotona och videorna döljs nu. Sedan kan du:
> Dolda föremål för att visa de dolda fotona och videorna.

•

På fliken Album går du till

•

I Dolda föremål pekar och håller du kvar för att välja foton och videor och pekar sedan på
Visa.
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Dessa foton och videor återställs till de ursprungliga albumen.

Golden Snap
Piffa upp foton med Golden Snap
Du kan ta bättre bilder med AI-drivna Golden Snap, som hjälper dig att snabbt avlägsna
oönskade reflektioner och suddighet från foton, räta ut foton eller ta bort skuggor i foton av
dokument.
Om du har tagit en rörlig bild kan du också använda Golden Snap för att ta bort
förbipasserande.
Gör ljusare, ta bort dimma och räta ut dina foton

1

Öppna Galleri, peka på ett foto och peka sedan på

2

Peka på Smart för att komma åt skärmen för smart redigering. Sedan kan du:
•

.

Genomföra automatisk optimering med en pekning: Peka på Auto för att enheten ska
optimera fotot intelligent.

•

Ta bort reflektioner: Peka på Ta bort reflektion. Enheten detekterar och tar bort
reflektioner i fotot automatiskt.

•

Göra fotot ljusare: Peka på Öka ljusstyrka.

•

Ta bort suddighet: Peka på Skarpare. Enheten detekterar och tar bort suddighet i fotot
automatiskt.

•

Räta ut fotot: Peka på Räta ut. Enheten kontrollerar automatiskt om fotot lutar (t.ex.
om horisontallinjen i bakgrunden lutar) och korrigerar lutningen.
Om du vill tillämpa fler än en av ovannämnda funktioner i fotot måste du spara fotot
varje gång du tillämpar en funktion.

3

Peka på
och följ instruktionerna på skärmen för att spara fotot till samma album som
originalfotot.

Ta bort förbipasserande i rörliga bilder
Funktionerna nedan är inte tillgängliga på alla enheter.

1

Öppna Galleri, peka på den rörliga bilden som du vill redigera och peka sedan på

2

Peka på Smart för att öppna skärmen för smart redigering. Sedan kan du:
•

.

Ställa in omslaget: Enheten rekommenderar de tre bästa bildrutorna, som indikeras
med kronikoner. Välj önskad bildruta och peka på Ställ in som omslag för att ställa in
den som omslag, vilket indikeras med en prick ovanför bildrutan.

•

Ta bort förbipasserande: När du har ställt in omslaget pekar du på

. Enheten

identifierar förbipasserande automatiskt och tar bort dem från fotot.
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Den här funktionen har endast stöd för att ta bort förbipasserande som är helt i
bildrutan när bilden tas.
•

Andra smarta redigeringsfunktioner: När du har ställt in omslaget kan du peka på
Auto, Ta bort reflektion eller Skarpare för att genomföra automatisk optimering, ta
bort reflektioner och ta bort suddighet.
Om du vill tillämpa fler än en av ovannämnda funktioner i fotot måste du spara
fotot varje gång du tillämpar en funktion.

3

När du är klar pekar du på
och följer instruktionerna på skärmen för att spara fotot
till samma album som originalfotot.

4

Om du vill spara bilden som en stillbild pekar du på
och pekar sedan på

, väljer ett annat läge än Smart

. Omslagsbildrutan sparas då som en stillbild.

Retuschera foton av dokument
Om det finns skuggor i ett foto av ett dokument kan du använda funktionen Retuschera
dokument i Galleri för att ta bort dem.
Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.

1

Öppna Galleri, peka på ett foto i ett dokument och peka sedan på

2

Gå till Smart > Retuschera dokument. Enheten tar bort skuggorna.

3

och följ instruktionerna på skärmen för att spara fotot till samma album som
Peka på
originalfotot.

.

Dokument
Om ett foto av ett dokument är skevt kan du använda funktionen Dokument i Galleri för att
räta ut fotot.

1

Öppna Galleri, peka på ett foto i ett dokument och peka sedan på

2

Gå till Smart > Dokument och dra i de fyra hörnen för att välja det område du vill räta
ut.

3

Peka på

4

och följ instruktionerna på skärmen för att spara fotot till samma album som
Peka på
originalfotot.

.

. Enheten rätar ut det valda området.

Smart fotokategorisering
Smart fotokategorisering
Galleri sorterar automatiskt dina foton i kategorier som porträtt, platser och landskap, så att
du snabbt kan hitta det du letar efter.
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Gå till Galleri > Upptäck för att visa dina foton organiserade i kategorier.
Om du vill ta bort ett foto från ett album pekar du och håller kvar för att välja fotot och
pekar sedan på

(eller

för porträtt).

Inte alla foton kan tas bort från kategorialbumen.
Visa och ställa in Personalbum
När du har tagit tillräckligt med foton skapar Galleri automatiskt Personalbum för enskilda
personer eller grupper genom att identifiera ansikten i dina foton. Detta görs när enheten
laddas och skärmen är av.
Du kan namnge dessa Personalbum och ställa in personernas relation till dig.
Gruppfotoalbum kräver ett specifikt antal foton som innehåller 2 till 10 ansikten som redan
har namngetts i Personalbum.

1

Gå till Galleri > Upptäck och visa genererade Personalbum.

2

Peka på ett album, gå till
Mamma).

> Redigera och ställ in namn och relation (t.ex. Baby eller

När du är klar kan du hitta Personalbum genom att ange namnet eller relationen i sökfältet.

Huawei Vlog-redigerare
Skapa en vlogg med foton och videor
Du kan snabbt skapa en vlogg med musik av foton och videor på din enhet. Snygga till den
med extra filter, övergångar och intron eller outron.

1

•

Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.

•

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Öppna Galleri. Gör sedan något av följande:
•

Gå till Upptäck > Ny video, välj foton och videor och peka sedan på Skapa.

•

På fliken Foton eller Album pekar och håller du kvar på foton och videor och går
sedan till

2

> Video.

Enhet skapar automatiskt en vlogg för vilken du kan:
•

Välja ett tema: Peka på Mall och välj ett förinställt tema.

•

Redigera klippen: Peka på Redigera, peka sedan på tidslinjen och dra skjutreglagen i
båda ändarna för att beskära videon till önskad längd eller justera hur länge ett foto
visas.

•

Sortera klippen: Peka och håll kvar på ett klipp och dra det sedan till önskad plats.
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•

Lägga till en övergång: Peka på

mellan klipp för att välja en övergång. Du kan

också peka på Redigera, svepa på tidslinjen för att placera uppspelningspositionen där
du vill lägga till övergången och peka på Klipp. Peka sedan på

på tidslinjen för att

lägga till en övergång.
Om du lägger till flera klipp kan du välja att applicera övergångarna för alla.
•

Ändra bildrutan: I Redigera pekar du på Ram och väljer en bildruta.

•

Exportera en bildruta: I Redigera placerar du uppspelningspositionen på bildrutan du
vill exportera som en stillbild och pekar sedan på Exportera bildruta.

•

Radera ett klipp: Välj ett klipp och peka sedan på Radera. Du kan också peka på
Redigera, klippa före och efter de klipp du vill radera och sedan peka på Radera.

•

Tillämpa ett filter: Peka på Filter och välj ett filter. Dra i skjutreglaget för att justera
filtereffekten.

•

Redigera bakgrundsmusik: Peka på Musik och peka sedan på Lägg till musik för att
välja bland förinställd bakgrundsmusik eller lokalt sparad musik. Du kan också peka på
Extrahera ljud för att extrahera ljud från en video.
Sedan kan du: Peka på Volym för att justera volymen på originalljudet eller
bakgrundsljudet; peka på Tona för att tona in eller tona ut bakgrundsmusiken;
extrahera eller radera ljud genom att klippa före och efter ljudklippet vars ljud du vill
extrahera eller radera, välj klippet och dra det sedan till önskad plats eller peka på
Radera.

•

Redigera intro och outro: Peka på Text för att välja intro- och outroeffekter.
Du kan redigera textstilen i introt och lägga till en etikett i outrot.

3

När du är klar pekar du på

för att förhandsgranska och

för att exportera videon.

Dela Huawei Vlogs

1

Gå till Galleri > Album > Video Editor där du kan se alla dina exporterade videor.

2

Peka och håll kvar för att välja de videor du vill dela och peka sedan på

.

Skapa videor med mallar
Med funktionen Skapa berättelse kan du lägga till flera videor i en förinställd mall med
övergångar, bakgrundsmusik och andra specialeffekter.

1

Gå till Galleri > Upptäck och peka på Skapa berättelse.

2

Peka på en mall för att förhandsgranska hur den ser ut och peka på Skapa video för att
börja skapa.

3

Följ instruktionerna på skärmen för att välja flera videor och peka sedan på Skapa.

4

Enheten visar förhandsgranskningen. Du kan peka på Filter för att ändra filtret eller peka
på Outro för att lägga till ett outro.
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Om du inte är nöjd med något av klippen pekar du på klippet i Redigera och pekar sedan
på

5

för att välja ett annat klipp eller pekar på Ersätt för att välja en annan video.

Peka på

för att spara videon.

Huawei Vlogs
Visa, redigera och dela videor från personalbum
Galleri skapar automatiskt personalbum genom att identifierare ansikten i foton.
Visa, redigera och dela videor som skapats i dessa personalbum.
Visa videor från personalbum

1

Gå till Galleri > Upptäck och peka på ett personalbum.

2

Peka på

på albumets omslag.

Redigera videor från personalbum
Använd specialeffekter, filter och bakgrundsmusik för att få dina videor att sticka ut.

1

•

Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.

•

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Peka på
videon.

för att spela upp videon. Under uppspelning pekar du på

för att redigera

•

Välja ett tema: Peka på Mall och välj ett förinställt tema.

•

Redigera klippen: Peka på Redigera, peka sedan på tidslinjen och dra skjutreglagen i
båda ändarna för att beskära videon till önskad längd.

•

Sortera klippen: Peka och håll kvar på ett klipp och dra det sedan till önskad plats.

•

Lägga till en övergång: Peka på

mellan klipp för att välja en övergång. Du kan

också peka på Redigera, svepa på tidslinjen för att placera uppspelningspositionen där
du vill lägga till övergången och peka på Klipp. Peka sedan på

på tidslinjen för att

lägga till en övergång.
Om du lägger till flera klipp kan du välja att applicera övergångarna för alla.
•

Ändra bildrutan: I Redigera pekar du på Ram och väljer en bildruta.

•

Exportera en bildruta: I Redigera placerar du uppspelningspositionen på bildrutan du
vill exportera som en stillbild och pekar sedan på Exportera bildruta.

•

Radera ett klipp: Välj ett klipp och peka sedan på Radera. Du kan också peka på
Redigera, klippa före och efter de klipp du vill radera och sedan peka på Radera.
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Tillämpa ett filter: Peka på Filter och välj ett filter. Dra i skjutreglaget för att justera

•

filtereffekten.
Redigera bakgrundsmusik: Peka på Musik och peka sedan på Lägg till musik för att

•

välja bland förinställd bakgrundsmusik eller lokalt sparad musik. Du kan också peka på
Extrahera ljud för att extrahera ljud från en video.
Sedan kan du: Peka på Volym för att justera volymen på originalljudet eller
bakgrundsljudet; peka på Tona för att tona in eller tona ut bakgrundsmusiken;
extrahera eller radera ljud genom att klippa före och efter ljudklippet vars ljud du vill
extrahera eller radera, välj klippet och dra det sedan till önskad plats eller peka på
Radera.
Redigera intro och outro: Peka på Text för att välja intro- och outroeffekter.

•

Du kan redigera textstilen i introt och lägga till en etikett i outrot.

2

När du är klar pekar du på

för att förhandsgranska och

för att exportera videon.

Dela videor från Personalbum
Gå till Galleri > Album > Video Editor där du kan se alla dina exporterade videor.
Peka och håll kvar för att välja videor du vill dela och peka sedan på

.

Höjdpunkter
Höjdpunkter
Galleri skapar automatiskt Höjdpunkter-album från dina bästa foton och videor baserat på
information om tid, plats och tema, och skapar till och med ett kort videoklipp så att du kan
återuppleva goda minnen omedelbart.
och aktiverar Platstagg.

•

Om du vill börja använda Höjdpunkter går du till Kamera >

•

Höjdpunkter-album skapas automatiskt när enheten laddas och är ansluten till ett Wi-Fi,
skärmen är avstängd och batteriet är minst 50 % laddat. Processen kan ta en stund.

Visa Höjdpunkter-videor

1

Gå till Galleri > Höjdpunkter och peka på ett album.

2

Peka på

för att spela upp videon.

Redigera en Höjdpunkter-video

1

•

Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.

•

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

När du spelar upp en Höjdpunkter-video pekar du på

för att redigera den:
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•

Välja ett tema: Peka på Mall och välj ett förinställt tema.

•

Redigera klippen: Peka på Redigera, peka sedan på tidslinjen och dra skjutreglagen i
båda ändarna för att beskära videon till önskad längd eller justera hur länge ett foto
visas.

•

Sortera klippen: Peka och håll kvar på ett klipp och dra det sedan till önskad plats.

•

Lägga till eller ändra övergången: Peka på

mellan klipp för att ändra övergången.

Du kan också peka på Redigera, svepa på tidslinjen för att placera
uppspelningspositionen där du vill lägga till övergången och peka på Klipp. Peka
sedan på

på tidslinjen för att lägga till en övergång.

•

Ändra bildrutan: I Redigera pekar du på Ram och väljer en bildruta.

•

Exportera en bildruta: I Redigera placerar du uppspelningspositionen på bildrutan du
vill exportera som en stillbild och pekar sedan på Exportera bildruta.

•

Radera ett klipp: Välj ett klipp och peka sedan på Radera. Du kan också peka på
Redigera, klippa före och efter de klipp du vill radera och sedan peka på Radera.

•

Tillämpa ett filter: Peka på Filter och välj ett filter. Dra i skjutreglaget för att justera
filtereffekten.

•

Redigera bakgrundsmusik: Peka på Musik och peka sedan på Lägg till musik för att
välja bland förinställd bakgrundsmusik eller lokalt sparad musik. Du kan också peka på
Extrahera ljud för att extrahera ljud från en video.
Sedan kan du: Peka på Volym för att justera volymen på originalljudet eller
bakgrundsljudet; peka på Tona för att tona in eller tona ut bakgrundsmusiken;
extrahera eller radera ljud genom att klippa före och efter ljudklippet vars ljud du vill
extrahera eller radera, välj klippet och dra det sedan till önskad plats eller peka på
Radera.

•

Redigera intro och outro: Peka på Text för att välja intro- och outroeffekter.
Du kan redigera textstilen i introt och lägga till en etikett i outrot.

2

När du är klar pekar du på

för att förhandsgranska och

för att exportera videon.

Ändra omslaget för Höjdpunkter-album

1

I fliken Höjdpunkter pekar du på ett album.

2

Gå till

> Ändra omslag, välj ett foto och peka sedan på

.

Dela Höjdpunkter-videor
Du kan dela Höjdpunkter-videor som foton eller videor.
Dela Höjdpunkter-videor som videor

1

Gå till Galleri > Album > Video Editor där du kan se alla dina exporterade videor.
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2

Peka och håll kvar för att välja de videor du vill dela och peka sedan på

.

Dela Höjdpunkter-videor som foton
Peka på Höjdpunkter-albumet du vill dela och gå sedan till

> Dela. Följ instruktionerna

på skärmen för att dela det skapade fotot.
Du kan även dela fotot under Galleri > Album > Kollage, där foton skapade för
Höjdpunkter-videor sparas som standard.
Lägga till eller ta bort foton och videor från Höjdpunkter-album

1

I fliken Höjdpunkter pekar du på ett album.

2

Sedan kan du:
•

Lägga till foton eller videor: Peka på
på

•

, välj objektet du vill lägga till och peka sedan

.

Ta bort foton eller videor: Peka och håll kvar för att välja foton eller videor du vill ta
bort, peka på

och peka sedan på Ta bort.

Byta namn på Höjdpunkter-album

1

I fliken Höjdpunkter pekar du på ett album.

2

Gå till

> Byt namn och ange ett nytt namn.

Radera Höjdpunkter-album

1

I fliken Höjdpunkter pekar du på ett album.

2

Gå till

> Ta bort och peka på Ta bort.
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Grundläggande om appar
Hitta en installerad app
Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökfältet och ange appens namn. När
appikonen hittas pekar du på

bredvid namnet.

Avinstallera en app
Du kan avinstallera en app på ett av följande sätt:
•

När du använder startsidan med stilen Standard pekar du och håller kvar på appikonen på
startsidan, pekar på Avinstallera och följer instruktionerna.

•

När du använder startsidan med stilen Låda pekar du och håller kvar på appikonen i lådan,
pekar på Avinstallera och följer instruktionerna.

•

Gå till Inställningar > Appar > Appar, peka på appen och peka sedan på Avinstallera.
Vissa förinstallerade systemappar kan inte avinstalleras eftersom avinstallation av dem
kan orsaka systemfel.

Hantera bakgrundsappar

1

2

Öppna skärmen med senaste åtgärder på ett av följande sätt, beroende på vilken
navigeringsmetod du använder:
•

Gester: Svep uppåt från skärmens nedre kant och håll kvar.

•

Treknappsnavigering: Peka på

.

På skärmen med senaste åtgärder kan du:
•

Svepa över skärmen för att visa förhandsvisningar av apparna.

•

Peka på en förhandsvisning av en app för att öppna en app.

•

Svepa uppåt på förhandsvisningen av en app för att stänga appen.

•

Svepa nedåt på en förhandsgranskning av en app för att låsa den.
i förhandsvisningen av appen. Peka på

•

Svep nedåt igen för att låsa upp den.

•

Peka på

visas högst upp

stänger inte den här appen.
försvinner.

för att stänga alla appar (förutom de appar du har låst).
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Rensa appcachen
Radera filer i appcachen för att frigöra mer utrymme.
Gå till Inställningar > Appar > Appar, välj appen som du vill rensa cachen för och gå sedan
till Lagring > Rensa cacheminne.

Kontakter
Skapa och redigera kontaktuppgifter
Du kan skapa kontakter på flera sätt och kan även se och hantera din kontaktlista.
Skapa kontakter

1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter och peka på
.
Om du skapar en kontakt för första gången pekar du på Skapa en ny kontakt för att
börja lägga till en kontakt.

2

Ställ in en profilbild för kontakten, ange information som namn, organisation och
telefonnummer för kontakten och peka sedan på

.

Importera kontakter

1

På skärmen Kontakter går du till

2

Välj Importera via Bluetooth, Importera via Wi-Fi Direct eller Importera från
lagringsutrymme och följ sedan instruktionerna på skärmen för att importera
kontakterna.

> Inställningar > Importera/exportera.

Skanna visitkort för att lägga till i Kontakter

1

På skärmen Kontakter går du till

2

Placera ett visitkort på en plan yta, justera kameran så att visitkortets innehåll visas tydligt
i sökaren och peka sedan på

3

> Skanna eller Visitkort > Skanna.

för att registrera ett eller flera visitkort i rad.

När foton har tagits identifierar enheten automatiskt kontaktinformationen. Peka på
för att spara kontakten.

Du kan visa skannade visitkort i Visitkort.
Skanna en QR-kod för att lägga till en kontakt
Om en QR-kod innehåller kontaktuppgifter kan du skanna QR-koden för att lägga till en
kontakt snabbt.

1

På skärmen Kontakter går du till

2

Ta ett foto av en QR-kod eller välj ett foto av ett QR-kort från Galleri så kan
kontaktuppgifterna i QR-koden identifieras och läggas till.

> Skanna eller Visitkort > Skanna.
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Slå ihop dubblettkontakter

1

På skärmen Kontakter går du till
dubbletter.

2

Välj duplicerade kontakter du vill slå ihop och peka på Slå ihop.

> Inställningar > Organisera kontakter > Slå ihop

Söka efter kontakter

1

Öppna Kontakter, gå till
> Inställningar > Visa efter preferens och peka på Alla
kontakter för att visa alla dina kontakter. Kontrollera att motsvarande ikon längst ned är
aktiverad.

2

Sök efter kontakter på följande sätt:
•

Svep nedåt från mitten av startsidan och ange ett nyckelord för kontakten du vill hitta
i sökrutan (t.ex. kontaktens namn, initialer eller e-postadress).
Du kan även ange flera sökord, t.ex. ”John London”, för att hitta matchande kontakter
snabbt.

•

Högst upp på skärmen Kontakter anger du nyckelorden för kontakten du vill hitta i
sökrutan.

Dela kontakter

1

2

På skärmen Kontakter:
•

Peka och håll kvar på den kontakt du vill dela och peka sedan på Dela kontakt.

•

Peka på kontakten du vill dela och gå sedan till

> Dela kontakt.

Välj en delningsmetod och följ sedan instruktionerna på skärmen för att dela kontakten.

Exportera kontakter

1

På skärmen Kontakter går du till

2

Peka på Exportera till lagringsutrymme och följ instruktionerna på skärmen för att
exportera kontakter.

> Inställningar > Importera/exportera.

Kontakterna exporteras till .vcf-filer. Du kan söka efter och visa de här .vcf-filerna i Filer.
Radera kontakter
Du kan radera kontakter på följande sätt:
•

Peka och håll kvar på den kontakt du vill radera och peka sedan på Ta bort.

•

Peka på kontakten du vill radera och gå sedan till

•

På skärmen Kontakter går du till

> Ta bort kontakt.

> Inställningar > Organisera kontakter > Radera

flera kontakter, väljer de kontakter du vill radera och pekar sedan på

.
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För att återställa raderade kontakter går du till

> Inställningar > Organisera kontakter

> Nyligen raderade, pekar och håller kvar på kontakten du vill återställa, väljer alla andra
kontakter du också vill återställa och pekar sedan på

.

Hantera kontaktgrupper
Du kan bekvämt skicka e-postmeddelanden och meddelanden till flera kontakter genom att
skapa och hantera kontaktgrupper. Enheten grupperar automatiskt kontakter efter företag,
stad och senaste kontakttid, men du kan även skapa nya grupper baserat på dina önskemål.
Skapa en kontaktgrupp

1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter och peka på Grupper.

2

Peka på

3

Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till kontakter i gruppen och peka sedan på

, ange gruppnamnet, t.ex. ”Familj” eller ”Vänner”, och peka sedan på OK.

.
Redigera en kontaktgrupp

1

På skärmen Grupper väljer du gruppen du vill redigera och pekar på
en ny kontakt.

2

Peka på

för att lägga till

för Ta bort medlemmar, Gruppringsignal, Radera grupp eller Byt namn.

Skicka gruppmeddelanden eller e-postmeddelanden för grupper
På skärmen Grupper öppnar du en grupp. Sedan kan du:
•

Peka på

för att skicka ett gruppmeddelande.

•

Peka på

för att skicka ett grupp-e-postmeddelande.

Radera kontaktgrupper
På skärmen Grupper gör du ett av följande för att radera en grupp från enheten:
•

Peka och håll kvar på gruppen och välj Ta bort.

•

Peka på

, välj den grupp du vill radera och peka på

.

Skapa personlig information
Du kan skapa ett visitkort som innehåller din personliga information som du vill dela med
andra. Du kan också lägga till personliga nödfallsuppgifter så att du snabbt kan ringa efter
hjälp i en nödsituation.
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Skapa ett personligt visitkort

1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter och peka på Mitt kort.

2

Ställ in din profilbild och ange personlig information som ditt namn, din arbetsadress och
ditt telefonnummer.

3

för att automatiskt skapa en QR-kod av ett visitkort.
Peka på
Du kan dela ditt visitkort med QR-koden.

Lägga till nödinformation

1

På skärmen Kontakter går du till Mitt kort > Nödinformation.

2

Peka på
och ställ in din personliga information, medicinska uppgifter och uppgifter
för nödkontakter.

När du har lagt till nödkontakter och du befinner dig i ett nödläge öppnar du låsskärmen för
att ange lösenordet, går till Nödsamtal > Nödinformation > Nödkontakter och väljer en
nödkontakt för att ringa ett samtal.

Radera spår efter kontakter

1

Öppna skärmen Telefon, peka på fliken Kontakter och peka sedan på en kontakt för att
radera kontaktspårningar.

2

> Radera historik > Radera för att radera alla samtals- och
Öppna
meddelandeposter för den kontakten.

Telefon
Ringa ett samtal
Slå ett nummer eller välja en kontakt att ringa ett samtal
Ring ett samtal på följande sätt:
•

Öppna Telefon, ange en del av ett telefonnummer, första bokstaven i en kontakts namn
eller kontaktens initialer för att hitta en kontakt och peka sedan för att ringa ett samtal.

•

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter och sök sedan efter en kontakt eller välj i
kontaktlistan för att ringa ett samtal.

Peka på

för att avsluta samtalet.

Använda kortnummer
När du har ställt in ett kortnummer för en kontakt kan du ringa den kontakten snabbt med
den tilldelade nummertangenten.
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Gå till Telefon >

> Inställningar > Kortnummer, välj en nummertangent och ställ sedan

in en kontakt för det här kortnumret.
Trycka på strömknappen för att avsluta ett samtal
Under ett samtal trycker du på strömknappen för att avsluta samtalet.
Gå till Telefon >

> Inställningar > Mer och aktivera Strömknapp avslutar samtal.

Ställa in en bakgrund
Ställ in en bakgrundsbild som samtalsbakgrund så här:

1

Gå till Inställningar > Startsida och bakgrund > Bakgrundsbild.

2

Välj en bild och ställ in den som bakgrundsbild.

Du kan även ställa in en profilbild för en kontakt att visas i samtalsbakgrunden.

1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter och välj en kontakt.

2

Peka på

och peka sedan på

för att ställa in en profilbild för den valda kontakten.

Ringa ett internationellt samtal

1

Kontakta din mobiloperatör för att aktivera eller fråga om internationella samtalstjänster.

2

Öppna skärmen Telefon, peka på fliken Kontakter och välj sedan en kontakt för att ringa
ett samtal.

3

För nummer som inte är med i kontaktlistan öppnar du knappsatsen och håller
nummertangenten 0 nedtryckt tills ikonen + visas. Ange landskoden och telefonnumret
och peka sedan på

för att ringa ett internationellt samtal.

Hantera samtalsloggar
Du kan slå ihop samtalsloggar för samma kontakt eller nummer för ett renare och mer
koncist gränssnitt eller radera samtalsloggar efter behov.
Slå ihop samtalsloggar

1

Gå till Telefon >

2

Välj Efter kontakt så slår enheten automatiskt ihop samtalsloggarna för samma nummer
eller kontakt.

> Inställningar > Slå ihop samtalslogg.

Visa missade samtal

1

Visa alla missade samtal genom att öppna Telefon, svepa nedåt i samtalslogglistan och
sedan peka på fliken Missade.
Alla missade samtal visas i rött i samtalslogglistan så att du kan identifiera dem snabbt.
Du kan även hitta dem på skärmen Alla.
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2

Peka på
bredvid en samtalsloggpost för att ringa upp numret eller skicka ett
meddelande.

Radera samtalsloggar
Radera samtalsloggarna på ett av följande sätt:
•

Peka och håll kvar på en post på skärmen Telefon och peka sedan på Ta bort inmatning.

•

På skärmen Telefon går du till

> Radera poster, väljer de poster du vill radera och

pekar sedan på Ta bort.
•

På skärmen Telefon sveper du åt vänster på den post du vill radera och pekar sedan på
.

Ställa in en ringsignal för inkommande samtal
Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal.
Om du bär din enhet i fickan ökar ringsignalvolymen gradvis. På så sätt missar du inga
viktiga samtal.
Om telefonen har två SIM-kort installerade konfigurerar du inställningarna för SIM-kort 1
respektive SIM-kort 2.
Ställa in en musikringsignal

1

Gå till Telefon >
> Inställningar > Ringsignal.
Eller gå till Inställningar > Ljud och vibration > Telefonens ringsignal.

2

Välj en systemringsignal eller peka på Musik på enheten för att ställa in en lokal låt som
ringsignal.

3

Om du väljer en systemringsignal pekar du på Vibration på samma skärm och väljer
sedan Synkroniserad (standard). Vid ett inkommande samtal vibrerar enheten med rytm
medan systemringsignalen spelas upp.
Alla produkter har inte stöd för synkroniserad vibration och ringsignal.

Ställa in en videoringsignal
Ställ in en video som ringsignal för inkommande samtal på din enhet.

1

> Inställningar > Ringsignal.
Gå till Telefon >
Eller gå till Inställningar > Ljud och vibration > Telefonens ringsignal.

2

Peka på Videoringsignaler och välj en video. Du kan sedan förhandsgranska hur det ser
ut för inkommande samtal.

3

Peka på Ställ in för att ställa in videon som ringsignal.

Ställa in en ringsignal för en kontakt
Ställ in en annan ringsignal för en viss kontakt för att lättare kunna urskilja när den
kontakten ringer dig.
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1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter längst ned på skärmen och välj sedan
kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.

2

Peka på Ringsignal på kontaktinformationsskärmen och välj en ringsignal.

Använda VoLTE för att ringa HD-videosamtal
VoLTE (Voice over LTE) är en IP-baserad dataöverföringsteknik. När du har aktiverat VoLTE
kan det ge dig snabba anslutningstider för samtal och en högre kvalitet på röst- och
videosamtal.
Aktivera VoLTE

1

Kontakta din operatör för att aktivera VoLTE-tjänsten på ditt SIM-kort. Om både det
primära och sekundära SIM-kortsfacket för en enhet med dubbla SIM-kort har stöd för
VoLTE, kan det aktiveras för båda SIM-korten.

2

Om två SIM-kort är isatta går du till Inställningar > Mobilnätverk > Mobildata. I
området med nätverksinställningar för SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 aktiverar du VoLTEsamtal.
•

Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

•

5G-tjänster är endast tillgängliga i vissa länder och regioner.

Ringa ett videosamtal
Videosamtal är endast möjliga om båda parter använder VoLTE-aktiverade enheter.

1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter längst ned på skärmen och välj sedan
kontakten som du vill ringa.

2

Peka på

för att ringa ett videosamtal.

Du kan peka på

under ett röstsamtal för att växla till ett videosamtal.

Använda VoWiFi för en helt ny uppringningsupplevelse
Med VoWiFi-funktionen kan du ringa samtal på ett Wi-Fi-nätverk. Du kan till och med ringa
VoWiFi-samtal i Flygplansläge.

1

Den här funktionen kräver stöd från din mobiloperatör. Kontakta din operatör för att
aktivera VoWiFi-funktionen.

2

Gå till Telefon >

> Inställningar > Wi-Fi-samtal och aktivera sedan Wi-Fi-samtal.

Hantera inkommande samtal
Du kan använda funktionen för samtal väntar för att svara på inkommande samtal när du
redan är i ett samtal. Om du inte kan svara på ett samtal på grund av ett fel på enheten eller
på grund av att nätverkssignalen är svag, kan du också ställa in vidarebefordran av samtal
för att vidarebefordra samtal till ett annat nummer eller en annan enhet.
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Svara på eller avvisa ett inkommande samtal
Om du får ett samtal när skärmen är låst:
•

Dra

åt höger för att svara på samtalet.

•

Dra

åt vänster för att avvisa samtalet.

•

Peka på

för att avvisa samtalet och svara med ett meddelande.

•

Peka på

för att ställa in en påminnelse om att ringa tillbaka.

Om du får ett samtal när skärmen är upplåst:
•

Peka på

för att svara på samtalet.

•

Peka på

för att avvisa samtalet.

•

Peka på

för att avvisa samtalet och svara med ett meddelande.

•

Peka på

för att ställa in en påminnelse om att ringa tillbaka.

Svara på ett inkommande samtal med luftgester
När det inte passar dig att peka på skärmen, t.ex. när du lagar mat eller tvättar händerna,
kan du använda luftgester för att svara på inkommande samtal och slå på läget Handsfree.
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1

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Smart avkänning > Lufttryckning
och aktivera Lufttryckning.

2

Vid ett inkommande samtal håller du handen ungefär 30–40 cm från skärmen tills
visas högst upp på skärmen och flyttar den sedan lite närmare skärmen för att svara på
samtalet.
Öppna skärmen Lufttryckning och peka på Handledning om du vill läsa mer om
relaterade åtgärder.

Aktivera samtal väntar
Med funktionen Samtal väntar kan du svara på ett inkommande samtal när du redan är i ett
samtal genom att parkera det första samtalet. Den här funktionen måste stödas av din
operatör. Kontakta din operatör för detaljer.
Gå till Telefon >

> Inställningar och gå sedan till Mer > Samtal väntar.

Om telefonen har två SIM-kort installerade konfigurerar du inställningarna för SIM-kort 1
respektive SIM-kort 2.
Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

100

Appar

Svara på ett nytt inkommande samtal under ett samtal

1

Om du får ett inkommande samtal när du redan är i ett samtal pekar du på
svara på det.

2

Peka på
samtalen.

för att

eller peka på ett parkerat samtal i samtalslistan för att växla mellan de båda

Aktivera vidarebefordran av samtal
När funktionen Vidarebefordran av samtal är aktiverad överförs samtal som uppfyller dina i
förväg inställda villkor automatiskt till ett specificerat telefonnummer. Den här funktionen
måste stödas av din operatör. Kontakta din operatör för detaljer.

1

Öppna Telefon, gå till

2

Välj och aktivera en vidarebefordringsmetod och ange och bekräfta sedan målnumret.

> Inställningar och peka på Vidarebefordran av samtal.

Om telefonen har två SIM-kort installerade konfigurerar du inställningarna för SIM-kort 1
respektive SIM-kort 2.
Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.
Avaktivera vidarebefordran av samtal

1

Öppna Telefon, gå till

2

Välj läget för vidarebefordran och avaktivera det.

> Inställningar och peka på Vidarebefordran av samtal.

Filtrera och blockera oönskade samtal
Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.
Filtrera oönskade samtal

1

Gå till Telefon >

> Blockerad >

.

Alternativt går du till Optimerare > Blockerad >

2

.

Peka på Regler för samtalsblockering och växla på växlarna för motsvarande
blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer
Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:
•

Gå till Telefon >

> Blockerad >

> Blockeringslista, peka på

och lägg till

telefonnumren som du vill blockera.
•

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter, peka på kontakten som du vill blockera och välj
sedan

> Lägg till i svartlistan.
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Ställa in om du ska få avisering för blockerade samtal
Gå till Telefon >

> Blockerad >

> Ta emot aviseringar och ställ in om du vill ta

emot aviseringar när samtal är blockerade.
Hantera blockerade samtal
På skärmen Blockerade kan du hantera blockerade samtal, t.ex. ringa tillbaka ett nummer,
radera poster eller skicka överklagan om ett nummer har markerats felaktigt.
Gå till Telefon >
•

> Blockerad. Sedan kan du:

Peka på en post och välj Ring för att ringa tillbaka ett nummer eller välja Lägg till i lista
med betrodda eller Lägg till kontakt eller peka på Ta bort för att radera samtalsposter.

•

Peka på Rensa för att radera blockerade samtal i satser.

•

Peka på Blockera regler för att ändra blockeringsreglerna.

Akut SOS och samtal
Använda Akut SOS
Om du befinner dig i en nödsituation kan du snabbt och diskret skicka ett SOS-meddelande
eller ringa ett SOS-samtal till dina nödkontakter.

1

Gå till Inställningar > Säkerhet > Akut SOS och peka på Nödkontakter för att lägga till
en nödkontakt.

2

Aktivera Skicka även SOS-meddelande och Automatiskt SOS-samtal, och ställ in
relaterade behörigheter enligt uppmaningarna.

Om du har aktiverat funktionen Akut SOS och befinner dig i en nödsituation kan du trycka
på strömknappen fem gånger i snabb följd, så skickar enheten automatiskt ett meddelande
med din nuvarande plats till dina nödkontakter. Den ringer även dina nödkontakter
automatiskt en efter en och spelar upp ett förinspelat SOS-meddelande, och avslutar sedan
samtalet automatiskt.
Om Automatiskt SOS-samtal avaktiveras efter att meddelandet skickats visar enheten
skärmen för nödsamtal. Från skärmen för nödsamtal kan du snabbt ringa räddningstjänst
eller en av dina nödkontakter.
Ringa nödsamtal
I ett nödläge kan du ringa nödsamtal direkt från låsskärmen på enheten även om det inte
finns någon signal.
Nödsamtalsfunktionen är beroende av lokala bestämmelser och din mobiloperatör.
Nätverksproblem eller andra typer av störningar kan leda till att nödsamtal inte fungerar.

1

Öppna skärmen för att ange lösenordet från låsskärmen och peka på Nödsamtal. Om du
befinner dig i ett område med bra signal och enheten har en internetanslutning känner
enheten automatiskt av din plats och visar den på skärmen.
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2

Ange ditt lokala nödsamtalsnummer och peka på
för att ringa numret. Alternativt
pekar du på Nödinformation och väljer en nödkontakt du vill ringa.

Utföra åtgärder i samtal
Under samtal visas en samtalsmeny.
•

Peka på

för att växla ljudkanalen till högtalaren.

•

Peka på

för att starta ett nytt samtal. Den här funktionen måste stödas av din

operatör. Kontakta din operatör för detaljer.
•

Peka på

•

Under ett samtal kan du dölja samtalsskärmen och komma åt andra appar genom att

om du vill använda knappsatsen.

återgå till föregående skärm eller startsidan med nuvarande navigeringsläge på din enhet.
Återgå till samtalsskärmen genom att peka på den gröna ikonen i statusfältet.
•

Peka på

för att avsluta ett samtal.

Använda röstbrev
Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan när enheten är avstängd eller när det inte finns någon
mobiltäckning. De som ringer kan lämna ett röstmeddelande som du kan lyssna på senare.
Den här funktionen kräver att din mobiloperatör stöder tjänsten. Kontakta din mobiloperatör
för detaljer.
Aktivera röstbrev

1

Gå till Telefon >

2

Öppna Röstbrev > Nummer till röstbrev, ange numret för röstbrev från din operatör och
peka på OK.

> Inställningar och peka på Mer.

Om telefonen har två SIM-kort installerade konfigurerar du inställningarna för SIM-kort 1
respektive SIM-kort 2.
Lyssna på ett röstbrevsmeddelande
Peka och håll kvar på tangenten 1 på telefonen och ange sedan numret för röstbrev.

Meddelande
Skicka och hantera meddelanden
Du kan skicka och ta emot meddelanden som innehåller text, uttryckssymboler, bilder,
ljudfiler med mera. Du kan även hantera dina meddelanden i meddelandelistan.
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Skicka meddelanden

1

Öppna Meddelande och peka på

2

På skärmen Nytt meddelande skriver du meddelandet. Peka på
typer av innehåll som bilder och ljudfiler.

3

I rutan för mottagare pekar du på

.
för att ladda andra

, väljer kontakter eller kontaktgrupper och pekar

sedan på
.
Om du vill skicka gruppmeddelanden till personer som inte finns i din kontaktlista pekar
du på ett tomt ställe i mottagarrutan och anger mottagarens telefonnummer. Peka på
retur-tangenten på tangentbordet när du angett alla telefonnummer.

4

När du är klar med att redigera meddelandet pekar du på

för att skicka det.

Spara ett utkastmeddelande
På skärmen Nytt meddelande pekar du på

eller går tillbaka till föregående skärm

medan du redigerar ett meddelande för att spara ett utkast.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Avbryta skicka meddelande
På skärmen Meddelande går du till

> Inställningar > Avancerat och aktiverar

Återkalla meddelanden.
Inom sex sekunder efter att ett meddelande har skickats kan du dubbelpeka på meddelandet
för att avbryta sändningen av det.
Visa och svara på meddelanden

1

På skärmen Meddelande väljer du en kontakt för att visa dina konversationer.

2

Om du vill svara på ett meddelande anger du meddelandets innehåll i textrutan och pekar
sedan på

.

Aviseringar om nya meddelanden visas som banderoller i aviseringspanelen och du kan peka
på dem för att svara på meddelanden.
Markera meddelande som läst
Du kan använda någon av följande metoder för att markera ett meddelande som läst:
•

Nya meddelanden kommer att visas i meddelandepanelen i form av en banner, och du kan
markera dem som lästa där.

•

På skärmen Meddelande kan du svepa meddelandet, som du vill markera som läst, till
vänster och sedan peka på

.
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•

På skärmen Meddelande går du till

> Markera alla som lästa.

Radera ett meddelande
Du kan radera meddelanden på följande sätt:
•

På skärmen Meddelande sveper du åt vänster på meddelandet som ska raderas och pekar
sedan på

•

.

Peka och håll kvar på ett meddelande, välj flera meddelanden som du vill radera och peka
sedan på

. Raderade meddelanden kan inte återställas.

Filtrera och blockera oönskade meddelanden
Ställ in olika blockeringsregler, exempelvis din egna svartlista, för att blockera oönskade
meddelanden från säljare, bedragare osv.
Blockera skräppostmeddelanden

1

Gå till Meddelande >

> Blockerad >

.

Alternativt går du till Optimerare > Blockerad >

2

.

Peka på Regler för meddelandeblockering och aktivera Blockera okända nummer.
Enheten blockerar sedan alla meddelanden från okända nummer.

Blockera meddelanden från specifika nummer

1

Gå till Meddelande >

2

och lägg till numren du vill blockera. Alla SMS- och MMS-meddelanden
Peka på
skickade från de här numren blockeras.

> Blockerad >

> Blockeringslista.

Blockera meddelanden som innehåller specifika nyckelord

1

Gå till Meddelande >

2

Peka på
och lägg till nyckelorden som ska filtreras. Alla meddelanden som innehåller
de här nyckelorden blockeras.

> Blockerad >

> Blockeringslista för nyckelord.

Ställ in om du ska få aviseringar om blockerade meddelanden
Gå till Meddelande >

> Blockerad >

> Ta emot aviseringar och ställ in om du vill

ta emot aviseringar när meddelanden är blockerade.
Hantera blockerade meddelanden
På skärmen Blockerade kan du hantera blockerade meddelande, t.ex. radera poster, återställa
meddelande eller skicka överklagan om ett nummer har markerats felaktigt.
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Gå till Meddelande >
•

> Blockerad. Sedan kan du:

Peka på en post och välj Återställ till meddelanden för att återställa det här meddelanden
till appen Meddelande. Peka på Lägg till i lista med betrodda om du vill lägga till numret
som motsvarar det här meddelandet i listan med betrodda. Peka på Ta bort för att radera
meddelandeposten.

•

Peka på Rensa för att radera blockerade meddelanden i satser.

•

Peka på Blockera regler för att ändra blockeringsreglerna.

Kalender
Använda händelser
Händelser hjälper dig att schemalägga vardagsaktiviteter hemma och på jobbet, exempelvis
möten, arrangera sociala sammankomster och betala av kreditkort. Du kan lägga till
händelser och ställa in påminnelser som hjälper dig att organisera ditt schema i förväg.
Lägga till en händelse

1

Öppna Kalender och peka på

2

Ange detaljerna för händelsen, t.ex. titel, plats samt start- och sluttid.

3

Peka på Lägg till påminnelse för att ställa in en tid för händelsepåminnelsen.

4

Peka på

.

när du är klar.

Söka efter en händelse

1

På skärmen Kalender pekar du på

2

Ange nyckelord för händelsen i sökrutan, t.ex. titel och plats.

.

Dela en händelse

1

Öppna Kalender och peka sedan på en händelse på en kalenderskärm eller under
schemafliken.

2

Peka på

för att dela en händelse på önskat sätt när du blir uppmanad.

Radera en händelse
Du kan radera en händelse på följande sätt:
.

•

På skärmen Kalender pekar du på den händelse du vill radera och pekar sedan på

•

Peka och håll kvar på en händelse på skärmen Schema, välj händelserna du vill radera och
peka sedan på

.
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Ställa in en avisering för Kalender
Ange typen av kalenderavisering enligt dina behov. Du kan ställa in statusfältaviseringar,
banderollaviseringar, ljudaviseringar och ringsignalsaviseringar. När du har ställt in
standardtid för påminnelsen skickar enheten en avisering vid angiven tid.
Gå till Kalender >
•

> Inställningar.

Peka på Standardtid för påminnelse eller Påminnelsetid för händelser hela dagen för
att ställa in en påminnelsetid.

•

Peka på Meddelanden och aktivera Tillåt meddelanden. Följ sedan instruktionerna på
skärmen för att upprätta en aviseringstyp.

Anpassa inställningarna för Kalender-vy
Du kan anpassa inställningarna för kalendervyn, t.ex. att ange veckans startdag och huruvida
du vill att veckonummer ska visas.

1

Gå till Kalender >

2

Välj veckans startdag eller slå på växeln för att visa veckonummer.

> Inställningar.

Ställa in alternativa kalendrar
Du kan växla till andra kalendrar, till exempel den kinesiska månkalendern eller den islamiska
kalendern.
Gå till Kalender >

> Inställningar > Alternativa kalendrar och välj den kalender du vill

använda.

Visa nationella/regionala helgdagar
Visa nationella/regionala helgdagar i kalendern så att du kan planera din resa.

1

Gå till Kalender >

2

Slå på växeln för ett land/en region så laddar din enhet automatiskt ned landets/
regionens helgdagar och visar dem i Kalender.

> Inställningar > Nationella/regionala helgdagar.

Klocka
Ställa in larm
Du kan ställa in larm för att spela upp ett ljud eller vibrera vid specifika tider.
Ställa in ett larm

1

Gå till Klocka > Alarm och peka på

för att lägga till ett larm.
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2

Ställ in larmljudet, vibrationsmönstret, repetitionscykeln och andra inställningar efter
behov.

3

Peka på

när du är klar.

Ändra på eller radera ett larm
Peka på ett befintligt larm för att ändra eller radera det.
Snooza ett larm
Om du inte vill kliva upp när ett larm ringer pekar du bara på snooze-knappen eller trycker
på strömknappen.
Längden för snooza ställs in när du skapar larmet.
Slå av ett larm
När ett larm ringer sveper du åt vänster eller höger på knappen som visas längst ned på
skärmen för att stänga av det.

Använda timern eller stoppuret
Du kan använda timern för att räkna ner från en viss tid. Du kan också använda stoppuret för
att mäta en händelses varaktighet.
Timer
Gå till Klocka > Timer, ställ in varaktigheten och peka på
den genom att peka på

för att starta timern. Stoppa

.

Stoppur
Gå till Klocka > Stoppur och peka på
peka på

för att starta stoppuret. Stoppa det genom att

.

Visa tiden i städer världen över
Använd Klocka för att se den lokala tiden i olika tidszoner över världen.
Gå till Klocka > Världsklocka, peka på

och ange namnet på en ort eller välj en ort i

listan med orter.

Visa dubbla klockor på låsskärmen
När du är utanför din vanliga tidszon använder du Dubbel klocka för att visa tiden för både
din hemort och nuvarande plats på låsskärmen.
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Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Datum och tid, aktivera Dubbel klocka
och ställ in en Hemort. Nu visas både tiden för din hemort och den nuvarande platsen på
låsskärmen.
Endast en klocka visas på låsskärmen om din nuvarande plats är i samma tidszon som
din hemort.

Anteckningar
Skapa en anteckning
För att hjälpa dig att snabbt hålla reda på dina tankar och inspirationer kan du skapa
anteckningar med lägena Handskrift (för att skriva eller rita innehåll) och Skanna dokument.
Lägga till innehåll i en anteckning

1

Gå till Anteckningar > Anteckningar och peka på

2

Skriv rubriken och innehåll i anteckningen. Sedan kan du göra följande:

.

•

Peka på

för att lägga till en checklista.

•

Peka på

för att ändra textstil, styckejustering och bakgrund.

•

Peka på

för att infoga en bild. Peka och håll kvar på bilden och dra den till önskad

position i anteckningen.
•

Organisera dina anteckningar för enklare åtkomst och visning genom att peka på
när du är färdig för att lägga till en tagg för den.

3

Peka på

för att spara anteckningen.

Lägga till en Anteckning genom att skanna dokument

1

Öppna Anteckningar och gå till Anteckningar >

2

Rikta in telefonens kamera med bilden eller filen du vill skanna och peka på
börja skanna. De skannade sidorna sparas i Anteckningar.

3

Gå till Extrahera text > Spara > Spara bilder och text >

>

> Skanna dokument.
för att

för att spara anteckningen.

Lägga till en handskriven anteckning
Du kan lägga till en handskriven anteckning för att skriva ner tankar och inspirationer som är
svåra att sammanfatta i text.

1

Gå till Anteckningar > Anteckningar och peka på

.
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2

Peka på

för att skriva eller rita önskat innehåll i vald färg.

3

Peka på

för att spara anteckningen.

Skapa att-göra
Du kan skapa att-göra för att hålla koll på viktiga saker i vardagen, så som shoppinglistor,
jobbuppgifter och hushållssysslor.
Lägg till ett att-göra-objekt
Du kan lägga till ett att-göra-objekt och ställa in en tids-påminnelse för det.
Om du har markerat att-göra-objektet som viktigt visas en påminnelse över hela skärmen
när skärmen är låst.

1

Gå till Anteckningar > Att göra-uppgifter och peka på

2

Ange ditt att-göra-objekt.

3

Peka på

4

Aktivera

5

Peka på Spara.

.

, ställ in en tid och peka sedan på OK.
för att markera att-göra-objektet som viktigt.

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Ställ in upprepade påminnelser för ett att-göra-objekt
Om du anger en tid för ett att-göra-objekt kan du välja upprepningsläge (till exempel Aldrig,
Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år) så uppmanar enheten dig upprepade
gånger att slutföra att-göra-objektet vid den angivna tiden.

Hantera Anteckningar
Du kan sortera objekt i Anteckningar efter kategori och lägga dem i olika mappar, radera
oönskade objekt och dela objekt med andra.
När du visar en lista med objekt eller ett enskilt objekt i Anteckningar pekar du på
statusfältet längst upp på skärmen för att snabbt återgå till det första objektet eller början
på det objekt du tittar på.
Använda applås för Anteckningar eller låsa en anteckning
Aktivera applås för Anteckningar: Gå till Inställningar > Säkerhet > Applås, ange
lösenordet för låsskärmen eller anpassa lösenordet för applås enligt uppmaningen och
aktivera sedan växeln bredvid Anteckningar.
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Låsa en anteckning: Öppna anteckningen du vill låsa i Anteckningar, gå till

> Lägg till

lås och följ instruktionerna på skärmen. Lås upp anteckningen genom att gå till

> Ta

bort lås.
Om enheten har stöd för fingeravtryck eller ansiktsupplåsning kan du använda
snabbautentisering så här: Gå till Anteckningar >

> Inställningar > Anteckningslås och

aktivera Lås upp med fingeravtrycks-ID och Använd Ansiktsigenkänning för att låsa upp.
Sortera objekt i Anteckningar efter kategori
Du kan lägga till etiketter i olika färger för att sortera anteckningar i olika mappar efter
kategori.
Du kan sortera objekt i Anteckningar på följande sätt:
•

På skärmen Alla anteckningar sveper du åt vänster på ett objekt, väljer

eller

för

att flytta detta objekt längst upp eller för att lägga till en stjärnmarkör.
•

På skärmen Alla anteckningar eller Alla att-göra sveper du åt vänster på ett objekt, pekar
på

•

och väljer en anteckningsbok för det här objektet.

Peka och håll kvar på en anteckning eller att-göra-objekt, markera de du vill klassificera
under samma kategori och peka sedan på

.

Objekt i ett Exchange-konto kan inte flyttas.
Synkronisera objekt i Anteckningar
Svep nedåt från e-postlistan i Exchange för att synkronisera anteckningarna och uppgifterna
från det nuvarande kontot till Anteckningar. Motsvarande anteckningar och att-göra
genereras automatiskt.
En mapp med Exchange-kontots namn genereras i Anteckningar automatiskt.
Dela objekt i Anteckningar
Du kan dela objekt i Anteckningar på följande sätt:
•

Om du vill dela en enda anteckning eller att-göra öppnar du den du vill dela från skärmen
Alla anteckningar eller Alla att-göra, pekar på

och delar sedan den enligt

uppmaningen.
Anteckningar kan delas genom att peka på Som bild, Som text, Exportera som dokument
eller Till annan enhet.
Handskrivna anteckningar kan exporteras genom att peka på Exportera som
dokument och andra typer av anteckningar kan exporteras till TXT- eller HTML-filer.
Du kan visa sparade anteckningar så här: Öppna Filer, sök efter och peka på
Documents och peka sedan på Notepad.
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•

Om du vill dela flera anteckningar öppnar du skärmen Alla anteckningar, pekar och håller
kvar på en anteckning, väljer vilka anteckningar du vill dela, pekar på

och delar sedan

dem enligt uppmaningen.
Skriva ut objekt i Anteckningar

1

Öppna objektet du vill skriva ut på skärmen Alla anteckningar.

2

Gå till
> Skriv ut och välj sedan en skrivare och konfigurera utskriftsinställningarna
enligt uppmaningen.

Radera objekt i Anteckningar
Du kan radera objekt i Anteckningar på något av följande sätt:
•

På skärmen Alla anteckningar eller Alla att-göra, sveper du åt vänster på ett objekt och
pekar sedan på

•

för att radera det.

Peka och håll kvar på en anteckning eller ett att-göra-objekt som du vill radera, markera
eller dra över kryssrutorna på andra anteckningar eller att-göra-objekt som du vill radera
och peka sedan på

.

Om du vill återställa ett raderat objekt i Anteckningar pekar du på Alla anteckningar eller
Alla att-göra, väljer objektet du vill återställa i Nyligen raderade och pekar sedan på

.

Ljudinspelare
Ljudinspelare

1

I mappen Verktyg öppnar du Ljudinspelare och pekar på

2

Under en inspelning kan du peka på Tagg för att lägga till en tagg.

3

När du är klar pekar du på

4

Du kan också peka och hålla kvar på en inspelning för att dela den, byta namn på den
eller radera den.

för att starta en inspelning.

för att stoppa inspelningen.

Om du vill visa alla inspelningar öppnar du Filer och söker efter och kommer åt Sounds.
Spela upp en inspelning
Inspelade filer visas i en lista på startsidan för Ljudinspelare. Peka på en inspelning för att
spela upp den.
På inspelningsskärmen kan du göra följande:
•

Peka på

för att hoppa över delar utan ljud.
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•

Peka på

för att justera uppspelningshastigheten.

•

Peka på

för att lägga till en tagg.

•

Peka på en tagg för att byta namn på den.

Redigera en inspelning

1

På startsidan för Ljudinspelare pekar du på en inspelning.

2

Peka på

3

Dra i fälten för start och slut för att justera klippets längd. Nyp ihop med fingrarna på
vågformen för att zooma in eller sära på fingrarna för att zooma ut, för en mer exakt
justering av klipplängden.

4

Peka på

för att visa inspelningens vågform.

och välj Behåll vald del eller Radera vald del.

Dela inspelningar

1

På startsidan för Ljudinspelare pekar du på inspelningen du vill dela.

2

Öppna

3

Välj önskad delningsmetod och följ instruktionerna på skärmen för att dela inspelningen.

> Dela.

E-post
Lägga till e-postkonton
Lägg till ditt e-postkonto i E-post och börja använda din enhet för bekväm åtkomst till din epost.
Lägga till ett personligt e-postkonto

1

Öppna E-post på din enhet och välj sedan mellan tillgängliga e-postleverantörer eller
peka på Övrigt.

2

Ange e-postadressen och lösenordet, peka på Logga in och följ instruktionerna på
skärmen för att slutföra konfigurationen. Systemet ansluter sedan automatiskt till servern
och kontrollerar serverinställningarna.

Lägga till ett Exchange-konto
Microsoft Exchange aktiverar digitala meddelandetjänster inom ett företag. Om företagets
postlåda använder Exchange-servern kan du logga in på ditt företagskonto för e-post på
enheten.

1

Kontakta administratören av företagets e-postserver för att få domännamnet,
serveradressen, portnumret och typ av säkerhet.

2

Öppna E-post och välj Exchange.
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3

Ange e-postadressen, användarnamnet och lösenordet.

4

Peka på Manuell inställning. På skärmen Skapa E-postkonto anger du domännamnet,
serveradressen, portnumret och typ av säkerhet för e-post.

5

Peka på Nästa och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Systemet ansluter sedan automatiskt till servern och kontrollerar serverinställningarna.

Använda e-post
Välj ett e-postkonto, skriv sedan ett meddelande och skicka det till mottagarnas epostadresser.
Skicka e-postmeddelanden

1

Öppna E-post och peka på

2

Ange mottagarens e-postadress eller peka på
och peka sedan på

.
för att välja en kontakt eller en grupp

.

3

Lägg till adresserna för mottagare i kopia (CC) eller hemlig kopia (BCC) för epostmeddelandet.
Om du har fler än ett e-postkonto måste du även välja vilken e-postadress du vill skicka
e-postmeddelandet från.

4

Skriv e-postmeddelandet, ange ämnet och peka sedan på

.

Spara ett e-postmeddelande eller ett utkast
På skärmen Skriv anger du mottagarens e-postadress, ämnet eller e-postinnehåll och pekar
på

för att spara e-postmeddelandet som ett utkast.

Gå till Inkorg > Visa alla mappar > Utkast för att visa utkast av e-postmeddelanden.
Svara på ett e-postmeddelande

1

På skärmen Inkorg öppnar du e-postmeddelandet du vill svara på.

2

för att svara e-postmeddelandets avsändare eller peka på
Peka på
alla i tråden.

3

När du har skrivit svaret pekar du på

för att svara

.

Ställa in kryptering för utgående e-post
Du kan kryptera utgående e-postmeddelanden för att skydda din konfidentiella information.
Krypterade e-postmeddelanden kan endast visas av mottagare som har de digitala certifikat
som krävs, vilket garanterar informationens säkerhet.

1

Ansök om och installera ett digitalt certifikat.
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Du måste ansöka om ett digitalt certifikat från en betrodd tredje parts
certifikatutfärdare (CA) innan du installerar det. Bearbetningsproceduren varierar
mellan olika certifikatutfärdare. Detaljerad information finns på varje
certifikatutfärdares webbsida.

2

På skärmen Inkorg går du till

3

Peka på kontot som du vill ställa in kryptering för, peka på E-postkryptering och aktivera
sedan Kryptera utgående e-post.

4

Om certifikatet har installerats väljer du Krypteringscertifikat och ställer in
Krypteringsalgoritm i enlighet med dina önskemål.
Om inget certifikat har installerats aktiverar du Skicka krypterade e-postmeddelanden
utan att installera certifikat.

> Inställningar.

Ställa in automatiska svar för ett Exchange-konto

1

Gå till E-post >

2

Välj Exchange-kontot som du vill ställa in automatiska svar för, peka på Autosvar och slå
på växeln Autosvar.

3

Ställ in tiden eller innehållet för det automatiska svaret och peka sedan på Klar.

> Inställningar.

Ställa in aviseringar för e-post
Ställ in ett aviseringsläge för din e-post efter behov.

1

Gå till E-post >
meddelanden.

2

Välj det e-postkonto du vill ställa in aviseringar för, starta Tillåt meddelanden och välj
sedan ett aviseringsläge.

> Inställningar > Allmänt > Meddelanden och aktivera Tillåt

Visa och hantera e-postmeddelanden
Ta emot, visa och hantera e-post i inkorgen.
Visa e-postmeddelanden

1

Öppna E-post och svep nedåt på skärmen Inkorg för att uppdatera e-postlistan.
Om du har flera e-postkonton pekar du på Inkorg och väljer e-postkontot du vill visa.

2

Öppna ett e-postmeddelande och visa, svara på, vidarebefordra eller radera det.
Om du får en avisering om en viktig händelse i ett e-postmeddelande går du till
Lägg till i kalender för att importera händelsen till din kalender.

3

>

Svep åt vänster eller höger över e-postskärmen för att visa föregående eller nästa epostmeddelande.

115

Appar

Organisera e-postmeddelanden efter ämne
På skärmen Inkorg går du till

> Inställningar > Allmänt och aktiverar Organisera efter

ämne.
Lägga till en e-postkontakt i en grupp
Du kan skapa e-postgrupper för att kommunicera effektivare.

1

På skärmen Inkorg öppnar du ett e-postmeddelande och pekar på Lägg till i grupp.

2

Välj att lägga till e-postmeddelandets avsändare eller mottagare i gruppen och peka på
OK.

3

På skärmen för gruppval väljer du en befintlig grupp och pekar sedan på
för att spara
kontakten i gruppen.
Alternativt pekar du på Skapa ny grupp, anger gruppnamnet och pekar sedan på Spara.

När du har skapat en grupp kan du välja gruppen i mottagarens listruta för att skicka epostmeddelanden till gruppmedlemmar.
Synkronisera e-postmeddelanden automatiskt
När automatisk synkronisering av e-post har aktiverats, synkroniseras e-postmeddelanden på
enheten automatiskt med dem på e-postservern.

1

På skärmen Inkorg går du till

2

Peka på kontot du vill synkronisera e-post för och slå sedan av växeln Synkronisera epost.

3

Peka på Synkroniseringsfrekvens för att ställa in perioden för automatisk synkronisering.

> Inställningar.

Söka efter e-postmeddelanden
På skärmen Inkorg pekar du på sökfältet och anger sökorden, t.ex. ämne eller innehåll i epostmeddelandet.
Radera e-postmeddelanden
På skärmen Inkorg pekar och håller du kvar på e-postmeddelandet som du vill radera, peka
även på andra e-postmeddelanden du vill radera och peka sedan på

.

Hantera flera e-postkonton
Du kan lägga till och hantera flera e-postkonton.
Lägga till flera e-postkonton

1

Gå till E-post >

2

Välj en befintlig e-postleverantör eller peka på Övrigt och följ instruktionerna på skärmen
för att lägga till ett e-postkonto. Upprepa för varje konto du vill lägga till.

> Inställningar > Lägg till konto.
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Växla mellan e-postkonton
På skärmen Inkorg pekar du på Inkorg och väljer e-postkontot du vill använda.
Ändra kontonamn och signatur
På skärmen Inkorg går du till

> Inställningar, väljer ett konto och ställer in

motsvarande Kontonamn, Signatur och Standardkonto.
Logga ut från ett e-postkonto
På skärmen Inkorg går du till

> Inställningar, väljer ett konto och pekar på Ta bort

konto.

Hantera VIP-kontakter
Importera e-postkontakter som kan läggas till som VIP-kontakter. E-postmeddelanden från
VIP-kontakter sparas automatiskt i VIP-inkorgen.
Lägga till en VIP-kontakt
Du kan lägga till VIP-kontakter på ett av följande sätt:
•

Gå till E-post >

> Inställningar > VIP-kontakter. På skärmen VIP-lista väljer du Lägg

till > Skapa eller pekar på Lägg till från kontakter.
•

Öppna ett e-postmeddelande, peka på kontaktens profilbild och peka sedan på Lägg till i
VIP-lista.

Radera en VIP-kontakt

1

Gå till E-post >

2

På skärmen VIP-lista pekar du på

3

Välj de VIP-kontakter du vill ta bort och peka sedan på

> Inställningar > VIP-kontakter.
.
.

Kalkylator
Kalkylator
Använd kalkylatorn på enheten för att utföra grundläggande matematiska beräkningar och
för att beräkna exponentiella, logaritmiska och trigonometriska funktioner.
Använda den grundläggande kalkylatorn
Du kan öppna kalkylatorn på följande sätt:
•

Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökrutan. Sök efter Kalkylator. Det första
resultatet är den förinstallerade appen Kalkylator.
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•

Hitta Kalkylator i mappen Verktyg.

•

Svep uppåt från nedre delen av låsskärmen för att visa genvägspanelen och peka sedan på
för att öppna kalkylatorn.

Använda den vetenskapliga kalkylatorn
> Vetenskaplig.

Öppna kalkylatorn och gå till

Kopiera, radera eller rensa siffror
•

Kopiera ett beräkningsresultat: Peka och håll kvar på beräkningsresultatet, peka på Kopiera
och klistra sedan in resultatet någon annanstans, till exempel i en anteckning eller ett
meddelande.

•

Radera den sista siffran: Peka på

•

Rensa skärmen: Peka på
pekat på

.

. Du kan även peka på

för att rensa skärmen efter att ha

för att slutföra beräkningen.

Ficklampa
Ficklampa
Du kan slå på ficklampan på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och peka på

för att slå på

eller av ficklampan.
•

Svep uppåt från låsskärmens nedre kant för att visa genvägspanelen och peka på

för

att slå på eller av ficklampan.
När ficklampan slås på visas en avisering på låsskärmen som indikerar att ficklampan har
slagits på. Peka på

för att slå av ficklampan.

Kompass
Kompass
Kompass visar i vilken riktning enheten pekar samt dina nuvarande koordinater och höjden.
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.

1

Du kan öppna Kompass på följande sätt:
•

Svep nedåt från mitten av startsidan för att visa sökrutan. Sök efter Kompass. Det
första resultatet är den förinstallerad appen Kompass.
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•

2

Hitta Kompass i mappen Verktyg.

Visa riktning, koordinater och höjd:
•

Om du håller enheten plan visas en kompassros på skärmen Kompass tillsammans
med den riktning som enheten pekar, dina nuvarande koordinater samt höjd.

•

Om du håller enheten upprätt visas enhetens sökare för baksidekameran på skärmen
Kompass tillsammans med den riktning som enheten pekar, dina nuvarande
koordinater samt höjden.

3

För att låsa din nuvarande riktning pekar du på kompassrosen. Markeringarna på
kompassrosen blir blåa om du avviker från kursen.

För mer exakta riktningar ska du hålla enheten plan eller upprätt när du använder Kompass.
För mer exakta höjddata ska du peka på

och aktivera Onlinekalibrering av höjd.

Spegel
Använda enheten som en spegel
Du kan använda enheten som en spegel för att se hur du ser ut.
Gå till Verktyg > Spegel. Sedan kan du:
•

Zooma in eller ut: Dra i skjutreglaget för zoom längst ner. Du kan också peka på skärmen
två gånger för att zooma in och peka på den två gånger igen för att återställa den
ursprungliga vyn.

•

Spara bilden: Peka på skärmen för att pausa den nuvarande bilden. Peka på skärmen igen
för att återuppta. När bilden är pausad pekar du på

för att spara den. Du hittar den

sparade bilden i Galleri.
•

Justera spegelns ljusstyrka: Peka på

•

Imma igen skärmen: Peka på

eller

längst upp på skärmen.

och aktivera Blås. Blås sedan luft i mikrofonen för att

göra skärmen immig. Torka på skärmen för att ta bort imman.
•

Ändra spegelramen: Peka på

•

Skapa effekten av en trasig spegel: Peka och håll kvar på skärmen för att ”krossa” spegeln,

för att växla till en annan ram.

komplett med ljudeffekt och allt. Peka på skärmen igen för att ”laga” spegeln.

Tvillingapp
Aktivera Tvillingapp
Tvillingapp gör det möjligt att logga in på två WhatsApp- eller Facebook-konton samtidigt, så
att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.
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Tvillingapp stöds endast av vissa appar.
Gå till Inställningar > Appar > Tvillingapp och aktivera Tvillingapp. Tvillingappen visas
sedan på startsidan.

Optimerare
Rensa enhetens lagringsutrymme
Du kan använda Rensa i Optimerare för att skanna efter redundanta eller stora filer, till
exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan
du välja om du vill radera de föreslagna filerna.

1

Öppna Optimerare och peka sedan på Rensa.

2

När skanningen är slutförd pekar du på Rensa efter varje objekt och tar bort eventuella
filer du inte behöver.

Rensa systemskräp automatiskt

1

Öppna Optimerare och peka på Rensa.

2

Svep nedåt från övre delen av skärmen så rensar enheten automatiskt systemskräp.

Rensa systemskräp manuellt
Utöver automatisk rengöring detekterar och rekommenderar enheten också skräpfiler som
du kan rensa manuellt.
På skärmen Rensa pekar du på Rensa bredvid en kategori, markerar de objekt du vill rensa
och pekar sedan på RADERA .
Rensa dubblettfiler
Optimerare kan identifiera dubblettfiler på enheten.
På skärmen Rensa pekar du på Duplicerade filer och markerar de oönskade filerna för att
radera dem.

Hantera dataanvändning
Öppna Optimerare och peka sedan på Dataanvändning för att visa dataanvändning och
hantera nätverksåtkomst.
Visa och hantera appar som förbrukar mycket data

1

Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra
genom att gå till Dataanvändning denna månad på skärmen Dataanvändning.

2

Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för
mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.
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Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst
På skärmen Dataanvändning pekar du på Nätverksåtkomst och ändrar sedan
inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de
endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
Aktivera eller avaktivera Smart datasparare
Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.

1

På skärmen Dataanvändning pekar du på Smart datasparare och aktiverar det. Ikonen
visas sedan i statusfältet.

2

Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden
växlar du på växlarna för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning
Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att
hålla dig informerad om din dataförbrukning.

1

På skärmen Dataanvändning går du till Fler datainställningar > Månatlig datagräns
och följer instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.

2

På skärmen Fler datainställningar pekar du på Användningspåminnelser. Där kan du
ställa in om en avisering ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när månatlig
datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.

3

På skärmen Fler datainställningar kan du ställa in om Visa data som används när
skärmen är låst.

Filtrera och blockera oönskade samtal
Ställ in olika blockeringsregler för att blockera oönskade samtal från säljare, bedragare osv.
Filtrera oönskade samtal

1

Gå till Telefon >

> Blockerad >

.

Alternativt går du till Optimerare > Blockerad >

2

.

Peka på Regler för samtalsblockering och växla på växlarna för motsvarande
blockeringsregler.

Blockera inkommande samtal från specifika nummer
Du kan blockera inkommande samtal från specifika nummer på följande sätt:
•

Gå till Telefon >

> Blockerad >

> Blockeringslista, peka på

och lägg till

telefonnumren som du vill blockera.
•

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter, peka på kontakten som du vill blockera och välj
sedan

> Lägg till i svartlistan.
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Ställa in om du ska få avisering för blockerade samtal
Gå till Telefon >

> Blockerad >

> Ta emot aviseringar och ställ in om du vill ta

emot aviseringar när samtal är blockerade.
Hantera blockerade samtal
På skärmen Blockerade kan du hantera blockerade samtal, t.ex. ringa tillbaka ett nummer,
radera poster eller skicka överklagan om ett nummer har markerats felaktigt.
Gå till Telefon >
•

> Blockerad. Sedan kan du:

Peka på en post och välj Ring för att ringa tillbaka ett nummer eller välja Lägg till i lista
med betrodda eller Lägg till kontakt eller peka på Ta bort för att radera samtalsposter.

•

Peka på Rensa för att radera blockerade samtal i satser.

•

Peka på Blockera regler för att ändra blockeringsreglerna.

Filtrera och blockera oönskade meddelanden
Ställ in olika blockeringsregler, exempelvis din egna svartlista, för att blockera oönskade
meddelanden från säljare, bedragare osv.
Blockera skräppostmeddelanden

1

Gå till Meddelande >

> Blockerad >

.

Alternativt går du till Optimerare > Blockerad >

2

.

Peka på Regler för meddelandeblockering och aktivera Blockera okända nummer.
Enheten blockerar sedan alla meddelanden från okända nummer.

Blockera meddelanden från specifika nummer

1

Gå till Meddelande >

2

Peka på
och lägg till numren du vill blockera. Alla SMS- och MMS-meddelanden
skickade från de här numren blockeras.

> Blockerad >

> Blockeringslista.

Blockera meddelanden som innehåller specifika nyckelord

1

Gå till Meddelande >

2

och lägg till nyckelorden som ska filtreras. Alla meddelanden som innehåller
Peka på
de här nyckelorden blockeras.

> Blockerad >

> Blockeringslista för nyckelord.

Ställ in om du ska få aviseringar om blockerade meddelanden
Gå till Meddelande >

> Blockerad >

> Ta emot aviseringar och ställ in om du vill

ta emot aviseringar när meddelanden är blockerade.
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Hantera blockerade meddelanden
På skärmen Blockerade kan du hantera blockerade meddelande, t.ex. radera poster, återställa
meddelande eller skicka överklagan om ett nummer har markerats felaktigt.
Gå till Meddelande >
•

> Blockerad. Sedan kan du:

Peka på en post och välj Återställ till meddelanden för att återställa det här meddelanden
till appen Meddelande. Peka på Lägg till i lista med betrodda om du vill lägga till numret
som motsvarar det här meddelandet i listan med betrodda. Peka på Ta bort för att radera
meddelandeposten.

•

Peka på Rensa för att radera blockerade meddelanden i satser.

•

Peka på Blockera regler för att ändra blockeringsreglerna.

Optimera med en pekning
Använd funktionen OPTIMERA i Optimerare för att hålla enheten i optimalt skick.

1

Öppna Optimerare och peka på OPTIMERA.

2

Vänta tills Optimerare är färdig med att kontrollera enheten och ger dig
optimeringsresultaten.

Telefonkloning
Använda Telefonkloning för att flytta data till din nya enhet
Med Telefonkloning kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive
kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.
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Migrera data från en Android-enhet

1

På din nya enhet öppnar du appen Telefonkloning. Alternativt går du till Inställningar >
System och uppdateringar > Telefonkloning, pekar på Detta är den nya enheten och
pekar sedan på Huawei eller Annan Android-telefon.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera Telefonkloning på den
gamla enheten.

3

På den gamla enheten öppnar du appen Telefonkloning och pekar på Detta är den
gamla enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din
nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.

4

Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på Överför för att börja
klona.
Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter som kör Android 7.0 eller senare.

Migrera data från en iPhone eller iPad

1

På din nya enhet öppnar du appen Telefonkloning. Alternativt går du till Inställningar >
System och uppdateringar > Telefonkloning, pekar på Detta är den nya enheten och
pekar sedan på iPhone/iPad.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera Telefonkloning på den
gamla enheten.
124

Appar

3

På den gamla enheten öppnar du appen Telefonkloning och pekar på Detta är den
gamla enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din
nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.

4

Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen
för att slutföra datakloningen.
Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter som kör iOS 8.0 eller senare.

HiSuite
Introduktion till HiSuite
Huawei HiSuite är ett PC-baserat verktyg för hantering av smarta enheter från Huawei
(inklusive telefoner och surfplattor).
Med Huawei HiSuite kan du använda en dator för att hantera data på din enhet, till exempel
kontakter, meddelanden, bilder, videor och appar. Du kan även använda det här verktyget för
att säkerhetskopiera eller återställa data eller uppdatera din enhet till den senaste versionen.

1

Besök Huaweis officiella webbsida på datorn, sök efter HiSuite samt ladda ned och
installera den senaste versionen.

2

Anslut enheten till datorn genom att använda en USB-kabel. När dialogrutan Använd
USB till visas på enheten väljer du Överföra filer.

3

Öppna Huawei HiSuite på datorn och välj USB. Följ sedan instruktionerna på skärmen för
att upprätta en anslutning mellan enheten och datorn.

Säkerhetskopiera och återställa data med HiSuite
När du har installerat HiSuite på datorn och anslutit datorn med enheten kan du använda
HiSuite till att säkerhetskopiera data (t.ex. kontakter, meddelanden, samtalsloggar, foton,
videor, ljudfiler och dokument) från enheten till datorn. Du kan även återställa data på
enheten från datorn.
Säkerhetskopiera data till en dator

1

Öppna HiSuite på din dator och klicka på Säkerhetskopiera på startsidan.

2

Välj objekten som du vill säkerhetskopiera.

3

Klicka på Säkerhetskopiera, följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet
och ett lösenordstips och bekräfta inställningarna.
Säkerhetskopieringsdata kan inte återställas om du glömmer lösenordet.

4

HiSuite säkerhetskopierar sedan de data du valde. Håll USB-kabeln ansluten medan data
säkerhetskopieras.

5

Klicka på Klar när alla data har säkerhetskopierats.
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Som standard sparas säkerhetskopieringsdata under C:\Users\User name\Documents
\Hisuite\backup på datorn. Om du vill ändra katalogen för säkerhetskopiering på datorn går
du till

> Inställningar > Säkerhetskopiera.

Återställa data

1

På startsidan för HiSuite klickar du på Återställ.

2

Klicka på Säkerhetskopierade filer, välj de objekt du vill återställa till enheten och klicka
sedan på Återställ.

3

Ange lösenordet för säkerhetskopierade data och klicka på OK.

4

HiSuite återställer de objekt du valde. Håll USB-kabeln ansluten medan data återställs.

5

Klicka på Klar när alla data har återställts.

Uppdatera systemet med HiSuite
När du har installerat HiSuite på datorn och anslutit datorn med enheten kan du använda
HiSuite till att uppdatera systemet på enheten.
Uppdatera systemet
•

Dina personuppgifter kan komma att raderas under en systemuppdatering. Vi
rekommenderar därför att du säkerhetskopierar dina data innan du uppdaterar
enheten.

•

Se till enheten är minst 20 % laddad och håll USB-kabeln ansluten under hela
uppdateringsprocessen. Stäng inte av eller starta om enheten eller ta bort eller sätt i
ett minneskort.

•

Vissa tredje parts appar, till exempel nätbanker och spelappar, kanske inte är
kompatibla med den senaste systemversionen. Det kan ta tid innan apputvecklarna
lanserar en kompatibel appversion.

På startsidan för HiSuite klickar du på Uppdatera. Om en ny version detekteras visas
versionsnumret och du kan klicka på versionsnumret för att börja uppdateringen av systemet.
När uppdateringen är klar startar enheten om automatiskt.

Tips
Tips
Tips ger dig gott om information så att du snabbt kan bekanta dig själv med enheten och få
ut det mesta av den. I Tips kan du också hitta en fullständig uppsättning användarguider för
mer detaljerade instruktioner.
Introduktion till sektionerna Tips:
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•

Samlingar: Bläddra igenom de lättlästa korten som innehåller ett kort videoklipp eller en
bild så att du snabbt kommer igång med de mest användbara funktionerna på din enhet.
Korten är kategoriserade så att du kan gå vidare direkt till en kategori du är intresserad av.

•

Fler tips: Hitta detaljerade instruktioner i de omfattande användarhandböckerna.

•

Jag: Konfigurera relaterade inställningar. Till exempel söka efter uppdateringar för appen
Tips.

Huvudfunktioner som tillhandahålls av Tips:
•

Sök: Hitta det du letar efter genom att söka efter det i sökfältet i Tips. Sökresultaten
innehåller också relaterade ämnen som du kanske är intresserad av.

•

Gilla och ogilla: Betygsätt kort och lämna feedback.

•

Prova funktioner: En Testa nu-knapp finns på vissa kort så att du kan testa funktionen
omedelbart.
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.
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Söka efter alternativ i Inställningar
Hitta det du letar efter snabbt
Är du trött på att gå igenom lager efter lager med inställningar? Bara sök efter dem med
sökrutan.
•

Svep nedåt från mitten av skärmen för att visa sökrutan. Ange namnet på en inställning för
att få sökresultat.

•

Öppna Inställningar och ange namnet på en inställning i sökrutan högst upp på skärmen
för att få sökresultat.

Wi-Fi
Introduktion till Wi-Fi
Ansluta till internet via Wi-Fi är ett effektivt sätt att spara mobildata. Du kan även aktivera
Wi-Fi-säkerhetsövervakning för att undvika riskfulla trådlösa surfzoner och garantera säker
internetåtkomst.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Var extra försiktig när du ansluter till en öppen offentlig Wi-Fi-surfzon för att undvika
säkerhetsrisker och ekonomisk förlust från avslöjande av dina personuppgifter.

1

Gå till Inställningar > Wi-Fi och aktivera Wi-Fi.

2

Anslut till ett Wi-Fi-nätverk på skärmen Wi-Fi med en av följande metoder:
•

Välj ett Wi-Fi-nätverk att ansluta till under Tillgängliga nätverk. Ett lösenord behövs
för krypterade nätverk.

•

Lägg till ett Wi-Fi-nätverk manuellt genom att bläddra längst ned på skärmen, peka
på Lägg till nätverk och ange SSID och lösenordet enligt uppmaningen för att slutföra
anslutningen.

Ikonen

som visas på statusfältet indikerar att enheten är ansluten till Wi-Fi.

Överföra data med Wi-Fi Direct
Du kan använda Wi-Fi Direct för att överföra data mellan Huawei-enheter. Wi-Fi Direct låter
dig överföra stora filer till en enhet i närheten snabbare än Bluetooth och utan att behöva
parkoppla enheterna.

1

På den mottagande enheten går du till Inställningar > Wi-Fi och aktiverar Wi-Fi.
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2

Gå sedan till Fler inställningar > Wi-Fi Direct för att börja söka efter enheter i närheten
med Wi-Fi Direct aktiverat.

3

På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filerna du vill dela, pekar på
och väljer Wi-Fi Direct.
De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

4

Peka på ikonen på den mottagande enheten för att upprätta en anslutning och dela sedan
filerna.

5

Godkänn begäran om överföring via Wi-Fi Direct på den mottagande enheten.

Sök sedan efter och öppna mappen Wi-Fi Direct i Filer för att visa de mottagna filerna.

Välja ett nätverk med Wi-Fi+
När Wi-Fi+ är aktiverat och enheten detekterar ett Wi-Fi-nätverk som den har anslutit till
tidigare eller som är öppet, aktiverar den automatiskt Wi-Fi och ansluter till nätverket.
Enheten utvärderar även det nuvarande Wi-Fi-nätverkets kvalitet och växlar till mobildata
om Wi-Fi-signalen är svag.

1

Gå till Inställningar > Wi-Fi.

2

Peka på Fler inställningar och aktivera eller avaktivera Wi-Fi+.

Bluetooth
Bluetooth
Du kan ansluta enheten till Bluetooth-headset, -högtalare och -bilsatser. Du kan även
använda Bluetooth för att dela data mellan din enhet och andra enheter.
Se till att enheten är inom 10 m från andra Bluetooth-enheter.
Aktivera eller avaktivera Bluetooth
Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt igen för att visa
alla genvägsväxlar och aktivera eller avaktivera sedan Bluetooth. Peka och håll kvar på
växeln för att öppna inställningsskärmen för Bluetooth.

•

Gå till Inställningar > Bluetooth och aktivera eller avaktivera sedan Bluetooth.

Ange ett Bluetooth-namn
Ange ett Bluetooth-namn för din enhet för att enkelt identifiera den vid anslutning.

1

På inställningsskärmen för Bluetooth växlar du på växeln Bluetooth.

2

Peka på Enhetens namn, ange ett namn och peka på OK.
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Parkoppla med en Bluetooth-enhet

1

Aktivera Bluetooth på målenheten och gör den synlig. Detaljerade instruktioner finns i
enhetens användarhandbok.

2

Från enheten öppnar du inställningsskärmen för Bluetooth och aktiverar Bluetooth för
att ställa in enheten på att automatiskt söka efter Bluetooth-enheter i närheten.

3

I listan med Tillgängliga enheter väljer du enheten som du vill parkoppla din enhet med
och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.

På inställningsskärmen för Bluetooth pekar du på

för att visa tips om att ansluta flera

Bluetooth-enheter.
Överföra filer via Bluetooth
Du kan använda Bluetooth för att överföra videor, bilder, kontakter och mer till en annan
enhet under förutsättning att båda enheterna är inom Bluetooth-täckningsområdet.

1

Parkoppla enheterna som skickar och som tar emot via Bluetooth.

2

På enheten som skickar pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela, pekar
på

och väljer Bluetooth.
Åtgärderna kan variera om du delar filer direkt från appar.

3

Peka på Bluetooth-namnet på den mottagande enheten för att börja dela.

4

Acceptera begäran om Bluetooth-överföring på den mottagande enheten.

Koppla ifrån parkoppling för en Bluetooth-enhet

1

På inställningsskärmen för Bluetooth aktiverar du växeln Bluetooth.

2

bredvid namnet på enheten som du
I listan med Parkopplade enheter pekar du på
vill koppla ifrån parkopplingen för och pekar sedan på Koppla ifrån parkoppling.

Mobildata
Ansluta till mobildata

1

Kontrollera att mobildata är tillgängligt på SIM-kortet.

2

Du kan ansluta till mobildata på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och svep sedan nedåt igen
för att visa alla genvägar. Slå på Mobildata.

•

Gå till Inställningar > Mobilnätverk > Mobildata och aktivera Mobildata.

Spara på batteriet och mobildata genom att avaktivera mobildatatjänsten när du inte
behöver den.
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Aktivera 5G
5G hänvisar till femte generationen av mobilkommunikationsteknik. Jämfört med ett 4Gnätverk har ett 5G-nätverk en högre dataöverföringshastighet och en kortare försening.
När två SIM-kort är isatta har endast standard-SIM-kortet för mobildata stöd för 5G, medan
det andra endast har stöd för 4G/3G/2G.
•

5G-tjänster är endast tillgängliga i vissa länder och regioner.

•

Inte alla enheter har stöd för 5G.

1

5G-tjänsten är beroende av stöd från operatörens nätverk och operatörens distribution av
relevanta tjänster. Kontakta din operatör för att aktivera 5G-tjänsten.

2

Om din enhet har två SIM-kort isatta, går du till Inställningar > Mobilnätverk > SIMkortshantering och ställer in SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 som standard-SIM-kort för
mobildata.

3

Gå till Inställningar > Mobilnätverk > Mobildata och aktivera 5G för standard-SIMkortet för mobildata.

5G-tjänsten kan vara otillgänglig i vissa områden på grund av frekvensstörningar i
operatörens nätverk.

Hantera SIM-kort
Du kan aktivera eller avaktivera SIM-kort och namnge dem för lättare identifiering.
Aktivera eller avaktivera ett SIM-kort
Gå till Inställningar > Mobilnätverk > SIM-kortshantering och aktivera eller avaktivera ett
SIM-kort efter behov.
När ett SIM-kort har avaktiverats kan det inte användas för att ringa, skicka meddelanden
eller använda internet.
Namnge ditt SIM-kort
Du kan namnge ditt SIM-kort för enklare identifiering och hantering. Du kan till exempel
märka ett SIM-kort som ”Arbete” och det andra som ”Privat”.
Gå till Inställningar > Mobilnätverk > SIM-kortshantering och peka på

för att redigera

SIM-kortets namn.

Konfigurera inställningar för dubbla SIM-kort
Om enheten har två SIM-kort isatta kan du ställa in standard-SIM-kortet för mobildata och
standard-SIM-kortet för samtal och aktivera vidarebefordran av samtal mellan de två SIMkorten.
Den här funktionen gäller endast enheter med dubbla SIM-kort.
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Ställ in standard-SIM-kort för mobildata och standard-SIM-kort för samtal
Gå till Inställningar > Mobilnätverk > SIM-kortshantering och ställ in SIM-kort 1 eller SIMkort 2 som standard-SIM-kort för mobildata eller samtal.
Aktivera vidarebefordran av samtal mellan SIM-kort
Efter aktivering av vidarebefordran av samtal för båda SIM-korten, vidarebefordras
inkommande samtal som inte når ett av SIM-korten till det andra.
Den här funktionen måste stödas av din operatör. Kontakta din operatör för detaljer.

1

Gå till Inställningar > Mobilnätverk > SIM-kortshantering > Vidarebefordran av
samtal mellan SIM-kort.

2

Välj ett läge för vidarebefordran av samtal och slå på motsvarande växel.
Vidarebefordran av samtal mellan två SIM-kort aktiveras när det är konfigurerat för båda
SIM-korten.

Växla standard-SIM-kortet för mobildata snabbt
Om två SIM-kort har installerats på enheten kan du använda en genväg för att snabbt växla
standard-SIM-kortet för mobildata.

1

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och svep sedan nedåt igen för
att visa alla genvägar. Slå på Mobildata.

2

Peka på texten under
OK.

tills en uppmaning visas, välj sedan ett SIM-kort och peka på

När uppmaningen visas pekar du på Inställningar för att komma åt skärmen SIMkortshantering.

eSIM-kort
Inbyggda SIM-kort (eSIM) är virtuella SIM-kort som kan användas istället för ett fysiskt SIMkort. Ett eSIM-kort fungerar på samma sätt som ett fysiskt SIM-kort, men tar inte upp
utrymme och kan länkas med flera olika kortnummer. Du kan växla mellan operatörer för att
hitta det bästa erbjudandet för dig.
•

Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

•

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder och regioner.

•

Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Ansöka om ett eSIM-kort
Kontakta din operatör för att ansöka om ett eSIM-kort.
Du måste tillhandahålla information om ID för det inbyggda SIM-kortet (EID) när du ansöker
om ett eSIM-kort. Den här informationen är relaterad till om din enhet har ett inbyggt eSIMsmartchip. Visa den här informationen och gå till Inställningar > Om telefonen > Visa E-ID.
Om EID-informationen inte visas indikerar det att den här funktionen inte stöds på din enhet.
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•

Du kan ansöka om flera olika eSIM-kort och det högsta antalet beror på kapaciteten
för eSIM-kretsuppsättningen på enheten. Om antalet eSIM-kort du ansöker om har
överskridit gränsen visas ett meddelande på din enhet som indikerar att du inte kan
lägga till fler eSIM-kort.

•

Endast ett eSIM-kort kan användas åt gången.

Lägga till ett eSIM-kort

1

Öppna Inställningar > Mobilnätverk > SIM-kortshantering.
•

Om din enhet har en enda SIM-kortplats visar skärmen SIM-kortshantering
fortfarande två alternativ: SIM-kort 1 och SIM-kort 2. Som standard installeras
eSIM-kortet i SIM-kortplats 2.

•

Om enheten har två SIM-kortplatser och ett fysiskt SIM-kort redan är isatt i SIM 2kortplatsen, uppmanas du avaktivera SIM-kort 2 när du lägger till ett eSIM-kort.
Sätta i eller ta bort SIM-kort 2 påverkar inte eSIM-tjänsterna.

2

Peka på
kortet:
•

bredvid SIM-kort 2. Genomför en av följande åtgärder för att lägg till eSIM-

Skanna QR-koden: Efter att du har ansökt om ett eSIM-kortnummer får du en QR-kod
av operatören. Efter att du skannat QR-koden laddar enheten ned och installerar
konfigurationsfilen och aktiverar det nya eSIM-kortet som standard.

•

Skanna bilden: Om du inte kan använda kameran för att skanna QR-koden som
tillhandahålls av operatören (t.ex. när du ansöker om ett eSIM-kort via operatörens
app), ska du spara QR-koden som tillhandahålls av operatören som en bild. Peka på
Välj från Galleri medan du skannar en QR-kod och välj den sparade QR-kodbilden.
Enheten identifierar automatiskt QR-koden och laddar ned samt installerar
konfigurationsfilen.

•

Ange aktiveringskoden: Peka på Ange manuellt och följ instruktionerna på skärmen
för att ange aktiveringskoden du fick av operatören.

Aktivera eSIM-kortet
Aktivera ett eSIM-kort om du vill använda det igen.
På skärmen SIM-kortshantering pekar du på

bredvid SIM-kort 2. Aktivera eSIM-kortet

enligt uppmaningen.
Avaktivera eSIM-kortet
Om du inte vill använda ett eSIM-kort eller vill växla till ett annat eSIM-kort är det lätt att
avaktivera det.
Efter att ett eSIM-kort har avaktiverats kan du inte använda det för att kommunicera med
andra. Månadsavgiften varken avbryts eller stoppas. Efter att eSIM-kortet har avaktiverats
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finns eSIM-kortets information fortfarande i eSIM-listan och du kan aktivera eSIM-kortet
igen.
På skärmen SIM-kortshantering pekar du på

bredvid SIM-kort 2. Avaktivera eSIM-kortet

enligt uppmaningen.
Om du vill växla SIM-kort 2 till ett fysiskt kort pekar du på Fysiskt SIM-kort. Enheten
avaktiverar automatiskt eSIM-kortet.
Vissa eSIM-kort kan inte avaktiveras när de har aktiverats. Kontakta din operatör för
detaljer.
Ge eSIM-kortet ett namn
Du kan ge olika namn på dina eSIM-kort, till exempel ”Jobb” eller ”Personligt”.
På skärmen SIM-kortshantering pekar du på

bredvid SIM-kort 2 och följer sedan

instruktionerna på skärmen för att redigera eSIM-kortets namn.
Radera ett eSIM-kort
Du kan radera ett eSIM-kort som inte längre används. Det raderade eSIM-kortet kan inte
återställas och visas inte i listan över eSIM-kort.
Avaktivera eSIM-kortet innan du raderar det.
På skärmen SIM-kortshantering pekar du på

bredvid SIM-kort 2. Följ instruktionerna på

skärmen för att radera eSIM-kortet.
•

Att radera ett eSIM-kort betyder inte att du har sagt upp avtalet med operatören.
Operatören fortsätter att debitera för eSIM-kortet. Kontakta din operatör för att
avregistrera eSIM-korttjänsten för att inte debiteras längre.

•

Vissa eSIM-kort kan inte raderas. Kontakta din operatör för detaljer.

Återställa eSIM-kortet till fabriksinställningarna
•

Om du valde Återställ men behåll eSIM-kort när du återställer enheten till
fabriksinställningarna, kan eSIM-kortet fortfarande inte användas när enheten slås på igen.

•

Om du väljer Återställ raderas informationen om eSIM-kortet och eSIM-kortet kan inte
användas längre. Det betyder inte att du har avslutat kontraktet med operatören.
Operatören fortsätter att debitera för kortnumret. Kontakta din operatör för att avregistrera
eSIM-korttjänsten för att inte debiteras längre.
eSIM-kortinformation är personuppgifter och du bör vara försiktig med den.

Dela din nätverksanslutning med andra enheter
När Personlig trådlös surfzon har aktiverats kan du dela dina mobildata eller Wi-Finätverket som enheten är ansluten till för tillfället med andra enheter.
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Dela ditt nätverk via personlig trådlös surfzon
•

Alternativen i inställningar variera mellan olika enheter. Om enheten inte har ett
specifikt alternativ indikerar det att den inte har stöd för motsvarande funktion.

•

Vissa Wi-Fi-nätverk som kräver autentisering kan inte delas.

Gå till Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon och aktivera Personlig
trådlös surfzon. Mobildata- eller Wi-Fi-nätverksanslutningen för enheten delas sedan med
andra enheter.
Du kan även utföra följande för den personliga trådlös surfzonen:
•

Ställ in Enhetens namn.

•

Ställ in Lösenord.

•

Peka på Anslutna enheter för att visa listan över anslutna enheter och blockeringslistan.
Peka på en enhet i listan Anslutna enheter om du vill flytta den till listan Blockeringslista
enligt uppmaningarna. Du kan också ta bort en enhet från listan.

•

Om du delar ett mobilt datanätverk kan du också peka på Mer för att ställa in Datagräns
och AP-band.

Dela ditt nätverk via Bluetooth

1

Gå till Inställningar > Bluetooth och aktivera Bluetooth. Välj en enhet och följ sedan
instruktionerna på skärmen för att slutföra parkopplingen.

2

Gå till Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon > Mer och aktivera
Internetdelning via Bluetooth.

3

På inställningsskärmen för Internetåtkomst på den parkopplade enheten pekar du på
bredvid namnet på enheten och aktiverar Bluetooth för att dela ditt nätverk.

Dela ditt nätverk via USB

1

Anslut enheten till datorn genom att använda en USB-kabel.

2

På enheten går du till Inställningar > Mobilnätverk > Personlig trådlös surfzon > Mer
och aktiverar Internetdelning via USB för att dela mobildata eller det för närvarande
anslutna Wi-Fi-nätverket.

Använda VoLTE för att ringa HD-videosamtal
VoLTE (Voice over LTE) är en IP-baserad dataöverföringsteknik. När du har aktiverat VoLTE
kan det ge dig snabba anslutningstider för samtal och en högre kvalitet på röst- och
videosamtal.
Aktivera VoLTE

1

Kontakta din operatör för att aktivera VoLTE-tjänsten på ditt SIM-kort. Om både det
primära och sekundära SIM-kortsfacket för en enhet med dubbla SIM-kort har stöd för
VoLTE, kan det aktiveras för båda SIM-korten.
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2

Om två SIM-kort är isatta går du till Inställningar > Mobilnätverk > Mobildata. I
området med nätverksinställningar för SIM-kort 1 eller SIM-kort 2 aktiverar du VoLTEsamtal.
•

Den här funktionen kan variera mellan olika operatörer.

•

5G-tjänster är endast tillgängliga i vissa länder och regioner.

Ringa ett videosamtal
Videosamtal är endast möjliga om båda parter använder VoLTE-aktiverade enheter.

1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter längst ned på skärmen och välj sedan
kontakten som du vill ringa.

2

Peka på

Du kan peka på

för att ringa ett videosamtal.
under ett röstsamtal för att växla till ett videosamtal.

Hantera dataanvändning
Öppna Optimerare och peka sedan på Dataanvändning för att visa dataanvändning och
hantera nätverksåtkomst.
Visa och hantera appar som förbrukar mycket data

1

Du kan ta reda på hur mycket data dina appar använder i jämförelse med varandra
genom att gå till Dataanvändning denna månad på skärmen Dataanvändning.

2

Peka på en app som förbrukar mycket data för att ställa in en användningsgräns för
mobildata, roamingdata eller bakgrundsdata för den appen.

Visa och ställa in en apps behörighet för nätverksåtkomst
På skärmen Dataanvändning pekar du på Nätverksåtkomst och ändrar sedan
inställningarna för appar som förbrukar mycket data (t.ex. videoströmningsappar) så att de
endast kan användas när du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
Aktivera eller avaktivera Smart datasparare
Aktivera Smart datasparare för att förhindra appar från att använda mobildata i bakgrunden.

1

På skärmen Dataanvändning pekar du på Smart datasparare och aktiverar det. Ikonen
visas sedan i statusfältet.

2

Om du vill tillåta obegränsad åtkomst till data för vissa appar när de körs i bakgrunden
växlar du på växlarna för de här apparna.

Lägga till påminnelse om mobildataanvändning
Lägg till dataplaner för dina SIM-kort och användningspåminnelser i Optimerare för att
hålla dig informerad om din dataförbrukning.
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1

På skärmen Dataanvändning går du till Fler datainställningar > Månatlig datagräns
och följer instruktionerna på skärmen för att lägga till en dataplan.

2

På skärmen Fler datainställningar pekar du på Användningspåminnelser. Där kan du
ställa in om en avisering ska skickas eller om mobildata ska avaktiveras när månatlig
datagräns eller roamingdatagräns har nåtts.

3

På skärmen Fler datainställningar kan du ställa in om Visa data som används när
skärmen är låst.

Aktivera dataroaming
När du har aktiverat tjänsten för internationell roaming, kan du aktivera den här funktionen
för att använda mobildata när du reser utomlands.
•

Den här funktionen måste stödas av din operatör. Kontakta din operatör för detaljer.

•

Avgifter kan tillkomma vid användning av tjänsten för internationell roaming. Kontakta
din operatör för information om hur avgifter för dataroaming faktureras.

Gå till Inställningar > Mobilnätverk > Mobildata och aktivera Dataroaming.
Om telefonen har två SIM-kort installerade konfigurerar du inställningarna för SIM-kort 1
respektive SIM-kort 2.

Fler anslutningar
Aktivera eller avaktivera Flygplansläge
När du flyger kan du aktivera Flygplansläge om du måste göra det enligt flygbolaget. I
Flygplansläge kan enheten inte ringa samtal, skicka eller ta emot SMS-meddelanden eller
använda mobildata, men du kan använda alla andra funktioner.
Du kan aktivera eller avaktivera Flygplansläge på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep sedan nedåt igen
för att visa alla genvägar. Peka på

•

för att aktivera eller avaktivera Flygplansläge.

Gå till Inställningar > Mobilnätverk och aktivera eller avaktivera Flygplansläge.

När Flygplansläge aktiveras avaktiveras Wi-Fi och Bluetooth automatiskt. Du kan aktivera
dem igen om det tillåts av flygbolaget.
Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Introduktion till NFC
NFC (Near Field Communication) är en trådlös kommunikationsteknik med kort räckvidd
som låter mobila enheter och andra elektroniska enheter ansluta på oräkneliga sätt så att du
enkelt kan överföra data och göra mobilbetalningar.
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•

Inte alla enheter har stöd för NFC.

•

Aktivera Läsa och skriva/P2P på NFC-inställningsskärmen om tillgängligt. Den här
funktionen kan variera mellan olika operatörer.

Aktivera eller avaktivera NFC
Du kan aktivera eller avaktivera NFC så här:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt igen för att visa
alla genvägsväxlar och aktivera eller avaktivera sedan NFC. Du kan peka och hålla kvar på
NFC för att komma åt inställningsskärmen.

•

Gå till Inställningar > Fler anslutningar > NFC och aktivera eller avaktivera sedan NFC.

Dela data med Huawei Beam
Du kan hålla NFC-sensorn på två Huawei-enheter mot varandra för att snabbt överföra data
mellan dem utan att behöva parkoppla enheterna.

1

Gå till Inställningar > Fler anslutningar och aktivera NFC och Huawei Beam på
enheterna för både avsändaren och mottagaren.

2

På enheten som skickar data pekar och håller du kvar på en fil, väljer filerna du vill dela,
pekar på
och väljer Huawei Beam.
De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

3

Håll de två enheterna upplåsta och skärmarna på, och håll sedan NFC-sensorerna
(belägna nära baksidekameran) på de två enheterna mot varandra tills ett ljud hörs och
delningsskärmen krymper, vilket indikerar att anslutningen har upprättats och att filerna
har börjat överföras.
När överföringen har börjat kan du separera de två enheterna något, men håll dem
inom 10 cm från varandra.

Göra snabba betalningar med NFC
Om du har installerat en betalapp (t.ex. Alipay eller WeChat) på enheten och aktiverat
betaltjänsten kan du göra betalningar med NFC.

1

Öppna NFC och gå till inställningsskärmen för NFC och ange en app som Standardapp.

2

Aktivera NFC-betalningar i betalappen.

3

Håll NFC-sensorn (placerad bredvid baksidekameran) på enheten mot NFC-sensorn på en
kassaterminal för att öppna betalningsskärmen automatiskt. Slutför betalningen med ett
lösenord eller fingeravtryck.

Projicera enhetens skärm trådlöst
När du projicerar telefonens skärm trådlöst till en stor skärm (t.ex. en tv) för arbete eller nöje
visas aviseringar för inkommande samtal, SMS-meddelanden och väckarklocka av
säkerhetsskäl endast på din telefon.

1

Genomför följande beroende på den stora skärmens modell och funktioner:
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•

Om den stora bildskärmen har stöd för Miracast slår du på växeln för trådlös
projektion.

•

Om den stora bildskärmen inte har stöd för Miracast ansluter du en trådlös HDMIadapter. Se till att den trådlösa HDMI-adaptern är ansluten till en strömkälla.
Om du vill kontrollera om den stora bildskärmen har stöd för Miracast och hur du
aktiverar trådlös projektion på den, kan du läsa bruksanvisningen till den externa
bildskärmen eller kontakta kundtjänst för den stora bildskärmens tillverkare.

2

Svep nedåt från statusfältet på enheten för att öppna aviseringspanelen och slå på

3

Svep nedåt igen för att visa alla genvägar och aktivera Trådlös projektion. Enheten börjar
söka efter tillgängliga visningsenheter.
Du kan även gå till Inställningar > Fler anslutningar > Enkel projektion och aktivera
Trådlös projektion.

4

I enhetslistan pekar du på namnet som motsvarar den stora bildskärmen eller den
trådlösa HDMI-adaptern för att slutföra projektionsanslutningen.

.

När anslutningen är inställd kan du placera telefonen i landskapsläge för bättre visning.
Aviseringar för inkommande samtal, meddelanden och väckarklocka visas endast på din
telefon. Om du vill ändra inställningarna pekar du på
Om du vill avsluta trådlös projektion går du till

och avaktiverar Dölj aviseringar.

> Koppla från.

Enhetsprojektion med en kabelanslutning
Du kan projicera din enhet på en stor bildskärm (t.ex. en tv) med en kabelanslutning.
Det rekommenderas att du köper från auktoriserade kanaler.
Projektion med en Type-C-kabel

1

Förbered en Type-C-kabel.
Använd en Type-C till HDMI-, Type-C till DP- eller Type-C till MiniDP-kabel beroende på
din stora bildskärm.

2

Anslut änden med Type-C till enheten och den andra änden till den stora bildskärmen.
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3

På den externa bildskärmen ställer du in motsvarande HDMI-, DP- eller MiniDP-ingång
som signalkälla.

Projektion med en dockningsstation
Du kan använda en dockningsstation för att ansluta din enhet till en stor bildskärm och
ansluta dem med ett kabelanslutet tangentbord och en kabelansluten mus.

1

Förbered en dockningsstation.
På en dockningsstation finns flera typer av portar. Om den stora bildskärmen har stöd för
HDMI och du måste använda en kabelansluten mus och ett kabelanslutet tangentbord ska
du använda en dockningsstation med minst en HDMI-port och två USB-portar.

2

Anslut enheten och den stora bildskärmen till dockningsstationen och anslut sedan den
kabelanslutna musen och det kabelanslutna tangentbordet till dockningsstationen.
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3

På den externa bildskärmen ställer du in motsvarande HDMI-, DP- eller MiniDP-ingång
som signalkälla.

Huawei Share
Huawei Share är en trådlös delningsteknik som gör det möjligt att överföra bilder, videor,
dokument och andra typer av filer snabbt mellan enheter. Den här tekniken använder
Bluetooth för att upptäcka enheter i närheten med stöd för Huawei Share och Wi-Fi Direct
för att överföra filer utan att använda mobildata.
Aktivera eller avaktivera Huawei Share
Du kan aktivera eller avaktivera Huawei Share på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt igen för att visa
alla genvägar och slå sedan på eller stäng av Huawei Share. Du kan även peka och hålla
kvar på Huawei Share för att komma åt inställningsskärmen.

•

Gå till Inställningar > Fler anslutningar > Huawei Share för att aktivera eller avaktivera
Huawei Share.

Dela filer snabbt mellan enheter med Huawei Share
Du kan använda Huawei Share för att snabbt dela filer mellan Huawei-enheter. Mottagaren
kan förhandsgranska filerna innan hen godkänner dem och visa hela innehållet i filerna efter
att de har tagits emot. Mottagaren kan till exempel visa mottagna bilder eller videor i Galleri.
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1

Aktivera Huawei Share på den mottagande enheten.

2

På enheten som skickar pekar och håller du kvar för att välja filen eller albumet du vill
dela och pekar sedan på
. Peka på Huawei Share och peka sedan på ikonen för den
mottagande enheten för att skicka filen.
De här stegen kan vara annorlunda om du delar filer direkt från en app.

3

På den mottagande enheten pekar du på Acceptera för att godkänna överföringen.

Om du vill visa de mottagna filerna öppnar du Filer, söker efter och öppnar mappen Huawei
Share. Nu kan du visa de mottagna filerna.
Du kan också visa de mottagna bilderna eller videorna genom att gå till Galleri > Album >
Huawei Share.
Dela filer mellan din enhet och dator med Huawei Share
Du kan använda Huawei Share för att enkelt dela filer trådlöst mellan din enhet och en dator
(Windows eller macOS).
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1

Se till att enheten och datorn är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

2

På enheten öppnar du inställningarna för Huawei Share samt aktiverar Huawei Share
och Datordelning.

3

Gör en anteckning av namnet som visas bredvid Namn som visas på datorer samt
användarnamnet och lösenordet under Verifiering.

4

Utför följande åtgärder på en Windows-baserad dator (stationär eller bärbar dator) eller
en macOS-baserad dator (bärbar dator):
•

Windows: Gå till Den här datorn > Nätverk på datorn.

•

macOS: Gå till Sökare > Gå till > Nätverk på datorn.
För nuvarande är den här funktionen endast tillgänglig på Mac-datorer som kör
macOS 10.8 till 10.14.

5

På datorn trycker du två gånger på enhetens namn och anger användarnamnet och
lösenordet du tidigare antecknade.

6

Öppna en delad mapp på enheten, t.ex. Internlagring eller en Album-mapp, för att visa,
redigera eller kopiera filer från enheten till datorn eller tvärtom.
Ändringar som görs i filer i de delade mapparna på datorn synkroniseras automatiskt till
enheten och tvärtom.
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Utskrift med en pekning med Huawei Share
När en skrivare med stöd för Huawei Share finns i närheten kan du använda Huawei Share
för att hitta skrivaren och skriva ut bilder eller PDF-filer sparade på enheten.

1

Beroende på typ av skrivare ska du kontrollera följande:
•

Skrivare med Wi-Fi: Skrivaren måste slås på och anslutas till samma nätverk som
enheten.

•

Skrivare med WiFi Direct: Skrivaren måste slås på och ha WiFi Direct aktiverat.

•

Skrivare med Bluetooth: Skrivaren måste vara på och synlig för Bluetooth.

2

På enheten förhandsgranskar du filen som ska skrivas ut och går sedan till Dela > Huawei
Share.

3

När skrivaren har upptäckts pekar du på skrivarens namn på enheten och justerar
inställningarna på förhandsgranskningsskärmen. Peka sedan på SKRIV UT för att skriva
ut.
Om du ansluter en Bluetooth-skrivare till enheten för första gången ska du hitta skrivaren
på enheten, peka på skrivarens namn och hålla strömknappen nedtryckt på skrivaren i ca
1 sekund för att bekräfta anslutningen.
Visa en lista över skrivare som stöds genom att peka på Hjälp på Huawei Sharedelningsskärmen, välja Skrivare och sedan peka på Vilka skrivare stöds?.
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Överföra data mellan din enhet och en dator med en USB-kabel

1

Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
När drivrutinen har installerats automatiskt på datorn visas namnet på enheten som
motsvarar din enhet när du pekar på Den här datorn.

2

Svep nedåt från statusfältet på din enhet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt
ytterligare för att visa alla genvägsväxlar, gå till Peka för fler alternativ och välj ett USBanslutningsläge för att överföra data.
•

Peka på Överför foton och öppna enheten som motsvarar din enhet på datorn. Sedan
kan du visa och kopiera bilder från enheten till datorn. Du kan även kopiera bilder från
datorn till enheten.

•

Peka på Överföra filer och öppna enheten som motsvarar din enhet på datorn. Sedan
kan du visa och kopiera ljudklipp, videor och dokument från enheten till datorn. Du
kan även kopiera och klistra in de här filerna från datorn till enheten.
Installera Windows Media Player 11 eller senare på datorn för att visa mediefiler
på enheten.

•

Peka på MIDI-ingång om du vill använda enheten som ljudingångsenhet för Musical
Instrument Digital Interface (MIDI) och spela upp musik på din dator.

Skriva ut bilder och dokument
Ansluta enheten till en Mopria-certifierad skrivare via Wi-Fi. När enheten är ansluten kan du
skriva ut bilder och dokument från enheten.
Anslut enheten till en skrivare

1

Kontrollera skrivaren manuellt eller kontakta tillverkaren för att verifiera att den är
Mopria-certifierad.
Om inte ska du kontakta tillverkaren för att installera motsvarande app eller pluginprogram för den på din enhet.

2

Anslut enheten och skrivaren till samma Wi-Fi-nätverk på ett av följande sätt:
•

Ansluta till en Wi-Fi-router: Aktivera Wi-Fi på skrivaren och anslut den till Wi-Firoutern. På enheten går du till Inställningar > Wi-Fi, aktiverar Wi-Fi, pekar på samma
Wi-Fi-router och följer instruktionerna på skärmen för att slutföra inställningarna.

•

Ansluta med Wi-Fi Direct: Om din skrivare stöder Wi-Fi Direct ska du följa
instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den här funktionen. På enheten går
du till Inställningar > Wi-Fi, aktiverar Wi-Fi, går till Fler inställningar > Wi-Fi Direct
och pekar på skrivaren för att upprätta anslutningen.

•

Ansluta till skrivarens trådlösa surfzon: Om skrivaren också kan fungera som en trådlös
surfzon ska du följa instruktionerna i skrivarhandboken för att aktivera den trådlösa
surfzonen och ange ett lösenord. På enheten går du till Inställningar > Wi-Fi,
aktiverar Wi-Fi, pekar på skrivarens trådlösa surfzon och följer sedan instruktionerna
på skärmen för att slutföra inställningarna.
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3

Gå till Inställningar > Fler anslutningar > Skriva ut > Standardskrivartjänst och
aktivera Standardskrivartjänst.

4

Välj skrivaren i sökresultaten och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till
skrivaren.

Skriva ut filer
Skriv ut filer i Galleri and Anteckningar så här:
•

Skriva ut en bild: Öppna Galleri. Öppna bilden du vill skriva ut, gå till Mer > Skriva ut/
exportera till PDF, välj skrivaren och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra
utskriften.

•

Skriva ut en anteckning: Öppna Anteckningar. Öppna anteckningen du vill skriva ut, peka
på Mer > Skriv ut och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra utskriften.

Ansluta till ett VPN-nätverk
Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en temporär anslutning som skapar ett privat nätverk
över ett offentligt nätverk och krypterar datasändningar för att göra det säkrare.
När du arbetar utanför kontoret kan du använda ett VPN för säker åtkomst till ditt företags
intranät.
Följande typer av servrar stöds:
•

PPTP: Står för Point-to-Point Tunneling Protocol, erbjuder MPPE-kryptering.

•

L2TP: Står för Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, erbjuder IPSec PSK- och IPSec
RSA-kryptering.

•

IPSec Xauth: Erbjuder PSK-, RSA- och Hybrid RSA-kryptering.

Ansluta till en PPTP-VPN-server

1

Få nödvändiga data såsom VPN-serverns namn och adress från din VPNserveradministratör.

2

Gå till Inställningar > Fler anslutningar > VPN > Lägg till VPN-nätverk, ange VPNnamnet, ställ in servertyp på PPTP-VPN och ange sedan serveradressen.

3

Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på Visa avancerade alternativ och
anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.

4

Peka på Spara.

5

Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för
denna VPN och peka sedan på Anslut.

Ansluta till en L2TP/IPSec PSK-server

1

Få VPN-servernamnet, serveradressen, L2TP-nyckeln (tillval), IPsec-identifieraren (tillval)
och den i förväg delade IPsec-nyckeln från din VPN-serveradministratör.

2

Gå till Inställningar > Fler anslutningar > VPN > Lägg till VPN-nätverk, ange VPNnamnet, ställ in servertypen på L2TP/IPSec PSK och ange sedan serveradressen, L2TPnyckeln, IPSec-identifieraren och den i förväg delade IPSec-nyckeln.
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3

Om VPN-servern inte har en DNS-adress pekar du på Visa avancerade alternativ och
anger sedan DNS-domänen, DNS-serveradressen och rutt för vidarebefordran.

4

Peka på Spara.

5

Peka på den VPN du precis konfigurerade, ange ditt användarnamn och lösenord för
denna VPN och peka sedan på Anslut.

Startsida och bakgrundsbild
Hantera startsidans layout
Du kan anpassa startsidans layout så att den passar din enhets användningsvanor.
Flytta en appikon på startsidan
Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar. När enheten vibrerar drar du
appikonen till önskat läge på startsidan.
Hålla startsidans ikoner inriktade
Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget Inställningar för startsidan
och aktivera sedan Justera automatiskt. Med den här funktionen aktiverad fylls tomma
platser automatiskt när appar tas bort.
Låsa ikonernas positioner på startsidan
Nyp ihop med två fingrar på startsidan för att komma åt läget Inställningar för startsidan
och aktivera sedan Lås layout.
Välja layoutmönstret för startsidan
Nyp ihop med två fingrar på startsidan, gå till Inställningar för startsidan > Layout och välj
sedan önskat layoutmönster.
Ställa in startsidan i Inställningar
Du kan även gå till Inställningar > Startsida och bakgrund > Inställningar för startsidan
och aktivera Justera automatiskt med mera.
Placera appikoner i mappar
För enkel hantering av dina appikoner på startsidan kan du stapla liknande appar i en mapp
och ge mappen ett namn.

1

Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och dra sedan ikonen över en
annan app. En mapp skapas automatiskt för att förvara de här två apparna.

2

Öppna en mapp, peka på namnet och ange ett namn för den.

Lägga till appikoner i en mapp eller ta bort dem
Öppna en mapp och peka på

. Sedan kan du:
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•

Markera en eller fler appar och peka på OK för att lägga till dem i mappen.

•

Avmarkera en eller flera appar och peka på OK för att ta bort dem från mappen. Om du
avmarkerar alla appar raderas mappen.

Använda applådan för att lagra appar
Du kan placera dina appar i en låda och visa endast ofta använda appar på startsidan för att
effektivisera din startsida.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Aktivera applådan
Gå till Inställningar > Startsida och bakgrund > Startsidans stil och välj Låda.
När den är aktiverad kan du svepa uppåt från startsidan för att komma åt alla dina appar i
lådan.
Lägga till appar i lådan på startsidan
I läget Låda kan du svepa uppåt på startsidan för att visa Applådan. Peka och håll kvar på
den app du vill lägga till tills enheten vibrerar. När enheten vibrerar drar du appen till önskat
läge på startsidan.
Flytta appar tillbaka till lådan
Peka och håll kvar på en appikon tills enheten vibrerar och peka sedan på Ta bort. Den här
åtgärden tar bara bort appikonen från startsidan, men avinstallerar inte den.
Du kan fortfarande hitta den i applådan.
Avaktivera lådstilen
Avaktivera lådstilen genom att ställa in Startsidans stil på Standard.

Bildskärm och ljusstyrka
Justera skärmens ljusstyrka, färgläge och färgtemperatur
Du kan ställa in skärmens ljusstyrka, färgläge och färgtemperatur enligt dina önskemål.
Ställa in skärmens ljusstyrka automatiskt
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka och aktivera Automatisk.
Enheten justerar sedan skärmens ljusstyrka automatiskt beroende på omgivningens
ljusförhållanden.
Justera skärmens ljusstyrka manuellt
Du kan justera skärmens ljusstyrka manuellt på följande sätt:
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•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Dra skjutreglaget i avsnittet
för att justera skärmens ljusstyrka.

•

Öppna Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka. Dra skjutreglaget i avsnittet

för att

justera skärmens ljusstyrka.
Justera färgläget
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Färgläge & temperatur och välj färgläget
du föredrar. Läget Normal är skonsammare för ögonen och rekommenderas därför.
•

Normal: naturliga färgtoner

•

Levande: livliga färgtoner

Justera färgtemperaturen
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Färgläge & temperatur och välj
färgtemperaturen du föredrar. Standard och Varm är skonsammare för ögonen och
rekommenderas därför.
•

Standard: en naturlig färgton

•

Varm: en gulaktig färgton

•

Kall: en vitaktig färgton

•

Peka var som helst på färgcirkeln eller dra punkten för att justera färgtemperaturen.

Läget Ögonvänligt
Ögonvänligt läge kan effektivt reducera skadligt blått ljus och justera skärmen till att visa
varmare färger, lindra trötta ögon och skydda din syn.
•

Vila ögonen i minst tio minuter varje halvtimme.

•

Titta på något långt bort för att dina ögon ska få en paus från skärmen och för att
lindra ögontrötthet.

•

Att utveckla goda metoder för att vårda ögonen skyddar synen och är förebyggande
mot närsynthet.

Aktivera eller avaktivera Ögonvänligt läge
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt igen för att visa
alla genvägar och slå sedan på eller stäng av Ögonvänligt. Du kan peka och hålla kvar på
Ögonvänligt för att komma åt inställningsskärmen.

•

Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Ögonvänligt och aktivera eller
avaktivera Aktivera hela dagen.

När Ögonvänligt läge har aktiverats visas

i statusfältet och skärmen får en gul nyans

eftersom mindre blått ljus avges.
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Ställa in ett schema för läget Ögonvänligt
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Ögonvänligt, aktivera Schemalagd och
ställ sedan in Starta och Slut enligt dina behov.
Aktivera eller avaktivera flimmerreducering
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Ögonvänligt och aktivera eller avaktivera
Flimmerreducering.
Aktivering av Flimmerreducering minskar mängden som din skärm flimrar men kan även
påverka dess färg och ljusstyrka.
Anpassa Ögonvänligt läge
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Ögonvänligt, aktivera Aktivera hela
dagen eller ställ in Schemalagd och justera skjutreglaget under Filternivå för att anpassa
hur mycket blåljus du vill ska filtreras.

Aktivera Mörkt läge
Du kan aktivera Mörkt läge för att tillämpa ett mörkare färgschema, vilket hjälper till att
förhindra att för starkt skärmljus irriterar dina ögon och även sparar batteriström.
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Mörkt läge och följ instruktionerna på
skärmen för att ställa in relaterade konfigurationer, till exempel när du vill att den här
funktionen ska bli effektiv.
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.

Justera textstilinställningar
Du kan justera systemets textstorlek, appens skärmstorlek och textstilen.
Förstora eller minska på textstorleken
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Text och skärmstorlek och dra
skjutreglaget för Textstorlek.
Förstora eller minska på skärmstorleken
Skärmstorlek bestämmer storleken på innehållet (inklusive text och bilder) som visas i
appar.
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Text och skärmstorlek och dra
skjutreglaget för Skärmstorlek.

Använda Smart skärmupplösning
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Skärmupplösning och aktivera Smart
upplösning. Enheten justerar skärmupplösningen automatiskt i enlighet med nuvarande
driftstatus.
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Justera skärmens uppdateringshastighet
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Skärmens uppdateringshastighet och
välj en skärmuppdateringshastighet du vill använda.
En hög skärmuppdateringshastighet hjälper till att ge en smidigare visuell upplevelse.

Helskärm
Använda helskärm
•

De flesta apparna installerade på enheten kommer automatiskt att anpassa sig för att visas
korrekt på helskärmen.

•

För appar som inte gör det ska du gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Fler
bildskärmsinställningar > Helskärm och växla på deras växlar. Om du aktiverar Helskärm
kan det hända att vissa appar visas felaktigt, till exempel genom att de sträcks ut fel.

Visa flärpen

1

Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Fler bildskärmsinställningar > Flärp
och välj Standard.

2

Om du vill visa eller dölja flärpen för en specifik app pekar du på Anpassad, väljer appen
och väljer sedan ett av följande alternativ:
•

Auto

•

Visa flärpen

•

Dölja flärpen

Dölja flärpen
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Fler bildskärmsinställningar > Flärp och
välj Dölja flärpen.

Visa operatörsnamn och nätverkshastighet i statusfältet
Du kan kontrollera operatörsnamnet och nätverkshastigheten med en enda blick på
statusfältet.
Gå till Inställningar > Bildskärm och ljusstyrka > Fler bildskärmsinställningar och aktivera
eller avaktivera Visa operatörsnamn och Visa nätverkshastighet enligt dina önskemål.

Växla automatiskt mellan stående och liggande orientering
Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen och svep sedan nedåt igen för
att visa alla genvägar. Peka på

för att aktivera funktionen Autorotera.

Enheten kan justera skärmen automatiskt med hjälp av den inbyggda riktningssensorn (som
detekterar din ansiktsorientering) och gravitationssensorn.
Till exempel:
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•

Om du behöver växla enheten mellan stående och liggande orientering när den ligger på
en yta är det bara att hålla ansiktet framför enheten och rotera den.

•

När du använder enheten medan du ligger ned, ändras inte skärmens orientering när du
ändrar din liggande ställning.
Riktningssensorn är placerad högst upp på skärmen. För att garantera att sensorn kan
identifiera din ansiktsorientering effektivt ska du hålla ansiktet framför skärmen under
användning.

Varför roterar inte skärmen intelligent?
De möjliga orsakerna är följande:
•

Enheten är utrustad med en sensor för vridgest för att detektera ansiktets orientering. I
detta fall måste du se till att sensorn kan detektera ansikten.

•

–

Täck inte över sensorn som är placerad i det övre vänstra hörnet på skärmen.

–

Titta rakt på skärmen och håll ett avstånd på 40–60 cm från sensorn.

–

Sensorn fungerar bättre i en väl upplyst miljö.

Landskapsvisning stöds inte i vissa appar (t.ex. navigering eller spelappar) på startsidan.

Introduktion till GPU Turbo
GPU Turbo representerar en radikal omdesign av enhetens ramverk för grafikbehandling på
den mest grundläggande nivån genom att integrera maskin- och programvaran för
accelererad grafikbehandling. Det förbättrar enhetens grafiska behandlingseffektivitet,
bildkvalitet och prestanda samtidigt som systemets energiförbrukning reduceras.
Slutresultatet är en stor förbättring av användarupplevelsen med grafikintensiva spel.

Ljud och vibration
Ställa in läget Stör ej
Stör ej hjälper dig att förhindra avbrott när du behöver fokusera. När detta läge är aktiverat
slås ljudet av för samtal och meddelanden och bannermeddelanden visas inte.
Aktivera eller avaktivera Stör ej
Du kan aktivera eller avaktivera Stör ej på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, svep nedåt igen för att visa
alla genvägar och slå sedan på eller stäng av Stör ej. Du kan peka och hålla kvar på Stör ej
för att komma åt inställningsskärmen.

•

Gå till Inställningar > Ljud och vibration > Stör ej och aktivera eller avaktivera Stör ej.
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När Stör ej är aktiverat visas

i statusfältet. Om du vill kontrollera aviseringar går du till

låsskärmen eller sveper nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen. Svep åt
vänster på en avisering och peka på

för att försena aviseringen.

När du tar emot inkommande samtal, aviseringar och meddelanden slås enhetens ljud av,
skärmen slås inte på automatiskt och banderollaviseringar visas inte.
Ställa in ett schema för Stör ej

1

Gå till Inställningar > Ljud och vibration > Stör ej och avaktivera Stör ej.

2

Aktivera Schemalagd. Enheten går till läget Stör ej vid den angivna tiden på lördagar och
söndagar som standard.

3

Peka på Schemalagd för att ange tidsramen och upprepningscykeln.

4

Du kan även peka på Lägg till för att ställa in flera starttider.

Gör undantag i läget Stör ej
I läget Stör ej kan du aktivera enheten för att ringa för samtal och meddelanden från vissa
källor så att du inte missar något viktigt.
Gå till Inställningar > Ljud och vibration > Stör ej och aktivera Stör ej eller Schemalagd.
Sedan kan du:
•

Peka på Samtal eller Meddelanden och välja ett av alternativen. Om du ställer in ett
undantag ringer enheten för samtal eller meddelanden från vald källa.

•

När Upprepade samtal är aktiverat slås ljudet inte av för ett andra samtal från samma
nummer inom 15 minuter.

Ställa in en ringsignal för inkommande samtal
Du kan ställa in din favoritmusik eller en video som ringsignalen för inkommande samtal.
Om du bär din enhet i fickan ökar ringsignalvolymen gradvis. På så sätt missar du inga
viktiga samtal.
Om telefonen har två SIM-kort installerade konfigurerar du inställningarna för SIM-kort 1
respektive SIM-kort 2.
Ställa in en musikringsignal

1

Gå till Telefon >
> Inställningar > Ringsignal.
Eller gå till Inställningar > Ljud och vibration > Telefonens ringsignal.

2

Välj en systemringsignal eller peka på Musik på enheten för att ställa in en lokal låt som
ringsignal.

3

Om du väljer en systemringsignal pekar du på Vibration på samma skärm och väljer
sedan Synkroniserad (standard). Vid ett inkommande samtal vibrerar enheten med rytm
medan systemringsignalen spelas upp.
Alla produkter har inte stöd för synkroniserad vibration och ringsignal.
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Ställa in en videoringsignal
Ställ in en video som ringsignal för inkommande samtal på din enhet.

1

Gå till Telefon >
> Inställningar > Ringsignal.
Eller gå till Inställningar > Ljud och vibration > Telefonens ringsignal.

2

Peka på Videoringsignaler och välj en video. Du kan sedan förhandsgranska hur det ser
ut för inkommande samtal.

3

Peka på Ställ in för att ställa in videon som ringsignal.

Ställa in en ringsignal för en kontakt
Ställ in en annan ringsignal för en viss kontakt för att lättare kunna urskilja när den
kontakten ringer dig.

1

Öppna Telefon, peka på fliken Kontakter längst ned på skärmen och välj sedan
kontakten som du vill ställa in en ringsignal för.

2

Peka på Ringsignal på kontaktinformationsskärmen och välj en ringsignal.

Ställa in en aviseringssignal för en specifik app
Du kan ställa in en aviseringssignal för vissa appar på följande sätt:

1

Öppna Inställningar > Appar > Appar.

2

Välj en app (till exempel Anteckningar).

3

Öppna Aviseringar > Att-göra-meddelanden > Aviseringsljud.

4

Sedan kan du:
•

Ställa in en signal.
Välj en förinställd signal eller peka på Musik på enheten för att välja en lokalt sparad
låt.

•

Ställa in ett vibrationsmönster.
Peka på Vibration och välj önskad typ av vibration.
När du väljer Synkroniserad (standard) vibrerar telefonen i enlighet med signalens
rytm.
För andra alternativ är telefonens vibrationsmönster fast.
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.

Ljudförstärkaren
Ljudförstärkaren använder mikrofonen på enheten för att samla in ljud och sedan sända
ljudet trådlöst till ett Bluetooth-headset så att personer med hörselnedsättningar kan höra
bättre eller till en Bluetooth-högtalare för att spela upp det högre.
Användningsscenarion:
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•

När ni tittar på tv tillsammans kan du ge ett Bluetooth-headset till en äldre person med
hörselnedsättningar och sedan placera enheten under tv:n för att samla in ljudet och sända
det till Bluetooth-headsetet.

•

I en högljudd miljö kan du använda enheten som en mikrofon och ansluta den till en
Bluetooth-högtalare för att ljud ska spelas upp högre.

1

Anslut enheten till ett Bluetooth-headset eller en högtalare.

2

På enheten går du till Inställningar > Ljud och vibration > Ljudförstärkaren för att
aktivera Ljudförstärkaren. Peka på enheten du vill ansluta till.

3

När du är ansluten till ett Bluetooth-headset placerar du enheten nära ljudkällan. När du
är ansluten till en Bluetooth-högtalare håller du i enheten och talar in i mikrofonen.

4

Ha headsetet på dig eller placera högtalaren i lämplig position. Se till att avståndet
mellan högtalaren eller headsetet och enheten inte överskrider 10 m.

Aktivera Huawei Histen-ljudeffekter
Huawei Histen-ljudeffekter med stöd för 3D-surroundljud ger vibrerande, klart ljud för att
skapa en uppslukande ljudupplevelse.
Huawei Histen-ljudeffekter är endast tillgängliga när ett headset är anslutet.
Gå till Inställningar > Ljud och vibration > Huawei Histen-ljudeffekter och välj ett
alternativ:
•

Auto: Identifierar automatiskt vad du spelar upp och tillämpar ljudeffekter för att optimera
upplevelsen.

•

3D-ljud: Levererar 3D-spatialljud.

•

Naturlig: Spelar upp originalljudet på ett verklighetstroget sätt.

•

Standard: Använder mindre ström för uppspelning av ljud. Du kan även anpassa equalizerinställningarna på egen hand för att få exakt det ljud du letar efter.

Med lägena Auto, 3D-ljud och Standard kan du välja en headsettyp så att du kan matcha
ljudeffekterna till headsetet.
Att välja en headsettyp är endast tillgängligt när ett headset med 3,5 mm uttag är
anslutet. Om enheten inte har ett 3,5 mm uttag ska du använda en originaladapter för
headset från Huawei.

Meddelanden
Appmärken
När nya meddelanden kommer för an app visas ett nummermärke på ikonen. Du kan även
ställa in en prick som märke eller dölja märket för vissa eller alla appar.
Slå av appmärken

1

Gå till Inställningar > Meddelanden och peka på Appikonmärken.
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2

Slå av växeln för vissa eller alla appar.

Ändra visningsläget för märket
På skärmen Appikonmärken pekar du på Märkesvisningsläge och väljer Nummer eller
Punkter enligt dina önskemål.

Avaktivera appaviseringar
Avaktivera aviseringar från en specifik app
Om du inte vill bli störd av aviseringar från en app ska du göra ett av följande:
•

När du får en avisering från appen sveper du åt vänster på den i aviseringspanelen och går
till

•

> Avaktivera meddelanden.

Gå till Inställningar > Meddelanden, hitta och peka på appen som du vill avaktivera
aviseringar för och avaktivera sedan Tillåt meddelanden.

Avaktivera aviseringar från appar i satser
Om du vill avaktivera aviseringar från flera appar åt gången går du till Inställningar >
Meddelanden > Hantera alla och slår av växeln vid varje app.

Dölja innehåll i aviseringar på låsskärmen
Aktivera den här funktionen:
Gå till Inställningar > Meddelanden och aktivera Dölj innehåll i meddelanden.

Fler inställningar för appaviseringar
Ställa in läget för Appaviseringar
Gå till Inställningar > Meddelanden och välj en app. Du kan sedan ställa in aviseringsläget
för den.
•

Aktivera Diskreta meddelanden: Aviseringar visas endast i aviseringspanelen. Inga
banderoller, inga låsskärmsaviseringar eller ikoner i statusfältet visas och enheten vare sig
ringer eller vibrerar.

•

Aktivera Låsskärm och Banderoller.

•

Ställa in Aviseringsljud: Du kan ändra aviseringssignalen, ställa in vibrationsmönstret eller
välja Ingen.

•

Aktivera Tillåt avbrott: Du kan fortfarande ta emot aviseringar från den här appen även
om Stör ej är aktiverat.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Skärmen slås på när du får en avisering
Gå till Inställningar > Meddelanden > Fler meddelandeinställningar och aktivera Väcka
skärmen. Enheten slår sedan på låsskärmen automatiskt när den får en avisering.
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Visa aviseringsikoner i statusfältet
Gå till Inställningar > Meddelanden > Fler meddelandeinställningar och aktivera Visa
aviseringsikoner i statusfältet.

Biometri och lösenord
Ställa in fingeravtryck
Du kan registrera ett fingeravtryck och sedan använda det för att låsa upp skärmen och få
åtkomst till Bankfack, Applås osv.
Registrera ett fingeravtryck med fingeravtryckssensorn i skärmen

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord > Fingeravtrycks-ID och följ
instruktionerna för att ställa in eller ange lösenordet för låsskärmen.

2

Peka på Nytt fingeravtryck för att börja registrera ditt fingeravtryck.

3

Placera fingertoppen på fingeravtryckssensorn i skärmen. När du känner en vibration
lyfter du på fingret och trycker igen. Flytta runt fingret för att registrera olika delar av det.

4

När registreringen är klar pekar du på OK.

När skärmen är låst lyfter du på enheten för att visa fingeravtryckssensorn i skärmen. Nu kan
du placera fingret på fingeravtryckssensorn för att låsa upp skärmen.
Byta namn på eller radera ett fingeravtryck

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord > Fingeravtrycks-ID och ange lösenordet
för låsskärmen.

2

Peka på ett tidigare registrerat fingeravtryck i avsnittet Fingeravtryckslista för att byta
namn på fingeravtrycket eller radera det.

Identifiera ett fingeravtryck
Med fingeravtrycksidentifiering kan du matcha dina fingrar med de registrerade
fingeravtrycken.

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord > Fingeravtrycks-ID och ange lösenordet
för låsskärmen.

2

Peka på Identifiera fingeravtryck i avsnittet Fingeravtryckslista.

3

Vidrör fingeravtryckssensorn med fingret. Det igenkända fingeravtrycket markeras.

Använda ditt fingeravtryck för att komma åt Bankfacket

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord > Fingeravtrycks-ID och ange lösenordet
för låsskärmen.

2

Slå på växeln för Komma åt Bankfack och följ instruktionerna på skärmen för att länka
fingeravtrycket med bankfacket.
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Nu kan du gå till Filer > Jag, peka på Bankfack och sedan använd ditt fingeravtryck för att
få åtkomst till det.
Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.
Använda ditt fingeravtryck för att få tillgång till en låst app

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord > Fingeravtrycks-ID och ange lösenordet
för låsskärmen.

2

Slå på växeln för Komma åt applås och följ instruktionerna på skärmen för att länka
fingeravtrycket med Applås.

Nu kan du peka på en låst app på startsidan och använda ditt fingeravtryck för att få
åtkomst till den.
Aktivera och använda betalning med fingeravtryck
Nu kan du använda fingeravtrycket för att verifiera dina betalningar i en betalningsapp .
Gå till betalningsappen och följ instruktionerna på skärmen för att aktivera den här
funktionen.

Ansiktsigenkänning
3D-ansiktsigenkänning använder mer information än vanlig identifieringsteknik för att
förbättra enhetens säkerhet ytterligare. ToF (Time-of-Flight) 3D-bildteknik gör
ansiktsigenkänning möjligt även i de mörkaste omgivningarna.
Du kan låsa upp enheten, göra betalningar och komma åt låsta appar med dina ansiktsdata.
Du kan även registrera ett alternativt utseende för ännu bättre bekvämlighet.
Registrera ansiktsdata

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord > Ansiktsigenkänning och ange lösenordet
för låsskärmen.
Om du inte har ställt in ett lösenord för låsskärmen ska du ställa in en 6-siffrig PIN-kod
eller peka på Ändra upplåsningsmetod för att ställa in en annan typ av lösenord.

2

Välj Aktivera lyft för att väcka.

3

Peka på Kom igång och följ instruktionerna på skärmen för att registrera ansiktsdata.

Ställa in ett alternativt utseende
Du kan lägga till ett alternativt utseende för ännu noggrannare och bekväm
ansiktsigenkänning.
På skärmen Ansiktsigenkänning pekar du på Ange ett alternativt utseende och följer
instruktionerna på skärmen för att registrera alternativa ansiktsdata.
Aktivera Ansiktsupplåsning
På skärmen Ansiktsigenkänning pekar du på Låsa upp enheten och väljer en
upplåsningsmetod.
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Du kan även aktivera Kräver ögonkontakt för bättre säkerhet. När funktionen är aktiverad
måste du hålla ögonen öppna för att låsa upp skärmen.
Om du har aktiverat PrivateSpace eller lagt till flera användare i telefonen, kan du
använda Ansiktsupplåsning endast i MainSpace eller med Ägarkonto.
Aktivera och använda ansiktsbetalning
För närvarande stöder HUAWEI-enheter ansiktsbetalning på appar som Alipay.
Metoden för att möjliggöra ansiktsbetalning varierar beroende på apparna. Kontakta
apputvecklaren för mer information.
Använda Ansiktsigenkänning för att komma åt Applås
På skärmen Ansiktsigenkänning aktiverar du Komma åt applås och följer instruktionerna
på skärmen för att lägga till dina ansiktsdata i Applås.
Sedan kan du komma åt låsta appar med ansiktsigenkänning.
Avaktivera eller radera ansiktsdata
Du kan göra följande på skärmen Ansiktsigenkänning:
•

Avaktivera ansiktsdata för vissa funktioner: Avaktivera Låsa upp enheten eller Komma åt
applås vid behov. Detta raderar inte dina ansiktsdata.

•

Radera ansiktsdata: Peka på Radera ansiktsdata och följ instruktionerna på skärmen för
att radera dina ansiktsdata.

Lösenord för låsskärm
Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord som lösenord för låsskärmen.
Ställa in lösenord för låsskärm
Du kan ställa in ett numeriskt, grafiskt eller hybrid lösenord.

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord och peka på Lösenord för låsskärm.

2

Ange ett lösenord som innehåller 6 siffror.

3

Alternativt kan du peka på Ändra upplåsningsmetod och välja en typ av lösenord och
sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Ändra lösenord för låsskärm

1

På skärmen Biometri och lösenord går du till Ändra lösenord för låsskärm.

2

Ange det ursprungliga lösenordet för låsskärmen.

3

Ange ett nytt lösenord eller peka på Ändra upplåsningsmetod för att välja en typ av
lösenord och sedan följa instruktionerna på skärmen för att ange ett nytt lösenord.

Avaktivera lösenord för låsskärmen
På skärmen Biometri och lösenord går du till Avaktivera ditt lösenord för låsskärmen.
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Aktivera Låst läge
Enheten kan låsas upp på många olika sätt. I vissa fall (t.ex. om du sover medan du åker
med kollektivtrafiken) är upplåsning med lösenord säkrare än andra upplåsningsmetoder.
När Låst läge är aktiverat kan du endast låsa upp enheten med lösenordet för låsskärmen.
Andra upplåsningsmetoder avaktiveras temporärt.
Du måste ange ett lösenord för låsskärmen för att kunna använda den här funktionen.

1

Gå till Inställningar > Biometri och lösenord > Inställningar för säkert lås och aktivera
Visa Låsalternativ.

2

Tryck på och håll ned strömknappen tills alternativet Låsning visas på skärmen.

3

Peka på Låsning och följ instruktionerna på skärmen för att aktivera Låst läge. När Låst
läge är aktiverat kan enheten endast låsas upp med lösenordet för låsskärmen.

4

Låst läge avaktiveras automatiskt när du låser upp enheten. Du kan använda andra
upplåsningsmetoder som vanligt nästa gång du låser upp enheten.
Om du måste aktivera Låst läge igen håller du strömknappen nedtryckt igen och pekar på
alternativet Låsning igen.

Appar
Aktivera Tvillingapp
Tvillingapp gör det möjligt att logga in på två WhatsApp- eller Facebook-konton samtidigt, så
att du kan hålla ditt arbete och privatliv separerat.
Tvillingapp stöds endast av vissa appar.
Gå till Inställningar > Appar > Tvillingapp och aktivera Tvillingapp. Tvillingappen visas
sedan på startsidan.

Visa eller ändra appinställningar
Gå till Inställningar > Appar > Appar och peka på en app. Du kan framtvinga stopp,
avinstallera, visa och ändra appbehörigheter, ställa in aviseringslägen och mer.
Vissa appar kan inte avinstalleras.

Batteri
Kontrollera enhetens energiförbrukning
Gå till Inställningar > Batteri (eller Optimerare >
•

) där du kan:

Se Detaljer om energiförbrukning för att lära dig mer om energiförbrukningen för de
senaste 24 timmarna och rankningen över energianvändningen för appar.

•

Peka på en tidslucka i diagrammet för batterinivå för att lära dig mer om
energiförbrukningen under motsvarande period.
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•

Peka på en app och visa dess Batteriförbrukningsdetaljer eller peka på Tvinga fram
stopp för att stänga appen.
Vissa förinstallerade appar kan inte stängas.

Strömhantering
På skärmen Batteri kan du kontrollera den beräknade återstående batteritiden och aktivera
ett strömsparläge för att förlänga livslängden för enhetens batteri.
Aktivera strömsparläge
Om Strömsparläge är aktiverat på enheten och batterinivån är högre än 10 %, avaktiveras
vissa funktioner, bakgrundsappar begränsas och visuella effekter sänks för att minska
energiförbrukningen. När batterinivån är lägre än eller lika med 10 % vidtas strängare
energibesparingsåtgärder för att säkerställa den längsta standbytiden. Det rekommenderas
att du aktiverar Strömsparläge när batterinivån är lägre än eller lika med 20 %.
Gör det genom att gå till Inställningar > Batteri (eller Optimerare >
Strömsparläge. En

) och aktivera

-ikon visas sedan i statusfältet.

Du kan peka på Läs mer för att se detaljer om energisparande åtgärder.

Aktivera prestandaläge
Prestandaläge justerar energiinställningarna för att ge maximal prestanda. Detta gör att
batteriet töms snabbare, särskilt när grafikintensiva appar används.
När batterinivån är tillräcklig går du till Inställningar > Batteri (eller Optimerare >

)

och aktiverar Prestandaläge.
Ikonen

visas sedan i statusfältet.

Prestandaläge är inte tillgängligt på vissa enheter. Om det här alternativet inte visas i
Optimerare indikerar det att enheten inte har stöd för funktionen.

Aktivera Smart laddning
Smart laddning lär sig från dina laddningsvanor och hanterar laddningsprocessen på ett
intelligent sätt. Den här funktionen minskar slitage på batteriet och förlänger
batterilivslängden genom att minska tiden som enheten är fulladdad. Det rekommenderas
att du håller den här funktionen aktiverad.
Om du till exempel är van vid att ladda enheten på natten eller under en längre tid, pausar
Smart laddning laddningen när batterikapaciteten når en viss nivå. Innan du kliver upp på
morgonen återupptas Smart laddning tills enheten är fulladdad. Detta minskar tiden som
enheten är fulladdad för att minska slitage på batteriet och förlänger batterilivslängden.
Data om dina laddningsvanor används endast på enheten och varken säkerhetskopieras
eller laddas upp till molnet.
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Om du vill aktivera den här funktionen går du till Inställningar > Batteri > Fler
batteriinställningar och aktiverar Smart laddning.
Aktivera Smart batterikapacitet
Smart batterikapacitet justera intelligent batteriets maximala tillgängliga kapacitet baserat
på det nuvarande batteriets tillstånd för att minska slitage på batteriet och förlänga
batteriets livslängd. Det rekommenderas att du håller den här funktionen aktiverad.
Om du vill aktivera den här funktionen går du till Inställningar > Batteri > Fler
batteriinställningar och aktiverar Smart batterikapacitet.

Anpassa batteriinställningar
Du kan också ställa in om du vill visa batteriprocenten i statusfältet och om du vill
upprätthålla en nätverksanslutning när enhetens skärm är avslagen.
Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet
Gå till Inställningar > Batteri (eller Optimerare >

), peka på Batteriprocent och välj att

visa batteriprocent, endera inuti eller utanför batteriikonen i statusfältet.
Håll dig ansluten medan enheten är i viloläge
Om du vill att enheten ska fortsätta få meddelanden eller ladda ned data medan den är i
viloläge ska du ställa in enheten på att förbli ansluten när den är i viloläge. Observera att det
här kan öka energiförbrukningen.
På skärmen Batteri pekar du på Fler batteriinställningar och aktiverar eller avaktiverar
Förbli ansluten när enheten är i viloläge enligt behov.

Lagringsutrymme
Kontrollera användning av lagringsutrymme
Gå till Inställningar > Lagring för att kontrollera användningen av lagringsutrymmet och
optimera det vid behov.

Rensa enhetens lagringsutrymme
Du kan använda Rensa i Optimerare för att skanna efter redundanta eller stora filer, till
exempel apprester, oönskade installationspaket, WeChat-data etc. När de har detekterats kan
du välja om du vill radera de föreslagna filerna.

1

Öppna Optimerare och peka sedan på Rensa.

2

När skanningen är slutförd pekar du på Rensa efter varje objekt och tar bort eventuella
filer du inte behöver.
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Rensa systemskräp automatiskt

1

Öppna Optimerare och peka på Rensa.

2

Svep nedåt från övre delen av skärmen så rensar enheten automatiskt systemskräp.

Rensa systemskräp manuellt
Utöver automatisk rengöring detekterar och rekommenderar enheten också skräpfiler som
du kan rensa manuellt.
På skärmen Rensa pekar du på Rensa bredvid en kategori, markerar de objekt du vill rensa
och pekar sedan på RADERA .
Rensa dubblettfiler
Optimerare kan identifiera dubblettfiler på enheten.
På skärmen Rensa pekar du på Duplicerade filer och markerar de oönskade filerna för att
radera dem.

Säkerhet
Använda Lösenordsvalv för att automatiskt fylla i lösenordet
Lösenordsvalv sparar dina användarnamn och lösenord och fyller i dem automatiskt varje
gång du loggar in i en app. Dessa data krypteras med maskinvara och sparas endast på din
enhet. Huawei har ingen åtkomst till dem och laddar inte upp dem till nätverket eller
servern.
•

Innan du använder Lösenordsvalv ska du ställa in ett lösenord för låsskärmen för
enheten.

•

Lösenordsvalv är endast kompatibelt med vissa appar.

Logga in snabbare med Lösenordsvalv

1

När du loggar in på en app för första gången uppmanar din enhet dig automatiskt att
spara lösenordet. Peka på SPARA när uppmaningen visas.
Om du av misstag pekar på Spara aldrig kan du fortfarande aktivera funktionen för
automatisk ifyllning för den här appen genom att gå till Inställningar > Säkerhet >
Lösenordsvalv > Inställningar automatisk ifyllning och växla på växeln bredvid den här
appen. När växeln växlas av, avaktiveras funktionen för automatiska ifyllning.

2

Nästa gång du loggar in efter att ha loggat ut ur appen, fyller enheten automatiskt i
användarnamnet och lösenordet när du har verifierat din identitet med lösenord för
låsskärm, fingeravtryck eller ansikts-ID.

När du byter till en ny Huawei-enhet kan du använda Telefonkloning för att överföra data i
Lösenordsvalv till din nya enhet.
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Visa eller radera sparade användarnamn och lösenord
Du kan visa eller radera användarnamnen och lösenorden sparade i Lösenordsvalv när som
helst.
Gå till Inställningar > Säkerhet > Lösenordsvalv > KONTON för att visa eller radera lagrade
användarnamn och lösenord.
Avaktivera Lösenordsvalv
Lösenordsvalv är aktiverat som standard, men kan avaktiveras vid behov.
Gå till Inställningar > Säkerhet > Lösenordsvalv och avaktivera Lösenordsvalv.

Använda Applås för att skydda din sekretess
Med applås kan du låsa appar som innehåller privata data, t.ex. chatt- och betalappar, för att
förhindra otillåten åtkomst. Om du har aktiverat Applås och ställt in Ansiktsigenkänning som
appupplåsningsmetod och ansiktet inte detekteras av enheten, måste du verifiera din
identitet för att komma åt den låsta appen igen när den stängs. Den här funktionen skyddar
intelligent din sekretess och fungerar bättre i en väl upplyst miljö.
Aktivera Applås
Gå till Inställningar > Säkerhet > Applås > Aktivera, följ instruktionerna på skärmen för att
ställa in lösenordet för Applås och välj sedan apparna som ska låsas.
Om du har aktiverat upplåsning med ansikte eller fingeravtryck kan du länka Applås med ett
ansikts-ID eller fingeravtrycks-ID enligt uppmaningarna.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Aktivera intelligent skydd för låsta appar
Om du har aktiverat Applås och ställt in Ansiktsigenkänning som appupplåsningsmetod,
detekterar systemet intelligent att det är ett annat ansikte än det vanliga ansiktet och
tillhandahåller ytterligare säkerhetsskydd för låsta appar. Om ditt ansikte inte detekteras,
t.ex. när någon annan använder enheten, måste du verifiera din identitet för att komma åt
den låsta appen igen om den stängs. Den här funktionen fungerar bättre i en väl upplyst
miljö.
Funktionen med intelligent skydd aktiveras automatiskt om du ställer in Ansiktsigenkänning
som appupplåsningsmetod på ett av följande sätt:
•

Om du har aktiverat Ansiktsigenkänning för enheten följer du instruktionerna på skärmen
för att länka ditt ansikte när du aktiverar Applås. Funktionen med intelligent skydd
aktiveras automatiskt.

•

Om du inte har aktiverat Ansiktsigenkänning på enheten går du till Inställningar >
Biometri och lösenord > Ansiktsigenkänning och följer instruktionerna på skärmen för att
öppna Ansiktsigenkänning-skärmen och registrera dina ansiktsdata. Aktivera sedan
Komma åt applås för att länka ditt ansikte med låsta appar.
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Ändra lösenordet för Applås eller säkerhetsfrågorna
Öppna inställningsskärmen Applås, gå till

> Lösenordstyp och välj Lösenord för

låsskärm eller Anpassad PIN-kod som lösenordet för Applås.
Om du väljer Anpassad PIN-kod kan du gå vidare för att ställa in ett nytt lösenord och nya
säkerhetsfrågor.
Avbryta eller avaktivera Applås
På inställningsskärmen Applås gör du följande:
•

Avbryta Applås: I listan med låsta appar växlar du av växlarna bredvid apparna som du vill
avbryta låset för.

•

Återställa Applås: Gå till

> Avaktivera Applås > AVAKTIVERA. Detta avbryter alla lås

och rensar alla inställningar för Applås.

Aktivera Smart upplåsning
Med Smart upplåsning kan du låsa upp enheten med en Bluetooth-enhet, t.ex. ett smart
band. När en kompatibel Bluetooth-enhet har detekterats kan du låsa upp enheten med en
enkel svepning.

1

Parkoppla enheten med Bluetooth-enheten.

2

På enheten går du till Inställningar > Biometri och lösenord > Smart upplåsning och
aktiverar Smart upplåsning.

3

Ställ in lösenordet för låsskärmen enligt instruktionerna på skärmen. Hoppa över
inställning av lösenord för låsskärm om lösenordet för låsskärmen redan har ställts in.

4

I listan Parkopplade enheter pekar du på namnet på den enhet du vill använda för Smart
upplåsning och följer instruktionerna på skärmen för att ställa in den som
Upplåsningsenhet.

För att lära dig mer om Smart upplåsning pekar du på

på skärmen Smart upplåsning.

Kryptera innehåll på minneskortet
Du kan kryptera filer lagrade på minneskortet. Krypterade filer kan bara ses och användas på
din enhet.

1

Sätt i ett minneskort i enheten och kontrollera att minneskortet har tillräckligt med
lagringsutrymme.

2

Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar > Kryptering och
behörighetsuppgifter.

3

Peka på Kryptera minneskort och följ instruktionerna för att kryptera minneskortet.
Under krypteringen ska du inte starta om enheten eller ta bort minneskortet med kraft.
Om du gör det kan krypteringen misslyckas eller data förloras.
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För att kryptera minneskortet pekar du på Dekryptera minneskort och följer instruktionerna
på skärmen för att dekryptera filer på minneskortet. Att formatera ett minneskort kan även
dekryptera minneskortet, men raderar alla data på minneskortet.
Kryptera och dekryptera minneskortet stöds endast om du är inloggad som Ägare.

Ställ in en PIN-kod för SIM-kortslås
En PIN-kod är SIM-kortets identifieringskod och kan ställas in som SIM-kortslåset. När du har
ställt in den måste du ange rätt PIN-kod för att låsa upp SIM-kortet varje gång du slår på
enheten eller växlar till en ny enhet för att förhindra otillåten åtkomst.
Om du anger fel PIN-kod och överskrider det högsta antalet tillåtna försök för att låsa upp
PIN-koden måste du ange PUK-koden (upplåsningsnyckel för PIN-kod) och sedan återställa
PIN-koden. Om du överskrider det högsta antalet tillåtna försök att låsa upp PUK-koden
blockeras SIM-kortet permanent.
Du får PIN- och PUK-koden för SIM-kortet av operatören. Antalet siffror och högsta antalet
tillåtna försök för att låsa upp PIN- och PUK-koden anges av operatören.

1

Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar för att öppna inställningsskärmen
för SIM-lås.

2

Aktivera Lås SIM-kort, ange PIN-koden och peka sedan på OK.
Om du vill ändra PIN-koden pekar du på Byt PIN1-kod och följer instruktionerna på
skärmen.

Fästa en skärm
Du kan fästa skärmen för en app så att du kan hålla dig fokuserad på den. Prova den här
funktionen när du spelar spel, tittar på videor etc.
Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar > Fästa skärmen och aktivera Fästa
skärmen.
•

När du använder gestnavigering sveper du uppåt från skärmens nedre del och håller för att
komma åt de senaste åtgärdsskärmarna och pekar sedan på

på en förhandsvisning av

en app. Sluta fästa appen genom att svepa två gånger från skärmens nedre del.
•

När du använder treknappsnavigering pekar du på
åtgärdsskärmen och pekar på
peka och hålla kvar på

för att komma åt den senaste

på en förhandsvisning av en app. Sluta fästa genom att

.

Säkert läge i enheten
Säkert läge använder ett förenklat operativsystem med endast grundläggande funktioner och
förinstallerade appar tillgängliga. Den kan användas för att hitta tredje parts appar som
orsakar systemfel.
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Funktioner i Säkert läge
Efter att ha installerat vissa tredje parts appar kan enheten sluta fungera korrekt. I det här
fallet kan du öppna Säkert läge för att kontrollera om problemet har orsakats av en tredje
parts app eller av själva systemet.
•

Om systemet körs korrekt i Säkert läge orsakas problemet troligtvis av en tredje parts app. I
Säkert läge går du till Inställningar > Appar > Appar, hittar appen från tredje part i fråga
och avinstallerar den när du har bytt tillbaka till vanligt läge.

•

Om systemet körs onormalt i Säkert läge är systemet felaktigt. Säkerhetskopiera dina data
och ta enheten samt inköpsbevis till ett auktoriserat Huawei-kundservicecenter för hjälp.

Öppna och avsluta Säkert läge
•

Öppna Säkert läge: Under startprocessen trycker du på och håller ned strömknappen och
volymknapp upp samtidigt tills valskärmen visas. Tryck på volymknappen för att välja Safe
mode och tryck på strömknappen för att öppna Säkert läge. I Säkert läge visas Säkert läge
i det nedre vänstra hörnet.

•

Avsluta Säkert läge: Starta om enheten för att avsluta.

Sekretess
Hantera behörigheter för appåtkomst
Appar kan behöva vissa behörigheter, till exempel behörigheten Plats, för att kunna
tillhandahålla motsvarande tjänster.
Vissa appar kan emellertid få för många onödiga behörigheter, vilket kan innebära
potentiella risker för din integritet och informationssäkerhet. Du kan kontrollera
behörigheterna för varje app och neka de som du anser vara onödiga.
Hantera behörigheten Plats
När du har gett behörigheten Plats kan en app hämta din platsinformation. Om till exempel
en kartapp har fått behörigheten Plats kan den tillhandahålla dig plats- och
navigeringstjänster. Du kan återkalla behörigheten om du inte behöver de här tjänsterna.

1

Gå till Inställningar > Appar > Behörighetshanterare.

2

På fliken Behörighetshanterare pekar du på Plats, pekar på ikonen för motsvarande app
och väljer sedan Tillåt alltid, Tillåt endast under användning eller Avvisa.

Hantera behörigheter för åtkomst till övriga privata data
Du kan också hantera behörigheter för att få åtkomst till dina personuppgifter, till exempel
Kontakter, Meddelande, Samtalsloggar, Kroppssensorer, Kalender och Kamera, för att ha
tillgång till bättre tjänster och skydda din integritet.
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På skärmen Behörighetshanterare pekar du på behörigheten du vill hantera och slår på eller
av växlarna för varje app efter behov.

Använda platstjänster
Vissa appar måste hämta din platsinformation för att ge bättre tjänster. Du kan aktivera eller
avaktivera platstjänster och ge eller neka behörigheterna för att komma åt platsinformation
för särskilda appar efter behov.
Aktivera eller avaktivera platstjänster
Du kan aktivera eller avaktivera platstjänster på ett av följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen och svep nedåt igen för att
visa alla genvägsväxlar. Peka på

•

för att aktivera eller avaktivera den här funktionen.

Alternativt går du till Inställningar > Plats och aktiverar eller avaktiverar Åtkomst till min
plats.

När platstjänster har avaktiverats förhindrar enheten alla appar och tjänster från att samla in
och använda platsinformation, med undantag för vissa inbyggda appar . När dessa appar
eller tjänster måste använda platsinformation påminner din enhet dig om att aktivera
platstjänster igen.
Öka platstjänsternas noggrannhet
Du kan förbättra enhetens noggrannhet för platsbestämning genom att tillåta att appar och
tjänster söker efter Wi-Fi-nätverk och Bluetooth-enheter i närheten eller kommer åt
korrigeringsdata för globala navigationssatelitsystem (GNSS).
Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.
Gå till Inställningar > Plats > Avancerade inställningar och ställ in alternativen i enlighet
med dina behov.
Tillåta eller förbjuda appar att hämta platsinformation
Du kan tillåta eller förbjuda en app att komma åt platsinformation, inklusive ge åtkomst en
gång eller permanent åtkomst, eller neka åtkomst till platsinformation när appen används.

1

Gå till Inställningar > Sekretess > Behörighetshanterare, peka på Plats och välj vilka
appar som får åtkomst till platsinformation.

2

Peka på appen som du vill ändra inställningarna för och följ instruktionerna på skärmen
för att ge eller neka behörigheter.

Skapa ett Privat utrymme för dina privata data
Skapa ditt Privat utrymme som är helt oberoende av Huvudutrymme (det ursprungliga
utrymmet) på enheten, som kan kommas åt med ditt fingeravtryck eller ett lösenord.
Inte alla enheter har stöd för fingeravtrycksfunktioner.
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Du kan flytta privata foton, videor och andra filer till ditt Privat utrymme för att förhindra
otillåten åtkomst. Du kan även flytta dina betal- och spelappar till Privat utrymme för att
förhindra dem från att kommas åt av ditt barn.
Aktivera och få åtkomst till PrivateSpace

1

Gå till Inställningar > Sekretess > Privat utrymme > Aktivera och följ instruktionerna på
skärmen för att skapa ett PrivateSpace.

2

Du kan öppna ditt PrivateSpace på ett av följande sätt:
•

På låsskärmen öppnar du PrivateSpace med inställt fingeravtryck eller lösenord för
utrymmet.

•

Alternativt går du till MainSpace Inställningar > Sekretess > Privat utrymme och
pekar på Logga in.
Om du startar om enheten måste du ange lösenordet för att komma åt MainSpace
först och sedan växla till PrivateSpace.

Dölja eller visa ingången till PrivateSpace
Du kan dölja ingången till PrivateSpace i MainSpace-inställningarna så att du bara kan
komma åt PrivateSpace med inställt fingeravtryck eller lösenord för utrymmet.
•

För att dölja ingången till PrivateSpace: Gå till Inställningar > Sekretess > Privat utrymme
i PrivateSpace och aktivera Dölj Privat utrymme.

•

För att visa ingången till PrivateSpace: Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar
i MainSpace och gå sedan till Visa alla inställningar > OK.

Överföra filer mellan MainSpace och PrivateSpace

1

I PrivateSpace går du till Inställningar > Sekretess > Privat utrymme och pekar på
Huvudutrymme till Privat utrymme eller Privat utrymme till Huvudutrymme.

2

Välj filerna (t.ex., foto-, video- och ljudfiler) du vill överföra, peka på Flytta och följ
instruktionerna på skärmen för att överföra filerna.

I målutrymmet går du till Galleri > Album > Övriga > SharedImages eller Galleri > Album
> Övriga > SharedVideos för att visa foton och videor.
Återställa lösenordet för PrivateSpace
Du kan ställa in en säkerhetsfråga när du skapar lösenordet för PrivateSpace, som hjälper dig
att återställa lösenordet om du glömmer bort det.

1

Gå till Inställningar > Sekretess > Privat utrymme i PrivateSpace och peka sedan på
Lösenordsskydd.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra verifieringen, välj och svara på
säkerhetsfrågan och peka sedan på Slutför.
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3

Gå till Inställningar > Sekretess > Privat utrymme i MainSpace, gå sedan till
>
Återställ lösenord och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra verifieringen och
återställa lösenordet.

Överföra data i PrivateSpace till din nya enhet
Du kan överföra dina PrivateSpace-data, t.ex. kontakter, foton och filer, snabbt från den
gamla enheten till den nya.

1

På den nya enheten skapar du och öppnar ditt PrivateSpace, går till Inställningar >
Sekretess > Privat utrymme > Space Clone och väljer Detta är den nya enheten.

2

På den gamla enheten öppnar du ditt PrivateSpace, går till Inställningar > Sekretess >
Privat utrymme > Space Clone och väljer Detta är den gamla enheten.

3

Följ instruktionerna på skärmen för att skanna QR-koden eller för att manuellt ansluta
den gamla enheten till den nya.

4

På den gamla enheten väljer du de data som ska överföras. Du kan avbryta
dataöverföringen under processen och sedan fortsätta när du har anslutit den gamla
enheten till den nya enheten igen.

Radera PrivateSpace
Om du raderar PrivateSpace raderas alla appar och data sparade i utrymmet och de kan inte
återställas. Var försiktig när du raderar PrivateSpace.
Du kan radera PrivateSpace på ett av följande sätt:
•

Gå till Inställningar > Sekretess > Privat utrymme i MainSpace och gå sedan till

>

Radera Privat utrymme.
•

Alternativt går du till Inställningar > Sekretess > Privat utrymme i PrivateSpace och pekar
sedan på Ta bort.

Tillgänglighetsfunktioner
Använd en skärmläsarapp
Skärmläsarappar är designade för att hjälpa synskadade användare att använda en enhet.
Aktivera färgkorrigering för att anpassa skärmfärgen
Färgkorrigering hjälper personer med dålig syn att se innehåll på skärmen bättre.

1

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Tillgänglighet > Färgkorrigering och
aktivera Färgkorrigering.

2

Peka på Korrigeringsläge för att välja ett färgkorrigeringsläge.

Använda förstoringsgester
Använd förstoringsgester för att zooma in på skärmen.
På skärmen Tillgänglighet > Förstoring pekar du på Förstoring och aktiverar det.
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Zooma in eller ut genom att peka på skärmen tre gånger i rad.
•

När du är inzoomad särar du på två eller fler fingrar för att zooma in mer och nyper ihop
med två eller fler fingrar för att zooma ut.

•

Dra skärmen med två eller fler fingrar för att visa andra delar av skärmen.

Aktivera Inverterade färger
Med Inverterade färger kan du invertera färgerna för text och bakgrund. När Inverterade
färger är aktiverat visar enheten vit text på svart bakgrund.
På skärmen Tillgänglighet aktiverar du Inverterade färger.
Använda en genväg för att aktivera en tillgänglighetsfunktion
Du kan använda volymknapparna för att aktivera en tillgänglighetsfunktion snabbt.

1

På skärmen Tillgänglighet pekar du på Tillgänglighetsgenväg.

2

Peka på Välj funktion för att välja funktionen som du vill aktivera med genvägen.

3

Aktivera Tillgänglighetsgenväg. Nu kan du trycka på och hålla ned volymknapp upp och
ned samtidigt i 3 sekunder för att aktivera funktionen.

Justera Fördröjning för peka och håll kvar
Med Fördröjning för peka och håll kvar kan du justera tiden som det tar för skärmen att
svara när du pekar och håller kvar på något.
På skärmen Tillgänglighet pekar du på Fördröjning av peka och håll kvar och väljer sedan
ett fördröjningsalternativ.

Använda enheten med en hand
Du kan växla till en miniatyrvy av skärmen för att göra det lättare att använda enheten med
en hand.

1

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Enhandsläge och aktivera
Enhandsläge.

2

Du kan komma åt Enhandsläge på följande sätt:
•

Om du använder Gester och Svep över nedre delen för att växla appar är aktiverat
sveper du över skärmens nedre del och håller kvar.

•

Om du använder Gester och Svep över nedre delen för att växla appar är
avaktiverat sveper du i en båge över skärmens nedre del och håller kvar.

•

Om du använder Treknappsnavigering sveper du över skärmens nedre del.

•

Om du använder Gester och det inte finns någon växel för Svep över nedre delen för
att växla appar sveper du över skärmens nedre del.

3

Peka på ett område utanför miniatyrvyn av skärmen för att avsluta.

Enhandsläge fungerar inte om Gestförstoring är aktiverad på enheten.
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Den här funktionens tillgänglighet variera mellan olika enheter.
Se till att enheten har uppdaterats till den senaste systemversionen.

Vad ska man göra om Luftbläddra inte fungerar
•

Användning av Luftbläddra för att bläddra åt vänster/höger är endast effektivt när du
använder Galleri eller vissa e-boksappar.

•

Du kan endast använda Luftbläddra för att bläddra uppåt/nedåt för att justera volymen när
du använder appen Video.

•

Kontrollera att din hand är placerad ungefär en halv armlängds avstånd från skärmen.

•

Kontrollera att handen är precis framför skärmen.

•

Bläddra nedåt genom att placera baksidan av handen framför skärmen med fingrarna
nedåt tills

visas och vinka sedan försiktigt uppåt med handen.
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•

Bläddra uppåt genom att placera handflatan framför skärmen med fingrarna uppåt tills
visas och vinka sedan försiktigt med handen nedåt.

•

Bläddra åt vänster genom att placera baksidan av handen framför skärmen med fingrarna
åt vänster tills

•

visas och vinka sedan försiktigt med handen åt höger.

Bläddra åt höger genom att placera handflatan framför skärmen med fingrarna åt höger
tills

visas och vinka sedan försiktigt med handen åt vänster.
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•

För att skärmen ska bläddra korrekt måste du vinka med handen långsamt och inte flytta
handen för långt bort från skärmen. Varje gång ikonen

,

,

eller

visas svarar

enheten endast på din vinkande gest en gång.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.

Vad ska jag göra om Knytnävsfoto inte fungerar

1

Se till att din hand är placerad ungefär en halv armlängds avstånd från skärmen.

2

Se till att din hand är precis framför skärmen.
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3

Enheten svarar endast när du gör en knytnäve efter att

visas.

Vad ska jag göra om Lufttryckning inte fungerar

1

Håll handflatan ungefär 30 cm från skärmen när du aktiverar Lufttryckning.

2

Se till att din hand är precis framför skärmen.

3

Se till att hålla din öppna handflata framför skärmen tills
visas högst upp på
skärmen. Flytta sedan handflatan närmare tills den är ungefär 5 cm från skärmen.
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4

Se till att flytta handen mot skärmens övre del.

Skydda din enhet med ett flippfodral
För bästa resultat rekommenderar vi att du använder ett standard-flippfodral från Huawei.
Aktivera läget Smart fodral
Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Smart fodral och aktivera Smart fodral.
Om flippfodralet kommer med ett visningsfönster ska du också aktivera Använd
visningsfönster.
Öppna eller stänga flippfodralet
•

När du öppnar fodralet väcks enheten och låsskärmen visas (eller skärmen
Tidskriftsupplåsning).

•

Om ett lösenord för låsskärm har ställts in och enheten är i viloläge, låses skärmen när du
stänger flippfodralet.

•

När ett flippfodral med ett visningsfönster stängs kan du se datum, tid, väder med mera i
fönstret.

Skriva med en pekpenna
En pekpenna kan på ett perfekt sätt fånga den unika karaktären i din handstil och göra så att
det känns som om du skriver eller ritar på papper. Du kan använda den för att ta snabba
anteckningar, göra vanliga pekskärmsgester, t.ex. ta skärmdumpar, eller använda den med
särskilda appar för en mer interaktiv och dynamisk skriv- och ritupplevelse.
När du använder pekpennan för första gången tar du bort pekpennans kork, sätter i
pekpennan i laddningsuttaget på enheten och följer sedan instruktionerna på skärmen för att
slutföra parkopplingen. Pekpennan kan högst anslutas till fyra enheter åt gången.
Pekpennan stängs av om den lämnas inaktiv under en lång tid. I det här fallet trycker du på
pekpennans Smarttangent eller sätter i pekpennan i enheten för att upprätta anslutningen
igen.
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När parkopplingen är klar kan du:
•

Komma åt Anteckningar snabbt: Tryck på och håll ned pekpennans Smarttangent och peka
sedan på skärmen för att snabbt öppna Anteckningar.

•

Ta skärmdumpar: När skärmen är påslagen trycker du på och håller ned pekpennans
Smarttangent och knackar på skärmen två gånger för att ta en skärmdump, ritar en sluten
figur för att ta en skärmdump av den delen av skärmen eller ritar ett ”S” för att ta en
bläddringsbild.

•

Läs mer om pekpennan: Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Pekpenna. Du
kan även peka på Uppdatering av fast programvara för att uppdatera pekpennans fasta
program.
HUAWEI M-Pen 2 stöds inte på alla enhetsmodeller.

Aktivera eller avaktivera skydd mot oavsiktlig användning
Aktivera Förhindra felpekning för att förhindra oavsiktliga åtgärder orsakade av oavsiktliga
pekningar på skärmen, t.ex. när enheten placeras i fickan eller ryggsäcken.
Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner och aktivera eller avaktivera Förhindra
felpekning efter behov.

Använda enheten med handskar
Enheten kan svara på dina pekningar även när du använder handskar.
Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner och aktivera Handskläge.
För att garantera bra funktion ska du använda lämplig kraft när du pekar eller sveper på
skärmen.

Ställa in schemalagd ström på/av
Använd funktionen Schemalagd ström på och av för att slå på och av enheten vid angivna
tider för att spara ström och förhindra avbrott när du vilar.

1

Gå till Inställningar > Tillgänglighetsfunktioner > Schemalagd ström på och av och
aktivera Schemalagd ström på och av.

2

Ställ in tider för när enheten ska slås på och stängas av samt upprepningscykler. Enheten
slås automatiskt på och av vid de angivna tiderna.

Sluta använda den här funktionen genom att avaktivera Schemalagd ström på och av.

Användare och konton
Lägga till ett användar- eller ett gästkonto

1

Gå till Inställningar > Användare och konton > Användare, peka på Ny användare eller
Lägg till gäst och följ sedan instruktionerna på skärmen för att lägga till ett konto.
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2

Peka på Växla för att växla till användar- eller gästkontot. Konfigurera inställningarna för
det nya kontot enligt uppmaningarna.

3

Installera appar som behövs. Notera att om en nyare version av en app har installerats av
en annan användare misslyckas appinstallationen.

Högst tre användarkonton och ett gästkonto kan läggas till.
Ge ett användar- eller gästkonto behörighet att ringa samtal och skicka meddelanden
Du kan ställa in om ett användar- eller gästkonto ska tillåtas ringa samtal, skicka SMSmeddelanden och mer.
•

När du har öppnat enheten som ägare går du till Inställningar > Användare och konton >
Användare.

•

Peka på relaterat konto och välj de behörigheter du vill auktorisera.

Växla mellan Ägare, Användare och Gäst
Du kan växla till ett annat konto på följande sätt:
•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, peka på

och peka sedan

på profilbilden för kontot du vill växla till.
•

Gå till Inställningar > Användare och konton > Användare och peka på namnet för
kontot du vill växla till.

Radera ett användar- eller gästkonto
Om du raderar ett användar- eller gästkonto raderas även alla relaterade data. Var försiktig.
När du har kommit åt enheten som ägare kan du använda följande metoder för att radera
ett användar- eller gästkonto:
•

Gå till Inställningar > Användare och konton > Användare, peka på namnet för det konto
du vill radera och följ sedan instruktionerna på skärmen för att radera det.

•

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen, peka på

> Fler

inställningar, peka på namnet för kontot du vill radera och följ sedan instruktionerna för
att radera det.

System och uppdateringar
Ändra systemspråk och region

1

Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning > Språk och
region och välj sedan det språk du vill använda.

2

Om språket inte visas i listan pekar du på Lägg till ett språk, söker efter språket och
pekar på det för att lägga till det i listan.

3

Peka på Region för att välja land/region för att anpassa innehållet på bildskärmen efter
den lokala kulturen och sederna i landet/regionen du har valt.
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Använda en annan inmatningsmetod
Du kan ladda ned en inmatningsmetod från tredje part och ange den som
standardinmatningsmetoden.

1

Ladda ned inmatningsmetoden från en officiell appbutik.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att ange den som standardinmatningsmetoden eller
gå till Inställningar > System och uppdateringar > Språk och inmatning >
Standardtangentbord och välj inmatningsmetoden.

Ställa in systemdatum och tid
Enheten kan även synkronisera lokalt datum, lokal tid och lokal tidszon via ett mobilnätverk.
Du kan även ställa in datum, tid och tidszon manuellt för enheten.
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Datum och tid och ställ in alternativen
i enlighet med dina behov.
Ställa in datum och tid automatiskt eller manuellt
•

Aktivera Ställ in automatiskt så synkroniserar enheten lokalt datum och lokal tid via ett
mobilnätverk.

•

För att ställa in datum och tid manuellt ska du avaktivera Ställ in automatiskt.

Ändra tidszonen
•

Aktivera Ställ in automatiskt så synkroniserar enheten den lokala tidszonen via ett
mobilnätverk.

•

För att ställa in tidszon manuellt ska du avaktivera Ställ in automatiskt.

Ändra tidsformatet
•

Aktivera 24-timmars tid så visar enheten tiden i 24-timmarsformatet.

•

Avaktivera 24-timmars tid så visar enheten tiden i 12-timmarsformatet.

Använda Telefonkloning för att flytta data till din nya enhet
Med Telefonkloning kan du snabbt och smidigt flytta alla grundläggande data (inklusive
kontakter, kalender, bilder och videor) från din gamla enhet till din nya enhet.
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Migrera data från en Android-enhet

1

På din nya enhet öppnar du appen Telefonkloning. Alternativt går du till Inställningar >
System och uppdateringar > Telefonkloning, pekar på Detta är den nya enheten och
pekar sedan på Huawei eller Annan Android-telefon.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera Telefonkloning på den
gamla enheten.

3

På den gamla enheten öppnar du appen Telefonkloning och pekar på Detta är den
gamla enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din
nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.

4

Välj de data du vill klona på din gamla enhet och peka sedan på Överför för att börja
klona.
Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter som kör Android 7.0 eller senare.

Migrera data från en iPhone eller iPad

1

På din nya enhet öppnar du appen Telefonkloning. Alternativt går du till Inställningar >
System och uppdateringar > Telefonkloning, pekar på Detta är den nya enheten och
pekar sedan på iPhone/iPad.

2

Följ instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera Telefonkloning på den
gamla enheten.
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3

På den gamla enheten öppnar du appen Telefonkloning och pekar på Detta är den
gamla enheten. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din gamla enhet till din
nya enhet genom att skanna en kod eller genom att ansluta manuellt.

4

Välj de data du vill klona på din gamla enhet och följ sedan instruktionerna på skärmen
för att slutföra datakloningen.
Telefonkloning är endast tillgängligt på enheter som kör iOS 8.0 eller senare.

Säkerhetskopiera med ett externt lagringsutrymme
Säkerhetskopiera med ett minneskort
Sätt i ett minneskort i enheten för att enkelt säkerhetskopiera data och hålla dem säkra.

1

Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Säkerhetskopiera och återställ >
Databackup > Externt lagringsutrymme och peka på Minneskort.

2

Peka på SÄKERHETSKOPIERA, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan
på Skrh.kop..

3

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data
krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din
säkerhetskopia av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för Minneskort och
sedan
> Återställa lösenordet.
Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopior som skapas efter
återställningen.

4

När säkerhetskopian är klar kan du hitta din säkerhetskopia av data i mappen Huawei i
Filer > Kategorier > Minneskort.

Du kan gå till säkerhetskopieringsskärmen för Minneskort och aktivera Automatisk
säkerhetskopiering. Enheten säkerhetskopierar automatiskt dina data var sjunde dag medan
den laddas, skärmen är av och batterinivån är minst 75 %.
Återställa din säkerhetskopiering från ett minneskort

1

Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Säkerhetskopiera och återställ >
Databackup > Externt lagringsutrymme och peka på Minneskort.

2

Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan ÅTERSTÄLL FRÅN
SÄKERHETSKOPIERING.

3

Välj de data som du vill återställa, peka på Återställ och ange lösenordet när du
uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en USB-lagringsenhet
Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på enheten kan du säkerhetskopiera större
filer och data på en USB-lagringsenhet, t.ex. ett USB-minne eller en kortläsare.

1

Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.

2

På skärmen Externt lagringsutrymme på enheten pekar du på USB-lagring.
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3

Peka på SÄKERHETSKOPIERA, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan
på Skrh.kop..

4

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data
krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din
säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för USB-lagring och
> Återställa lösenordet.
sedan
Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter
återställningen.

Återställa dina data från en USB-lagringsenhet

1

Anslut enheten till en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel.

2

På skärmen Externt lagringsutrymme på enheten pekar du på USB-lagring.

3

Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan ÅTERSTÄLL FRÅN
SÄKERHETSKOPIERING.

4

Välj de data som du vill återställa, peka på Återställ och ange lösenordet när du
uppmanas göra det.

Säkerhetskopiera med en NAS-enhet
Du kan säkerhetskopiera dina viktiga data på en nätverksansluten lagringsenhet (NAS), även
kallad privat server för molnlagring. NAS-enheten tillhandahåller delade mappar för
säkerhetskopiering av data.

1

På skärmen Externt lagringsutrymme på enheten pekar du på Delad mapp.

2

Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på
en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.

3

Peka på SÄKERHETSKOPIERA, välj de data som du vill säkerhetskopiera och peka sedan
på Skrh.kop..

4

Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in lösenordet och ett lösenordstips. Data
krypteras och säkerhetskopieras. Du måste ange lösenordet för att återställa din
säkerhetskopiering av data.
Återställ lösenordet genom att gå till säkerhetskopieringsskärmen för Delad mapp och
sedan
> Återställa lösenordet.
Det nya lösenordet är endast giltigt för säkerhetskopieringar som skapas efter
återställningen.

Återställa dina data från en NAS-enhet

1

På skärmen Externt lagringsutrymme på enheten pekar du på Delad mapp.

2

Sök på enheten efter tillgängliga NAS-enheter som använder ditt Wi-Fi-nätverk, peka på
en tillämplig NAS-enhet och lägg till NAS-enhetens delade mappar.

3

Välj säkerhetskopieringen som du vill återställa från listan ÅTERSTÄLL FRÅN
SÄKERHETSKOPIERING.
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4

Välj de data som du vill återställa, peka på Återställ och ange lösenordet när du
uppmanas göra det.

Återställa enheten till standardinställningarna
Återställa nätverksinställningarna
Den här åtgärden återställer ditt Wi-Fi, ditt mobildatanätverk och dina Bluetoothinställningar. Den ändrar inga andra inställningar på enheten och raderar inga data.
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Återställ, peka på Återställ
nätverksinställningar och följ sedan instruktionerna på skärmen för att återställa
nätverksinställningarna.
Återställa alla inställningar
Denna åtgärd återställer alla nätverksinställningar, ditt lösenord för låsskärmen och
startsidans layout. Om enheten har stöd för fingeravtryck och ansiktsigenkänning raderas
även registrerade fingeravtryck och ansiktsdata. Andra data eller filer raderas inte från
enheten. Den här åtgärden återställer inte heller inställningarna för Hitta enheten,
Användare och konton, Enhetsadministratörer eller appinställningar.
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Återställ, peka på Återställ alla
inställningar och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra åtgärden.
Återställa till fabriksinställningar
Den här åtgärden raderar data på enheten, inklusive dina konton, appdata och
systeminställningar, installerade appar, musik, bilder, alla filer i internlagringen samt innehåll
på säkerhetschipet och lokalt sparade systemdata, appdata och personuppgifter relaterade
med HUAWEI-ID. Se till att du säkerhetskopierar dina data innan du återställer enheten till
fabriksinställningarna.
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Återställ > Återställ telefonen, peka
på Återställ telefonen och följ anvisningarna på skärmen för att återställa till
fabriksinställningarna.

Aktivera eller avsluta enkelt läge
Enkelt läge antar en mer koncis layout för enkel navigering, förstorar ikoner och teckensnitt
för startsidan och maximerar volymen.
Den här funktionen kan variera mellan olika enheter.
Aktivera enkelt läge
Gå till Inställningar > System och uppdateringar > Enkelt läge och peka på Aktivera.
Peka och håll kvar en valfri ikon för att dra den till önskad plats eller avinstallera den om den
inte är en obligatorisk app.
183

Inställningar

Avsluta enkelt läge
Öppna Inställningar och peka på Avsluta Enkelt läge.

Uppdatera enhetens system online
När en uppdatering är tillgänglig uppmanar enheten dig ladda ned och installera
uppdateringspaketet.
•

Innan du uppdaterar ska du se till att enheten kör en officiell systemversion. Annars
kan uppdateringen misslyckas och enheten uppleva okända problem.

•

Säkerhetskopiera användardata innan du uppdaterar.

•

Efter en uppdatering kan det hända att tredje parts appar som inte är kompatibla med
den nya systemversionen blir otillgängliga. I vissa fall kan det ta ett tag innan en
kompatibel appversion lanseras.

•

Under uppdateringen ska du inte stänga av eller starta om enheten, ta bort
minneskortet eller sätta i ett minneskort.

1

Gå till Inställningar > System och uppdateringar och peka på Programuppdatering.

2

När en uppdatering är tillgänglig kan du antingen ladda ned och installera
uppdateringspaketet manuellt eller uppdatera enheten automatiskt på natten.
•

Ladda ned och installera det senaste uppdateringspaketet: Gå till Ny version > LADDA
NED OCH INSTALLERA. För att undvika dataanvändning ska du ansluta enheten till
ett Wi-Fi-nätverk och sedan ladda ned uppdateringspaketet.
Enheten startar om automatiskt när uppdateringen är klar.

•

Uppdatera på natten: Peka på

och aktivera Automatisk hämtning via Wi-Fi och

Uppdatera över natten.
Enheten uppdateras och startas om automatiskt 02:00–04:00.
För att garantera en framgångsrik uppdatering på natten ska du se till att enheten är
på, att skärmen är låst, att inga larm är inställda för den här tidsperioden och att
batterinivån förblir över 35 %. Anslut enheten till en laddare vid behov.
Avaktivera automatiska uppdateringar genom att peka på

på skärmen

Programuppdatering och sedan avaktivera Automatisk hämtning via Wi-Fi.

Om telefonen
Juridisk information
Copyright © Huawei 2021. Med ensamrätt.
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Meddelande om vattentålighet
Enheten testades under kontrollerade laboratorieförhållanden och är stänk-, vatten- och
dammskyddad med en klassificering på IP68 enligt IEC 60529. Skyddet mot stänk, vatten och
damm är inte permanent och skyddet kan minska med vanligt slitage från normal
användning. Ladda inte enheten i en fuktig miljö. Mer information om denna funktion finns
på https://consumer.huawei.com/en/support/.
Villkor för IP68-skydd:
•

Djup: Upp till 1,5 m i statiskt vatten

•

Varaktighet: 30 minuter

•

Temperaturskillnaden mellan vattnet och enheten: ej större än 5 °C
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Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive
men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera.
Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte
någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag.

Gå till https://consumer.huawei.com/en/support/hotline för uppdaterad
information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din
region.
Modell:
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