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Læs brugervejledningen, inden du går videre

Sikkerhedsforanstaltninger

Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

På trods af dens robuste natur skal du undgå at slå, kaste, tabe, knuse, bukke eller 
lave hul i mobiltelefonen.

Undgå at bruge mobiltelefonen i fugtige omgivelser, fx på badeværelset. 
Man må ikke med vilje dyppe mobiltelefonen i vand eller vaske den.

Tænd ikke for mobilen, når det er forbudt at bruge telefoner, eller når telefonen 
kan forårsage forstyrrelse eller fare.

Mobilen må ikke bruges under kørsel.

Følg alle regler og regulativer på hospitaler og sundhedsklinikker. Sluk for 
mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.

Sluk for mobiltelefonen om bord på fly. Telefonen kan forstyrre flyets 
navigationsudstyr.

Sluk for mobiltelefonen i nærheden af elektronisk højpræcisionsudstyr. Telefonen 
kan påvirke disse anordningers ydeevne.

Prøv ikke på at skille mobiltelefonen eller dens tilbehør ad. Kun kvalificeret personale 
må servicere eller reparere telefonen.

Placer ikke mobiltelefonen eller dens tilbehør i beholdere med et kraftigt 
elektromagnetisk felt.

Placer ikke magnetiske lagermedier i nærheden af mobiltelefonen. Udstråling fra 
telefonen kan slette de informationer, der er opbevaret på dem.

Mobiltelefonen må ikke anbringes på steder med høje temperaturer eller bruges 
på steder med brandfarlig gas, fx ved benzinstationer.

Mobiltelefonen og dens tilbehør skal holdes utilgængeligt for børn. Lad ikke børn 
lege med mobiltelefonen uden opsyn.

Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare.

Følg alle love eller regulativer for brug af trådløse enheder. Respekter andre 
menneskers privatliv og lovfæstede rettigheder, når du bruger denne trådløse enhed.

Mobiltelefonen må ikke bruges om bord på fly, på hospitaler, benzinstationer eller 
autoværksteder.

Patienter med medicinske implantater (hjerte, insulin osv.) skal holde mobiltelefonen 
mindst 15 cm væk fra implantatet og under opkaldet holde telefonen på den modsatte 
side af implantatet.

De relevante instruktioner i denne vejledning skal følges nøje, når USB-kablet bruges. 
I modsat fald kan mobiltelefonen eller pc'en blive beskadiget.



Juridisk meddelelse
© 2016 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes. 

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow", 
produktdesignet "Power Edge" samt de anvendte firma- og produktidentiteter, der 
anvendes heri, er varemærker tilhørende Caterpillar og må ikke bruges uden tilladelse.

Bullitt Mobile Ltd er licenstager hos Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere.

Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen 
måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Caterpillar Inc.

Produktet, som er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet 
software og mulige licensgivere. Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, 
modificere, dekompilere, demontere, dekryptere, uddrage, dekompilere, udleje, 
overdrage, eller udstede underlicens til omtalte software eller hardware, medmindre 
sådanne restriktioner er forbudt ved gældende lov, eller disse handlinger er godkendt 
af de respektive indehavere af ophavsretten under licenser.

Bemærk

Nogle af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som beskrevet her, afhænger 
af den installerede software, kapaciteten og det lokale netværks indstillinger og 
kan ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller 
netværksudbydere. Derfor passer nærværende beskrivelse måske ikke helt til det 
købte produkt eller dets tilbehør.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller 
specifikationer i denne brugervejledning uden forudgående varsel eller pligt.

Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter, 
som du uploader eller downloader gennem denne mobiltelefon, inklusive, men ikke 
begrænset til, tekst, billeder, musik, film samt ikke-indbygget ophavsretligt beskyttet 
software. Alle konsekvenser, der måtte opstå som følge af installation eller brug af 
de førnævnte produkter på denne mobiltelefon, tilfalder brugeren personligt.

INGEN GARANTI

Indholdet i denne brugervejledning gives "som beset". Med undtagelse af hvor det 
påkræves af gældende love, gives der ingen garantier af nogen slags, hverken udtrykt 
eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til en underforstået garanti for 
salgbarhed og egnethed til et særligt formål for så vidt angår præcision, pålidelighed 
eller indhold af brugervejledningen.

I den maksimale udstrækning tilladt ifølge gældende lov er producenten ikke ansvarlig 
for nogen specielle, tilfældig, indirekte eller følgetab eller tabt fortjeneste, forretning, 
omsætning, data, goodwill eller forventede besparelser.

Import- og eksportregulativer
Kunderne skal overholde alle gældende love og regulativer for eksport eller import og 
skal indhente alle nødvendige officielle tilladelser og licenser for at kunne eksportere, 
geneksportere eller importere det i brugervejledningen omtalte produkt, inklusive 
dertil hørende software og tekniske data.
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Velkommen til Cat® S60 Smartphone
Denne S60 smartphone er designet til udendørsbrug og har egenskaber, der passer til barske 
miljøer. S60 har et indbygget FLIR termisk kamera, som giver dig mulighed for at se termiske 
billeder og flere punktmålinger, så du bagefter kan fastslå en temperatur på dit billede. 
Telefonen er godkendt efter den højeste branchestandard for robusthed, IP68, hvilket betyder, 
at den er vandtæt til ned til 5 meters dybde i op til 60 minutter, plus at den også kan tage 
undervandsbilleder og -video. Berøringsskærmen kan desuden betjenes med både med våde 
fingre og handsker. Den har ridsefrit glas, er støvtæt og kan modstå et fald fra en højde på 1,8m.

Grundlæggende funktioner

Telefonen i korte træk
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1. Frontkamera

2. Ørestykke

3. »5m vand«-knap

4. Højtaler

5. Knappen Seneste apps

6. Menutast

7. Tilbageknap

8. Høretelefonsstik

9. USB-port

10. SOS-knap

11. Programmerbar tast

12. Afbryder

13. 13 MP-kamera

14. Termisk kamera

15. Mikrofon

16. SIM/SD-klap

17. Bagsidelås

18. Blitz

19. Lydstyrke op/ned-taster

5

Bemærk: 

Ved normalt brug bør »5m vand«-knappen (3) være sat til 2m og ikke 
5m, da dette vil påvirke telefonens lydkvalitet.

10
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Nøglefunktioner

Afbryder • Tryk for at tænde for mobilen.
• Tryk og hold for at åbne telefonens menu med valgmuligheder.
• Tryk for at låse eller vække skærmen, når mobiltelefonen er i dvale.

Menutast • Tryk på den når som helst for at vise startskærmen.
• Et langt tryk på menutasten vil vise Google™-ikonet. Tryk på ikonet 

på skærmen for at åbne Google-søgning eller Google Now™. 
• Dobbelttryk for at vække skærmen, når telefonen er i dvale.

Knappen Seneste 
apps

Tryk for at få vist de senest anvendte applikationer.

Tilbageknap • Tryk på for at få vist den skærm, du senest benyttede. 
• Brug den til at lukke skærmtastaturet.

Lydstyrke op/ned-
taster

• Lydstyrke – Tryk på tasten Lydstyrke op for at skrue op for lyden eller 
tasten Lydstyrke ned for at skrue ned for lyden.

• Screenshot – Tryk samtidig på tænd/sluk-tasten og tasten Lydstyrke ned.

• Når du befinder dig i app'en Kamera, kan du trykke på tasterne Lydstyrke 
op/ned for at tage billeder øjeblikkeligt. Tasterne Lydstyrke op/ned har 
også andre funktioner, når kameraapplikationen ikke er i brug.
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Kom godt i gang

Installering af nano-SIM-kort

1. Brug fingerspidserne til at trække SIM/SD-klappen tilbage for at få adgang til SIM/
SD-kortåbningen.

2. Isæt et SIM-kort i en af SIM-kortåbningerne med guldkontakterne nederst.

SIM1-kortåbning

reset

SIM2-kortåbning

 
Bemærk: 

 ∙ Hvis du ønsker at benytte flere SIM-kort, skal du gentage samme trin for at isætte et andet SIM-kort.

 ∙ Det anbefales kraftigt, at du fjerner hukommelseskortet først, så du har nemmere adgang til SIM2-
kortåbningen, før du fjerner nano-SIM-kortet fra SIM2-kortåbningen. Bemærk håndtaget til fjernelse 
af SIM2.

Installering af hukommelseskort

1. Brug fingerspidserne til at trække SIM/SD-klappen tilbage for at få adgang til SIM/SD-
kortåbningen.
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2. Isæt et microSD-kort i hukommelseskortåbningen med guldkontakterne nederst.

reset

 



Brugervejledning til Cat® S60 Smartphone4

Bemærk: 

 ∙ Fjern microSD-kortet ved at tage fat i kanten af hukommelseskortet og derefter trække det ud fra 
åbningen.

 ∙ Brug ikke overdreven magt, når du isætter microSD-kortet, eftersom det kan beskadige 
hukommelseskortet eller åbningen.

Opladning af batteriet 

S60 har et integreret batteri. Sådan oplades batteriet: 

1. Slut USB-kablet, der fulgte med mobiltelefonen, til opladeren. 
Bemærk: 

Brug udelukkende Cat®-godkendte opladere og kabler. Ikke-godkendt udstyr kan forårsage skade 
på apparatet eller få batterierne til at eksplodere.

2. Tag dækslet af USB-porten. Slut USB-kablet til USB-porten i telefonen.
Bemærk: 

Vær forsigtig med ikke at bruge for meget kraft, når USB-kablet sættes i.

Sørg for, at stikket vender rigtigt. Der kan ske skade ved forsøge at indsætte stikket den forkerte 
vej, hvilket ikke dækkes af garantien.

SOS

3. Tilslut USB-kablet til det relevante AC-stikket og tilslut det sikkert til strømforsyningen. 

4. Når opladningen er færdig, tages stikket ud af enheden, og opladeren fjernes. 

Vigtig information om batteriet 

Hvis batteriet er afladt, er det muligt, at du ikke kan tænde for mobiltelefonen lige med det 
samme, efter du er begyndt at oplade batteriet. Oplad batteriet i nogle minutter, hvor telefonen 
er slukket, inden du forsøger at tænde for telefonen. Det kan være, at opladningsanimationen 
på skærmen ikke vises i dette tidsrum.

Tiden, det tager at oplade batteri, afhænger af omgivelsernes temperatur og batteriets alder. 

Når batteriets strømniveau er lavt, afspiller telefonen en advarselstone og viser en besked. 
Når batteristrømmen er næsten udtømt, slukker telefonen automatisk.
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Tænd for mobiltelefonen 

Tænd for mobiltelefonen

Tryk på tænd/sluk-tasten ( ). 
Første gang du tænder for telefonen, vil du se en velkomstskærm. Vælg dit foretrukne sprog, 
og tryk ved Startikonet ( ) for at fortsætte med opsætningsprocessen.

Bemærk: 

Hvis beskyttelse med personligt identifikationsnummer (PIN) er aktiveret på SIM-kortet, vil du 
blive bedt om at indtaste din PIN-kode inden velkomstskærmen. Der skal bruges en Wi-Fi- eller 
dataforbindelse for at afslutte opsætningsprocessen. 

Du vil nu blive bedt om at logge på med din eksisterende Google-konto eller at oprette en ny 
konto og så færdiggøre opsætningsprocessen.

Bemærk: 

Du kan springe processen med at oprette en konto over og gøre den færdig på et senere tidspunkt. 
Der kræves en Google-konto for at bruge nogle af de Google-tjenester, der tilbydes gennem enheden. 

Sluk for mobiltelefonen 

1. Tryk og hold på tænd/sluk-tasten for at åbne telefonens menu med valgmuligheder.

2. Tryk på Sluk.

Berøringsskærm 

Handlinger med berøringsskærmen 

Tryk: Tryk med fingerspidsen for at vælge en ting, bekræfte et valg eller starte en applikation. 

Tryk og hold: Tryk på et element med fingerspidsen og fortsæt med at trykke, indtil 
mobiltelefonen reagerer. Hvis du for eksempel vil åbne menuen med valgmuligheder til den 
aktive skærm, skal du trykke på skærmen og holde fingeren nede, indtil menuen viser sig. 

Strygebevægelse: Bevæg fingeren hen over skærmen enten lodret eller vandret. Stryg fx til 
venstre eller til højre for at skifte mellem billeder. 

Træk: Tryk og hold fingeren på det ønskede element med fingeren. Træk ikonet hvor som helst 
på skærmen. Man kan trække et ikon for at flytte eller slette det. 

Startskærm

Efter du er logget på, eller når du tænder for telefonen, åbner startskærmen. Startskærmen 
er udgangspunktet til adgang til alle telefonens funktioner. Den viser applikationsikoner, widgets, 
genveje og andre funktioner. Du kan tilpasse startskærmen med forskellige baggrunde og vise 
de elementer, du vil have.

Startskærmen viser startikonet ( ). Tryk på det for at se og starte installerede applikationer (apps).

Bemærk: 

Et langt tryk på et tomt sted på startskærmen åbner genvejen til Baggrunde, Widgets og Indstillinger.
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Låsning og oplåsning af skærmen 

Låsning af skærmen 

Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse skærmen, når mobiltelefonen er tændt. Når skærmen 
er låst, kan du stadig modtage meddelelser og opkald. 

Hvis du ikke bruger mobilen i et stykke tid, låses skærmen automatisk. 

Sådan låses skærmen op 

Tryk på tænd/sluk-tasten for at vække skærmen. Træk derefter lås-ikonet ( ) opad for at låse 
skærmen op. Indtast mønster eller PIN-kode, hvis denne sikkerhedsfunktion er konfigureret.

Hvis du vil bruge kamerafunktionen direkte fra den låste skærm, skal du trække kameraikonet ( ) 
opad for at åbne kameraapplikationen.

Hvis du vil bruge Google stemmesøgning direkte fra den låste skærm, skal du trække 
stemmesøgningsikonet ( ) opad for at åbne Google stemmesøgning-applikationen.

Bemærk: 

Hvis du har oprettet en skærmlås, vil du blive bedt om at låse skærmen op. Du kan få mere at vide 
under "Beskyttelse af mobiltelefonen med en skærmlås" på side 39.
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Display

Display-design

Notifikationer og statusinformationer

Statuslinjen findes øverst på hver skærm. Den viser notifikationsikoner, fx ubesvarede opkald 
eller modtagne beskeder (til venstre) og telefonstatusikoner, såsom batteristatus (til højre) 
samt det aktuelle klokkeslæt.

Notifikationsikon Statusikoner

Statusikoner

Forbundet til 4G-mobilnetværk Intet signal

Forbundet til LTE-mobilnetværk Vibrationstilstand

Forbundet til 3G-mobilnetværk Placering fundet

Forbundet til GPRS-mobilnetværk Batteriet er fuldt

Tilsluttet EDGE mobil-netværk Batteriet er ved at lade op

Forbundet til HSDPA-mobilnetværk FM-radio er tændt

Forbundet til HSPA+-mobilnetværk Flyfunktion

Roaming Forbundet til et Wi-Fi-netværk

Signalstyrken på mobilnetværket Tilsluttet et Bluetooth-apparat

Beskedikoner

Ny e-mailbesked Ubesvaret opkald

Vækning er sat Højtalertelefon aktiveret

Kommende arrangement Telefonens mikrofon er dæmpet

Data synkroniserer Henter data

Problem med at logge på eller 
synkronisere

Telefonen er tilsluttet via USB-kabel

Der er taget et skærmbillede Ny tekstbesked

Hovedtelefoner er tilsluttet.
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Notifikationspanel 

Mobiltelefonen vil give besked, når du modtager en ny besked, eller der er en indkommende 
begivenhed. Notifikationspanelet giver dig også besked om alarmer og indstillinger. 
Åbn notifikationspanelet for at se den trådløse netværksoperatør eller for at se en besked, 
påmindelse eller notifikation om en begivenhed. 

Åbning af notifikationspanelet 

1. Når et nyt notifikationsikon viser sig på notifikationslinjen, skal du trykke 
på notifikationslinjen og trække ned for at åbne notifikationspanelet. 

2. Tryk på en notifikation for at åbne den pågældende applikation. 

Lukning af notifikationspanelet

For at lukke en notifikation (uden at læse den) skal man trykke og holde fingeren 
på notifikationen og trække den til venstre/højre ud af skærmen. 

For at lukke notifikationspanelet skal man skubbe bunden af panelet opad.

Genvejsikoner

Tilføjelse af nye elementer på skærmen 

1. Fra startskærmen skal man trykke på   for at få vist alle applikationerne.

2. For at tilføje et element skal man trække applikationsikonet til en konkret startskærm.

Flytning af et element på skærmen 

1. Berør og hold fingeren på et applikationsikon på startskærmen, indtil ikonet bliver større.

2. Uden at man løfter fingeren trækkes ikonet til det ønskede sted på skærmen, hvorefter 
det slippes. 

Bemærk: 
Der skal være tilstrækkelig plads, til at ikonet passer ind på det aktuelle startskærmspanel.

Fjern et element fra skærmen 

1. Berør og hold fingeren på et applikationsikon på startskærmen, indtil ikonet bliver større.

2. Træk ikonet uden at løfte fingeren til Fjern. Løft derefter fingeren for at fjerne det fra 
startskærmen.

3. Du kan også afinstallere applikationer ved at følge trin 1 og 2 og trække applikationen 
til Afinstaller øverst på skærmen. 
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Widgets

En widget lader dig gennemse eller bruge en applikation. Man kan placere widgets 
på startskærmen som ikoner eller vinduer med forhåndsvisning. Adskillige widgets er allerede 
installeret som standard. Der kan hentes flere widgets fra Google Play.
 
Sådan tilføjes en widget

1. Fra startskærmen holdes fingeren nede på startskærmen. 

2. Tryk på WIDGETS for at få vist tilgængelige widgets.

3. For at tilføje et element skal man trække den ønskede widget til en konkret startskærm.

Fjernelse af en widget

1. Hold fingeren på et widgetikon på startskærmen, indtil ikonet bliver større.

2. Træk ikonet uden at løfte fingeren til Fjern. Løft derefter fingeren for at fjerne det fra 
startskærmen. 

Mapper

Oprettelse af en mappe

Træk applikationsikonet eller genvejen og slip den oven på andre applikationer.

Omdøbning af en mappe

1. Tryk på en mappe for at åbne den.

2. På mappens navnelinje indtastes et nyt navn.

3. Afslut ved at trykke på knappen Tilbage.

Baggrunde

Ændring af baggrund

1. Fra startskærmen holdes fingeren nede på startskærmen.

2. Tryk på BAGGRUNDE.

3. Rul igennem de tilgængelige valgmuligheder for at indstille den baggrund, du vil have.

4. Tryk på Brug som baggrund for at indstille det ønskede billede som baggrund for 
startskærmen.
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Overførsel af medier til og fra mobiltelefonen

Overfør al din favoritmusik eller yndlingsbilleder mellem din mobiltelefon og pc i Media Device 
MTP-tilstand.

1. Forbind mobiltelefonen til pc'en med USB-kablet.

2. Træk nedad for at åbne notifikationspanelet, hvorefter valgmuligheder for USB-forbindelse 
vises. Tryk derefter på Filoverførsler for at aktivere MTP-tilstanden.

3. Telefonen bør vises som et flytbart apparat, der viser telefonens indbyggede hukommelse, 
og hvis der er et hukommelseskort i, vil microSD-kortet også være synligt. Kopiér de 
ønskede filer til din telefon.

Bemærk:
Hvis du bruger MAC, skal du hente drivere fra: http://www.android.com/filetransfer/

Brug af flyfunktion

Nogle steder kan kræve, at du slukker for telefonens trådløse forbindelser. Frem for at slukke 
for telefonen kan du sætte den på Flyfunktion.

1. Hold tænd/sluk-tasten nede.

2. Tryk på Flyfunktion i menuen over valgmuligheder.

I applikationen Indstillinger kan du også åbne menuen Mere og stryge Flyfunktion til højre ( ) 
for at aktivere den.
Fra startskærmen kan du også få adgang til flyfunktion ved at trækkes ned 
i notifikationspanelet.
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Telefon
Der er mange måder at foretage et opkald på. Man kan indtaste et nummer, vælge et nummer 
fra kontaktlisten, en internetside eller et dokument, som har et telefonnummer. Når man 
er i gang med en samtale, kan man enten besvare indkommende opkald eller sende dem 
til sin telefonsvarer. Man kan også oprette konferencesamtaler med flere deltagere.

Bemærk:
Kontakt netværksoperatøren for at finde ud af, om dit abonnement understøtter konferencesamtaler, 
og hvor mange deltagere man kan tilføje.

Foretag et opkald

For at foretage et opkald kan man bruge telefonapplikationen eller vælge et nummer fra 
Kontaktpersoner eller opkaldsloggen.
Når du er i gang med et opkald, kan du trykke på tasten Menu for at gå tilbage til startskærmen, 
hvor du kan benytte andre funktioner. For at vende tilbage til opkaldsskærmen skal man trække 
notifikationslinjen ned og trykke på Igangværende samtale.

At foretage et opkald med taltastaturet

1. Fra startskærmen skal man trykke på  . Derefter trykkes på   for at få vist taltastaturet.

2. Tryk på de relevante taltaster for at indtaste telefonnummeret. 

Tip: Mobiltelefonen understøtter SmartDial-funktionen, dvs. når du rører tallene på taltastaturet, 
så søger telefonen automatisk blandt dine kontakter og laver en liste af resultater, der passer 
baseret på de indtastede tal. Luk tastaturet for at se flere matchende muligheder.

3. Når nummeret er indtastet eller en kontakt er valgt, trykkes på  . 

At foretage et opkald fra Kontakter

1. Fra startskærmen skal man trykke på   > Kontaktpersoner ( ) for at få vist listen over 
kontaktpersoner. Hvis du allerede har taltastaturet fremme, skal du trykke på  -fanen for 
at få vist listen over kontaktpersoner.

2. På listen trykkes på den kontakt, man vil ringe til.

3. Tryk på telefonnummeret for at foretage et opkald til kontaktpersonen. 

Sådan foretages et opkald fra opkaldsloggen

1. Tryk på   > Telefon ( ) > -fanen. Du vil få vist en liste over de seneste opkald. Hvis du 
ikke kan finde den ønskede kontaktperson, trykkes på Se komplet opkaldshistorik for at vise 
alle foretagne opkald.

2. Tryk på kontaktpersonen på listen  for at foretage et opkald.
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Besvar eller afvis et opkald

Når du modtager et telefonopkald, så åbnes skærmen Indgående opkald med opkalds-id 
og alle andre informationer, der findes om personen, der ringer, og som du har tastet ind 
i Kontaktpersoner.

• For at besvare opkaldet trykkes på   og træk den til højre ( ).

• For at afvise opkaldet trykkes på   og træk den til venstre ( ).
• For at sende en besked direkte til opkaldspersonen trykkes på   og træk den opad ( ), 

hvorefter en af de tilgængelige valgmuligheder for beskedskabeloner vælges, eller tryk på Skriv 
egen... for at skrive en meddelelse.

Bemærk:

Når du trykke på , forsvinder den fra skærmen.

Afslutning af en samtale

Under et opkald trykkes på   for at lægge på.

Andre muligheder under et opkald

Oprettelse af en konferencesamtale

Hvis du modtager et nyt opkald, mens du allerede er midt i en samtale, kan du tilslutte det nye 
opkald til den samtale, du er i gang med. Denne funktion kaldes konferencesamtale. Man kan 
også oprette en konferencesamtale med flere deltagere.

Bemærk:
Kontakt netværksoperatøren for at finde ud af, om dit abonnement understøtter konferencesamtaler, 
og hvor mange deltagere man kan tilføje.

1. For at starte en konferencesamtale skal man indtaste nummeret på den første person, der 
skal være med i samtalen, og derefter trykke på   for at foretage opkaldet.

2. Under den pågældende samtale skal du trykke på   og indtaste nummeret på den person, 
du vil have med i samtalen.

3. Tryk på   eller vælg en person fra opkaldsloggen eller Kontaktpersoner. Det første opkald 
sættes automatisk i venteposition.

4. Når det næste opkald er tilsluttet trykkes på  .

5. Tryk  og gentag trin 2 og 4 for at tilføje flere personer.

6. For at afslutte konferencesamtalen og lægge på trykkes på  .

Sådan skifter du mellem samtaler

Hvis du modtager et nyt opkald, mens du allerede er midt i en samtale, kan du skifte mellem 
de to samtaler.

1. Mens du deltager i to opkald, kan du trykke på det nederste venstre hjørne af displayet for 
at se kontaktpersonens navn eller telefonnummer.

2. Den aktuelle samtale sættes i venteposition, og du bliver tilsluttet den anden samtale.
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Kontakter
Applikationen Kontakter gør det muligt at gemme og administrere informationer, 
fx telefonnumre og adresser for dine kontakter. Når du har gemt kontaktinformationerne 
på mobiltelefonen, giver det let adgang til personer, som du gerne vil tale med.

Åbning af applikationen Kontaktpersoner

Hvis du har en ny mobil og endnu ikke har tilføjet nogen kontaktpersoner, så viser 
Kontaktpersoner en besked med råd om, hvordan man begynder at føje kontaktpersoner 
til mobiltelefonen. 

For at åbne applikationen, skal man gøre et af følgende:

• Tryk på   og derefter på Kontaktpersoner ( ). Tryk på fanen ALLE KONTAKTPERSONER 
for at få vist listen over kontaktpersoner.

• Tryk på fanen  på startskærmen og derefter på   for at få vist listen over kontaktpersoner.

Alle dine kontaktpersoner vises alfabetisk på en rulleliste.

Kopiering af kontaktpersoner

Du kan kopiere kontaktpersoner fra SIM-kortet eller fra det interne lager:

1. På listen over kontaktpersoner skal man trykke på  > Importer/eksporter. 

2. Gør et af følgende:

• Sådan importeres kontaktpersoner fra SIM-kortet:

Tryk på Administrer kontaktpersoner på SIM-kort >  > Importer alle for at importere 
alla kontaktpersoner.

• Sådan importeres kontaktpersoner fra det interne lager:

Tryk på Importer fra .vcf-fil. Vælg en placering, hvortil kontaktpersonerne skal importeres 
til, og tryk på *.vcf-filen for at importere kontaktpersonerne.

Sikkerhedskopiering af kontaktpersoner

Du kan kopiere kontaktpersoner til SIM-kortet eller det interne lager.

1. På listen over kontaktpersoner skal man trykke på   > Importer/eksporter. 

2. Gør et af følgende:

• Sådan eksporteres kontaktpersoner til SIM-kortet:

Tryk på Eksporter til SIM-kort for at kopiere alle kontaktpersoner.

• Sådan eksporteres kontaktpersoner til det interne lager:

Tryk på Eksporter til .vcf-fil. Vælg placeringen, hvor kontaktpersonerne skal gemmes, 
og tryk på GEM.

Sådan tilføjes en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner skal man trykke på   for at tilføje en ny kontaktperson.

2. Indtast kontaktpersonens navn og tilføj derefter andre detaljer, fx telefonnummer eller adresse.

3. Tryk på  , når du er færdig, for at gemme oplysningerne.
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Sådan tilføjes en kontaktperson til dine favoritter

1. Rør ved den kontaktperson, du vil føje til favoritter. 

2. Tryk på   ud for navnet, hvorefter ikonet bliver hvidt ( ).

Søgning efter en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner skal man trykke på   for at søge efter en kontaktperson.

2. Indtast navnet på den kontaktperson, du leder efter. Mens du skriver vises kontaktpersoner 
med navne, der matcher, i søgefeltet.

Redigering af en kontaktperson

Man kan altid ændre de informationer, man har gemt for en kontaktperson.

1. På listen over kontaktpersoner trykkes på den kontaktperson, hvis oplysninger 
man vil ændre.

2. Tryk på  .

3. Foretag de ønskede ændringer af oplysningerne, og tryk så på  . For at annullere 
alle ændringer du har lavet, skal du trykke på knappen Tilbage.

Kommunikation med dine kontaktpersoner

Fra fanen Alle kontaktpersoner eller Favoritter kan man nemt ringe eller sende en tekst 
(SMS) eller multimediebesked (MMS) til en kontaktpersons telefonnummer. Man kan også 
åbne oplysninger for at se en liste med alle de måder, man kan kommunikere med den 
pågældende kontaktperson på. Dette afsnit beskriver, hvordan man kan kommunikere 
med en kontaktperson, når man kigger på listen over kontaktpersoner.

Kommunikation med en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner trykkes på den kontaktperson, man vil kommunikere med.

2. På skærmen med kontaktpersonens oplysninger kan man gøre følgende:

• Tryk på telefonnummeret for at foretage et opkald.

• Tryk på   for at sende en besked.

Sletning af en kontaktperson

1. På listen over kontaktpersoner trykkes på den kontakt, man vil slette.

2. Tryk på   > Slet.

3. Tryk på OK For at bekræfte, at du vil slette den kontaktperson.



Brugervejledning til Cat® S60 Smartphone 15

Brug af skærmtastaturet

Sådan vises tastaturet

Indtast tekst ved hjælp af skærmtastaturet. Ved nogle applikationer åbnes tastaturet 
automatisk. Ved andre skal man røre ved et tekstfelt for at åbne tastaturet. 
For at åbne tastaturet skal man røre det felt, hvor man vil skrive teksten. Tastaturet kan skjules 
ved at trykke på knappen Tilbage.

Brug af liggende tastatur

Hvis tastaturet er ubekvemt eller besværligt at bruge, kan man dreje mobiltelefonen om på siden. 
Skærmbilledet viser nu tastaturet i liggende stilling, hvilket giver et bredere layout af tastaturet.

Brugerdefinering af tastaturindstillinger

1. Tryk på   > Indstillinger ( ) > Sprog & input.

2. Gør et af følgende:

• Tryk på Google Keyboard for at konfigurere indstillinger for Google-tastaturet.

• Tryk på Google-stemmeindtastning for at konfigurere indstillinger for Google-
stemmeindtastning.

Wi-Fi
Man skal man have adgang til trådløse adgangspunkter (hotspots) for at bruge Wi-Fi 
på sin mobiltelefon. Forhindringer, der blokerer Wi-Fi-signalet, reducerer signalets styrke.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et trådløst netværk

1. Tryk på   > Indstillinger ( ).

2. For at aktivere funktionen trykkes på Wi-Fi i Trådløs & netværk, hvorefter funktionen stryges 
til højre ( ).

3. Der vises en liste med fundne Wi-Fi-netværk. Vælg et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse 
til det.

4. Hvis man vælger et åbent netværk, bliver man automatisk tilsluttet dette netværk. Hvis man 
vælger et sikkert netværk og opretter forbindelse til det første gang, skal man indtaste en 
adgangskode, og så trykke på TILSLUT. 

Bemærk:
Hvis man forbinder til et sikkert trådløst netværk, som man allerede har brugt, bliver man ikke 
bedt om at indtaste adgangskoden igen, medmindre man nulstiller mobiltelefonen til dens 
standardindstillinger, eller Wi-Fi-adgangskoden er blevet ændret.

Tip: Tryk på   > Tilføj netværk fra skærmen Wi-Fi-indstillinger for at tilføje et nyt netværk.
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SMS og MMS

Åbning af beskeder

For at åbne applikationen, skal man gøre et af følgende:

• Tryk på   fra startskærmen. 

• Tryk på   > Beskeder ( ).

Sådan oprettes og sendes en tekstbesked

Der åbnes et vindue, hvor man kan oprette en ny besked eller åbne en igangværende tråd 
af beskeder.

1. Tryk på   for at begynde en ny tekst- eller multimediebesked, eller tryk på en eksisterende 
tråd af beskeder for at åbne den.

2. Indtast et telefonnummer i feltet Til. Mens man indtaster telefonnummeret, vises matchende 
kontaktpersoner. Man kan trykke på en foreslået modtager eller fortsætte med at indtaste 
telefonnummeret.

3. Tryk på tekstfeltet for at begynde indtastning af beskeden.

Hvis du trykker på knappen Tilbage, mens man skriver en besked, gemmes den som 
en kladde i beskedlisten. Tryk på beskeden for at fortsætte med at skrive den.

4. Når man er færdig, skal man trykke på  . 

Bemærk: 
Svar vises i vinduet. Når man læser og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

Sådan oprettes og sendes en multimediebesked

1. På beskedskærmen skal man trykke på  .

2. Indtast et telefonnummer i feltet Til eller tryk på   for at tilføje et telefonnummer fra listen 
over KONTAKTPERSONER.

3. Tryk på tekstfeltet for at begynde indtastning af beskeden.

4. Tryk på   > Tilføj emne for at tilføje et emne til beskeden.

5. Indtast et emne. 

Nu er mobiltelefonen i multimediebeskedtilstand.

6. Tryk på   og vælg den type mediefil, der skal vedhæftes beskeden.

7. Når man er færdig, skal man trykke på  . 
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Sådan åbnes og besvares en besked

1. Tryk på en tekst- eller multimediebeskedtråd i beskedlisten for at åbne den.

2. Tryk på tekstfeltet for at indtaste beskeden.

3. Tryk på  . 

Sådan brugertilpasser du beskedindstillingerne

Tryk på   > Indstillinger i beskedlisten for at brugertilpasse beskedindstillingerne. Vælg fra:

• SMS aktiveret: Angiv standard SMS-applikation.

• Slet gamle beskeder: Marker afkrydsningsfeltet for at slette gamle beskeder, når grænsen nås.

• Tekstbeskedgrænse: Indstil maks. grænsen for tekstbeskeder pr. samtale.

• Multimediebeskedgrænse: Indstil maks. grænsen for multimediebeskeder pr. samtale.

• Levere rapporter for SIM1/SIM2: Marker afkrydsningsfeltet for at få en rapport for hver 
besked, du sender fra SIM-kortet/-kortene.

• Beskedskabelon: Rediger beskedskabelonen.

• Administrer beskeder på SIM1-kort: Administrer beskederne på SIM1-kort.

• SMS-gyldighedsperiode for SIM1/SIM2: Indstil SMS-gyldighedsperioden for SIM-kortet/-kortene.

• SMS-signatur: Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere din brugertilpassede signatur i hver 
besked, du sender fra SIM-kortet/-kortene.

• Rediger SMS-signatur: Rediger din brugertilpassede signatur.

• Gruppebesked: Marker afkrydsningsfeltet for at bruge MMS til at sende en enkelt besked ved 
flere modtagere.

• Leveringsrapporter: Marker afkrydsningsfeltet for at få en rapport for hver besked, du sender.

• »Læst«-rapporter: Marker afkrydsningsfeltet for at få en »læst«-rapport for hver besked, 
du sender.

• Auto-modtag: Marker afkrydsningsfeltet for at hente beskeder automatisk.

• Roaming auto-modtag: Marker afkrydsningsfeltet for at hente beskeder automatisk under 
roaming.

• MMS-gyldighedsperiode for SIM1/SIM2: Indstil MMS-gyldighedsperioden for SIM-kortet/-kortene.

• Notifikationer: Marker afkrydsningsfeltet for at vise en ny beskednotifikation på statuslinjen.

• Lyd: Indstil en ringetone for nye beskeder.

• Vibrere: Marker afkrydsningsfeltet, så telefonen vibrerer ved nye beskeder.

• Indstil smsc-numret for SIM1/SIM2: Indstil SMSC-numret for SIM-kortet/-kortene.

• Aktiver WAP PUSH-service: Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere modtagning 
af hente beskeder.
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Bluetooth
Mobiltelefonen har Bluetooth, hvilket gør det muligt at oprette en trådløs forbindelse 
med andre Bluetooth-enheder, så man kan dele filer med sine venner, tale håndfrit med 
høretelefoner eller endog overføre fotografier fra telefonen til sin pc.

Hvis du bruger Bluetooth, så husk at blive inden for 10 meters afstand af andre Bluetooth- 
enheder. Husk, at forhindringer som fx vægge og andet elektronisk udstyr kan forstyrre 
Bluetooth-forbindelsen.

Sådan aktiverer du Bluetooth

1. Tryk på   > Indstillinger ( ).

2. For at aktivere funktionen trykkes på Bluetooth i Trådløs & netværk, hvorefter funktionen 
stryges til højre ( ).
Når der er tændt for Bluetooth, vises Bluetooth-ikonet på notifikationslinjen.

Sådan sammenkobler og forbinder du en Bluetooth-enhed

Med Bluetooth kan man gøre følgende:

• Bruge en håndfri Bluetooth-enhed.

• Bruge et mono Bluetooth-headset eller Bluetooth-stereohøretelefoner.

• Fjernbetjene hvad der skal afspilles gennem Bluetooth høretelefonen.

Inden man bruger Bluetooth, skal man sammenkoble mobiltelefonen med den andet 
Bluetooth-enhed ved at gøre følgende:

1. Sørg for, at Bluetooth-funktionaliteten på mobiltelefonen er aktiveret.

2. Mobiltelefonen vil nu søge efter Bluetooth-enheder inden for rækkevidde (eller tryk på   > 
Genopfrisk).

3. Tryk på den enhed, du vil sammenkoble med mobiltelefonen.

4. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.

Bemærk:
Når sammenkoblingen er oprettet, kræver det ikke længere indtastning af en adgangskode 
for at forbinde til den pågældende Bluetooth-enhed.

Sådan sender du filer via Bluetooth

Med Bluetooth kan man dele billeder, videoer eller musikfiler med familie og venner.

For at sende filer med Bluetooth skal man gøre følgende:

1. Tryk på den fil, der skal sendes.

2. Tryk på   > Bluetooth og vælg derefter en sammenkoblet enhed.
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Sådan afbrydes forbindelsen til eller ophæves sammenkoblingen 
mellem Bluetooth-enheder

1. Tryk på   > Indstillinger ( ).

2. Tryk på Bluetooth i Trådløs & netværk.

3. I valgmuligheder for den forbundne enhed trykkes på  , hvorefter der trykkes på GLEM 
for at bekræfte afbrydelsen.

Sådan tager du fotografier og optager videoer
Kameraet er en kombination af et kamera og et videokamera, der kan bruges til at tage og dele 
billeder og videoer.

Brug af kameraet

For at åbne applikationen, skal man gøre et af følgende:

• Tryk på   fra startskærmen. 

• Tryk på   > Kamera ( ).

Tryk på knappen Tilbage eller tasten Menu for at lukke kameraet.

Sådan tager du et billede

1. Tryk på   > Kamera ( ). 

Kameraet er som standard sat til kamera-indstilling. Eller skal du trykke på   for at skifte 
til kamera-indstilling.

Bemærk: 

Tryk på hhv.  og  for at skifte mellem for- og 13 MP-kameraet.

2. Komponer dit foto på billedskærmen.

• Tryk på skærmen for at fokusere på det specifikke område på skærmen.

• Knib for at zoome ind/ud på emnet.

• Tryk på   for at ændre kameraets indstillinger.

3. Tryk på   for at tage et billede.

Bemærk: 
Når kameraapplikationen er åben, kan du også trykke på tasterne Lydstyrke op og Lydstyrke ned for 
at tage fotografier.

Se dine fotos

Du kan se dine fotos ved at gøre ét af følgende:

• Når du er i Kameravisning, skal du trykke på miniaturen ud for det seneste foto ved siden af .
Bemærk: 

For at gå tilbage til Kameravisning trykkes på knappen Tilbage eller der stryges til venstre, indtil 
billedskærmen vises igen.

• Tryk på   > Fotos ( ) for at få vist alle fotos og videoer.
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Rediger og del dine fotos

I takt med at du løber igennem dine fotos, bliver følgende funktioner tilgængelige:

• Rediger: Tryk på   og rediger dine fotos med det brede udvalg af funktioner.

• Del: Tryk på   og del dine fotos med diverse applikationer, der er tilgængelige på din enhed.

• Slet: Tryk på   for at slette fotos, du ikke længere skal bruge.

Optagelse af en video

1. Tryk på   > Kamera ( ).

2. Tryk på   og vælg  for at skifte til videoindstillingen.

Bemærk: 

Tryk på hhv.  og  for at skifte mellem for- og 13 MP-kameraet.

3. Tryk på   for at starte optagelsen.

4. Gør ét af følgende, mens der optages:

• Knib for at zoome ind/ud på emnet.

• Tryk på   for at sætte optagelsen på pause. Tryk på   for at fortsætte.

• Tryk på skærmen for at tage et foto.

5. Tryk på   for at stoppe billedtagningen.

Se dine videoer

Efter optagelse af en video, skal du trykke på miniaturen af den seneste optagede video ved 
siden af . Tryk på   for at afspille videoen.

Sådan tages et panoramafoto

1. Tryk på   > Kamera ( ).

2. Tryk på   og vælg  for at skifte til panoramaindstillingen.

3. Tryk på   for at starte med at tage billeder.

4. Bestem retningen. Panorer derefter apparatet langsomt i den ønskede retning (venstre 
eller højre). 

5. Når billedtagningsvejledningen når slutningen, stopper billedtagningen. Man kan også 
stoppe manuelt ved at trykke på  .
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Brug fotos

Applikationen Fotos kan automatisk søge efter billeder og videoer, der er gemt 
på hukommelseskortet. Vælg album/mappe og afspil det som lysbilledshow, eller vælg 
elementer, der skal deles med andre applikationer.

Åbn fotos

Tryk på   > Fotos ( ) for at åbne applikationen. Applikationen Fotos kategoriserer dine 
billeder og videoer efter lagringsplacering og gemmer disse filer i mapper. Tryk på en mappe 
for at se billederne eller videoerne i den.

Sådan ses et foto

1. I Fotos trykkes på mappen, der indeholder de billeder, du vil se.

2. Tryk på billedet for at se det i fuld skærm. Når man ser et billede i fuld skærm, kan man 
stryge billedet til venstre eller højre for at se det tidligere eller det næste billede.

3. For at zoome ind på billedet skal man bevæge to fingre fra hinanden på det sted 
på skærmen, som man vil zoome ind på. I zoomindstilling kan man stryge fingeren 
op eller ned og til venstre og til højre.

Tip: Billedfremviseren har automatisk rotationsfunktion. Når man roterer mobiltelefonen, 
justeres billedet automatisk i forhold til rotationen.

Sådan beskæres et billede i Fotos

1. Mens et billede vises, trykkes på   > . 

2. Tryk på Beskær og brug beskæringsværktøjet til at vælge den del af billedet, der skal 
beskæres.

• Træk indvendigt i beskæringsværktøjet for at flytte det.

• Træk i kanten af beskæringsværktøjet for at ændre størrelse på billedet.

3. Tryk på   > GEM for at gemme det beskårne billede. 

• For at kassere ændringerne trykkes på knappen Tilbage og derefter KASSÉR.

Tip: Du kan også kassere ændringerne ved at trykke på  > KASSÉR.
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Brug det termiske kamera

Bemærk:
Den viste temperatur på S60 er altid et kalkuleret skøn og må ikke betragtes som en nøjagtig måling.

Den viste temperatur er påvirket af mange faktorer, særligt det målte objekts strålingsevne samt 
afstanden til objektet. Temperaturen kan også være påvirket af tidspunktet på dagen, vejrforhold 
eller andre varme eller kolde objekter i nærheden, der reflekteres i det målte objekt.

Åbning af det termiske kamera

For at åbne applikationen, skal man gøre et af følgende:

• Tryk på   fra startskærmen. 

• Tryk på   > MyFLIR ( ).

Tryk på knappen Tilbage eller tasten Menu for at lukke kameraet.

Sådan tager du et billede

1. Tryk på   > MyFLIR ( ). 

Kameraet er som standard sat til fotoindstilling. Hvis ikke skal du trykke på   og vælge  
for at skifte til fotoindstillingen.

2. Komponer dit foto på billedskærmen.

• Tryk på   for at ændre farvepaletten.

• Tryk på   for at ændre kameraets indstillinger.

• Tryk på   for at tilføje punktmåler-indstillingen.

• Tryk på   for at kalibrere billedet manuelt.

3. Tryk på   for at tage et billede.

Optagelse af en video

1. Tryk på   > MyFLIR ( ).

2. Tryk på   og vælg  for at skifte til videoindstillingen.

3. Tryk på   for at starte optagelsen. For at stoppe optagelse, trykkes på  .

Sådan tages et panoramafoto

1. Tryk på   > MyFLIR ( ).

2. Tryk på   og vælg  for at skifte til panoramaindstillingen.

3. Tryk på   for at starte med at tage billeder.

4. Bestem retningen. Panorer derefter apparatet langsomt i den ønskede retning (venstre 
eller højre). 

5. Når billedtagningsvejledningen når slutningen, stopper billedtagningen. Man kan også 
stoppe manuelt ved at trykke på  .
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Optag en tidsforskydningsvideo

1. Tryk på   > MyFLIR ( ).

2. Tryk på  og vælg  for at skifte til tidsforskydningsindstillingen.

3. Tryk for  at åbne indstillingsmenuen for tidsforskydning. Konfigurer derefter 
de nødvendige indstillinger.

4. Tryk på   for at starte optagelsen. For at stoppe optagelse, trykkes på  .

Se optaget video eller taget fotos 

For at se det seneste taget foto eller den sidst optaget video trykkes på miniaturen nederst 
til højre på skærmen.

• Tryk på   for at skifte til Biblioteks-visning.

• Stryg til venstre/højre for at se den forrige/næste fil. 

• Tryk på   for at afspille videoen.

• Tryk på   for at redigere billedet. Tryk derefter på   for at skifte punktmålingsindstillingen eller 
tryk på   for at skifte farvepaletten. Tryk på   for at gemme ændringerne, når du er færdig.

• Tryk på   og del den valgte fil med diverse applikationer, der er tilgængelige på din enhed.

• Tryk på   for at slette den markerede fil. Tryk derefter på OK for at bekræfte sletningen.

• Tryk på   for at se detaljerede oplysninger om den optagede fil, herunder dato, klokkeslæt, 
farvepalet, temperatur, strålingsevne samt placering.

• Tryk på   for at åbne FLIR-værktøjerne, hvor du kan se og redigere billeder. Hvis du ikke har 
denne applikation installeret, åbnes Google Play Store, hvor du kan hente applikationen FLIR 
Tools Mobile (FLIR-værktøjer til mobiltelefon).

INDSTILLING 

Kameraet har en mekanisk lukker indbygget, som periodevis aktiveres og giver det termiske 
kamera mulighed for at foretage en kalibrering eller en opfriskning af billedet.
Når lukkeren aktiveres, fryses billedet i en kort periode. 
Lukkerens formål er at give kameraet mulighed for at tage forbedrede billeder. S60 udfører 
periodevis denne indstilling automatisk. Bemærk at denne indstilling vil blive foretaget oftere, 
når punktmåleren er aktiveret.
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Oplev musik
Man kan overføre musikfiler fra ens pc til microSD-kortet eller telefonens hukommelse, 
så man kan lytte til musik på mobiltelefonen.

Kopiering af musik til microSD-kortet

1. Slut telefonen til computeren med et USB-kabel, og sæt microSD-kortet i.

2. Find USB-drevet på computerens skrivebord, og åbn det.

3. Opret en mappe i microSD-kortets rodbibliotek (kald evt. mappen »musik«).

4. Kopier musikken fra computeren til den mappe, du oprettede.

5. Når musikken er kopieret, skal drevet tages eller skubbes ud som foreskrevet af pc'ens 
operativsystem, for at fjerne mobiltelefonen sikkert fra pc'en.

Åbning af Google Play Music

For at få vist mediebiblioteket trykkes på   > Google Play Music ( ) > tryk på feltet til 
valg af musik øverst til venstre på skærmen  > Mit bibliotek. Det indeholder fem faner: 
SPILLELISTER, GENRER, KUNSTNERE, ALBUM og SANGE.

Spil musik

1. Tryk på en kategori på skærmen for musikbiblioteket.

2. Tryk på det musiknummer, du vil afspille.

Tip: Når du lytter til musik, kan du trykke på knappen Tilbage for at bruge en anden applikation. 
Musikken fortsætter med at spille. For at vende tilbage til kontrolknapperne for musik åbnes 
notifikationspanelet, og tryk derefter på sangen.

Tilføjelse af musik til en spilleliste

1. Tryk på en kategori på skærmen for musikbiblioteket.

2. Tryk på   ved siden af den sang, du vil føje til spillelisten. Tryk derefter på Føj til spilleliste 
i menuen for valgmuligheder.

3. Vælg en spilleliste eller tryk på NY spilleliste for at føje sangen til en eksisterende spilleliste.

Afspilning af en spilleliste

1. Tryk på spillelister på skærmen for musikbiblioteket.

2. Tryk på den spilleliste, du vil åbne.

3. Tryk på det musiknummer, du vil afspille.
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Lyt til FM-radio

Med FM-radio kan man lytte til FM-radiostationer på mobiltelefonen. Sæt hovedtelefonerne 
i telefonens audiostik, inden applikationen åbnes.

Tryk på   > FM-radio ( ) for at starte applikationen.

Indstilling af FM-radio

Bemærk:
For at finde alle dine yndlingsstationer, skal du kontrollere, at det lokale regionalbånd er indstillet korrekt. 
For at skifte region trykkes på  > Indstillinger > Regionalbånd, gennemse listen og find din region. 

Vælg blandt de følgende indstillinger:

• Tryk på   eller  for at vælge en radiostation at lytte til.

• Du kan også manuelt stille ind på en frekvens ved at dreje hjulet for at vælge radiostationen.

• Føj den aktuelle radiostation til din favoritter ved at holde  nede (i bunden af skærmen). 
Den aktuelle radiostation vises på listen Favoritter.

• Tryk på   for at slukke for FM-lyden.

• Scan efteralle tilgængelige kanaler ved at trykke på   > Scan > Alle stationer. Når 
scanningen er afsluttet, trykkes på   > Alle kanaler.

• Sluk for radioen ved at trykke på   og derefter trykke på knappen Tilbage for at afslutte 
applikationen. 

Optagelse af FM-radio

For at optage radio gøres følgende:

• For at starte optagelsen trykkes på   eller  > Start optagelse.

• For at stoppe optagelsen trykkes på   eller  > Stop optagelse. Den optagede fil gemmes 
automatisk.
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Google-tjenester
Man skal logge på en Google-konto for at bruge Gmail™, Google™ Calendar og andre 
Google Apps™. Når man ønsker at hente applikationer fra Google Play, bliver man også 
bedt om at logge på sin Google-konto.

Oprettelse af en Google-konto

Hvis du valgte ikke at oprette en Google-konto under opsætningen, kan du oprette en:

1. Tryk på   > Indstillinger ( ).

2. Tryk på Konti > Tilføj konto.

3. Tryk på Google for at oprette en Google-konto og følg derefter instrukserne på skærmen.

Brug af Gmail

Første gang du opsætter din telefon, konfigurerede du den muligvis til en eksisterende Gmail-
konto eller oprette en ny. Første gang du åbner Gmail-applikationen på din telefon, vil du se 
beskeder fra din Gmail-konto på internettet i din indbakke.

Åbning af Gmail

Tryk på   > Gmail ( ). Listen over e-mails i indbakken vises. Alle de e-mail, du beslutter dig 
for at beholde på mobiltelefonen, lægges i din indbakke.

Skift mellem kontoer

For at skifte til en anden e-mailkonto skal man trykke på feltet til valg af konto øverst til venstre 
på skærmen, og derefter trykke på den konto, man ønsker at se.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

1. Fra indbakken skal man trykke på  .

2. Indtast modtagerens e-mailadresse i feltet Til. 

• Hvis man sender e-mail til mange modtagere, skal man adskille e-mailadresserne med 
kommaer.

• Hvis du ønsker at CC eller BCC and modtagere, skal du trykke på   for at få vist felterne 
Tilføj Cc/Bcc.

3. Indtast emne og skriv beskeden. 

Hvis du ønsker at vedhæfte et billede, trykkes på   for at vælge det billede, du ønsker 
at vedhæfte.

4. Når e-mailen er skrevet, trykkes på  .
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Besvar eller videresend en e-mail

1. Tryk på den e-mail, der skal besvares eller videresendes, fra indbakken.

2. Tryk på Besvar ( ), Besvar alle (  > Besvar alle) eller Videresend (  > Videresend).

3. Gør et af følgende:

• Hvis du vælger Besvar eller Besvar alle, så indtast beskeden.

• Hvis du vælger Videresend, skal du angive modtagere af beskeden og tilføje yderligere 
tekst, der skal inkluderes i den videresendte besked.

4. Tryk på  .

Søgning efter e-mail

1. Fra indbakken skal man trykke på  .

2. Indtast nøgleord til søgning i feltet, og tryk så på  .

Brugerdefinering af Gmail-indstillinger

1. Tryk på   > Indstillinger fra skærmen Mappekategori for at brugertilpasse beskedindstillingerne.

2. Vælg Generelle indstillinger eller en e-mail-konto.

3. Tryk på en valgmulighed, og skift de nødvendige indstillinger.
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Google Maps™
Med Google Maps kan man finde sin nuværende position, se trafiktilstande i realtid (afhængigt 
af om tjenesten udbydes, hvor du befinder dig) og få detaljeret vejvisning til forskellige 
destinationer med et satellit-, trafik- eller anden type kort.

Sådan aktiverer du position

Inden man åbner Kort for at finde din position eller søge efter interessante steder, skal man 
aktivere Position og sætte den til Positionsindstilling.

1. Tryk på   > Indstillinger ( ).

2. Tryk på Position.

3. For at aktivere funktionen stryges der på Position ( ).

4. Tryk på Indstilling og vælg den relevante indstilling.

Bemærk: 
For kunne bruge navigationsfunktionen, skal funktionen Indstilling være sat på Høj nøjagtighed.

Sådan åbner du Kort

Tryk på   > Kort ( ) for at åbne applikationen.

Sådan søger du efter interessante steder

1. Mens man ser på et kort, skal man indtaste det sted, man vil søge efter, i søgefeltet øverst 
på skærmen, og derefter trykke på  .
Bemærk: 

Man kan også vælge en mulighed fra listen med forslag.

2. Søgeresultaterne vises derefter. Tryk på markøren ( ), og den viser navnet på stedet.

3. Tryk på   for at se din aktuelle position på kortet.

Sådan får du vejvisning

1. Mens man ser på et kort, trykkes på  .

2. Tryk på ikonet for vejvisning i bil, med offentlig transport eller som gående.

3. Applikationen viser automatisk den korteste afstand fra din aktuelle position til destinationen. 

Bemærk: 
Hvis man ønsker at indtaste den aktuelle position og/eller destinationen manuelt, skal man trykke 
på Din position eller destination og indtaste de relevante oplysninger. 

4. Tryk på  . 

Bemærk: 
Tryk på  for at ændre din aktuelle position og destinationen, dele rutevejledningen, 
se trafikoplysninger og/eller satellitbilleder af kortet og konfigurere ruteindstillinger.
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Brug af Google Play Store
Play Store giver direkte adgang til applikationer og spil, som man kan hente og installere 
på telefonen.

Åbning af Google Play Store

1. Tryk på   > Play Store ( ).

2. Når du åbner Play Store første gang, vises oversigtssiden. Tryk på KOM I GANG for at fortsætte.

Søg efter applikationer

Der er et par forskellige måder at finde applikationer på fra startskærmen i Play Store, herunder:

• Liste med applikationer efter kategori: Tryk på den ønskede kategori, og rul ned for at se mere.

• Søgefunktion: Indtast nøgleord til søgning i feltet, og tryk så på  .

For at se installerede applikationer trykkes på   > Mine apps & spil.

Installering af en applikation

Bemærk:
Hvis du ønsker at installere en applikation fra en anden udbyder end Google Play store, skal du trykke 
på Indstillinger ( ) > Sikkerhed og stryge til højre ved Ukendte udbydere ( ).

1. Tryk på   > Play Store ( ).

2. Tryk på en kategori, og tryk derefter på det element, du vil hente.

På informationsskærmen om varen kan man læse mere om applikationen, inklusive dens 
generelle vurdering og kommentarer fra brugere. Hvis man ruller ned til afsnittet om 
udvikleroplysninger, kan man se andre applikationer fra den samme udvikler eller links 
til udviklerens hjemmeside.

3. For at installere elementet trykkes på INSTALLÉR, hvorefter skærmen viser påkrævede 
tilladelser. Tryk derefter på ACCEPTÉR.

Bemærk:
For at tjekke hvor langt en filhentning er nået, skal man åbne notifikationspanelet. Installations 
varighed afhænger af applikations størrelse og hastigheden af ens dataforbindelse. 

Fjernelse af en applikation

1. Fra startskærmen i Play Store trykkes på   > Mine apps & spil.

2. Tryk på den applikation, du vil fjerne, og tryk derefter på AFINSTALLÈR.

3. En meddelelse vises, hvorefter der trykkes på OK for at fjerne applikationen fra mobiltelefonen.

Bemærk:
Man kan også administrere applikationer ved at trykke på Indstillinger ( ) > Apps eller afinstallere 
dem direkte ved at holde fingeren på applikationen og trække den valgmuligheden afinstallér øverst 
på skærmen.
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Synkronisering af informationer
Nogle applikationer (fx Gmail) på mobiltelefonen giver adgang til de samme personlige 
oplysninger, som man kan tilføje, se og redigere på ens computer. Hvis man tilføjer, ændrer 
eller sletter ens informationer på nogen af disse applikationer på nettet, vil de ajourførte 
oplysninger også vises på mobiltelefonen.

Dette er gjort muligt med en trådløs datasynkronisering. Processen sker i baggrunden 
og forstyrrer ikke brugen af mobiltelefonen. Når telefonen er synkroniseret, vises et 
datasynkroniseringsikon i notifikationslinjen.

Administrer dine kontoer
Man kan synkronisere kontakter, e-mail og andre informationer på mobiltelefonen med 
flere Google-konti eller andre slags konti, afhængigt af den installerede applikation 
på mobiltelefonen.

Man kan fx begynde med at tilføje sin personlige Google-konto, så personlige e-mails, 
kontakter og kalenderen altid er ved hånden. Man kunne så tilføje en arbejdskonto, 
så ens arbejdsrelaterede e-mail, kontakter og kalender også er ved hånden.

Tilføjelse af en konto

1. Tryk på   > Indstillinger ( ).

2. Tryk på Konti > Tilføj konto. Skærmen viser den nuværende synkroniseringsindstilling 
og en liste over nuværende konti.

Bemærk: 
I nogle tilfælde har man brug for at få kontooplysninger fra en netværksadministrator. 
Man kan fx have brug for at kende kontoens domæne og serveradresse.

3. Tryk på kontotypen for at tilføje den.

4. Følg trinnene på skærmen for at indtaste de nødvendige og frivillige oplysninger om 
kontoen. De fleste konti kræver et brugernavn og en adgangskode, men detaljerne afhænger 
af kontotype og konfigurationen af den tjeneste, man er forbundet til.

5. Konfigurer kontoen. Afhængigt af hvilken type konto det er, kan man blive bedt om at 
angive, hvilken type data man vil synkronisere med mobiltelefonen, om at navngive kontoen 
og om andre detaljer. Når man er færdig, er kontoen føjet til listen i indstillinger for Konti.

Fjernelse af en konto
Man kan fjerne en konto og alle informationer forbundet med den fra sin mobiltelefon, inklusive 
e-mails, kontakter, indstillinger osv. Men der er nogle konti, som man ikke kan fjerne, fx den 
første konto man benyttede til at logge på mobiltelefonen. Hvis man forsøger at fjerne visse 
konti, skal man være opmærksom på, at personlige oplysninger forbundet med den slettes.

1. Fra Indstillinger for Konti trykkes på kontotypen.

2. Tryk på den konto, der skal slettes.

3. Tryk på   > Fjern konto.

4. Tryk på FJERN KONTO for at bekræfte, at du vil fjerne denne konto.
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Tilpas synkronisering af din konto
Man kan konfigurere baggrundsdata og bruge synkroniseringsmuligheden for alle 
applikationer på telefonen. Man kan også konfigurere, hvilken slags data man vil synkronisere 
for hver konto. Nogle applikationer, fx kontakter og Gmail, kan synkronisere data fra flere 
applikationer. Andre applikationer, som fx kalender, synkroniserer kun data fra den første 
Google-konto, man brugte til at logge på telefonen med, eller fra en konto, der specifikt 
er forbundet med pågældende applikation. Ved nogle konti går synkroniseringen i to retninger: 
Ændringer, man har lavet i informationer på mobiltelefonen, udføres på kopien af disse 
informationer på nettet. Nogle konti understøtter kun envejs-synkronisering: Informationerne 
på mobiltelefonen er skrivebeskyttede.

Sådan ændres en kontos synkroniseringsindstillinger

1. Fra Indstillinger for Konti trykkes på kontotypen. 

2. Tryk på konto, hvis synkroniseringsindstillinger du vil ændre. Data og synkroniseringsskærmen 
åbnes og viser en liste over typer af informationer, som kontoen kan synkronisere.

3. Aktivér de elementer, som du ønsker at holde synkroniseret, ved at stryge elementets 
tilhørende felt til højre ( ). Stryg elementets tilhørende felt til venstre, hvis du vil 
deaktivere automatisk synkronisering ( ).

Sådan bruger du andre applikationer

Sådan bruger du kalenderen
Brug til Kalender til at oprette og administrere arrangementer, møder og aftaler. Afhængigt af 
synkroniseringsindstillingerne forbliver kalenderen på telefonen synkroniseret med kalenderen 
på nettet.

Åbning af kalenderen

Tryk på   > Kalender ( ) for at åbne applikationen. Tryk på  for at vise forskellige 
muligheder for visning og indstillinger.

Opret en begivenhed

1.  I en hvilken som helst kalender-visning trykkes på   > Begivenhed for at se dens 
oplysninger eller kort beskrivelse.

2. Indtast en titel, placering eller kontaktpersoner for begivenheden.

• Hvis der er en tidsramme for begivenheden, skal du trykke på start- og slutdatoen 
og tidslinjerne for at vælge de respektive datoer og begivenhedens varighed.

• Hvis det er en særlig lejlighed, såsom en fødselsdag eller en heldagsbegivenhed, 
stryges Hele dagen til højre ( ) for at aktivere funktionen.

3. Vælg den pågældende tidszone.

4. Angiv gentagelse af begivenheden.

5. Indstil tidspunktet for din påmindelse, inviter andre, angiv farve og tilføj noter eller 
vedhæftede filer.

6. Når alle indstillinger er færdige, så tryk på GEM.
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Indstilling af påmindelse om begivenhed

1.  I en hvilken som helst kalender-visning trykkes på en begivenhed for at se dens oplysninger 
eller en kort beskrivelse.

2. Tryk på   for at begynde redigering af begivenheden.

3. Tryk på påmindelsesfeltet ( ) for at indstille påmindelsestidspunktet for den begivenhed, 
du ønsker at blive mindet om. Når tiden kommer, modtager du en notifikation om 
begivenheden.

Bemærk:  
Tryk på Ingen påmindelse For at slette påmindelsen for den pågældende begivenhed.

4. Tryk på GEM for at gemme ændringerne.

Brug af vækkeur

Du kan indstille en ny vækning eller modificere en eksisterende.

Sådan åbnes vækkeuret

Tryk på   > Ur ( ) >  for at bruge vækkeuret på din mobiltelefon. Her ses en liste over 
aktuelle vækningsoplysninger.

Tilføjelse af en vækning

1. Fra listen over vækninger trykkes på   for at tilføje en vækning.

2. For at stille vækningen gøres følgende:

• Stil time og minutter ved at navigere rundt på skiven og tryk på OK.

• For at gentage vækningen, markeres afkrydsningsfeltet Gentag. Tryk på én eller 
flere muligheder.

• For at indstille ringetonen trykkes på  . Tryk på en mulighed, og tryk så på OK.

• For at aktivere vibrator, når vækkeuret lyder, trykkes på afkrydsningsfeltet Vibrer.

• For at tilføje en overskrift til vækningen trykkes på Overskrift. Indtast overskriften, 
og tryk derefter på OK.

Bemærk:
Som standard er alarmen deaktiveret automatisk.

Lommeregner

S60 er udstyret med en lommeregner, der har en standard og avanceret indstilling.

Åbning af lommeregneren

Tryk på   > Lommeregner ( ) for at åbne applikationen. 

Vend telefonen, så den er i liggende position, for at få adgang til den avancerede lommeregner. 
Sørg for, at autorotér er aktiveret (se Sådan indstiller du skærmen).
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Administrer mobiltelefonen
Du kan konfigurere din mobiltelefon ved at trykke på   > Indstillinger ( ).

Sådan indstiller du dato og klokkeslæt

Når man starter telefonen første gang, bliver man spurgt, om man vil have dato og klokkeslæt 
opdateret automatisk med den tid, som netværket leverer.
Bemærk:

Når den tid, som netværket leverer, bruges automatisk, kan du ikke selv indstille dato, klokkeslæt 
og tidszone.

1. Fra Indstillinger trykkes på Dato & tid.

2. Stryg Automatisk dato & tid til venstre ( ) for at deaktivere funktionen.

3. Stryg Automatisk tidszone til venstre ( ) for at deaktivere funktionen.

4. Tryk på Indstil dato. Fra skærmen, hvor datoen indstilles, trykkes på den ønskede dato, 
og tryk derefter på OK, når konfigurationen er færdig.

5. Tryk på Indstil tid. På skærmen til indstilling af tid trykkes på det ønskede felt, og flyt 
markøren op eller ned for at indstille tiden. Tryk på OK, når konfigurationen er færdig.

6. Tryk på Vælg tidszone og vælg så den ønskede tidszone fra listen. Rul ned i listen for at se 
flere tidszoner.

7. Aktivér eller deaktivér funktionen 24-timers ur for at skifte mellem 24-timers og 12-timers ur.

Sådan indstiller du skærmen

Justering af lysstyrken på skærmen

1. Fra Indstillinger trykkes på Skærm>Lysstyrke.

2. Træk skyderen til venstre for at gøre skærmen mørkere eller til højre for at gøre den lysere.

3. Når man løfter fingeren fra skyderen, gemmes indstillingen automatisk.

Bemærk:
Stryg Tilpasset lysstyrke til højre ( ) for at lade enheden automatisk justere lysstyrken 
på skærmen, afhængigt af lyset i omgivelserne.

Selvroterende skærm

Tryk på Når telefon er roteret og sæt indstillingen til Rotér skærmindhold for at aktivere 
skærmrotering, når du roterer telefonen mellem liggende og oprejst position.

Justering af hvor lang tid der går, inden skærmen slukkes

Hvis mobiltelefonen ikke bruges i længere tid, slukker den for skærmen for at spare 
på batteriet. For at indstille en længere eller kortere inaktiv periode gøres følgende:

1. Fra Indstillinger trykkes på Skærm > Dvale.

2. Vælg den varighed, hvor skærmen skal være oplyst.
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Sådan indstiller du telefonens ringetone

Sådan tænder du for lydløs tilstand

1. Hold tænd/sluk-tasten nede.

2.  Tryk på   for at aktivere lydløs tilstand. Derved slukkes der for alle lyde undtagen 
medier og vækning.

Justering af styrken af ringetonen

Man kan justere styrken af ringetonen, når man er i startskærmen eller enhver 
applikationsskærm (undtagen under en samtale, eller når der afspilles musik eller videoer). 
Tryk på Lydstyrke op/ned for at justere styrken af ringetonen til det ønskede niveau. Man kan 
også justere styrken af ringetonen på indstillingsskærmen.

1. Fra Indstillinger trykkes på Lyd & meddelelse.

2. I Ringestyrke trækkes der i skyderen for at justere lydstyrken.

Ændring af telefonens ringetone

1. Fra Indstillinger trykkes på Lyd & meddelelse.

2. Tryk på Ringetone.

3. Vælg den ønskede ringetone. Ringetonen lyder, når den vælges.

4. Tryk på OK. 

Sæt telefonen til at vibrere ved indgående opkald

Fra Indstillinger trykkes på Lyd & meddelelse, og Vibrer også ved opkald stryges til højre ( ), 
så din telefon vibrerer ved indgående opkald.

Bemærk:
Du kan også aktivere denne funktion gennem tasten Lydstyrke ned.

Konfiguration af programmerbar tast

Du kan tildele funktioner til den Programmerbare tast. Så den udfører brugerdefinerede 
funktioner, når du trykker på den. Se side 1.

1. Fra Indstillinger trykkes på Programmerbar tast.

2. Vælg metoden, hvorpå knappen skal trykkes. Vælg derefter funktionen fra listen, som tildeles 
den programmerbare tast.

3. Tryk på OK.
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Brug af brugervejledninger & valgmuligheder

Brug denne mulighed til at se en vejledning i, hvordan man bruger telefonen, tildeler tasten 
Menu til at vække skærmen eller aktiverer advarselsanimationen.

1. Fra Indstillinger trykkes på Brugervejledninger & valgmuligheder.

2. Tryk på Introduktion til S60 og vælg det ønskede emne for at se en visuel vejledning.

3. For at aktivere advarselsanimationen gøres følgende:

• Stryg funktionen Vandtæt til højre ( ) for at aktivere funktionen. Når denne funktion 
er aktiveret, dukker vandtæt-advarselsanimationen op på skærmen, hver gang omslaget 
åbnes.

• Stryg funktionen Vandsensor til højre ( ) for at aktivere funktionen. Når denne funktion 
er aktiveret, dukker advarselsmeddelelsen op på skærmen, når telefonen overskrider den 
maksimale dybde. Se funktionen 5 m vand på side 1.

4. For at aktivere skærmen med dobbeltryk, trykkes på tasten Menu, hvorefter funktionen 
Starttast stryges til højre ( ).

Indstilling af telefontjenester

Tænd for dataroaming

1. Fra indstillinger trykkes på Mere > Mobilnetværk, hvorefter det SIM-kort, hvor du ønsker 
at anvende funktionen dataroaming, vælges.

2. For at aktivere funktionen stryges Dataroaming til højre ( ) for at aktivere funktionen.

Bemærk:
Afbenyttelse af dataservice, mens man roamer, kan resultere i betydelige ekstraudgifter. 
Spørg dit netværks serviceudbyder om priser på dataroaming.

Deaktivering af datatjeneste

I Indstillinger trykkes på Dataforbrug, hvorefter Mobildata stryges til venstre ( ) for 
at deaktivere datatjenestefunktionen.

Beskyt mobiltelefonen

Aktivér PIN for SIM-kort

1. Fra Indstillinger trykkes på Sikkerhed > Indstil SIM-kort-lås.

2. Vælg det SIM-kort, hvor du ønsker at anvende funktionen PIN-lås. 

3. For at aktivere funktionen stryges Lås SIM-kort til højre ( ).

4. Indtast PIN til SIM-kortet, og tryk så på OK.

Du kan ændre PIN til SIM-kortet når som helst ved at trykke på Skift SIM-PIN.

Bemærk:
Man kan kalde nødtelefonnumre når som helst fra sin mobiltelefon.
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Beskyt mobiltelefonen med en skærmlås

For at gøre sine data mere sikre, bør man låse skærmen og/eller kræve et lås-op-mønster, 
hver gang mobiltelefonen tændes eller vågner op fra dvaletilstand.

1. Fra Indstillinger trykkes på Sikkerhed > Skærmlås.

2. Vælg én af mulighederne.

• Strygebevægelse: Stryg med fingeren til låseikonet for at låse op for telefonen.

• Mønster: Tegn det korrekte oplåsningsmønster på skærmen for at låse op for telefonen.

• PIN: Indtast et PIN-nummer for at låse op for telefonen.

• Adgangskode: Indtast en adgangskode for at låse op for telefonen.

3. Følg instruktionerne for den valgte metode for at færdiggøre indstillingen.

Brug af NFC

NFC muliggør udveksling af data mellem to NFC-kompatible enheder, når begge enheder enten 
rører hinanden, eller de befinder sig med få centimeters afstand fra hinanden.

Aktivering af NFC-funktionen

1. Fra Indstillinger trykkes på Mere. 

2. For at aktivere funktionen stryges der på NFC ( ). 

Funktionen Android Beam tændes også automatisk.

Overførsel af indhold via NFC

1. Aktivér funktionerne NFC og Android Beam.

2. Åbn det indhold, der skal deles. Du kan dele indhold fra 
websteder, YouTube-videoer, kontakter og meget andet.

3. Placer begge enheder med bagsiden mod hinanden, og tryk derefter på skærmen. 
Applikationen bestemmer, hvad der skal overføres.

THERMAL IMAGING

5m WATERPROOF

5 m

2 m

5 m
2 m
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Brug af SOS-tasten
Bemærk:
SOS-tasten skal opsættes for at fungere korrekt.

Få adgang til SOS-knappen ved at åbne knappens omslag og holde SOS-knappen nede som 
vist i 1,5 sekunder, som vist i illustrationen.

SOS

            

Som standard tillader SOS-knappen dig at sende en foruddefineret, brugerdefineret SMS-
besked, herunder med din aktuelle position, til op til tre foruddefinerede kontaktpersoner gennem 
applikationen Nødposition, der er installeret på telefonen. Før knappen kan bruges til at sende 
beskeder, skal du udfærdige din besked og angive, hvem der skal modtage beskeden/beskederne.

Din position, som applikationen deler, bestemmes af telefonen, og vil kun blive sendt 
til de beskedmodtagere, du angiver. Nøjagtigheden af oplysningerne om din position 
samt din mulighed for at sende en SMS gennem nødpositionsapplikationen vil variere 
afhængigt af netværksforhold, og du vil ikke kunne anvende denne funktion i områder uden 
mobildækning. Du skal også aktivere funktionen Position (Indstillinger > Position) og sikre, 
at afkrydsningsfeltet Nødposition er markeret (Indstillinger > SOS-knap).

Af sikkerhedsmæssige grunde skal din telefon være låst op, før denne funktion kan bruges. 
Hvis du ønsker at bruge denne funktion i et farligt område, anbefales det, at du indstiller en 
lang Dvaletid, så din telefon forbliver ulåst i længere tid (Indstillinger > Skærm > Dvale), eller 
du kan vælge at deaktivere skærmlåsen midlertidigt (Indstillinger > Sikkerhed > Skærmlås).

Åbning af nødkald

For at åbne applikationen, skal man gøre et af følgende:

• Hold SOS-knappen nede i 1,5 sekunder. 

• Tryk på   > Nødposition ( ).

Konfigurer de nødvendige indstillinger.

1. Tryk på   > Nødposition ( ).

2. Når du åbner Nødposition, vises en ansvarsfraskrivelse. Klik på OK for at fortsætte.

3. Tryk på knappen INDSTILLINGER for at konfigurere de nødvendige indstillinger. Derefter:

• Tryk på feltet Beskedindhold, rediger beskeden, som du vil sende til dine valgte 
modtagere i popup-feltet Rediger besked og tryk derefter på OK.

• Tryk på TILFØJ NY KONTAKTPERSON for at registrere en ny kontakt. Indtast navnet 
og telefonnummeret på kontaktpersonen. Tryk derefter på OK. Den nye kontaktperson 
vises nu i listen Kontakter ved nødstilfælde.

Tip: Tryk på TILFØJ EKSISTERENDE KONTAKTPERSON for at tilføje en kontaktperson, 
der allerede er gemt på din telefon, som modtager.

Bemærk:
Du kan tilføje op til tre kontaktpersoner.

• For at vende tilbage til den forrige skærm trykkes på   eller knappen Tilbage.
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4. Tryk på SIKKERHEDSTIMER for at aktivere nødpositionsfunktionen og sende en nødbesked 
efter en foruddefineret periode. Indstil timeren og tryk på INDSTIL.

Bemærk:
Når funktionen er aktiveret, vil nødbeskeden blive sendt til de kontaktpersoner, du har angivet, 
når timeren er udløbet, hvis ikke du trykke på stopknappen.

5. Tryk på SEND NØDPOSITION NU for at sende nødbeskeden til din kontaktpersoner 
ved nødstilfælde med det samme.

Administrer applikationer

Visning af en installeret applikation

1. Fra Indstillinger trykkes på Apps.

2. På listen over applikationer gøres en af følgende:

• Tryk på   for at konfigurere applikationsindstillinger.

• Tryk på   > Vis system for at få vist systemapplikationer.

• Tryk på   > Nulstil foretrukne app-indstillinger > NULSTIL APPS for at nulstille 
applikationsindstillinger til deres standardindstillinger.

• Tryk på en applikation for at se dens oplysninger direkte.

Fjernelse af en installeret applikation

1. Fra Indstillinger trykkes på Apps.

2. Tryk på en applikation og tryk derefter på AFINSTALLÈR > OK for at fjerne applikationen 
fra mobiltelefonen.

Bemærk:

Fabriksinstallerede applikationer kan ikke slettes.



Brugervejledning til Cat® S60 Smartphone 39

Sådan nulstiller du mobiltelefonen

Sikkerhedskopiering af mine indstillinger

Man kan via sin Google-konto overføre en sikkerhedskopi af mobiltelefonens indstillinger 
til Google-serverne. Hvis du får en anden mobiltelefon, er de indstillinger, som du har lavet 
en sikkerhedskopi af, blevet gemt på den nye mobiltelefon, første gang du logger ind på din 
Google-konto.

1. Fra Indstillinger trykkes på Sikkerhedskopiér & nulstil.

2. For at aktivere funktionen stryges der på Sikkerhedskopiér mine data ( ).

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis man nulstiller sin telefon til den indstilling, der blev konfigureret på fabrikken, så slettes 
alle personlige data fra den interne telefonhukommelse, inklusive informationer om din 
Google-konto, alle andre konti, dine system- og applikationsindstillinger og alle hentede 
applikationer. Nulstilling af telefonen sletter ikke nogen opdateringer af software, som man 
har hentet, eller nogen filer på microSD-kortet, fx musik eller fotografier.

1. Fra Indstillinger trykkes på Sikkerhedskopiér & nulstil > Nulstil til fabriksindstillinger.

2. Når der vises en besked, trykkes på NULSTIL TELEFON, derefter trykkes på SLET ALT. 

Telefonen nulstilles til den originale fabriksindstilling og starter så op igen.

Hardwarenulstilling af din enhed

Denne enhed har et internt batteri, og hardwaren kan derfor ikke nulstilles, ved at man tager 
batteriet ud. Hvis du får behov for at nulstille hardwaren, skal du følge nedenstående trin. 
Bemærk, at denne handling kan være påkrævet, hvis du ikke kan se, at enheden oplader, 
selvom den er tilsluttet opladeren fra stikkontakten.

Der er to måder, du kan nulstille din enhed på:

• Træk bagud i bagsidelåsen for at få adgang til nulstillingshullet. Isæt spidsen af en papirklips 
i nulstillingshullet for at nulstille telefonen. Efter telefonen er nulstillet, tændes telefonen 
som normalt.

Nulstillingshul reset

• Tryk på tasterne Lydstyrke op og tænd/sluk, indtil telefonen slukker. Efter telefonen 
er nulstillet, tænder den igen automatisk.
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Visning af E-etiket

Du kan få vist lovgivningsmæssige oplysninger på mobiltelefonen ved at gøre følgende:

1. Fra startskærmen trykkes på   > Indstillinger ( ).

2. Fra Indstillinger trykkes på Om telefonen > Lovgivningsmæssige oplysninger.
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Appendiks

Advarsler og forsigtighedsregler
Dette afsnit indeholder vigtige informationer, der er relevante for brugsanvisningen 
til enheden. Det indeholder også informationer om, hvordan du bruger enheden sikkert. 
Læs disse informationer omhyggeligt, inden du bruger enheden.

Vandtæt hylster
Dækslerne til USB- og hovedtelefonportene skal være sat helt i, og bagsiden skal være 
sat rigtigt i og låst for sikre, at apparatet opnår dette niveau af beskyttelse.

Elektronisk enhed
Sluk for enheden, hvis det er forbudt at bruge den. Enheden må ikke bruges, hvis denne 
brug forårsager fare eller forstyrrelser af andre elektroniske enheder.

Medicinsk udstyr
Følg regler og regulativer udstedt af hospitaler og sundhedsklinikker. Undlad brug af enheden, 
når sådan brug er forbudt.

Producenter af pacemakere anbefaler, at der holdes mindst 15 cm afstand mellem enheden og 
en pacemaker for at forhindre potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Hvis du bruger pacemaker, 
så hold enheden på den modsatte side af pacemakeren, og bær ikke enheden i skjortelommen.

Potentiel eksplosionsfarlig atmosfære
Sluk for enheden i alle områder med eksplosionsfarlig atmosfære eller fare for blowback, og følg 
alle skilte og instruktioner. Områder med eksplosionsfarlig atmosfære omfatter områder, hvor 
det normalt tilrådes at slukke for bilmotoren. Gnister i sådanne områder kan medføre eksplosion 
eller brand, der resulterer i personskade eller endda død. Tænd ikke for enheden på steder, hvor 
der påfyldes brændstof, som fx på benzinstationer. Overhold alle begrænsninger for brugen 
af radioudstyr ved brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder samt kemikaliefabrikker. 
Desuden skal forbud i områder, hvor der foretages sprængninger, eller hvor der er risiko for 
blowback, overholdes. Inden enheden anvendes, skal du være opmærksom på områder, der kan 
have en potentielt eksplosionsfarlig atmosfære, som ofte, men ikke altid, er tydeligt afmærkede. 
Sådanne steder kan omfatte områder under dækket på både eller steder, hvor kemikalier 
overføres eller opbevares, samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, som 
fx korn, støv eller metalpulver. Spørg producenten af køretøjer, der bruger flydende gas (som 
fx propan eller butangas), om denne enhed kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

Trafiksikkerhed
Overhold lokale love og regler under brug af enheden. Hvis enheden bruges under kørsel, 
skal følgende retningslinjer også overholdes:

Koncentrer dig om kørslen. Dit primære ansvar er at køre sikkert.

Tal ikke i enheden under kørsel. Brug håndfrit tilbehør.

Hvis det er nødvendigt at foretage eller besvare et opkald, så parker bilen ved siden af vejen, 
inden enheden bruges.

RF-signaler kan påvirke motorkøretøjers elektroniske systemer. Man kan rådføre sig med 
køretøjsproducenten for at modtage yderligere information.

I et motorkøretøj må enheden ikke placeres over køretøjets airbag eller i det område, hvor 
den skydes ud. Ellers kan enheden forvolde skade pga. den stærke kraft der opstår, hvis den 
pågældende airbag udløses.

Enheden må ikke bruges om bord på et fly under flyvning. Sluk for enheden, inden du går om 
bord på flyet. Brug af trådløse enheder om bord på et fly kan udgøre en fare for betjeningen af 
flyet og forstyrre det trådløse telefonnetværk. Det kan også være ulovligt.
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Driftsmiljø
Undgå at bruge eller oplade enheden på støvede, fugtige eller snavsede steder eller steder 
med magnetfelter. Dette kan resultere i tekniske fejl i kredsløbene.

Denne enhed overholder RF-specifikationerne, når den bruges tæt på øret eller i en afstand af 
1,0 cm fra kroppen. Sørg for, at tilbehør til enheden, fx en æske eller hylster til enheden, ikke 
består af metaldele. Hold enheden 1,0 cm væk fra kroppen for at imødekomme de førnævnte krav.

For at undgå fare ved lynnedslag må enheden ikke bruges under opladning i tordenvejr.

Antennen må ikke berøres under et opkald. Berøring af antennen påvirker kvaliteten af 
samtalen og resulterer i øget strømforbrug. Dermed nedsættes tale- og standbytiden.

Overhold lokale love og regler, og respekter andres privatliv og rettigheder under brug 
af enheden.

Sørg for, at omgivelsestemperaturen er mellem 0 °C og 40 °C, når enheden oplades. Sørg for, 
at omgivelsestemperaturen er mellem -10 °C og 45 °C, når enheden bruges med batteri.

Forebyggelse af høreskader
Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. Skru lydstyrken i høretelefonerne 
ned til et sikkert og komfortabelt niveau for at forhindre fare for høreskader.

Børns sikkerhed
Overhold alle forholdsregler mht. børns sikkerhed. Det kan være farligt at lade børn lege 
med enheden eller dets tilbehør, som kan omfatte aftagelige dele, idet de kan udgøre en 
kvælningsfare. Sørg for, at små børn holdes væk fra enheden og dets tilbehør.

Tilbehør

Benyt kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af producenten til brug med denne 
model. Brug af enhver anden type batterier, opladere eller tilbehør kan ugyldiggøre enhedens 
garanti, kan være en overtrædelse af lokale regler eller love og kan være farligt. Kontakt 
forhandleren vedrørende information om tilgængelighed af godkendte batterier, opladere 
og tilbehør i dit område.

Batteri og oplader
Tag opladeren ud at stikkontakten og enheden, når den ikke er i brug.

Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, inden det til sidst er slidt op.

Brug den vekselstrømsforsyning, der er specificeret for opladeren. En forkert spænding 
kan forårsage brand eller svigt af opladeren.

Hvis batterivæsken siver ud, skal der sørges for, at væsken ikke kommer i berøring med huden 
eller øjnene. Hvis væsken kommer i kontakt med huden eller sprøjter i øjnene, skal der straks 
skylles med rent vand, og man skal søge læge.

Hvis der opstår deformation, farveændring eller voldsom ophedning af batteriet under 
opladning, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge enheden. I modsat fald kan det føre 
til batteriudsivning, overophedning, eksplosion eller brand.

Hvis strømkablet er beskadiget (fx hvis lederen er synlig eller knækket), eller hvis stikket bliver 
løst, må kablet ikke benyttes. I modsat fald kan det føre til et elektrisk stød, en kortslutning 
af opladeren eller brand.
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Batterierne må ikke brændes, da de kan eksplodere. Batterierne kan også eksplodere, 
hvis de er beskadigede.

Batterier må ikke modificeres eller ombygges, og der må ikke gøres forsøg på at stikke 
fremmedlegemer ind i batteriet, nedsænke det i eller udsætte det for vand eller andre væsker, 
udsætte det for ild, områder med risiko for eksplosion eller andre farer.

Undlad at tabe enheden eller batteriet. Hvis enheden eller batteriet tabes, især på en hård 
overflade, og brugeren har mistanke om, at der er sket skade, skal man lade et kvalificeret 
servicecenter foretage et eftersyn.

Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller andre farer.

Bortskaf straks brugte batterier i overensstemmelse med lokale regulativer.

Enheden bør kun forbindes med produkter, der har USB-IF-logoet, eller som har gennemgået 
et USB-IF-overensstemmelsesprogram.

Opladerens mærkeeffekt: jævnstrøm 5 V 1 A.

FORSIGTIG - EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. 
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Rengøring og vedligeholdelse

Apparatet er ikke beskyttet. Hold det tørt. Beskyt enheden, batteriet og opladeren mod vand 
eller damp. Dette kan føre til en kortslutning, svigt af enheden og give brugeren elektriske stød.

Enheden, batteriet og opladeren må ikke placeres, hvor de kan blive beskadiget ved 
sammenstød. I modsat fald kan det føre til batteriudsivning, svigt, overophedning, eksplosion 
eller brand.

Magnetiske opbevaringsmedier, fx magnetkort eller disketter, må ikke placeres i nærheden 
af enheden. Udstråling fra enheden kan slette informationer, der er opbevaret på dem.

Efterlad ikke enheden, batteriet og opladeren på steder med ekstremt høje eller lave 
temperaturer. De vil i modsat fald muligvis ikke fungere korrekt, hvilket kan føre til eksplosion 
eller brand. Når temperaturen er under 0 °C, påvirker det batteriets ydeevne.

Skarpe metalgenstande, som fx nåle, må ikke placeres i nærheden af hovedtelefonen. 
Hovedtelefonen kan tiltrække disse genstande og forvolde kvæstelser, når enheden anvendes.

Inden enheden rengøres eller vedligeholdes, skal der slukkes for den, og den skal tages 
ud af opladeren.

Der må ikke bruges kemiske rensemidler, pulver eller andre kemiske midler (som fx sprit 
eller benzen) til at rengøre enheden og opladeren. Det kan beskadige dele af enheden, 
eller der kan opstå brand. Du kan rengøre enheden med en blød antistatisk klud.

Hverken enheden eller tilbehøret må skilles ad. I modsat fald er garantien på enheden 
og tilbehøret ugyldig, og producenten kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skaden.

Undlad at røre ved og gøre forsøg på at fjerne de ødelagte dele, hvis enhedens skærm er gået 
i stykker som følge af sammenstød med hårde genstande. I dette tilfælde skal brug af enheden 
straks afbrydes og et godkendt servicecenter kontaktes.
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Kompatibilitet med høreapparater (HAC)

Regulativer for trådløse enheder
Denne telefon er blevet testet og klassificeret til brug sammen med høreapparatet 
i forbindelse med nogle af de trådløse teknologier, den anvender. Der kan dog være visse 
nyere trådløse teknologier i denne telefon, som endnu ikke er blevet testet til brug sammen 
med høreapparater. Det er vigtigt at afprøve alle telefonens funktioner forskellige steder ved 
brug af høreapparatet eller implantatet med henblik på at bestemme evt. forstyrrende støj. 
Rådfør dig med tjenesteudbyderen eller producenten af denne telefon for at få oplysninger 
om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørgsmål vedr. returnerings- eller 
ombytningspolitikker, kan du kontakte din tjenesteudbyder eller telefonforhandler.
USA's Federal Communications Commission (FCC) har fastsat krav for digitale, trådløse, 
mobile enheder med høreapparater eller andre enheder til hørehæmmede.
Den trådløse telefonindustri har udviklet et klassifikationssystem for trådløse, mobile 
enheder, som kan hjælpe personer, der bruger høreapparat, med at finde mobile enheder, 
der er kompatible med deres høreapparater. 
Klassifikationerne udgør ikke nogen garanti. Resultater kan variere afhængigt af brugerens 
høreapparat og tab af hørelse. Hvis et høreapparat viser sig at være følsomt over for interferens, 
er det muligt, at en klassificeret telefon ikke kan bruges. Det bedste er at afprøve den mobile 
enhed sammen med høreapparatet for at vurdere den i forhold til dine personlige behov.
FCC har indført HAC-regler for digitale trådløse telefoner. Disse regler kræver, at visse telefoner 
testes og klassificeres i henhold til American National Standard Institutes (ANSI) C63.19-2011 
standarder for høreapparatskompatibilitet. ANSI-standarden for høreapparatskompatibilitet 
indeholder to klassificeringstyper:
M-klassifikation: Telefoner, der er klassificeret M3 eller M4, imødekommer FCC-kravene og vil 
sandsynligvis skabe mindre interferens med høreapparatet end telefoner, der ikke er mærkede. 
M4 er den bedste/højeste af de to klassifikationer.
T-klassifikationer: Telefoner, der er klassificeret T3 eller T4, imødekommer FCC-kravene 
og vil sandsynligvis være mere anvendelige med et høreapparats telespole ("Teleslynge") 
end uklassificerede telefoner. T4 er den bedste/højeste af de to klassifikationer. (bemærk: 
Det er ikke alle høreapparater, der har en telespole). 
De testede M- og T-klassifikationer for dette enhed (FCC-ID: ZL5S60), M3 og T4.

Nødopkald

Enheden kan bruges til nødopkald i serviceområdet. Forbindelsen kan dog ikke garanteres 
under alle forhold. Man bør ikke stole udelukkende på denne enhed til vigtig kommunikation.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder sektion 15 i FCC-reglerne. Korrekt brug afhænger af følgende to 
betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal 
kunne klare enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønskede 
funktioner.
Denne transmitters antenne(-r) må ikke placeres sammen med eller bruges sammen med 
nogen anden antenne eller transmitter.
Bemærk: Valget af landekode gælder kun for modeller uden for USA og er ikke tilgængelig for 
nogen modeller til USA. Ifølge FCC-reglerne må alle Wi-Fi-produkter, der markedsføres i USA, 
være begrænset til brug med kanaler som er tilladt i USA.

Denne mobiltelefon er blevet testet, og den overholder grænserne for en Klasse B digital 
enhed ifølge sektion 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig 
beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Udstyret frembringer, bruger og kan 
udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er monteret og anvendt i overensstemmelse 
med instruktionerne, kan det forårsage skadelige interferens med radiokommunikation. Der 
er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette 
udstyr forårsager skadelige interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved 
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at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen 
på en eller flere af følgende måder:
- Drej eller flyt modtagerantennen.

- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt eller et andet kredsløb end det, modtageren 
er forbundet med.

- Få hjælp fra forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af den part, der er ansvarlig for 
overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at anvende udstyret.

Industrie Canadas erklæring

Denne enhed overholder Industrie Canadas licensfritagede RSS-standard(-er). Korrekt brug 
afhænger af følgende to betingelser: 
(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og 
(2) enheden skal kunne klare enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage 
uønskede funktioner af enheden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Dette Klasse B digitale apparat overholder den canadiske ICES-003, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Erklæring om strålingseksponering:
Dette produkt overholder Canadas grænser for bærbar RF-strålingsfare i et ukontrolleret miljø 
og er sikkert i forbindelse med den tilsigtede brug, som beskrevet i denne vejledning. Yderligere 
reduktion af RF-eksponering kan opnås, hvis produktet kan holdes så langt væk fra brugerens 
krop som muligt, eller enheden indstilles til en lavere effekt, hvis en sådan funktion findes.

Denne enhed er blevet testet til kropsbåret betjening, og det overholder IC's retningslinjer for 
RF-eksponering for brug med tilbehør, som ikke indeholder noget metal og i stillinger, hvor 
den trådløse telefon er mindst 1 cm fra kroppen. Brug af andet tilbehør kan ikke garantere 
overholdelse af IC's retningslinjer for RF-eksponering.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-
Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux 
expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible 
du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible 
si une telle fonction est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour 
un environnement non contrôlé. 

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre 
la source de rayonnement et votre corps.

Denne enhed og dens antenne(-r) må ikke placeres sammen med eller bruges med nogen 
anden antenne eller transmitter, med undtagelse af indbyggede radioer. Funktionen til valg 
af landekode er deaktiveret for produkter, der markedsføres i USA/Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une 
autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés 
aux États-Unis et au Canada.
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Information om RF-eksponering (SAR)

Enheden overholder regeringens krav vedrørende eksponering for radiobølger.

Denne enhed er designet og fremstillet til ikke at overskride emissionsgrænserne for 
eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som fastsat af den amerikanske regerings Federal 
Communications Commission.

Denne enhed er blevet testet til kropsnær brug, og den overholder FCC's retningslinjer 
for RF-eksponering for brug med tilbehør, som ikke indeholder metal og i stillinger, hvor 
den trådløse telefon er mindst 1 cm fra kroppen. Brug af andet tilbehør kan ikke garantere 
overholdelse af FCC's retningslinjer for RF-eksponering.

SAR-grænsen sat af FCC er 1,6 W/kg.

US SKU:

De højest rapporterede SAR-værdier ifølge FCC's regler for telefonen er anført nedenfor:
Hoved-SAR: 0,76 W/kg
Krops-SAR: 0,90 W/kg
Trådløs router-SAR: 1,04 W/kg

Gør følgende for at reducere niveauet af strålingseksponering:
(i) brug mobiltelefonen under gode modtagelsesforhold,
(ii) brug et håndfrit sæt,
(iii) til gravide kvinder, hold mobiltelefonen langt fra maven,
(iv) brug en mobiltelefon langt fra kønsdelene.
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Forebyggelse af høretab 
Krav for advarselserklæring iht. EN 60950-1: A2.

Undlad lytning ved høje lydstyrker i længere perioder for at forebygge 
eventuelle høreskader.

      

Bemærk: For Frankrig: Høre-/øretelefoner til denne enhed er i overensstemmelse med 
kravene for lydtryksniveauet ifølge gældende standard EN 50332-1:2013 og/eller 
EN 50332-2:2013 som krævet ved fransk lov, Artikel L.5232-1.

Konformitetserklæring
Overholder alle væsentlige krav i Artikel 3 i R&TTE-direktivet 1999/5/EØF, hvis det bruges efter 
hensigten, og at følgende standarder er gjort gældende:

1. Sundhed (Artikel 3.1(a) i R&TTE-direktivet)

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

2. Sikkerhed (Artikel 3.1(a) i R&TTE-direktiv)

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013 50332-2:2013

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (Artikel 3.1 (b) i R&TTE-direktivet)

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010

• EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. Brug af radiofrekvensspektrum (Artikel 3.2 i R&TTE-direktiv)

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
• EN 300 328 V1.9.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
• EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
• EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. RoHS-direktivet (2011/65/EØF)

• EN 50581: 2012
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CE SAR-overholdelse

Denne enhed imødekommer EU's krav (1999/5/EØF) om begrænsning af eksponering 
af offentligheden for elektromagnetiske felter som sundhedsbeskyttelse. 

Grænserne er en del af omfattende anbefalinger til beskyttelse af offentligheden. Disse 
anbefalinger er udviklet og kontrolleret af uafhængige videnskabelige organisationer 
gennem regelmæssig og gennemgribende vurdering af videnskabelige undersøgelser. 
Måleenheden for Europarådets anbefalede grænse for mobile anordninger hedder "specifik 
absorptionsmængde" (SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Den 
opfylder kravene fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 

Denne enhed er blevet testet til kropsbåret brug, og den overholder ICNIRP's retningslinjer for 
eksponering og den europæiske standard EN 62209-2 til brug med bestemt tilbehør. Brug af 
andet tilbehør, som indeholder metal, medfører at garantien for overholdelse af ICNIRP's 
eksponeringsretningslinjer bortfalder.

SAR måles med enheden i en afstand af 5 mm fra kroppen, mens det udsender det maksimalt 
bekræftede effektniveau i alle den mobile enheds frekvensbånd.

De højest rapporterede SAR-værdier ifølge CE's regler for telefonen er anført nedenfor:
Hoved-SAR: 0,444 W/kg
Krops-SAR: 1,080 W/kg

Brug håndfrit tilbehør eller lignende muligheder og hold enheden væk fra hovedet og 
kroppen for at reducere eksponering for RF-energi. Bær denne enhed på mindst 5 mm afstand 
af kroppen med henblik på at sikre, at eksponeringsniveauerne for bliver ved eller under 
testniveauerne. Vælg bæltespænder, hylstre eller andet lignede tilbehør, der bæres på kroppen, 
som ikke indeholder metalliske komponenter, for at understøtte reducering i drift. Etuier med 
metaldele kan ændre enhedens RF-udledning, herunder dens overholdelse af retningslinjer for 
RF-eksponering, på en måde, som ikke er blevet testet eller godkendt. Brugen af sådan tilbehør 
bør derfor undgås.

Informationer om bortskaffelse og genbrug

Dette symbol på enheden (og alle inkluderede batterier) viser, at de ikke må 
bortskaffes som almindelig husholdningsaffald. Enheden eller batterierne må ikke 
bortskaffes som usorteret kommuneaffald. Enheden (og evt. batterier) skal gives 
til et autoriseret indsamlingssted til genbrug eller korrekt afskaffelse ved udgangen 
af dets brugstid.

For yderligere informationer om genbrug af denne enhed eller batterierne, skal man kontakte 
de lokale myndigheder, renovationstjenesten eller forretningen, hvor man købte apparatet.

Bortskaffelse af denne enhed falder under EU-direktivet Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE). Grunden til at man skal adskille WEEE og batterier fra andet affald, er for at minimere 
de potentielle miljøpåvirkninger på menneskelig sundhed, som eventuelle farlige materialer 
kan medføre.

Reduktion af farlige materialer
Denne enhed overholder EU-forordningen Registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (Europa-Parlamentet og Rådets forordning 
nr. 1907/2006/EØF) samt EU-direktivet om begrænsning af farlige stoffer (RoHS) (Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 2011/65/EØF). Yderligere oplysninger om REACH-overholdelse 
for enheden findes på hjemmesiden www.catphones.com/certification. Det anbefales, 
at du besøger hjemmesiden regelmæssigt for at få ajourførte informationer.



49Brugervejledning til Cat® S60 Smartphone

Overensstemmelse med EU-lovgivning
Producenten erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige 
krav og andre relevante betingelser i direktiv 1999/5/EF.
Overensstemmelseserklæringen er at finde på hjemmesiden www.catphones.com/support/
s60-smartphone.
Bemærk: Følg de nationale og lokale regler på det sted, hvor enheden skal bruges. Brugen af enheden 
kan være pålagt begrænsninger i nogle eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU).

Bemærk: Denne enhed kan bruges i alle EU-medlemsstater.

Frankrig: Udendørs brug er begrænset til 10 mW e.i.r.p. i båndet 2454-2483,5 MHz. Italien: 
Til privat brug kræves en generel tilladelse, hvis WAS/RLAN bruges uden for ens egen ejendom.
Til offentlig brug kræves en generel tilladelse. Luxembourg: Der kræves en generel tilladelse 
i forbindelse med netværks- og serviceforsyning.
Norge: Dette underafsnit gælder ikke for det geografiske område inden for en radius af 20 km 
fra Ny-Ålesund centrum.
V100R001B03_01

Juridisk navngivelse fra Google
Android, Google, Google Play og andre mærker er varemærker, der tilhører Google Inc. 

www.catphones.com/support/s60-smartphone
www.catphones.com/support/s60-smartphone
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S60 MyFLIR-specifikation

Kameramodul

Termiske og visuelle kameraer med MSX

Termisk sensor 17 mm pixelstørrelse, 8 – 14 mm spektralområde

Termisk opløsning 80 x 60

Visuel opløsning 640 x 480

HFOV/VFOV 46° ± 1° / 35° ± 1°

Billedhastighed 8,7 Hz

Fokus Fast 15 cm - uendelig

Indbygget lukker Automatisk/manuel

Radiometri

Scenes dynamikområde -20 °C – 120 °C

Nøjagtighed ±5 °C eller ±5 %
Procentvis forskel mellem den omgivende temperatur 
og scenetemperaturen.
Gældende 60 s efter opstart, når enheden er indenfor 
15 °C – 35 °C og scenen is indenfor 10 °C – 120 °C.

Termisk følsomhed (MRDT) 150 mK

MyFLIR

Funktion Standard Pro

Livebillede Termisk (MSX)

Gem billede Termisk (MSX) som jpeg Termisk (MSX) og visuelt 
som radiometrisk jpeg

Gem video (mpeg) Termisk (MSX) som mpeg

Stryg til VIS Nej Ja

Paletter Jern, Sortglødende, 
Hvidglødende

Jern, Sortglødende, 
Hvidglødende Regnbue, 
Kontrast, Arktisk Lava, 
Koldest, Varmest

IR-skala Automatisk, Låsbar min/maks, Redigerbar min/maks

Termisk billedanalyse - Central punktmåler
- Helbilleds-ROI

- Op til tre flytbare 
punktmålere

- Helbilleds-ROI
-  Kan redigeres in Gemte 

billeder

Indstillinger for strålingsevne Mat: 95 %, semimat: 80 %, semiblank: 60 %,  
blank: 30 %

Timer Fra, 3 s, 10 s

Tidsforkortet videooptagelse Forsinkelsestid, Billedinterval, Afspilningshastighed

Panorama Nej Ja

GPS-position gemmes i billede Ja

Eksportér til anden 
FLIR-rapportering software

Nej Ja

Brugerjustering Ja
 


