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Komme i gang
Om denne brukerhåndboken
Dette er Xperia™ Z5 Compact-brukerhåndboken for programvareversjonen Android™
7.1.1. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du
kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte
enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android™-versjonen ikke
blir berørt av en oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer,
kan du se Oppdatere enheten på siden 33.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen på enheten
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn Innstillinger > Om telefonen > Android™-versjon.

Slik finner du modellnummeret og -navnet på enheten din.
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på .

Modellnummeret og -navnet på enheten vises.

Begrensninger i tjenester og funksjoner
Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne
brukerhåndboken, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller
nettoperatører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land,
regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til
mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en
bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller
brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og
programmer/apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe
datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av
trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Oversikt
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1. Frontkameralinse

2. Hodetelefonkontakt

3. Ørehøyttaler/sekundærhøyttaler

4. Sekundærmikrofon

5. Nærhets-/lyssensor

6. Lade-/varsellampe

7. Strømknapp/fingeravtrykksensor*

8. Volum-/zoomtast

9. Kameratast

10. Hovedmikrofon

11. Port for lader/USB-kabel

12. Hovedhøyttaler

13. Område for Wi-Fi-/Bluetooth-antenne

14. Hovedkameralinse

15. Hovedkameralys

16. Område for GPS-antenne

17. NFC™-registreringsområde

18. Deksel for nano-SIM-/minnekortspor

19. Remhull

Montering

Enheten støtter kun nano-SIM-kort.

Slik setter du inn nano-SIM-kortet
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1 Med enheten vendt ned, åpne dekslet for nano-SIM-kort- og minnekortbrettet.
2 Trekk ut brettet med fingerneglen.
3 Plasser nano-SIM-kortet i riktig spor i brettet, og sett deretter brettet inn igjen.
4 Lukk dekselet.

Hvis du setter inn et nano-SIM-kort mens enheten er slått på, starter enheten på nytt
automatisk.

Slik setter du inn et minnekort
1 Slå av enheten.
2 Med enhetens skjerm vendt ned, åpne dekslet for nano-SIM-kort- og

minnekortbrettet.
3 Trekk ut brettet med fingerneglen.
4 Plasser minnekortet i riktig spor i brettet, og sett deretter brettet inn igjen.
5 Lukk dekselet.

Hvis du drar ut brettet mens enheten er slått på, starter enheten på nytt automatisk.

Slik tar du ut nano-SIM-kortet

1 Åpne dekslet på nano-SIM-kort- og minnekortsporene.
2 Bruk en fingernegl eller lignende, og dra ut nano-SIM-kortbrettet.
3 Ta ut nano-SIM-kortet, og sett deretter inn brettet igjen.
4 Lukk dekselet.

Slik tar du ut et minnekort

1 Slå av enheten.
2 Med enheten vendt ned, åpne dekslet for nano-SIM-kort- og minnekortbrettet.
3 Trekk ut brettet med fingerneglen.
4 Ta ut minnekortet, og sett deretter brettet inn igjen.
5 Lukk dekselet.

Skjermbeskyttelse

Fjern den gjennomsiktige beskyttelsesfilmen før enheten brukes, ved å trekke i fliken som
stikker ut.

Det anbefales at enheten beskyttes med en skjermdeksel med Sony merker eller
beskyttelse som er beregnet på din Xperia™-modell. Bruken av skjermbeskyttelse fra
tredjeparter kan føre til at enheten ikke fungerer fordi sensorer, linser, høyttalere eller
mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til ta garantien gjøres ugyldig.
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Starte enheten for første gang
Det anbefales at du lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første
gang. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades. Se Lading av enheten på
siden 30.

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere
grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en
Google™-konto.

Slik slår du på enheten

Sørg for at batteriet er ladet i minst 30 minutter før du slår på enheten for første gang.

1 Hold nede på/av-tasten  til enheten vibrerer.
2 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet når du blir bedt om det, og ta deretter hurtig på

.
3 Vent litt mens enheten starter opp.

Du mottar PIN-kode for SIM-kortet fra nettoperatøren, men du kan endre den senere i
innstillingsmenyen. Du kan korrigere eventuelle feiltastinger av PIN-koden for SIM-kortet ved å
ta hurtig på .

Slik slår du av enheten
1 Trykk og hold nede på/av-tasten  inntil valgmenyen åpnes.
2 På valgmenyen tar du hurtig på Slå av.

Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Hvorfor trenger jeg en Google™-konto?
Din Xperia™-enhet fra Sony kjører på Android™-plattformen som er utviklet av
Google™. Det finnes en rekke Google™-apper og tjenester på enheten når du kjøper
den, f.eks. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Store™-appen, som gir deg
tilgang til online Google Play™-butikken der du kan laste ned Android™-apper. Du må
ha en Google™-konto for å få størst utnytte av disse tjenestene. En Google™-konto for
eksempel lar deg gjøre følgende:

• Laste ned og installere apper fra Google Play™.
• Synkronisere e-post, kontakter og kalender med bruk av Gmail™.
• Chatte med venner ved bruk av Hangouts™-appen.
• Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker med bruk av nettleseren Google

Chrome™.
• Tilkjennegi deg selv som en autorisert bruker etter en programvarereparasjon ved bruk av

Xperia™ Companion.
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• Finne, låse eller tømme en enheten som er blitt borte eller som er stjålet fjernt ved bruke
av my Xperia™- eller Android™ Device Manager-tjenestene.

Hvis du vil ha mer informasjon om Android™ og Google™, kan du gå til
http://support.google.com.

Det er avgjørende at du husker brukernavnet og passordet til Google™-kontoen. I enkelte
omstendigheter vil du eventuelt måtte identifisere deg selv av sikkerhetsgrunner ved å bruke
Google™-kontoen. Enheten låses hvis du ikke oppgir brukernavnet og passordet til Google™-
kontoen. I tillegg må du passe på å angi detaljene til den rette kontoen hvis du har flere
Google™-kontoer.

Slik konfigurerer du en Google™-konto på enheten
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Legg til konto >

Google.
3 Følg registreringsveiviseren for å opprette en Google™-konto, eller logg på hvis du

allerede har en konto.

Du kan også logge deg på eller opprette en Google™-konto i konfigurasjonsveiviseren første
gang du tar i bruk enheten. Alternativt kan du gå inn på Internett og opprette en konto på
www.google.com/accounts.

Slik fjerner du en Google™-konto
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Trykk på Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Google.
3 Velg Google™-kontoen som skal fjernes.
4 Trykk på  > Fjern konto.
5 Trykk på Fjern konto en gang til for å bekrefte.

Hvis du fjerner Google™-kontoen, vil alle sikkerhetsfunksjoner som er koblet til Google™-
kontoen, ikke lenger være tilgjengelige.
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Enhetssikkerhet
Sørge for at enheten er beskyttet
Enheten din har flere sikkerhetsalternativer som du bør bruke, i tilfelle enheten blir borte
eller stjålet.

Alternativene er som følger:

• Angi en sikker skjermlås på enheten ved å bruke PIN-kode, passord eller mønster for å
hindre at andre får tilgang til eller tilbakestiller enheten din.

• Legg til en Google™-konto for å hindre at andre kan bruke enheten hvis den blir stjålet
eller dataene på den blir slettet.

• Aktiver nettjenestene «Protection by my Xperia» eller Android™ Device Manager. Hvis du
bruker en av disse tjenestene, kan du eksternt finne, låse eller slette en enhet som er blitt
borte.

Verifisering av enhetens eier
Enkelte sikkerhetsfunksjoner krever at du enten låser opp skjermen med PIN-kode,
passord, mønster eller skriver inn Google™-kontoinformasjonen din. Nedenfor finnes
eksempler på beskyttelsesfunksjoner og noe av den nødvendige
påloggingsinformasjonen:

Beskyttelse for
tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene

Du må låse opp skjermen før du kan utføre en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene.

Protection by my Xperia Hvis du tilbakestiller enheten eksternt ved hjelp av denne
tjenesten, må du skrive inn brukernavnet og passordet for en
Google™-konto som er tilknyttet tjenesten. Enheten må være
koblet til Internett før oppsettet kan fullføres. Hvis ikke, vil du
ikke kunne bruke enheten etter tilbakestillingen.

Android™ Device Manager Hvis du tilbakestiller enheten eksternt ved hjelp av denne
tjenesten, må du skrive inn brukernavnet og passordet for en
Google™-konto. Enheten må være koblet til Internett før
oppsettet kan fullføres. Hvis ikke, vil du ikke kunne bruke
enheten etter tilbakestillingen.

Programvarereparasjon Hvis du bruker Xperia™ Companion-programmet til å utføre en
programvarereparasjon, blir du bedt om å skrive inn brukernavn
og passord for Google™-kontoen din når du starter enheten
etter at reparasjonen er ferdig.

For Android™ Device Manager er det nødvendig å skrive inn informasjon fra en Google™-
konto. Dette kan være en hvilken som helst Google™-konto som er konfigurert på enheten
som en eier. Hvis du ikke kan gi den relevante kontoinformasjonen i konfigurasjonsprosessen,
kan du ikke bruke enheten.

Skjermlås

Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Det finnes flere skjermlåsvalg. Nedenfor kan du lese en beskrivelse av sikkerhetsnivået for
hver type skjermlås, fra svakest til sterkest:

• Sveip: ingen beskyttelse, men til gjengjeld har du rask tilgang til startskjermen.
• Mønster: tegn et enkelt mønster med fingeren for å låse opp enheten.
• PIN-kode: angi en PIN-kode på minst fire siffer for å låse opp enheten.
• Passord: angi et alfanumerisk passord for å låse opp enheten.
• Fingeravtrykk: plasser den registrerte fingeren på strømknappen for å låse opp enheten.
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Det er svært viktig at du husker skjermlåsmønsteret, PIN-koden eller passordet. Det er
ikke sikkert at du kan gjenopprette viktige data som for eksempel kontakter og meldinger
uten denne informasjonen. Hvis du har konfigurert en Microsoft® Exchange ActiveSync®
(EAS)-konto på Xperia™-enheten, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense
låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når
nettverksadministratoren angir en skjermlåstype for alle EAS-kontoer av
sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt nettverksadministratoren i virksomheten
eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert
for mobilenheter. Fingeravtrykkfunksjonen er ikke tilgjengelig i USA.

For å finne ytterligere innstillinger for hver skjermlåstype, trykker du på  ved siden av
Skjermlås.

Slik endrer bytter du skjermlåstype
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås.
3 Følg instruksjonene på enheten.

Slik oppretter du et skjermlåsmønster
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås > Mønster.
3 Følg instruksjonene på enheten.

Hvis du oppgir feil låsemønster fem ganger på rad, må du vente i minst 30 sekunder før du kan
prøve på nytt.

Slik endrer du skjermopplåsingsmønsteret
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås.
3 Tegn skjermopplåsingsmønsteret.
4 Trykk på Mønster og følg instruksjonene på enheten.

Slik oppretter du en PIN-kode for skjermlås
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås > Personlig

kode.
3 Angi en tall-PIN-kode og trykk deretter på Fortsett.
4 Angi PIN-koden på nytt for å bekrefte den, og trykk deretter på OK.

Slik oppretter du et passord for låsing av skjerm
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås > Passord.
3 Følg instruksjonene på enheten.

Slik aktiverer du sveipefunksjonen for å låse opp
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås.
3 Tegn skjermopplåsingsmønsteret eller tast inn PIN-koden eller passordet avhengig

av hvilken av disse skjermlåstypene som er aktivert.
4 Trykk på Sveipe og deretter JA, FJERN.

Opplåsing med fingeravtrykk
Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Du kan bruke fingeravtrykk til rask opplåsing av enheten. For at du skal kunne bruke
denne funksjonen, må du først registrere et fingeravtrykk og aktivere funksjonen i
Fingeravtrykkbehandling.
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Skjermlåsen du angir med mønster, PIN-kode eller passord, fungerer som en
reserveopplåsingsmetode hvis du aktiverer alternativet Opplåsing med fingeravtrykk.

Hvis du velger andre skjermlåstyper, blir alle fingeravtrykkinnstillingene fjernet.

Slik låser du opp skjermen med fingeravtrykk
• Når låseskjermen er aktiv, plasserer du fingeren på strømknappen slik at enheten

kan skanne fingeravtrykket ditt og låse opp skjermen. Pass på at du bruker en
finger du tidligere har registrert i Fingeravtrykksbehandling.

Hvis du ikke klarer å låse opp skjermen ved hjelp av fingeravtrykk etter fem forsøk, kan du
oppgi mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.

Fingeravtrykksbehandling

Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Fingeravtrykksbehandling registrerer fingeravtrykkinformasjon som kan brukes som en
ekstra sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp. Du kan
registrere maksimalt fem fingeravtrykk på enheten.

Før du bruker fingeravtrykksensoren må du kontrollere at sensoren er ren og uten synlig
fuktighet.

Slik registrerer du fingeravtrykk første gang
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet >

Fingeravtrykksbehandling.
3 Trykk på Fortsett, og bekreft deretter mønsteret, PIN-koden eller passordet hvis

du blir bedt om det.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fingeravtrykkregistreringen.

Første gang du registrerer et fingeravtrykk, blir du også bedt om å konfigurere et mønster, en
PIN-kode eller et passord som reserveløsning hvis du ikke allerede har gjort det.

Fingeravtrykksensoren finnes på strømknappen og ikke på skjermen til enheten. Før du bruker
fingeravtrykksensoren må du kontrollere at sensoren er ren og uten synlig fuktighet.

Slik registrerer du flere fingeravtrykk
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet >

Fingeravtrykksbehandling.
3 Bekreft mønsteret, PIN-koden eller passordet.
4 Trykk på , og følg deretter anvisningene på skjermen.

Slik sletter du et registrert fingeravtrykk
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet >

Fingeravtrykksbehandling.
3 Trykk på det registrerte fingeravtrykket, og trykk deretter på SLETT > SLETT.

Slik endrer du navn på et registrert fingeravtrykk
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet >

Fingeravtrykksbehandling.
3 Trykk på et registrert fingeravtrykk i listen, og skriv deretter inn et

fingeravtrykksnavn.
4 Trykk på OK.
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Låse opp enheten automatisk

Smartlås-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig overalt.

Smartlås-funksjonen gjør det enklere å låse opp enheten ved at du kan angi at den skal
låses opp automatisk i bestemte situasjoner. Du kan for eksempel holde enheten opplåst
når den er koblet til en Bluetooth®-enhet eller når du bærer den med deg.

Du kan bruke de følgende innstillingene til å angi at Smartlås skal holde enheten ulåst:
• Klarert ansikt: Lås opp enheten ved å se på den.
• Klarert stemme: Konfigurer talegjenkjenning for å søke på alle skjermer.
• Klarerte enheter: Hold enheten ulåst når en klarert Bluetooth®- eller NFC-enhet er

tilkoblet.
• Klarerte steder: Hold enheten ulåst når du er i en klarert posisjon.
• På kroppen-registrering: Hold enheten ulåst når du bærer den på deg.

Du må låse opp enheten manuelt hvis du ikke bruker den på fire timer, og når du starter
den på nytt.

Smartlås-funksjonen er utviklet av Google™, og den nøyaktige funksjonaliteten kan endres
over tid på grunn av oppdateringer fra Google™.

Slik aktiverer du Smart Lock
1 Angi et mønster, PIN-kode eller passord som skjermlås hvis du ikke allerede har

gjort det.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Tillitsagenter.
4 Trykk på Smartlås (Google)-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
5 Trykk på tilbakepilen ved siden av Tillitsagenter.
6 Finn og trykk på Smartlås.
7 Angi mønsteret, PIN-koden eller passordet. Du må angi denne legitimasjonen hver

gang du vil endre Smart Lock-innstillingene.
8 Velg en Smart Lock-type.

Slik konfigurerer du et klarert ansikt
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarert

ansikt.
3 Trykk på KONFIGURER > NESTE, og følg instruksjonene på enheten.

Slik konfigurerer du en klarert stemme
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarert

stemme.
3 Følg instruksjonene på enheten.

Beholde enheten ulåst når du bærer den
Når du bruker funksjonen for på kroppen-registrering, kan du beholde enheten ulåst
mens du holder den i hånden, eller har den i en lomme eller veske. Akselerometeret i
enheten holder enheten ulåst når den registrerer at du bærer den. Enheten låses når
akselerometeret registrerer at du har lagt fra deg enheten.

Når du bruker funksjonen for på kroppen-registrering, må du være oppmerksom på de
følgende virkemåtene:

• Hver gang du legger fra deg enheten og den registrerer at du ikke lenger bærer den,
låses den automatisk.

• Det kan ta opptil ett minutt før enheten låses.
• Hvis du går inn i en bil, buss eller et tog eller et annet landbasert kjøretøy, kan det ta

mellom fem og ti minutter før enheten låses.
• Vær oppmerksom på at når du går ombord i et fly eller en båt (eller annet kjøretøy som

ikke er landbasert), låses enheten kanskje ikke automatisk, så pass på at du låser den
manuelt hvis det er nødvendig.
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• Når du tar opp enheten igjen eller går ut av kjøretøyet, holder det at du låser den opp én
gang. Enheten forblir opplåst så lenge du har den på deg.

Funksjonen for på kroppen-registrering kan ikke skille mellom ulike brukere. Hvis du gir
enheten til en annen mens den er ulåst ved hjelp av på kroppen-registrering, kan enheten forbli
ulåst for den andre brukeren. Vær oppmerksom på at på kroppen-registrering som
sikkerhetsfunksjon er mindre sikker enn et mønster, en PIN-kode eller et passord.

Slik aktiverer eller deaktiverer påvisning på kroppen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > På

kroppen-registrering.
3 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen, og trykk deretter på FORTSETT.

Trykk på glidebryteren ved siden av På for å deaktivere funksjonen.

Koble til klarerte enheter
Du kan angi en tilkoblet enhet som "klarert", og holde Xperia™-enheten ulåst mens den
er koblet til den. Hvis du har en enhet som du kobler til regelmessig ved bruk av
Bluetooth® eller NFC, for eksempel et hjemmeunderholdningssystem eller en
aktivitetssporer, kan du legge dem til som klarerte enheter og omgå den ekstra
sikkerheten til låsskjermen for å spare tid. Denne funksjonen er praktisk hvis du
oppholder deg på et relativt sikkert sted når du bruker disse enhetene. I noen tilfeller må
du likevel låse opp enheten manuelt før du kan koble til en klarert enhet.

Vi anbefaler ikke at du legger til enheter som er kontinuerlig koblet til enheten din som klarerte
enheter, for eksempel Bluetooth®-tastaturer eller -etuier.

Så snart du slår av en klarert enhet eller den er utenfor rekkevidde, låses skjermen og du
trenger PIN-koden, mønsteret eller passordet for å låse den opp.

Slik legger du til en klarert Bluetooth®-enhet
1 Kontroller at enheten er paret med og tilkoblet Bluetooth®-enheten du vil legge til

som en klarert enhet.
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås.
3 På Smartlås-menyen trykker du på Klarerte enheter > LEGG TIL KLARERT

ENHETBluetooth.
4 Trykk på et enhetsnavn for å velge det fra en liste over tilkoblede og parede

enheter, og deretter trykker du på JA, LEGG TIL.
5 Avhengig av sikkerheten for tilkoblingen må du kanskje låse opp enheten manuelt

før den klarerte enheten kan holde den opplåst.

Slik fjerner du en klarert Bluetooth®-enhet
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte

enheter.
3 Trykk på enheten du vil fjerne.
4 Trykk på Fjern klarert enhet.

Slik legger du til en klarert NFC-enhet
1 Kontroller at enheten er paret med og tilkoblet Bluetooth®-enheten du vil legge til

som en klarert enhet.
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås.
3 Trykk på Klarerte enheter > LEGG TIL KLARERT ENHET > NFC.
4 Følg anvisningene på skjermen.

Kontrollere at du er sikker når du bruker klarerte enheter
Ulike Bluetooth®-enheter støtter ulike Bluetooth®-standarder og sikkerhetsfunksjoner.
Det er en mulighet for at noen kan holde Xperia™-enheten din ulåst ved å imitere
Bluetooth®-tilkoblingen din selv om den klarerte enheten ikke er i nærheten lenger.
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Enheten din er ikke alltid i stand til å avgjøre om tilkoblingen din er sikret mot noen som
prøver å imitere den.

Når enheten ikke kan avgjøre om du bruker en sikker tilkobling, vil du få et varsel på
Xperia™-enheten, og du må kanskje låse den opp manuelt før en klarert enhet kan holde
den ulåst.

Tilkoblingsrekkevidden for Bluetooth® kan variere avhengig av faktorer som enhetsmodell,
den tilkoblede Bluetooth®-enheten og omgivelsene. Avhengig av disse faktorene kan
Bluetooth®-tilkoblinger fungere på avstander opptil 100 meter.

Koble til klarerte steder
Når funksjonen for klarerte steder er konfigurert, blir låseskjermsikkerheten på Xperia™-
enheten deaktivert når du er på et angitt klarert sted. For at denne funksjonen skal
fungere, må du være koblet til Internett (helst over Wi-Fi) og tillate at enheten bruker din
aktuelle posisjon.

Når du skal konfigurere klarerte steder, må du først kontrollere at stedsmodus med høy
nøyaktighet eller batterisparende stedsmodus er aktivert på enheten før du legger til
hjemmeposisjoner eller egendefinerte steder.

De nøyaktige målene for et klarert sted er et estimat som kan strekke seg utover de fysiske
veggene i hjemmet ditt eller et annet område du har lagt til som et klarert sted. Denne
funksjonen kan holde enheten ulåst innenfor en radius på opptil 80 meter. Vær også
oppmerksom på at posisjonssignaler kan replikeres eller manipuleres. Personer med tilgang til
spesialutstyr kan låse opp enheten.

Slik legger du til hjemmeposisjonen din
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sted, og trykk deretter på glidebryteren for å

aktivere stedstjenester.
3 Trykk på Modus, og velg deretter stedsmodusen Høy nøyaktighet eller

Batterisparing.
4 På Startskjerm trykker du på .
5 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte

steder > Hjem.
6 Legg til det ønskede stedet ved å skrive inn adressen i søkelinjen. Enheten søker

etter det angitte stedet.

Slik redigerer du hjemmeposisjonen din
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sted, og trykk deretter på glidebryteren for å

aktivere stedstjenester.
3 Trykk på Modus, og velg deretter stedsmodusen Høy nøyaktighet eller

Batterisparing.
4 På Startskjerm trykker du på .
5 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte

steder.
6 Velg hjemmeposisjonen din.
7 Trykk på Rediger.
8 I søkefeltet angir du posisjonen du ønsker å bruke som hjemmeposisjon.

Hvis andre boliger deler gateadressen din, kan du legge til den faktiske posisjonen for
hjemmet ditt innenfor bygningskomplekset, som et egendefinert sted.

Slik fjerner du hjemmeposisjonen din
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte

steder > Hjem.
3 Trykk på Rediger > .
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Bruke egendefinerte posisjoner
Du kan legge til en hvilken som helst posisjon som et klarert, egendefinert sted der
enheten kan være opplåst.

Slik legger du til et egendefinert sted
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sted, og trykk deretter på glidebryteren for å

aktivere stedstjenester.
3 Trykk på Modus, og velg deretter stedsmodusen Høy nøyaktighet eller

Batterisparing.
4 På Startskjerm trykker du på .
5 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte

steder.
6 Trykk på Legg til klarert sted.
7 Hvis du vil bruke den gjeldende posisjonen som et egendefinert sted, trykker du

på Velg dette stedet.
8 Hvis du alternativt vil legge til et sted til, trykker du på  og skriver inn adressen.

Enheten søker etter det angitte stedet. Hvis du vil bruke den foreslåtte adressen,
trykker du på adressen.

9 Hvis du vil finjustere posisjonen, trykker du på tilbakepilen ved siden av adressen,
drar posisjonsnålen til den ønskede posisjonen og trykker på Velg dette stedet.

Slik redigerer du et egendefinert sted
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sted, og trykk deretter på glidebryteren for å

aktivere stedstjenester.
3 Trykk på Modus, og velg deretter stedsmodusen Høy nøyaktighet eller

Batterisparing.
4 På Startskjerm trykker du på .
5 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte

steder.
6 Velg stedet du vil redigere.
7 Trykk på Rediger adresse.
8 Hvis du vil legge til et annet sted til, trykker du på  og skriver inn adressen.

Enheten søker etter det angitte stedet. Hvis du vil bruke den foreslåtte adressen,
trykker du på adressen.

9 Hvis du vil finjustere posisjonen, trykker du på tilbakepilen ved siden av adressen,
drar posisjonsnålen til den ønskede posisjonen og trykker deretter på Velg dette
stedet.

Slik fjerner du et egendefinert sted
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sted, og trykk deretter på glidebryteren for å

aktivere stedstjenester.
3 Trykk på Modus, og velg deretter stedsmodusen Høy nøyaktighet eller

Batterisparing.
4 På Startskjerm trykker du på .
5 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte

steder.
6 Velg stedet du vil fjerne.
7 Trykk på Slett.

SIM-kortbeskyttelse
Du kan låse og låse opp hvert av SIM-kortene i enheten med en PIN-kode (personlig
identifikasjonsnummer). Når et SIM-kort er låst, er kortets abonnement beskyttet mot
misbruk. Det betyr at du må angi PIN-koden hver gang du starter enheten.
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Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, vil SIM-kortet bli blokkert. Du må taste
inn PUK-koden (Personal Unblocking Key) og deretter en ny PIN-kode. PIN-koden og
PUK-koden får du av mobiloperatøren.

Slik angir eller fjerner du en SIM-kortlås
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sett opp SIM-kortlås.
3 Trykk på Lås SIM-kortet-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortlåsen.
4 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på OK. SIM-kortåsen er nå aktiv, og

du vil bli bedt om å taste inn denne PIN-koden hver gang enheten startes på nytt.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sett opp SIM-kortlås.
3 Trykk på Endre SIM-PIN-kode.
4 Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på OK.
5 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på OK.
6 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og trykk på OK.

Slik låser du opp et låst SIM-kort ved hjelp av PUK-koden
1 Angi PUK-koden, og trykk på .
2 Angi en ny personlig kode, og trykk på .
3 Angi den nye PIN-koden på nytt, og trykk på .

Hvis du skriver inn feil PUK-kode for mange ganger, må du kontakte nettverksoperatøren for å
få et nytt SIM-kort.

Finne ID-nummeret til enheten
Enheten har et unikt identifikasjonsnummer. Dette nummeret refereres til som IMEI-
nummeret (International Mobile Equipment Identity). Du bør ta vare på en kopi av dette
nummeret. Du kan for eksempel få bruk for det når du skal ha tilgang til kundestøtten for
Xperia™ Care for å registrere enheten. Hvis enheten blir stjålet, kan noen nettoperatører
bruke dette nummeret til å hindre at enheten får tilgang til nettet i landet eller regionen
din.

Slik finner du IMEI-nummeret på etikettstripen

1 Åpne dekselet for nano-SIM-kort- og minnekortsporet.
2 Ta ut SIM-kort- og minnekortbrettet. Plasser en fingernegl eller annen gjenstand

med en lang, tynn spiss under kanten av etiketten, og dra deretter etiketten utover.
IMEI-nummeret vises på etiketten.

Du kan også se IMEI-nummeret ved å åpne oppringingsfunksjonen og taste *#06#.
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Slik finner du IMEI-nummeret via enhetsinnstillingene
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Om telefonen > Status > IMEI-informasjon.

Finne en enhet som har blitt borte

Hvis du har en Google™-konto, kan Internett-tjenesten «Protection by my Xperia» hjelpe
deg å finne og beskytte enheten hvis du mister den. Hvis du har aktivert denne tjenesten
på enheten, kan du:

• Finne enheten på et kart.
• Spille av en alarm, selv om enheten er i Ikke forstyrr-modus.
• Låse enheten eksternt og få enheten til å vise kontaktinformasjonen din til den som

eventuelt måtte finne den.
• Som en siste utvei slette enhetens interne og eksterne minne eksternt.

Hvis du har slettet det interne minnet på enheten med Internett-tjenesten «Protection by my
Xperia», må du logge deg på en Google™-konto som tidligere har vært synkronisert på denne
enheten, neste gang du slår på enheten.

«Protection by my Xperia»-tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land eller områder.

Slik aktiverer du Protection by my Xperia
1 Kontroller at enheten har en aktiv datatilkobling og aktiver stedstjenester på

enheten din.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Beskyttelse av my

Xperia > Aktiver.
4 Merk av i avmerkingsboksen for å godta betingelsene og vilkårene for tjenesten,

og trykk deretter på GODTA.
5 Hvis du blir bedt om det, logger du deg på Google™-kontoen din, eller oppretter

en ny konto hvis du ikke har en.
6 For å bekrefte at Protection by my Xperia-tjenesten kan finne enheten din, går du

til myxperia.sonymobile.com og logger på med Google™-kontoen din.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være oppmerksom på at Protection by my
Xperia-tjenesten bare er tilgjengelig for brukeren som er logget på som eier.

Finne en enhet som er blitt borte, ved bruk av Android™ Device
Manager
Google™ tilbyr en nettjeneste med sted og sikkerhet som heter Android™ Device
Manager. Du kan bruke den parallelt med eller som alternativ til Protection by my Xperia-
tjenesten. Hvis du mister enheten din, kan Android™ Device Manager brukes til å:

• Finne og vise hvor enheten befinner seg.
• Ringe eller låse enheten, slette alt på den eller legge til et telefonnummer for å låse

skjermen.
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Gå til www.support.google.com for å finne ytterligere informasjon om Android™ Device
Manager.

Android™ Device Manager fungerer ikke hvis enheten er slått av eller den ikke har forbindelse
med Internett. Det er mulig at Android™ Device Manager-tjenesten ikke tilgjengelig i alle land
eller regioner.

Slik aktiveres Android™ Device Manager
1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
2 Sjekk at du har en aktiv datatilkobling og at stedstjenestene er aktivert.
3 På Startskjerm trykker du på .
4 Finn og trykk på Innstillinger > Google > Sikkerhet.
5 Trykk på glidebryterne ved siden av Finn enheten fra ekstern kilde og Tillat

fjernlåsing og -sletting for å aktivere begge funksjonene.
6 Trykk på Aktivér denne enhetsadministratoren for å godta vilkårene og

betingelsene hvis du blir bedt om det.
7 Gå til www.android.com/devicemanager og logg på med Google™-kontoen for å

verifisere at Android™ Device Manager kan finne din enhet etter at tjenesten er
aktivert.

Du kan også aktivere Android™ Device Manager fra Låseskjerm og sikkerhet under
Enhetsadministratorer.
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Grunnleggende informasjon
Startskjerm
Startskjermen er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en
datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil tjue ruter, som strekker seg utover den
vanlige skjermbredden. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst
på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute som vises.

1 Velkommen til Xperia™-modulen – Trykk for å åpne modulen og velg en oppgave, for eksempel å
kopiere innhold fra den gamle enheten eller konfigurere Xperia™-tjenester

2 Prikker – Representerer antall ruter på startskjermen

Slik går du til startskjermen
• Trykk .

Slik blar du gjennom startskjermen

Ruter på startskjermen
Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum tjue ruter) og slette ruter. Du kan
også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.
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Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen
1 Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.
2 Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på

startskjermen, og trykk deretter på  øverst i venstre hjørne på skjermen.

Når Google Søk og Nå er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan
ikke endre ruten for startskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Google Søk og
Nå på siden 80.

Slik legger du til et panel på startskjermen
1 Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.
2 Knips rutene helt til høyre eller venstre, og trykk deretter på .

Når Google Søk og Nå er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan
ikke legge til flere ruter til venstre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Google Søk og Nå
på siden 80.

Slik sletter du en rute fra startsiden
1 Hold nede et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer.
2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og trykk

deretter  i øverste høyre hjørne av ruten.

Innstillinger for startskjermen

Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra startskjermen

Deaktivering av en forhåndsinnstilt app sletter alle data, men appen kan aktiveres på nytt fra
Innstillinger > Apper. Bare nedlastede apper kan avinstalleres helt.

1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten
begynner å vibrere.

2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom rutene. Alle apper som kan
deaktiveres eller avinstalleres, vises med .

3 Trykk på den relevante appen, og trykk deretter på Deaktiver hvis appen var
forhåndsinstallert på enheten eller OK hvis appen var nedlastet og du vil
avinstallere den.

Slik endrer du størrelsen på ikoner på startskjermen
1 Hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og

trykk deretter .
2 Trykk Ikonstørrelse og velg et alternativ.

Appskjermen
Appskjermen, som du åpner fra startsiden, inneholder både de forhåndsinstallerte
appene på enheten og appene du har lastet ned.
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Slik viser du alle appene på appskjermen
1 Gå til startskjermen og ta hurtig på .
2 Knips mot venstre eller høyre på appskjermen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anbefalte applister
Første gang du åpner appskjermen kan du velge om du vil aktivere eller deaktivere
anbefalte applister. Du kan også aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å følge
fremgangsmåten nedenfor:

1 Hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og
trykk deretter .

2 Trykk på Appanbefalinger-glidebryteren.

Slik åpner du en app fra appskjermen
• Når appskjermmenyen er åpen, knipser du mot venstre eller høyre for å finne

appen, og trykker deretter appen.

Slik søker du etter en app fra appskjermen
1 Trykk på Søk i apper når appskjermen er åpen, eller sveip enkelt ned fra

appskjermen eller startskjermen.
2 Skriv inn navnet til appen som du vil søke etter.

Slik ordner du appene på appskjermen
1 Trykk  når appskjermen er åpen.
2 Trykk Sorter apper og velg et alternativ.

Slik legger du inn en app-snarvei på startskjermen
1 På appskjermen berører og holder du nede et appikon inntil enheten vibrerer. Dra

deretter ikonet til toppen av skjermen. Startskjermen åpnes.
2 Dra ikonet til ønsket plass på startskjermen, og slipp det.

Slik flytter du en app på appskjermen
1 Trykk på  når appskjermen er åpen.
2 Kontroller at Egen rekkefølge er valgt under Sorter apper.
3 Berør og hold nede appen til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye stedet.

Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra appskjermen

Deaktivering av en forhåndsinnstilt app sletter alle data, men appen kan aktiveres på nytt fra
Innstillinger > Apper. Bare nedlastede apper kan avinstalleres helt.

1 Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av appskjermen til enheten
begynner å vibrere. Alle apper som kan deaktiveres eller avinstalleres, vises da
med .

2 Trykk på den relevante appen, og trykk deretter på DEAKTIVER hvis appen var
forhåndsinstallert på enheten eller OK hvis appen var nedlastet og du vil
avinstallere den.

Moduler
Moduler er små apper som du kan bruke direkte på startskjermen. De fungerer også
som snarveier. Med Vær-modulen kan du for eksempel se grunnleggende
værinformasjon direkte på startskjermen. Den fullstendige værappen åpnes imidlertid når
du trykker på modulen. Du kan laste ned flere moduler fra Google Play™.

Slik legger du til en modul på startsiden
1 Berør og hold på et tomt område på Startskjerm til enheten vibrerer, og trykk

deretter på Moduler.
2 Finn og trykk på modulen som skal legges til.
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Slik endrer du størrelse på en modul
1 Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Slipp den deretter. Dersom

størrelsen på modulen kan endres, f.eks. Kalender-modulen, vises en uthevet
ramme, og størrelsesprikker vises.

2 Dra prikkene innover eller utover for å forminske eller forstørre modulen.
3 Trykk hvor som helst på Startskjerm for å bekrefte den nye modulstørrelsen.

Slik flytter du en modul
• Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye

stedet.

Slik fjerner du en modul
• Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til Fjern fra

startskjermen.

Snarveier og mapper
Bruk snarveier og mapper til å administrere appene og holde startskjermen ryddig.

1 Tilgang til en app ved bruk av en snarvei

2 Tilgang til en mappe med apper

Slik legger du til en appsnarvei på startskjermen
1 Berør og hold på et tomt område av Startskjerm.
2 I tilpasningsmenyen trykker du på Moduler > Snarveier.
3 Rull gjennom listen og velg en app. Den valgte appen legges til på Startskjerm.

Slik flytter du et element på startskjermen
• Berør og hold nede elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til den nye

posisjonen.

Slik fjerner du et element fra startskjermen
• Berør og hold elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til Fjern fra

startskjermen øverst på skjermen.

Slik oppretter du en mappe på startskjermen
• Berør og hold nede et appikon eller en snarvei til enheten vibrerer. Dra og slipp

det/den på toppen av et annet appikon eller snarvei.

Slik legger du elementer til en mappe på startskjermen
• Berør og hold nede et element til enheten vibrerer. Dra deretter elementet til

mappen.
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Slik gir du en mappe på startskjermen nytt navn
1 Ta hurtig på mappen for å åpne den.
2 Ta hurtig på mappens tittellinje for å vise feltet Mappenavn.
3 Skriv inn det nye mappenavnet, og ta deretter hurtig på Utført.

Slik tar du en skjermkopi
Du ka ta stillbilder of en hvilken som helst skjerm på enheten som skjermkopi.
Skjermkopier lagres automatisk i Album.

Slik tar du skjermbilder
1 Trykk på hold inne på/av-tasten til det vises et forespørselsvindu.
2 Trykk på .

Du kan også ta et skjermbilde ved å trykke på og holde på/av-tasten og volum ned-tasten
samtidig.

Slik viser du skjermbildet
1 Dobbelttrykk på statuslinjen for å vise varselpanelet.
2 Trykk på skjermkopien.

Du kan også vise skjermkopier i Album-appen.

Slik spiller du inn skjermen
Skjerminnspillingsfunksjonen kan brukes to å ta opp videoer som skjer på enhetens
skjerm. Denne funksjonen er nyttig f.eks. når deu vil lage opplæringsprogrammer eller
spille inn videoer når du spiller et spill på enheten. Innspilte videoklipp lagres automatisk i
Album.

Oversikt over vinduet med skjerminnspilling

1 Minimer/gjenopprett vinduet med skjerminnspilling

2 Spill inn skjermen

3 Spill inn skjermen når frontkameraet er aktivert

4 Spill inn skjermen med/uten lyd

5 Åpne innstillinger for skjerminnspilling

6 Lukk vinduet med skjerminnspilling

Slik spiller du inn skjermen
1 Trykk på hold inne på/av-tasten til det vises et forespørselvindu.
2 Ta hurtig på .
3 Når vinduet for skjerminnspilling åpnes, tar du hurtig på .

Skjerminnspillingsfunksjonen starter og det vises et tidsur.
4 Ta hurtig på tidsuret for å stoppe innspillingen, og ta deretter hurtig på .

Slik spiller du inn skjermen når frontkameraet er aktivert
1 Ta hurtig på  når vinduet med skjerminnspilling åpnes. Et vindu åpnes som viser

en søker til frontkameraet.
2 Ta hurtig på  for å starte innspillingen av skjermen og video tatt med

frontkameraet.
3 Ta hurtig på tidsur-knappen for å stoppe avspillingen, og ta deretter hurtig på .
4 Ta hurtig på  for å lukke vinduet der frontkameraet brukes til å søke.
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Slik viser du nyere skjerminnspillinger
1 Dobbelttrykk på statuslinjen for å vise varselpanelet.
2 Trykk på skjerminnspillingen.

Du kan også vise skjerminnspillinger i Album-appen.

Varsler
Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler,
samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder:

• Statuslinjen
• Varselpanelet
• Låseskjermen

Slik åpner eller lukker du varselpanelet

1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet, eller bare dobbelttrykk på den.
2 Du lukker varselpanelet ved å dra eller knipse panelet oppover.

Når du har åpnet varselpanelet, kan du åpne hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen
nedover igjen.

Slik håndterer du et varsel i varselspanelet
• Trykk på varselet.

Du kan svare på chat- eller e-postmeldinger direkte i varselpanelet. Du endrer
varselsinnstillinger ved å sveipe til venstre eller høyre på varselet og deretter trykke på .

Slik avviser du et varsel fra varselpanelet
• Sveip varselet til venstre eller høyre.

Ikke alle varsler kan avvises.

Slik utvider du et varsel på varselpanelet
• Trykk for å utvide og vise mer informasjon om varselet uten å åpne appen.

Ikke alle varsler kan utvides.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet
• Trykk på SLETT ALT.

Slik håndterer du et varsel fra låseskjermen
• Ta to ganger på varselet.

Slik avviser du et varsel fra låseskjermen
• Sveip varselet til venstre eller høyre.
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Slik utvider du et varsel på låseskjermen
• Dra varslet nedover på skjermen.

Ikke alle varsler kan utvides.

Behandle varsler på låseskjermen

Vis alt innhold i
varslene

Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar
over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chattemeldinger) blir
synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som Skjul sensitivt
innhold i Appvarsler-innstillingsmenyen.

Skjul sensitivt
innhold i varslene

Du må ha PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås for at denne
innstillingen skal være tilgjengelig. Innholdet er skjult vises på låseskjermen når det
kommer sensitive varsler. Du får for eksempel varsler om innkommende e-poster eller
chattesamtaler, men innholdet vises ikke på låseskjermen.

Ikke vis varsler i det
hele tatt

Du får ingen varsler på låseskjermen.

Slik velger du varsler som skal vises på låseskjermen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Varsler.
3 Trykk på  og trykk deretter på På låseskjermen.
4 Velg et alternativ.

Du kan beholde varsler på låseskjermen til du sveiper for å avvise dem. Trykk på glidebryteren
Behold varsler på låseskjerm for å aktivere denne funksjonen.

Slik angir du varselsnivået for en app

Blokker alle Aldri motta varsler fra den valgte appen.

Lyder og vibrasjoner av Motta varsler, men uten lyd, vibrering eller smugtitting.

Bare prioriterte forstyrrelser Motta varsler fra denne appen selv når Ikke forstyrr er satt til Kun prioritet.

Slik angir du varselnivået for en app
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Varsler.
3 Velg ønsket app.
4 Trykk på glidebryterne for å justere varselinnstillinger etter ønske.

Varsellampe
Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende
hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varselslampen er aktivert
som standard, men kan deaktiveres manuelt.

Når varselslampen er deaktivert, lyser den bare ved batteristatusvarsel, for eksempel når
batterinivået er under 15 prosent.
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Slik aktiverer eller deaktiverer du varsellampen
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Varsler > .
3 Trykk på glidebryteren ved siden av Varsellampe for å aktivere eller deaktivere

funksjonen.

Ikoner på statuslinjen

Statusikoner

Ingen SIM-kort

Signalstyrke

Ingen signal

Roaming

Sender og laster ned LTE-data

Sender og laster ned GPRS-data

Sender og laster ned EDGE-data

Sender og laster ned 3G-data

Sender og laster ned HSPA+-data

Mobildata er deaktivert

En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, og data overføres

En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ikke noen Internett-tilkobling.

Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et sikret Wi-Fi-nettverk.
Når du er pålogget, forsvinner utropstegnet.

Hvis Google™ er blokkert på stedet der du er, er det mulig at utropstegnet vises
selv når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk og det finnes en fungerende
Internett-tilkobling.

Batteristatus

Batteriet lader

Flymodus er aktivert

Bluetooth®-funksjonen er aktivert

Mikrofonen er slått av

Høyttalertelefonen er på

Ikke forstyrr-modus er aktivert

Vibrasjonsmodus

En alarm er stilt inn

GPS er aktivert

Synkronisering pågår

Problem med pålogging eller synkronisering

Det er mulig at funksjoner eller tjenester som representeres med ikoner i denne listen, ikke er
tilgjengelige avhengig av din tjenesteleverandør, nettverket eller regionen.
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Slik håndterer du ikoner på statuslinjen
1 Gå til startskjermen, og ta hurtig på .
2 Finn og ta hurtig på Innstillinger > Skjerm > Systemikoner.
3 Merk av for de systemikonene du vil skal vises på statuslinjen.

Varselikoner

Ny tekstmelding eller MMS-melding

Aktivt anrop

Ubesvart anrop

Anrop på vent

Viderekobling er aktivert

Ny e-postmelding

Ny e-postmelding

Laster ned data

Laster opp data

Mobildata er deaktivert

Utfør et grunnleggende oppsett på enheten

En programvareoppdatering er tilgjengelig

Systemoppdateringer er tilgjengelige

Laster ned systemoppdateringer

Trykk for å installere de nedlastede systemoppdateringene

STAMINA-modus er aktivert

Ultra STAMINA-modus er aktivert

Støyreduksjon er aktivert

Skjermkopi tatt

Ny Hangouts™-chattemelding

Video-chat med venner med Hangouts™-appen

En liten app kjøres

En sang spilles

Radioen er på

Enheten er koblet til en datamaskin via en USB-kabel

Det intern minnet er 75 % fullt. Trykk for å overføre data til et minnekort

Advarsel!

Flere (skjulte) varsler

Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Disse ikonene er
bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.
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Slik blokkerer du en app fra å sende varsler
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Varsler.
3 Velg en app.
4 Trykk på Blokker alle-glidebryteren.
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Batteri og vedlikehold
Lading av enheten

Bruk alltid en original Sony-lader og USB-kabel som er beregnet for den bestemte Xperia™-
modellen din. Andre ladere og kabler kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt, eller til og med
skade enheten. Se til at alle USB-porter og koblinger er helt tørre før du setter inn USB-
kabelen.

En stikkontakt lader enheten raskere enn lading via datamaskinen. Du kan fortsatt bruke
enheten mens den lades.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 30 minutter før enheten reagerer på ladingen.
I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon.
Merk også at det kan ta opptil fire timer før et utladet batteri blir helt oppladet.

Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av Sony eller et autorisert
Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du
gjør det, kan du forårsake skade og annullere garantien.

Slik lader du enheten
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1 Koble laderen til et strømuttak.
2 Plugg den ene enden av USB-kabelen inn i laderen (eller USB-porten på en

datamaskin).
3 Sett den andre enden av kabelen inn i mikro-USB-porten på enheten med USB-

symbolet vendt opp. Varsellampen lyser når ladingen er startet.
4 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.

Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Bruk bare laderen som fulgte med enheten eller en Sony-lader beregnet på lading av enheten
din.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det gå noen minutter før varsellampen lyser og ladeikonet 
vises.

Varsellampe for batteristatus

Grønn Batteriet lades, og batterikapasiteten er over 90 %

Oransje Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 90 %

Rød Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 15 %

Batteri- og strømstyring
Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og
funksjoner for å utnytte det best mulig. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert
som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken, og det finnes ytterligere
strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre når
nødvendig.

Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for ikke-livsviktige enhetsfunksjoner som for
eksempel bedre bildekvalitet, nettverksaktiviteter som stedstjenester, appsynkronisering
og bakgrunnsskanning av Wi-Fi. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan
du lage et unntak for den i Batterioptimalisering-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir
ikke berørt.

Systemoppdateringer kan endre strømsparingsmodusene som er tilgjengelige på enheten din.

Slik viser du batteriforbruk, anslått batteritid og strømsparingstips
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Batteri. En oversikt vises med data om

batteriprosenten og anslått batteritid.
3 Trykk på VIS BATTERIFORBRUK for å vise en liste med funksjoner og tjenester

som har brukt batteri siden siste lading. Trykk på et element for å få informasjon
om hvordan du reduserer batteriforbruket for det.

Slik viser du batteriforbruket for apper
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Apper.
3 Velg en app, og gjennomgå batteriforbruket under Batteribruk.

Generelle brukstips for bedre batteriytelse
Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:
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• Reduser lysstyrken på skjermen. Se Skjerminnstillinger på siden 48.
• Slå av Bluetooth®, Wi-Fi og WLAN når du ikke trenger disse funksjonene.
• Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten

nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som
tapper batteriet for strøm.

• Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter
hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende
med høyere utgangseffekt. Se Wi-Fi på siden 40.

• Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter. Se
Synkronisere med Internett-kontoer på siden 45.

• Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på
enheten for disse appene.

• Endre varselsnivået for en app. Se Varsler på siden 25.
• Slå av posisjonsdelingstillatelsen til en app. Se Programinnstillinger på siden 50.
• Avinstaller apper som du ikke bruker. Se Appskjermen på siden 21.
• Bruk en original håndfrienhet fra Sony når du hører på musikk. Håndfrienheter

bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
• Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik legger du til unntak i strømsparingsfunksjonene for apper
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
3 Trykk på  og velg Batterioptimalisering. Du vil se en liste med apper som ikke er

optimalisert.
4 Trykk på APPER for å legge til eller fjerne apper fra denne listen, og velg eller

opphev valget av en app fra listen for å redigere optimaliseringsinnstillingene.
5 Listen med apper som ikke er optimalisert, blir oppdatert i henhold til innstillingene

dine.

Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Du kan også konfigurere Batterioptimalisering fra Innstillinger > Apper >  > Spesialtilgang.

STAMINA-modus
Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere
batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, animasjoner og lysstyrke på skjermen,
bildeforbedringer, synkronisering av appdata i bakgrunnen, vibrering (unntatt for
innkommende anrop), strømming og GPS (mens skjermen er av).  vises på statuslinjen.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær
bruker, for å aktivere eller deaktivere STAMINA-modus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-modus
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
3 Trykk på STAMINA-modus, og trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere

funksjonen. Når STAMINA-modus er aktivert kan du velge ytterligere alternativer.
Du kan for eksempel justere autostartprosenten slik du vil.

Du kan frita apper fra å bli optimalisert av STAMINA-modus i Batterioptimalisering-menyen.

Ultra STAMINA-modus
Batteritiden er forlenget betydelig, men tilgjengelige apper er begrenset og mobildata og
Wi-Fi er deaktivert. Anrop og SMS er fremdeles tilgjengelig. Startskjermen er endret og 
vises på statuslinjen.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær
bruker, for å aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-modus.
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Slik aktiverer du Ultra STAMINA-modus
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Batteri.
3 Trykk på Ultra STAMINA-modus og trykk deretter på Aktiver.
4 Bekreft for å aktivere.

Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Slik deaktiverer du Ultra STAMINA-modus
1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
2 Trykk på Deaktiver Ultra STAMINA-modus.
3 Trykk på OK.

Når du deaktiverer Ultra STAMINA-modus, startes enheten på nytt.

Oppdatere enheten
Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene,
forbedringene og feilopprettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en
programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  på statuslinjen. Du kan også lete etter
nye oppdateringer manuelt, eller planlegge en oppdatering.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst
direkte fra enheten. Enkelte oppdateringer er imidlertid ikke tilgjengelige for trådløs
nedlasting. Deretter må du bruke Xperia™ Companion-programvaren på en PC eller på
en Apple® Mac®-datamaskin for å oppdatere enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:
• Kontroller at du har nok lagringsplass før du prøver å oppdatere.
• Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du logge inn som eier, dvs. den primære

brukeren, for å oppdatere enheten.
• System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen

måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android-
versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer, kan du gå til http://
support.sonymobile.com/software/.

Slik ser du etter ny programvare
1 Sørg for å være logget inn som eier hvis du bruker en enhet med flere brukere.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering.

Hvis det ikke finnes ny tilgjengelig programvare, er det mulig at du ikke har nok ledig plass på
enheten. Hvis Xperia™-enheten har mindre enn 500 MB ledig internt minne, vil du ikke motta
informasjon om ny programvare. I dette tilfellet vil du motta en advarsel i varselpanelet: For lite
lagringsplass. Noen systemfunksjoner virker kanskje ikke. Hvis du mottar dette varselet, må du
frigjøre plass på det interne minnet for å få varsler om ny programvare som finnes.

Slik oppdaterer du enheten trådløst
Bruk programmet Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare
trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi
anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny
programvare, slik at du slipper utgiftene for datatrafikk.
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Slik nedlaster og installerer du en systemoppdatering
1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering.
4 Hvis en systemoppdatering er tilgjengelig, trykker du på Last ned for å laste

oppdateringen ned til enheten.
5 Når nedlastingen er fullført, trykker du på Fortsett og følger deretter instruksjonene

på skjermen for å fullføre installasjonen.

Etter at du har trykket på Fortsett, kan du planlegge når telefonen skal oppdateres.

Slik konfigurerer du automatisk installasjon
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering.
3 Trykk på  og deretter på Innstillinger, og velg et alternativ.

Slik oppdaterer du enheten ved bruk av en datamaskin
1 Bruk en USB-kabel for å koble enheten til datamaskinen.
2 Kontroller at skjermen på enheten ikke er låst og at USB-tilkoblingsmodusen på

enheten er satt til Överføre filer.
3 Åpne Xperia™ Companion hvis det ikke startes automatisk.
4 Kontroller at datamaskinen har tilgang til Internett.
5 Datamaskin: Hvis det oppdages en ny oppdatering til programvaren, vises det et

popup-vindu. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre de aktuelle
programvareoppdateringene.

Hvis du ikke har Xperia™ Companion-programvaren installert på den aktuelle datamaskinen,
må du koble enheten til datamaskinen og følge instruksjonene på skjermen. Kontroller at du
bruker USB-kabelen som ble levert sammen med enheten, og at den er koblet til enheten og
datamaskinen på riktig måte.

Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin

Xperia™ Companion
Xperia™ Companion er en programvaretjeneste som tilbyr en samling av verktøy og
apper du kan bruke når enheten kobles til en datamaskin. Med Xperia™ Companion kan
du:

• Oppdatere eller reparere enhetens programvare.
• Overføre innholdet ditt fra en gammel enhet ved bruk av Xperia™ Transfer.
• Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold på datamaskinen.
• Synkronisere multimedieinnhold – bilder, videoer, musikk og spillelister – mellom enheten

og datamaskinen.
• Bla gjennom filer på enheten.

Hvis du vil bruke Xperia™ Companion, trenger du en datamaskin med Internett-tilkobling
som kjører ett av følgende operativsystemer:

• Microsoft® Windows® 7 eller nyere
• Mac OS® X 10.11 eller nyere

Lær mer og last ned Xperia™ Companion for Windows fra
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ eller Xperia™ Companion for
Mac fra http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Behandle filer ved hjelp av en datamaskin
Koble enheten til en Windows®-datamaskin med en USB-kabeltilkobling for enkelt å
kunne overføre og behandle filer.

Når de to enhetene er sammenkoblet, kan du velge om du vil lade enheten, overføre filer
eller bruke den til MIDI-inndata. Datamaskinen din registrerer enheten når du velger
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tilkoblingsmodusen Överføre filer. Standard tilkoblingsmodus er alltid satt til å lade
denne enheten.

Med Xperia™ Companion får du tilgang til filsystemet på enheten din. Hvis du ikke har
installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til
datamaskinen.

Du må alltid bruke en USB-kabel som er beregnet for akkurat din Xperia™-modell, og du må
se til at den er helt tørr.

USB-tilkoblingsmodus
Du kan bruke tilkoblingsmodusen Överføre filer til å behandle filer og oppdatere
enhetsprogramvaren. Denne USB-modusen brukes med Microsoft® Windows®-
datamaskiner. Lading er aktivert som standard.

Ved bruk av å bruke enheten som MIDI-modus kan enheten fungere som MIDI-inndata
for musikkinstrumentapper.

Slik bytter du USB-tilkoblingsmodus
1 Koble en USB-kontakt til enheten.
2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på å lade denne enheten.
3 Trykk på Överføre filer eller å bruke enheten som MIDI slik du ønsker.

Lagring og minne
Enheten har flere ulike lagrings- og minnealternativer.

• Det interne minnet er på cirka 32 GB, og brukes til å lagre nedlastet eller overført innhold
samt personlige innstillinger og data. Noen eksempler på data som lagres i det interne
minnet er alarm-, volum- og språkinnstillinger, e-poster, bokmerker, kalenderhendelser,
bilder, videoer og musikk.

• Du kan bruke et uttakbart minnekort med en lagringskapasitet på opptil 128 GB for å få
mer lagringsplass. Mediefiler og noen apper, sammen med deres tilhørende data, kan
flyttes til denne minnetypen for å frigjøre intern lagringsplass. Noen apper som f.eks.
Kamera-appen, kan lagre data direkte på et minnekort.

• Det dynamiske minnet (RAM) er på cirka 2 GB, og kan ikke brukes som lagringsplass.
RAM brukes til å kjøre programmer og operativsystemet.

Du må kanskje kjøpe et minnekort separat.

Du kan lese mer om bruk av minne i Android-enheter ved å laste ned rapporten for enheten fra
www.sonymobile.com/cn/support/.

Forbedre minneytelse
Enhetens minne fylles som regel opp ved normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg,
eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

• Du bør prøve å alltid ha mer enn 500 MB ledig intern lagringskapasitet.
• Lukk apper som du ikke bruker.
• Slett hurtigbufferen for alle apper.
• Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
• Flytt apper til minnekortet hvis det interne lagringsstedet er fullt.
• Overfør bilder, videoer og musikk fra det interne minnet til minnekortet.
• Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra minnekortet, kan det hende at kortet må

formateres. Vær oppmerksom på at alt innhold på kortet blir slettet ved formatering.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du logge deg på som eieren, det vil si
primærbrukeren, for å kunne utføre bestemte handlinger, som for eksempel å overføre data til
minnekortet og formatere minnekortet.

Slik viser du minnestatusen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne.
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Slik viser du mengde fri og brukt RAM
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne.
3 Trykk på , og trykk deretter på Avansert > Minne.

Slik sletter du hurtigbufferminnet for alle appene
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne.
3 Trykk på Delt internlagring, og finn deretter og trykk på Bufrede data > OK.
4 Hvis et minnekort er satt inn, trykker du på Lagring > Delt internlagring.

Når du sletter hurtigbufferminnet, mister du ikke viktig informasjon eller innstillinger.

Slik flytter du mediefiler til minnekortet
1 Kontroller at det finnes et minnekort som er satt inn i enheten.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne > Overfør data.
4 Merk filene som skal overføres til minnekortet.
5 Trykk på Overfør.

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer.
3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på TVING AVSLUTNING > OK.

Slik formaterer du minnekortet
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lagring og minne.
3 Trykk på , trykk deretter på Avansert > Lagring > SD-kort > , trykk deretter på

Lagringsinnstillinger > Formatér > Slett og formatér.

Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar
sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på. Du kan lage en sikkerhetskopi ved å kopiere innholdet
til en datamaskin. Du finner mer informasjon under Behandle filer ved hjelp av en datamaskin
på siden 34.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold
Generelt bør bilder, videoer og annet personlig innhold ikke bare lagres på enhetens
internminne. Hvis enheten går tapt, stjeles eller blir ødelagt, kan det bli umulig å
gjenopprette data lagret på det interne minnet. Det anbefales å bruke Xperia™
Companion-programvaren til å lage sikkerhetskopier, som lagrer dataene trygt på en
ekstern enhet. Denne metoden anbefales spesielt hvis du oppdaterer enhetens
programvare til en nyere Android-versjon.

Xperia™-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting anbefales for å
sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne
appen kan du sikkerhetskopiere data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern
USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter.

Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere
data til en Google-server.

Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
Bruk Xperia™ Companion-programvaren til å sikkerhetskopiere data fra enheten til en
PC eller en Apple® Mac®-datamaskin. Du kan sikkerhetskopiere følgende typer data:

• Anropslister
• Tekstmeldinger
• Kalender
• Innstillinger
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• Mediefiler som musikk og videoer
• Fotoer og bilder

Slik sikkerhetskopierer du data ved hjelp av en datamaskin
1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB-

kabel.
2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble

startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for
å velge Överføre filer-modus på enheten.

3 Klikk på Sikkerhetskopi på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere data fra enheten.

Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler
enheten til datamaskinen.

Slik gjenoppretter du data med en datamaskin
1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB-

kabel.
2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble

startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for
å velge Överføre filer-modus på enheten.

3 Klikk på Gjenopprett på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
4 Velg en sikkerhetskopiert fil fra de lagrede sikkerhetskopiene, klikk deretter på

Neste og følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette data fra enheten din.

Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler
enheten til datamaskinen.

Sikkerhetskopiere data med Xperia™ sikkerhetskopiering og
gjenoppretting-appen
Med Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen kan du utføre en
sikkerhetskopiering på Internett eller en lokal sikkerhetskopiering av data. Du kan gjøre
dette manuelt eller slå på funksjonen for automatisk sikkerhetskopiering for å lagre data
jevnlig.

Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopiere
data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du
sikkerhetskopiere følgende typer data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern
USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter:

• kontakter
• samtaler
• anropsliste
• kalender
• e-postkontoer
• Wi-Fi-kontoer
• enhetsinnstillinger
• apper
• Xperia™ Home-oppsett
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Slik konfigurerer du den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen
1 Hvis du skal sikkerhetskopiere innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på

at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du
sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er aktivert og satt
inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må
du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.

2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
4 Trykk på Autosikkerh.kopiering under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett.
5 Trykk på på/av-bryteren for å aktivere den automatiske

sikkerhetskopieringsfunksjonen.
6 Velg hvor de sikkerhetskopierte filene skal lagres.
7 Hvis du vil, velg hvor ofte du vil sikkerhetskopiere, når den skal utføres og hvilke

data du ønsker å sikkerhetskopiere. Ellers utføres sikkerhetskopieringen i henhold
til standardinnstillingene.

8 Trykk på  for å lagre innstillingene.

Slik sikkerhetskopierer du innhold manuelt
1 Hvis du skal sikkerhetskopiere innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på

at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du
sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er satt inn riktig i
enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du
kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.

2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
4 Trykk på Mer under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett.
5 Trykk på Manuell sikkerhetskopiering og velg deretter målstedet du vil

sikkerhetskopiere til, og hvilke data du vil sikkerhetskopiere.
6 Trykk på Sikkerhetskopier.
7 Trykk på Fullfør når dataene er sikkerhetskopiert.

Slik redigerer du en sikkerhetskopifil
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
3 Trykk på Mer under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett.
4 Trykk Rediger sikkerhetskopifil og velg deretter en sikkerhetskopikilde og

datatypene du vil slette.
5 Trykk på Slett data.
6 Trykk på OK for å bekrefte.
7 Trykk Fullfør når dataene er slettet.

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopiert innhold
1 Hvis du skal gjenopprette innhold fra en USB-lagringsenhet, må du passe på at

lagringsenheten er koblet til enheten med USB-vertsadapteren. Hvis du skal
gjenopprette fra et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt skikkelig inn i
enheten. Hvis du gjenoppretter innhold fra Xperia-tjenesten for sikkerhetskopiering
og gjenoppretting, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen
din.

2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
4 Under Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett trykker du på Gjenopprett data,

og deretter velger du en gjenopprettingskilde og dataene som skal gjenopprettes.
5 Trykk på Gjenopprett data.
6 Trykk på Fullfør når innholdet er gjenopprettet.

Husk at endringer du gjør i data og innstillinger etter at du oppretter en sikkerhetskopi – f.eks.
nye apper du har installert – slettes under påfølgende gjenopprettinger.
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Sikkerhetskopiere data med Google-appen for sikkerhetskopiering og
gjenoppretting
Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere
data til en Google-server. Du kan også slå på den automatiske
gjenopprettingsfunksjonen for å gjenopprette appdata og -innstillinger når du installerer
en app på nytt.

Med denne appen kan du sikkerhetskopiere følgende typer data:

• apper
• bokmerker
• Wi-Fi-nettverk
• andre innstillinger

Slik sikkerhetskopierer du data til en Google™-konto
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
3 Under Google™-sikkerhetskopier og gjenopprett, trykker du på Sikkerhetskopier

dataene mine deretter på glidebryteren.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk gjenoppretting når du installerer en app
på nytt

1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.
3 Under Google™-sikkerhetskopier og gjenopprett trykker du på Auto-

gjenoppretting-glidebryteren.
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Internett og nettverk
Innstillinger for Internett og MMS
Du må ha en fungerende mobildataforbindelse med riktige innstillinger for Internett og
MMS (Multimedia Messaging Service) for å sende MMS-meldinger eller få tilgang til
Internett hvis det ikke er et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk. Her er noen tips:

• For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og MMS
forhåndsinstallert på enheten. Da kan du bruke Internett og sende MMS-meldinger
umiddelbart.

• Det er mulig å laste ned disse innstillingene via Wi-Fi.
• Du kan når som helst legge til, endre eller slette Internett- og MMS-innstillinger på

enheten manuelt. Hvis du endrer eller sletter en Internett- eller MMS-innstilling ved en
feiltakelse, kan du laste ned Internett- og MMS-innstillingene på nytt.

• Hvis du ikke får tilgang til Internett over mobilnettet, eller hvis MMS ikke fungerer selv om
Internett- og MMS-innstillingene er lastet ned til enheten din, kan du se feilsøkingstipsene
for enheten på www.sonymobile.com/support/ angående problemer med
nettverksdekning, mobildata og MMS.

• Hvis STAMINA-modus er aktivert for å spare strøm, blir all mobildatatrafikk satt på pause
når skjermen er slått av. Hvis dette fører til tilkoblingsproblemer, kan du prøve å angi at
noen apper og tjenester ikke skal settes på pause, eller deaktivere STAMINA-modus
midlertidig.

• Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan bare primærbrukeren (dvs. eieren) laste
ned innstillinger for Internett og meldinger fra menyen Innstillinger. De nedlastede
innstillingene gjelder imidlertid for alle som bruker enheten.

Slik laster du ned Internett og MMS-innstillinger
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Internett-innstillinger.
3 Trykk på GODTA. Når innstillingene er lastet ned, vises  på statuslinjen og

mobildata slås automatisk på.

Hvis innstillingene ikke kan lastes ned til enheten, må du kontrollere signalstyrken for
mobilnettet eller Wi-Fi-tilkoblingen. Flytt deg til et åpent område fritt for hindringer, eller gå bort
til et vindu og prøv på nytt.

Slik legger du til Internett- og MMS-innstillinger
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Mobilnett.
3 Trykk på Tilgangspunktnavn > .
4 Trykk på Navn, angi ønsket navn og trykk deretter på OK.
5 Trykk på APN-navn, angi navnet på tilkoblingspunktet og trykk deretter på OK.
6 Oppgi alle nødvendige opplysninger. Hvis du ikke vet hva slags informasjon

kreves, kan du kontakte nettoperatøren for å få flere detaljer.
7 Når du er ferdig, trykker du på  og deretter LAGRE.

Slik viser du nedlastede Internett- og MMS-innstillinger
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Mobilnett.
3 Trykk på Tilgangspunktnavn.
4 Trykk på et hvilket som helst tilgjengelig element for å vise flere detaljer.

Wi-Fi
Bruk Wi-Fi for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du
har koblet til et Wi-Fi-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste
gang nettverket er innenfor rekkevidde.

Enkelte Wi-Fi-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den
aktuelle Wi-Fi-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.
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Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk kan være åpne eller sikre:

• Åpne nettverk er angitt med  ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.
• Sikrede nettverk er angitt med  ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.

Enkelte Wi-Fi-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaster
nettverksnavnet (SSID). Hvis du vet nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Slik slår du Wi-Fi på eller av
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi.

Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi aktiveres.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Trykk på glidebryteren for å slå på Wi-Fi. Alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.
4 Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk. 

vises i statuslinjen når du er koblet til.

Trykk på  og deretter på Oppdater for å søke etter nye tilgjengelige nettverk. Hvis du ikke
kan koble til et Wi-Fi-nettverk, kan du se de aktuelle feilsøkingstipsene for enheten på
www.sonymobile.com/support/.

Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk manuelt
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Rull ned og trykk på  på slutten av elementene som er oppført.
4 Skriv inn Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.
5 Trykk på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.
6 Angi et passord om nødvendig.
7 Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, trykker du

på Avanserte alternativer og redigerer alternativene slik du ønsker.
8 Trykk på LAGRE.

Kontakt administratoren for Wi-Fi-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

Øke signalstyrken for Wi-Fi

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:
• Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
• Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
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• Ikke dekk til Wi-Fi-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger
Når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i
nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle
deg når et åpent Wi-Fi-nettverk registreres.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Wi-Fi-nettverksvarsler
1 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
4 Trykk på  og deretter på Varsling om nettverk-glidebryteren.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi-nettverk
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Trykk på Wi-Fi-nettverket som du er koblet til. Detaljert nettverksinformasjon vises.

Slik legger du til en hvileinnstilling for Wi-Fi
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Trykk på  og deretter på La Wi-Fi være på i dvalemodus.
4 Velg et alternativ.

Slik finner du MAC-adressen til enheten
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Trykk på . MAC-adresse vises i listen.

WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard for trådløse nettverk som hjelper deg å
opprette sikre trådløse nettilkoblinger. Med WPS kan du enkelt konfigurere WPA-
kryptering (Wi-Fi Protected Access®) for å sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til
nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.

Bruk en av disse metodene for å aktivere WPS:

• Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en WPS-støttet enhet, f.eks. en
ruter.

• PIN-kodemetode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den
WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
4 Trykk på  og Flere funksjoner > Knapp for automatisk WPS-levering, og trykk

deretter på WPS-knappen på den WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for WPS
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Wi-Fi.
3 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
4 Trykk på  > Flere funksjoner > Skriv inn WPS-kode.
5 På den WPS-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.

Dele mobildatatilkoblingen
Du kan dele mobildatatilkoblingen med andre enheter på mange måter:
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• USB-tilknytning – del mobildatatilkoblingen med en enkelt datamaskin ved hjelp av en
USB-kabel.

• Bluetooth®-tilknytning – del mobildatatilkoblingen med opptil fire andre enheter via
Bluetooth®.

• Flyttbar hotspot – del mobildatatilkoblingen samtidig med opptil 10 andre enheter via Wi-
Fi, inkludert enheter som støtter WPS-teknologi.

Slik deler du datatilkoblingen ved hjelp av en USB-kabel
1 Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med

enheten.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.
4 Trykk på USB-tilknytning-glidebryteren, og trykk deretter på OK hvis du blir bedt

om det.  vises i statuslinjen etter at du er tilkoblet.
5 Hvis du ikke lenger ønsker å dele datatilkoblingen, trykker du på USB-tilknytning-

glidebryteren eller kobler fra USB-kabelen.

Enhetens datatilkobling og SD-kort kan ikke deles samtidig via en USB-kabel.

Slik deler du mobildatatilkoblingen med en annen Bluetooth®-enhet
1 Kontroller at enheten og den andre Bluetooth®-enheten er paret og at mobil

datatrafikk er aktivert på enheten din.
2 Enheten din: På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt og

trykk deretter på Bluetooth-tilknytning-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
4 Bluetooth®-enheten: Konfigurere enheten slik at den har nettverkstilkobling via

Bluetooth®. Hvis enheten er en datamaskin, se du se de aktuelle instruksjonene
for å fullføre oppsettet. Hvis enheten kjører Android™-operativsystemet, trykker du
på innstillingsikonet ved siden av navnet på enheten den er paret med, under
Innstillinger > Bluetooth > Sammenkoblede enheter. Deretter merker du av for
Internett-tilgang.

5 Enheten din: Vent til  vises på statuslinjen. Oppsettet er ferdig når den vises.
6 Trykk på Bluetooth-tilknytning-glidebryteren igjen for å deaktivere funksjonen.

Bluetooth-tilknytning-funksjonen slås av hver gang du slår av enheten eller slår av Bluetooth®-
funksjonen.

Slik bruker du enheten som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.
3 Trykk på Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt.
4 Skriv inn Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.
5 Trykk på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om

nødvendig.
6 Trykk på LAGRE.
7 Trykk på  og deretter på Flyttbart tilkoblingspunkt-glidebryteren for å aktivere

funksjonen.
8 Hvis du blir bedt om det, trykker du på OK for å bekrefte.  vises i statuslinjen når

flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt er aktiv.
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Slik lar du en WPS-støttet enhet bruke mobildatatilkoblingen din
1 Kontroller at enheten din fungerer som flyttbar hotspot.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt >

Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt.
4 Under Konfigurer tilkoblingspunkt kontrollerer du at den flyttbare hotspoten er

sikret med et passord.
5 Aktiv Synlig hvis det er deaktivert.
6 Trykk på Knapp for automatisk WPS-levering og følg de relevante instruksjonene.

Alternativt kan du trykke på  > Skriv inn WPS-kode og angi PIN-koden som
vises på den WPS-støttede enheten.

Slik endrer du navn på eller sikrer det flyttbare tilkoblingspunktet ditt
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.
3 Trykk på Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt.
4 Skriv inn Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.
5 Trykk på Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.
6 Angi et passord om nødvendig.
7 Trykk på LAGRE.
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Synkronisere data på enheten
Synkronisere med Internett-kontoer
Synkroniser enheten med kontakter, e-post, kalenderoppføringer og annen informasjon
fra Internett-kontoer, for eksempel e-postkontoer som Gmail™ og Exchange ActiveSync,
Facebook™ og Flickr™. Du kan synkronisere data automatisk for slike kontoer ved å
aktivere funksjonen for automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere hver konto
manuelt.

Slik konfigurerer du en Internett-konto for synkronisering
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Trykk på Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Legg til konto, og velg

deretter kontoen du vil legge til.
3 Følg instruksjonene for å opprette eller logge på en konto.

Slik synkroniserer du manuelt med en Internett-konto
1 På Startskjerm trykker du på  > Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
2 Trykk på navnet for kontoen som skal synkroniseres. En liste med elementene

som kan synkroniseres med kontoen, vises.
3 Trykk på glidebryteren ved siden av elementet du vil synkronisere.

Slik fjerner du en Internett-konto
1 På Startskjerm trykker du på  > Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
2 Velg kontotypen, og trykk deretter på kontoen som du vil fjerne.
3 Trykk på  og deretter på Fjern konto.
4 Trykk på FJERN KONTO en gang til for å bekrefte.
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Grunnleggende innstillinger
Slik får du tilgang til innstillinger
Du kan vise og endre enhetsinnstillingene fra menyen Innstilinger. Menyen Innstillinger er
tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginnstillingspanelet.

Slik åpner du menyen for enhetsinnstillinger fra appskjermen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger.

Slik viser du informasjon om enheten din
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Om telefonen.

Slik aktiverer du skjermen ved bruke modusen Ta hurtig for å våkne
1 Kontroller at modusen Ta hurtig for å våkne er slått på. Aktiver skjermen ved å ta

hurtig på Innstillinger > Skjerm, og dra deretter glidebryteren Trykk for å aktivere
mot høyre.

2 Ta to ganger på skjermen.

Åpne innstillingspanelet
• Bruk to fingre og dra statuslinjen nedover.

Slik slår du på lykten.
1 Dra statuslinjen nedover med to fingre.
2 Trykk på .

Slik velger du hvilke innstillinger som skal vises på hurtiginnstillingspanelet
1 Bruk to fingre til å dra statuslinjen helt ned, og trykk deretter på Rediger.
2 I delen nederst på skjermen berører du og holder ikonet for hurtiginnstillingen som

du ønsker å legge til. Deretter drar du det til den øvre delen av skjermen.

Slik omorganiserer du hurtiginnstillingspanelet
1 Dra statuslinjen helt ned og trykk deretter på Rediger.
2 Berør og hold et ikon, og flytt det deretter til ønsket sted.

Voluminnstillinger
Du kan justere ringetonevolumet for innkommende anrop og varsler, samt for musikk- og
videoavspilling.

Slik justerer du ringetonevolumet med volumtasten
• Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik justerer du medieavspillingsvolumet med volumtasten
• Når du spiller av musikk eller ser på en video, trykker du volumtasten opp eller ned

når skjermen er låst.

Slik slår du på vibreringsmodus
• Skyv volumtasten nedover eller oppover til  vises.
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Slik justerer du volumnivåene
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd.
3 Dra volumglidebryterne til de ønskede posisjonene.

Du kan også trykke volumtasten opp eller ned og trykke på  for å justere volumnivåene for
ringetone, medieavspilling eller alarm hver for seg.

Slik angir du at enheten skal vibrere ved innkommende anrop
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd.
3 Trykk på Vibrer også for anrop-glidebryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en ringetone
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Ringetone.
3 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på  og velg en musikkfil som er lagret på

enheten.
4 Trykk på Utført for å bekrefte.

Slik velger du varsellyden
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Varsellyd.
3 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på  og velg en musikkfil som er lagret på

enheten.
4 Trykk på Utført for å bekrefte.

Noen apper har egne spesifikke varselslyder som kan velges fra appinnstillingene.

Slik aktiverer du tastetoner
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Andre lyder.
3 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike tastetonene etter

ønske.

Ikke forstyrr-modus
Enheten kan stilles inn på Ikke forstyrr-modus og bestemme hvor lenge enheten skal
være i Ikke forstyrr-modus manuelt. Enheten kan også forhåndsinnstilles til når enheten
skal være i Ikke forstyrr-modus automatisk.

Slik aktiverer du Ikke forstyrr-modus
1 Bruk to fingre til å dra statuslinjen helt ned for å åpne hurtiginnstillingspanelet.
2 Finn og trykk på .
3 Velg et alternativ, og trykk deretter på Utført.

Slik veksler du raskt mellom Ikke forstyrr-modus, vibreringsmodus og lydmodus
1 Trykk volumtasten opp eller ned til ,  eller  vises.
2 Trykk på ,  eller  for å veksle raskt mellom vibrasjons-/lydmodus. Hvis du vil

aktivere Ikke forstyrr-modus, trykker du ned på volumtasten mens du er i
vibrasjonsmodus.
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Slik planlegger du tidsintervaller for Ikke forstyrr-modus
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > «Ikke forstyrr» > Automatiske regler.
3 Velg tidspunktet eller hendelsen for å planlegge Ikke forstyrr-modus, eller legg til

en ny regel.
4 Skriv inn ønsket navn på regelen, og trykk deretter på OK
5 Finn og trykk på Dager og merk av i avmerkingsboksene for de relevante dagene.

Deretter trykker du på Utført.
6 Angi starttidspunktet ved å trykke på Starttidspunkt og velge en verdi, og trykk

deretter på OK.
7 Angi sluttidspunktet ved å trykke på Sluttidspunkt og velge en verdi, og trykk

deretter på OK. Enheten forblir i Ikke forstyrr-modus i det valgte tidsintervallet.

Angi unntak for Ikke forstyrr-modus
Du kan velge hvilke varseltyper som kan bruke lydsignaler i Ikke forstyrr-modus, og du
kan fitrere unntak basert på hvem varslene kommer fra. De vanligste typene unntak
omfatter:

• Hendelser og påminnelser
• Anrop
• Meldinger
• Alarmer

Slik kobler du unntak med bestemte typer kontakter
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Ikke forstyrr > Bare prioritert tillatt.
3 Trykk på Anrop eller Meldinger.
4 Velg et alternativ.

Skjerminnstillinger

Slik justerer du lysstyrken på skjermen manuelt uavhengig av lysforhold
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm, og trykk på Lysstyrke som kan tilpasses-

glidebryteren for å deaktivere denne funksjonen, hvis den ikke allerede er det.
3 Trykk på Lysstyrkenivå.
4 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

Batteriet kan vare lenger hvis du reduserer lysstyrkenivået.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vibrering ved berøring
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Andre lyder.
3 Trykk på Vibrer ved trykk-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm > Hvilemodus.
3 Velg et alternativ.

Hvis du vil slå av skjermen raskt, trykker du raskt på strømknappen .

Slik justerer du skriftstørrelsen
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm > Skriftstørrelse.
3 Velg det foretrukne valget.
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Slik justerer du skjermstørrelsen
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm > Skjermstørrelse.
3 Dra glidebryteren for å velge ønsket alternativ.

Slik justerer du hvitbalansen for skjermen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm > Hvitbalanse.
3 Dra glidebryterne til ønsket posisjon for å justere hvitbalansen.

Hvis du vil tilbakestille innstillingene for hvitbalanse tilbake til standardinnstillingene, trykker du
på > Standardverdier.

Smart kontroll av bakgrunnslys
Smart kontroll av bakgrunnslys holder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden.
Så snart du legger ned enheten, blir skjermen slått av i henhold til innstillingene for
hvilemodus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen for smart bakgrunnsbelysning
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Skjerm > Smart bakgrunnsbelysning.
3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hanskemodus
I hanskemodus kan du bruke hansker og likevel navigere skjermen på enheten. Når du
bruker hanskemodus, vises en markørring på det området av skjermen der det
registreres en berøring.

Slik aktiverer du hanskemodus
1 Gå til Startskjerm og ta hurtig på  > Innstillinger > Skjerm > Hanskemodus.
2 Trykk på glidebryteren for å aktivere denne funksjonen.

Følsomheten avhenger av størrelsen på kontaktområdet på skjermen fra fingeren med hanske
som du navigerer skjermen med.

Skjermfesting
Bruk skjermfesting for å angi at enheten bare skal vise skjermen for en bestemt app. Hvis
du for eksempel spiller et spill og tilfeldig berører Hjem-navigasjonstasten, forhindrer
funksjonen for skjermfesting at den aktive spillappskjermen minimeres. Du kan også
bruke denne funksjonen hvis du låner enheten bort til en annen person, slik at
vedkommende bare får tilgang til én app. Du kan for eksempel låne bort enheten til noen
som ønsker å ringe, og feste skjermen til kameraappen slik at personen ikke får tilgang til
apper som for eksempel e-post.

Skjermfesting er ikke en sikkerhetsfunksjon og forhindrer ikke at andre brukere kan oppheve
skjermfestingen og få tilgang til enheten. For å beskytte dataene bør du angi at enheten ber
om PIN-kode, passord eller mønster for skjermlåsing før skjermfestingen kan oppheves.

Aktivere eller deaktivere skjermfesting
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermfesting.
3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
4 Hvis du har aktivert skjermfesting, kan du trykke på Lås enheten under løsning av

apper-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere denne ekstra
sikkerhetsfunksjonen, etter ønske.

Det er ikke nødvendig å ha et mønster, en PIN-kode eller et passord for at skjermfesting skal
fungere.
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Slik fester du en skjerm
1 Kontroller at skjermfesting er aktivert på enheten.
2 Åpne en app og gå til skjermen du vil feste.
3 Trykk på .
4 Hvis du vil vise skjermfestingsikonet , sveiper du oppover.
5 Trykk på .
6 I vinduet som vises, trykker du på Skjønner.

Slik løsner du en skjerm
• På den festede skjermen berør du og holder nede  til skjermen er løsnet.

Hvis du valgte et sikkerhetsalternativ da du aktiverte skjermfestingsfunksjonen, må du angi
mønsteret, PIN-koden eller passordet for å låse opp enheten før du kan løsne skjermen igjen.

Programinnstillinger
Noen programmer spør om tillatelser etter at du begynner å bruke dem. Du kan tillate
eller avslå tillatelsene enkeltvis for hver app, enten i innstillingsmenyen eller i dialogen for
å bekrefte tillatelser. Kravene til tillatelse er avhengig av appens utforming.

Tillate eller avslå tillatelser
Du kan velge om du vil tillate eller avslå tillatelser når dialogen vises. Hvis du har bruke en
annen Android-versjon tidligere, vil det allerede finnes de fleste nødvendige tillatelsene.

Slik tillater du en tillatelse
1 Ta hurtig på Tillat for å tillate en tillatelse.
2 Når bekreft dialog vises andre gang, kan du velge Ikke spør igjen-valget om du

ønsker.
3 En dialog forklarer også hvorfor appen krever tillatelse og hva den spesifikt brukes

til. Ta hurtig på OK for å avvise dialogen.

Slik avslår du en tillatelse
• Ta hurtig på Ikke tillat når dialogen vises for å avslå en tillatelse.

Noen apper kan fremdeles bruke selv om du har avslått tillatelse.

Kritiske tillatelser
Noen tillatelser er obligatoriske for at appene skal fungere som tiltenkt. Dialogen gir
beskjed om dette i slike tilfeller.

Slik konfigurerer du apper
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer > .
3 Velg et konfigurasjonsalternativ, f.eks. Apptillatelser, velg deretter en app som skal

konfigureres.

Slik tillater du kritiske rettigheter
1 Trykk på Fortsett > INFO OM APP > Rettigheter for å tillate en rettighet.
2 Finn den kritiske rettigheten som du trenger.
3 Trykk på glidebryteren.

Tillate eller avslå automatisk oppdatering av apper
Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du
blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For
å unngå mulige høye dataoverføringskostander kan du deaktivere automatiske
oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må
deaktivere automatisk oppdatering både i Play Store™-appen og i What’s New-appen
(hvis den er tilgjengelig) for å unngå automatisk oppdatering av apper.
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Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i Play Butikk
1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
2 Trykk på , og trykk deretter på Innstillinger > Oppdater apper automatisk.
3 Velg det foretrukne valget.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i What’s New
1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
2 Trykk på , og trykk deretter på Innstillinger > Oppdater apper automatisk.
3 Velg det foretrukne valget.

Programtilkobling
Enheten kan bestemme standard app som skal håndtere en bestemt nettkobling. Dette
betyr at hvis en koblingen er angitt, trenger du ikke å velge en app hver gang du åpner
en kobling. Standard app kan endres når som helst.

Slik håndterer du app-koblinger fra Innstillinger-menyen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Apper.
3 Trykk på  og finn Åpning av linker.
4 Velg en app og juster innstillingene slik du ønsker.

Tilbakestille apper
Du kan tilbakestille en app eller fjerne appdata hvis appen slutter å reagere eller
forårsaker problemer med enheten.

Slik tilbakestiller du app-preferanser
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer.
3 Trykk på , og trykk deretter på Tilbakestill app-innstillingene > Tilbakestill

apper.

Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

Slik fjerner du appdata
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer.
3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på Lagring > FJERN DATA > OK.

Når du fjerner appdata, blir data for den valgte appen slettet permanent fra enheten. Valget for
å slette data til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik sletter du hurtigbufferen til en app
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer.
3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på Lagring > FJERN HURTIGLAGER.

Valget om å slette hurtigbufferen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik fjerner du standardinnstillingene for apper
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Programmer.
3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på Åpne som standard > FJERN

STANDARDVALG.

Valget om å slette standardinnstillingen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.
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Forbedre lydkvaliteten
Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere de enkelte lydinnstillingene som equalizer
og surround-lyd manuelt. Dynamisk normalisering kan aktiveres for å minimere
volumforskjellene mellom sanger og videoer. Du kan også forbedre kvaliteten på
komprimerte musikkfiler til en kvalitet nært høyoppløselig lyd når du bruker en
hodetelefon med ledninger.

Slik forbedrer du lyden automatisk
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.
3 Aktiver ClearAudio+-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.
3 Hvis ClearAudio+-funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å

deaktivere den.
4 Trykk på Lydeffekter > Equalizer.
5 Dra frekvensbåndknappene opp eller ned for å justere lydinnstillingene.

Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på
talekommunikasjonsapper. Lydkvaliteten til stemmesamtaler endres for eksempel ikke.

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.
3 Hvis DSEE HX-funksjonen er aktivert, deaktiverer du den ved å trykke på

glidebryteren.
4 Aktiver Dynamisk normalisering-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.
3 Aktiver DSEE HX-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hodetelefoner med ledning som støtter
høyoppløselig lyd.
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Slik skriver du inn tekst
Slik tilpasser du skjermtastaturet
Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, kan du åpne innstillinger for tastatur og
annen tekstskriving. Her kan du blant annet angi alternativer for skrivespråk,
tekstforutsigelse og -korrigering. Du kan få ordforslag for ett språk om gangen ved å
deaktivere Smartfunksjonen for språk.

Tastaturet kan bruke data fra meldinger og andre apper for å lære din skrivestil. Det
finnes også en konfigurasjonsveiviser som hjelper deg med å gå gjennom de viktigste
innstillingene, slik at du kommer i gang raskere. Du kan velge å bruke andre tastaturer og
bytte mellom tastaturer. Du kan for eksempel velge Xperia™ kinesisk tastatur eller
Xperia™ japansk tastatur.

Slik får du tilgang til skjermtastaturet
1 Ta hurtig på  mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
2 Ta hurtig på , ta deretter hurtig på Tastaturinnstillinger, og endre deretter

innstillingene etter ønske.
3 For å legge til en skriftspråk for tekstskriving tar du hurtig på Skriftspråk og merker

av i de aktuelle avmerkingsboksene.
4 Ta hurtig på OK for å bekrefte.

Slik endrer du innstillingene for ordforslag
1 Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
2 Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på Tastaturinnstillinger > Ordforslag.
3 Velg et alternativ.

Slik velger du et annet tastatur
1 Når du angir tekst ved bruk av skjermtastaturet, trykker du på  nederst til høyre

på skjermen.
2 Velg et alternativ.

Slik endrer du skrivespråket ved hjelp av skjermtastaturet

Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis du har lagt til flere enn ett inndataspråk og
smartfunksjonen for språk er slått av, eller hvis språkene du har valgt, omfatter ikke-romanske
språk.

• Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, tar du hurtig på skrivespråkikonet
for å bygge mellom de valgte skrivespråkene. Ta for eksempel hurtig på  til de
ønskede skrivespråkene vises.

Slik endrer du innstillingene for å bruke skrivestilen din
1 Trykk mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
2 Trykk  og dertter Tastaturinnstillinger > Bruk min skrivestil, og foreta et valg.

Slik aktiverer eller deaktiverer du smart språkgjenkjenning

Smart språkgjenkjenning er bare tilgjengelig for det latinske alfabetet.

1 Når skjermtastaturet er åpent, trykker du på .
2 Trykk på  og deretter Tastaturinnstillinger.
3 Trykk på Skriftspråk og merk av avmerkingsboksene for språkene du vil bruke.
4 Trykk på Smart språkgjenkjenning-glidebryteren.

Slik velger du et tastaturoppsett

Tastaturoppsett for skjermtastaturet vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle språk. Du kan
velge ulike tastaturoppsett for hvert skrivespråk.
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1 Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.
2 Ta hurtig på  og deretter på Tastaturinnstillinger.
3 Ta hurtig på Skriftspråk, og ta deretter hurtig på  ved siden av et skrivespråk.
4 Velg et tastaturoppsett.
5 Ta hurtig på OK for å bekrefte.
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Anrop
Telefonsamtaler

Du kan ringe ved å slå telefonnummeret manuelt ved å trykke på et nummer som er
lagret i kontaktlisten, eller ved å trykke på telefonnummeret i anropslisten. Du kan også
bruke funksjonen for smartringing for å finne nummer raskt fra kontaktlisten og
anropslogger ved å angi en del av et kontaktnummer eller -navn, og velge fra forslagene
som vises. Hvis du vil foreta et videoanrop, kan du bruke Hangouts™-appen for
direktemeldinger og videochat på enheten.

1 Vis flere valg

2 Slett nummer

3 Ringetastatur

4 Oppringingsknapp

Slik åpner du ringetastaturet
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på .
3 Hvis ringetastaturet ikke vises, trykker du på .

Slik ringer du et telefonnummer
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på .
3 Hvis anropslisten vises, trykker du på  for å vise ringetastaturet.
4 Tast inn telefonnummeret, og trykk på .

Hvis du vil slette et nummer du har angitt ved en feil, trykker du på .

Slik ringer du med funksjonen for smartringing
1 Åpne ringetastaturet.
2 Skriv inn bokstaver eller tall som samsvarer med kontakten du vil ringe til. Etter

hvert som du taster inn hver bokstav eller tall, vises en liste som samsvarer med
søket ditt.

3 Ta hurtig på kontakten du vil ringe.

Slik ringer du til utlandet
1 Åpne ringetastaturet.
2 Berør og hold 0 til det vises et +-tegn.
3 Tast inn landsnummeret, retningsnummeret (uten innledende nuller) og

telefonnummeret, og ta deretter hurtig på .
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Slik legger du til et direktenummer på startskjermen
1 Hold fingeren på et tomt område av Startskjerm til enheten begynner å vibrere og

tilpasningsmenyen vises.
2 I tilpasningsmenyen trykker du på Moduler > Snarveier.
3 Bla gjennom listen over apper, og velg Direkte oppringing.
4 Velg kontakten og nummeret som du ønsker å bruke som direktenummer.

Vise eller skjule telefonnummeret
Du kan velge om du vil vise eller skjule telefonnummeret ditt på anropsmottakernes
enheter.

Slik viser eller skjuler du telefonnummeret under utgående anrop
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Flere innstillinger > Anroper-ID, og velg

et alternativ.

Det er ikke sikkert dette alternativet tilbys av alle operatører.

Slik begrenser du anrop
Du kan blokkere alle eller visse kategorier av innkommende og utgående anrop. Hvis du
har mottatt en PIN2-kode fra tjenesteleverandøren, kan du også bruke en liste over faste
numre (Fixed Dialling Numbers - FDN) til å begrense utgående anrop. Hvis abonnementet
ditt omfatter en mobilsvartjeneste, kan du sende alle innkommende anrop fra en bestemt
kontakt direkte til mobilsvar. Hvis du ønsker å blokkere et bestemt nummer, kan du gå til
Google Play™ og laste ned apper som støtter denne funksjonen.

FDN støttes ikke av alle nettoperatører. Kontakt nettoperatøren for å kontrollere om SIM-kortet
ditt eller nettjenesten støtter denne funksjonen.

Slik blokkerer du innkommende eller utgående anrop
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Anrop.
3 Trykk på Anropssperring og velg et alternativ.
4 Skriv inn passordet og trykk på Slå på.

Når du bruker anropsblokkering for første gang, må du taste inn et passord. Deretter må du
bruke samme passord dersom du vil redigere innstillingene for anropsblokkering.

Slik aktiverer eller deaktiverer du faste numre
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Anrop > Faste numre.
3 Trykk på Slå på faste nummer eller Slå av faste nummer.
4 Skriv inn PIN2-koden, og trykk på OK.

Slik får du tilgang til listen over godkjente anropsmottakere
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Anrop.
3 Trykk på Faste numre > Faste numre.

Slik endrer du PIN2-koden for SIM-kortet
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Anrop.
3 Trykk på Faste numre > Endre PIN2.
4 Skriv inn den gamle PIN2-koden for SIM-kortet, og trykk på OK.
5 Skriv inn den nye PIN2-koden for SIM-kortet, og trykk på OK.
6 Bekreft den nye PIN2-koden, og trykk på OK.
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Slik sender du innkommende anrop fra en bestemt kontakt direkte til mobilsvar
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på .
3 Velg ønsket kontakt.
4 Trykk på  > .
5 Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Alle anrop til mobilsvar.
6 Trykk på LAGRE.
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Kontakter
Slik legger du til og redigerer kontakter

Slik legger du til en kontakt
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på .
3 Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer, og du legger

til en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge kontakten til i.
Alternativt kan du ta hurtig på Telefonkontakt hvis du bare vil bruke og lagre
denne kontakten på enheten.

4 Skriv inn eller velg ønsket informasjon for kontakten.
5 Når du er ferdig, trykker du på LAGRE.

Når du har lagret en kontakt til en konto, vises denne kontoen som standardkonto for lagring
neste gang du legger til en kontakt. Hvis du vil endre hvilken konto en kontakt lagres til, må du
opprette kontakten på nytt og lagre den til riktig konto.

Hvis du legger til et plusstegn og landsnummeret foran et kontakttelefonnummer, trenger du
ikke å redigere nummeret når du ringer fra utlandet.

Slik redigerer du en kontakt
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
3 Rediger den ønskede informasjonen.
4 Når du er ferdig, trykker du på LAGRE.

Enkelte synkroniseringstjenester tillater ikke redigering av kontaktdetaljer.

Slik legger du til et bilde til en kontakt
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
3 Trykk på , velg en metode for å legge til kontaktbildet, og rediger det etter

ønske.
4 Når du har lagt til bildet, trykker du på LAGRE.

Du kan også legge til et bilde til en kontakt fra Album-appen. Hvis du ønsker å legge til et
bilde som er lagret på en Internett-konto, må du laste ned bildet først.

Slik tilpasser du ringetonen for en kontakt
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
3 Trykk på  > Angi ringetone.
4 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på  for å velge en musikkfil som er lagret på

enheten, og trykk deretter på FERDIG.
5 Trykk på LAGRE.

Slik sender du alle anrop til mobilsvar for en kontakt
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
3 Trykk på , og merk deretter av for Alle anrop til mobilsvar.
4 Når du er ferdig, trykker du på LAGRE.
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Slik blokkerer du et telefonnummer
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på  og deretter på Blokker numre.
3 Trykk på Legg til et nummer, og tast deretter inn telefonnummeret du vil blokkere

anrop og tekstmeldinger fra.
4 Trykk på BLOKKÉR.

Slik sletter du kontakter
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Berør og hold nede den kontakten du vil slette.
3 Hvis du vil slette flere eller alle kontakter, merker du av for kontaktene du vil slette.
4 Trykk på  og deretter på Slett kontakt.
5 Trykk på SLETT for å bekrefte.

Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på MEG og deretter på .
3 Skriv inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.
4 Når du er ferdig, trykker du på LAGRE.

Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding
1 På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
2 Trykk på ikonet ved siden av telefonnummeret, og trykk deretter på LAGRE.
3 Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på Opprett ny kontakt.
4 Rediger kontaktopplysningene, og trykk på LAGRE.

Slik overfører du kontakter
Det finnes flere måter å overføre kontakter til den nye enheten på. Du kan synkronisere
kontakter fra en Internett-konto, eller importere kontakter direkte fra en annen enhet.

Slik overfører du kontakter ved bruk av en Internett-konto
Hvis du synkroniserer kontaktene i den gamle enheten eller datamaskinen med en
Internett-konto, for eksempel Google Sync™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®,
kan du overføre kontaktene til den nye enheten ved bruk av denne kontoen.

Slik synkroniserer du kontakter på den nye enheten din med en synkroniseringskonto
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på  og deretter på Administrer kontoer.
3 Velg kontoen du vil synkronisere kontaktene med, og trykk deretter på  >

Synkroniser nå.

Du må logge deg på den aktuelle synkroniseringskontoen før du kan synkronisere kontaktene
dine med den.

Andre fremgangsmåter for overføring av kontakter
Du kan overføre kontakter fra den gamle til den nye enheten på flere andre måter. Du kan
f.eks. kopiere kontakter til et minnekort, bruke Bluetooth®-teknologi eller lagre kontakter
på et SIM-kort. Se den aktuelle brukerhåndboken for mer detaljert informasjon om
overføring av kontakter fra den gamle enheten.
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Slik importerer du kontakter fra et minnekort
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på  og deretter på Importering/eksportering > Import fra SD-kort eller

intern lagring (VCF-fil).
3 Velg hvor du vil lagre kontaktene.
4 Trykk på SD-kort.
5 Velg filene du vil importere, ved å trykke på dem.

Slik importerer du kontakter ved hjelp av Bluetooth®-teknologi
1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert og at enheten er angitt som synlig.
2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen

nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
3 Ta hurtig på Godta for å begynne filoverføringen.
4 Dra statuslinjen nedover. Når overføringen er fullført, tar du hurtig på varselet.
5 Ta hurtig på den mottatte filen, og velg hvor du vil lagre kontaktene.

Slik importerer du kontakter fra et SIM-kort

Når du overfører kontakter til eller fra et SIM-kort, kan det hende at noen av dem blir duplisert.
Du finner informasjon om hvordan du kan løse dette, i Slik unngår du duplikatoppføringer i
Kontakter-appen på siden 60.

1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på , og trykk deretter på Importering/eksportering > Importer fra SIM-

kort.
3 Velg hvor du vil lagre kontaktene.
4 Velg kontaktene du vil importere. Finn og trykk på kontakten for å importere en

individuell kontakt. Trykk på  og deretter Importer alle for å importere alle
kontakter.

Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen
Du kan få duplikatoppføringer i Kontakter-appen dersom kontaktene synkroniseres med
en ny konto eller kontaktinformasjon importeres på en annen måte. I så fall kan du koble
sammen to kontakter til én oppføring. Hvis du kobler sammen oppføringer ved en
feiltakelse, kan du splitte dem igjen senere.

Slik kobler du sammen kontakter
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk og hold kontakten du vil koble sammen med en annen kontakt.
3 Merk av for kontakten du vil koble den første kontakten sammen med.
4 Trykk på  og deretter på Knytt sammen. Informasjonen fra den første kontakten

legges til den andre kontakten, og de tilkoblede kontaktene vises som én kontakt i
kontaktlisten.

5 Trykk på Knytt sammen for å bekrefte.

Slik deler du koblede kontakter
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på .
2 Trykk på den sammenkoblede kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
3 Trykk på  og deretter på Del opp.
4 Trykk på Del opp for å bekrefte.

60

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.



E-post
Konfigurere e-post
Bruk e-postappen på enheten til å sende og motta e-postmeldinger via e-postkontoene
dine. Du kan ha én eller flere e-postkontoer samtidig, inkludert bedriftsbaserte Microsoft
Exchange ActiveSync-kontoer.

Slik konfigurerer du en e-postkonto
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på E-post.
3 Følg instruksjonene som vises på skjermen, for å fullføre oppsettet.

Ved noen e-posttjenester kan det være nødvendig å kontakte leverandøren av e-posttjenesten
for å få informasjon om detaljerte innstillinger i forbindelse med e-postkontoen.

Slik legger du til en ekstra e-postkonto
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på E-post.
3 Trykk på , og trykk deretter på Innstillinger > Legg til konto.
4 Følg anvisningene på skjermen. Hvis innstillingene for e-postkontoen ikke kan

lastes ned automatisk, fullfører du konfigurasjonen manuelt.
5 Når du er ferdig, trykker du på NESTE.
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Musikk og FM-radio
Overføre musikk til enheten
Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på flere måter:

• Du kan overføre filer mellom enheten og en datamaskin via den medfølgende USB-
kabelen. Etter at du er tilkoblet velger du Överføre filer på enheten og kopierer og limer
inn eller drar og slipper filene ved bruk av datamaskinen. Se Behandle filer ved hjelp av
en datamaskin på siden 34.

• Du kan bruke Xperia™ Companion-programvaren til å overføre dine mediefiler mellom
datamaskinen og enheten. Lær mer og last ned Xperia™ Companion for Windows fra
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ eller Xperia™ Companion for
Mac fra http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater. Hvis du ønsker mer
informasjon om støttede filformater og bruk av multimediefiler (lyd, bilde og video), kan du
laste ned rapporten for enheten din påwww.sonymobile.com/support/.
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Kamera
Ta bilder og spille inn videoer

1 Frontkameralinse

2 Velg opptaksmodus

3 Bytt mellom front- og hovedkamera

4 Zoom inn eller ut

5 Kameratast – Aktiver kameraet / ta bilder / spill inn videoer

6 Vis bilder og videoer

7 Lagre sted

8 Slik tar du bilder og spiller inn videoer

9 Gå ett trinn tilbake, eller avslutt kameraet

10 Innstillinger for opptaksmodus

11 Blitsinnstillinger

Slik tar du et bilde fra låseskjermen

1 Du aktiverer skjermen ved å trykke raskt på strømknappen .
2 Du aktiverer kameraet ved å berøre og holde nede  og deretter sveipe hvor som

helst.
3 Når kameraet er åpnet, trykker du på .

Du kan aktivere kameraet når skjermen er låst og inaktiv. Dette gjør du ved å trykke
kameratasten helt ned. Trykk en gang til for å ta et bilde.

Slik tar du bilde ved hjelp av kameratasten
1 Aktiver kameraet.
2 Trykk kameratasten helt ned.

Slik tar du en selfie ved hjelp av frontkameraet
1 Aktiver kameraet.
2 Trykk på .
3 Trykk på kameratasten for å ta bildet.

Slik bruker du blitsen på stillbildekameraet
1 Når kameraet er åpent, tar du hurtig på .
2 Velg ønsket blitsinnstilling.
3 Ta bildet.

Slik bruker du zoomfunksjonen
• Når kameraet er åpent, knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
• Du kan også bruke volumtasten, ved trykke opp eller ned. Trykk på , og trykk

deretter på Mer > Bruk volumtast som for å aktivere denne funksjonen.
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Slik spiller du inn en video ved hjelp av kameratasten
1 Aktiver kameraet.
2 Sveip på skjermen for å velge .
3 Trykk på kameratasten for å spille inn en video.
4 Stopp innspillingen ved å trykke en gang til på kameratasten.

Slik spiller du inn et videoklipp
1 Aktiver kameraet.
2 Hvis videomodus ikke er valgt, sveiper du skjermen for å velge .
3 Rett kameraet mot motivet.
4 Trykk på  for å starte innspillingen.
5 Trykk på  for å stanse midlertidig mens du spiller inn en video. Trykk på  for å

fortsette innspillingen.
6 Trykk på  for å stoppe innspillingen.

Slik tar du et bilde mens du tar opp en video
• Hvis du vil ta et bilde mens du spiller inn en video, trykker du på . Bildet blir tatt i

det øyeblikket du slipper opp kameraknappen.

Slik viser du bilder og videoer
1 Aktiver kameraet, og ta deretter hurtig på en miniatyr for å åpne et bilde eller en

video.
2 Knips mot venstre eller høyre for å vise bilder og videoer.

Slik sletter du et bilde eller en video
1 Finn bildet eller videoen du vil slette.
2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjen.
3 Trykk på .
4 Trykk på SLETT for å bekrefte.

Generelle kamerainnstillinger

Opptaksmoduser
Sveip skjermen for å velge ønsket opptaksmodus eller applisten.

Manuelt
Juster manuelt kamerainnstillinger som oppløsning, hvitbalanse og ISO.

Fremragende auto
Optimaliser innstillingene til alle scener.

Videokamera
Juster manuelt videoinnstillinger som oppløsning og fokusmodus.

Kameraapper
Velg kameraapper manuelt.

Hvis du vil lære mer om hvordan du tar bedre bilder, kan du gå til support.sonymobile.com.

Kamera-apper

Sound Photo
Ta bilder med bakgrunnslyd.

AR-effekt
Ta bilder eller videoer med virtuelle scener og karakterer.

Kreativ effekt
Bruk effekter på bilder eller videoer.
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Sweep Panorama
Ta panoramabilder og vidvinklede bilder.

Ansikt i bilde
Ta bilder ved å bruke kameraene foran og bak samtidig.

Style Portrait
Ta bilder med portrettstil i sanntid.

Timeshift video
Spill inn videoer med høy bildehastighet, og bruk sakte film-effekter.

4K-video
Spill inn video med 4K Ultra-HD.

Timeshift burst
Finn det beste bildet i en bildeserie.

Lage klistremerke
Lag unike klistremerker av favorittbildene dine eller fra kamerasøkeren.

Multi-kamera
Spill inn samme scene fra flere vinkler på én enkel skjerm.

AR-maske
Bruke andre ansikter til å maskere ditt eget.

Sweep Panorama
Du kan ta vidvinkel- og panoramabilder i horisontal eller vertikal retning med en enkel
trykk-og-sveip-bevegelse.

Slik tar du et panoramabilde
1 Aktiver kameraet.
2 Sveip på skjermen for å velge , deretter velger du .
3 Trykk på  for å velge kameraretning.
4 Trykk på kameratasten, og flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som

vises på skjermen.

Stilportrett
Du kan bruke stilportrettfunksjonen til å retusjere portrettbilder idet du tar dem for å
oppnå best mulige resultater. Du kan også bruke Magisk stråle-innstillingen til å legge til
et spotlight-mønster for øynene.

Slik bruker du Stilportrett
1 Aktiver kameraet.
2 Sveip på skjermen for å velge , deretter velger du .
3 Du kan vise alle stilene ved å trykke på stilnavnet som er valgt, for eksempel

Bobler.
4 Trykk på Mer hvis du vil legge til flere stiler.
5 Velg stilen du vil bruke, og trykk på  for å ta et bilde.

Slik bruker du Magic beam
1 Aktiver kameraet.
2 Sveip på skjermen for å velge , trykk deretter på  > .
3 Hvis du vil bruke en lysrefleksjonseffekt i øynene, velger du et tilpasset mønster.
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AR-effekt
AR-effekter kan brukes på dine bilder eller videoer for å gjøre dem mer morsomme.
Denne innstillingen brukes til å integrere 3D-motiver i dine bilder eller videoer når du tar
dem. Helt enkelt velg motivet du vil ha, og juster plasseringen i søkeren.

Tidsforskjøvet video
Du kan spille inn video med høy rammehastighet på 120 rammer per sekund og deretter
bruke effekter, slik at du kan spille av deler av eller hele videoen i sakte film.

Face in picture
Face in picture-modus kan brukes til å slå på kameraet foran og bak samtidig slik at du
kan ta bilde av deg selv sammen med motivet.

Timeshift burst
Kameraet tar en serie på 31 bilder i et vindu på to sekunder – ett sekund før og etter at
du tar hurtig på kameraknappen på skjermen. Deretter kan du gå tilbake og finne det
perfekte bildet.

Slik bruker du Timeshift burst
1 Aktiver kameraet.
2 Sveip på skjermen for å velge , og velg deretter .
3 Ta bilder. Bildene du har tatt, vises som miniatyrer.
4 Bla gjennom miniatyrene og velg det bildet du ønsker å lagre. Trykk deretter på .

Multikameramodus
Med multikameramodus kan du ta et bilde eller en video som kombinerer ulike vinkler fra
to ulike kilder. To kameraskjermbilder vises på skjermen på enheten – ett fra enhetens
kamera og ett fra en tilkoblet Xperia®-enhet eller et Sony-kamera som støtter NFC og
Wi-Fi Direct®-teknologi.

Hvis du for eksempel er på en konsert og ønsker å ta et bilde eller en video som
kombinerer et bilde av bandet fra én vinkel og publikum fra en annen, kan du bruke
multikameramodus for å få best effekt.

Du kan konfigurere multikameramodus ved hjelp av NFC, som starter paringen av de to
enhetene ved bruk av Wi-Fi Direct®-teknologi.

Slik bruker du multikameramodusen
1 Slå på NFC-funksjonen på begge enhetene som skal kobles til.
2 Aktiver kameraet på enheten.
3 Sveip på skjermen for å velge , deretter velger du .
4 Trykk på  på skjermene på begge enhetene.
5 Berør NFC-registreringsområdene på hver enhet med hverandre. Begge enhetene

skal nå være tilkoblet ved bruk av Wi-Fi Direct®-teknologi.
6 Når de to enhetene er tilkoblet, vises to kameraskjermbilder på skjermen på

enheten – ett fra enhetens kamera og ett fra kameraet på den tilkoblede enheten.
7 Hvis du vil omorganisere eller endre utformingen på kameravisningen, trykk på .
8 Når du er ferdig med redigeringen og klar til å ta det endelige kombinerte bildet

eller videoen, trykker du på Utført > .

AR-maske
Bruk AR-maskefunksjonen til å maskere en selfie av ansiktet ditt med ansiktstrekk fra en
annen person eller fra et dyr. Du kan for eksempel sette sammen ansiktet ditt med
ansiktet til en venn for å lage morsomme hybrid-selfier.
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Slik bruker du AR-maskefunksjonen
1 Aktiver kameraet.
2 Sveip på skjermen for å gå til , velg deretter .
3 Pek kameraet mot et ansikt, velg deretter masken som skal brukes.
4 Ta først hurtig på  for å skjule alle masker for å ta et bilde, ta deretter hurtig på

.
5 Finn et ansikt i den fargede rammen som vises i kameraets søker for å vises alle

masketypene på nytt, ta deretter hurtig på .

Laste ned kamera-apper
Du kan laste ned kameraapper som er gratis eller som kjøpes fra Google Play™ eller
andre kilder. Før du begynner å laste ned, må du kontrollere at du er koblet til Internett,
fortrinnsvis over Wi-Fi, slik at du begrenser datatrafikkostnadene.

Slik laster du ned kamera-apper
1 Åpne kamera-appen.
2 Sveip på skjermen for å gå til , trykk deretter på  .
3 Velg appen som skal lastes ned, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.

Automatisk ansiktsgjenkjenning
Kameraet gjenkjenner automatisk ansikter og viser dem med rammer. En farget ramme
viser hvilket ansikt som er valgt som fokus. Fokus settes på ansiktet som er nærmest
midten av kameraet. Du kan også trykke på én av rammene for å velge hvilket ansikt
som skal være i fokus.

Automatisk bildetaking
Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk ved hjelp av et av alternativene
nedenfor.

Smilutløser
Bruk Smile Shutter™ til å fotografere personer akkurat når de smiler. Kameraet registrerer opptil fem ansikter,
og velger ett ansikt for smilgjenkjenning og autofokus. Når det valgte ansiktet smiler, tar kameraet automatisk
et bilde.

Av
Når automatisk bildetaking er slått av, kan du ta bilder med utløserknappen eller kameratasten.

Slik slår du på Smile Shutter™
1 Aktiver kameraet.
2 Trykk på .
3 Finn og trykk på Automatisk bildetaking > Smilutløser.
4 Når kameraet er åpent og Smilutløser er slått på, retter du kameraet mot motivet.

Kameraet velger hvilket ansikt det skal fokuseres på.
5 Ansiktet vises i en farget ramme, og bildet blir tatt automatisk så snart et smil

oppdages.
6 Hvis ingen smil gjenkjennes, kan du trykke på kameratasten for å ta bildet

manuelt.

Lagre den geografiske posisjonen for et bilde
Aktiver Lagre sted-funksjonen for å geotagge bildene dine – og legge til den omtrentlige
geografiske posisjonen når du tar bilder. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp
av trådløse nettverk og GPS-teknologi.

Når  vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen
er ikke funnet. Når  vises, er Lagre sted aktivert, og den geografiske plasseringen er
tilgjengelig, slik at den kan legges til bildet ditt. Når ingen av disse symbolene vises, er
Lagre sted slått av.

67

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.



Slik slår du på geotagging
1 Aktiver kameraet.
2 Trykk på .
3 Trykk på Mer, og trykk deretter på glidebryteren ved siden av Lagre sted for å

aktivere eller deaktivere funksjonen.
4 Hvis du aktiverer geotagging, blir du bedt om å aktivere stedstjenester hvis de ikke

allerede er det. Trykk på OK og deretter på Sted-glidebryteren.

Berøringsopptak
Med Berøringsopptak kan du enkelt trykke hvor som helst på kameraskjermen for å ta et
bilde.

På

Bare frontkamera

Av

Rutenett
Du kan bruke rutenettlinjer som et visuelt hjelpemiddel mens du tar bilder for å finne den
rette komposisjonen for bildet.

Rutenettlinjer vises bare på kameraskjermen mens du tar bildet, og ikke i det endelige bildet.

Automatisk forhåndsvisning
Du kan velge å forhåndsvise bilder rett etter at du har tatt dem.

På
Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.

Bare frontkamera
Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre
sekunder.

Av
Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

Bruk volumtasten som
Du kan velge hvordan du vil bruke volumtasten når du tar bilder.

Zoom
Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

Volum
Bruk volumtasten til å justere volumet for varsler, ringetoner og musikk.

Lukker
Bruk volumtasten til å ta bilder.

Lyd
Når du tar et bilde eller starter innspillingen av en video, lager kameraet en lukkerlyd. Hvis
du bruker selvutløserfunksjonen, vil den lage en serie med pipelyder for å markere
nedtellingen. Du kan velge om du vil slå av disse lydene eller ikke.

Datalagring
Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

Intern lagring
Bilder og videoer lagres på enhetens minne.

SD-kort
Bilder og videoer lagres på SD-kortet.
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Hurtiglasting
Bruk innstillingene for hurtiglasting til å starte kameraet når skjermen er låst.

Bare start
Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet når skjermen er låst, ved å trykke på og holde nede
kameratasten.

Start og ta bilde
Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet og ta et bilde automatisk når skjermen er låst, ved
å holde nede kameratasten.

Start og spill inn video
Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet og ta opp en video når skjermen er låst, ved å
holde nede kameratasten.

Av

Slik justerer du farger og lysstyrke
1 Aktiver kameraet.
2 Trykk på  > Farger og lysstyrke.
3 Dra volumglidebryterne til ønsket posisjon for å justere farger og lysstyrke.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Fremragende auto- og Videokamera-modus.

Hvitbalanse
Denne innstillingen, som bare er tilgjengelig i Manuelt opptaksmodus, justerer
fargebalansen i samsvar med lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt
i området -2,0 EV til +2,0 EV. Du kan for eksempel øke bildelysstyrken eller redusere den
generelle eksponeringen ved å trykke henholdsvis pluss- eller minuskontrollene når ikonet
for hvitbalanseinnstilling  vises.

Auto
Justerer fargebalansen automatisk i henhold til lysforholdene.

Glødelampe
Justerer lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.

Fluorescerende
Justerer fargebalansen for lysrørbelysning.

Dagslys
Justerer fargebalansen for sollys.

Overskyet
Justerer fargebalansen ved skyet værforhold.

Innstillinger for stillbildekameraet

Slik justerer du innstillingene for stillbildekameraet
1 Aktiver kameraet.
2 For å vise alle innstillingene tar du hurtig på .
3 Velg innstillingen du vil justere, og rediger etter ønske.

Oversikt over innstillinger for stillbildekameraet

Oppløsning
Velg mellom flere oppløsninger og sideforhold før du tar et bilde. Et bilde med høyere
oppløsning krever mer minne.

23MP
5520×4140 (4:3)
23 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i
bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.
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20MP
5984×3366 (16:9)
20 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer i bredformat.

8MP
3264×2448 (4:3)
8 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i
bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.

8MP
3840×2160 (16:9)
8 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer i bredformat.

3MP
2048×1536 (4:3)
3 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i
bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.

2MP
1920×1080 (16:9)
2 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer i bredformat.

Selvutløser
Med selvutløseren kan du ta et bilde uten å holde enheten. Bruk denne funksjonen til å ta
selvportretter eller gruppebilder med alle i bildet. Du kan også bruke selvutløseren for å
unngå at kameraet rister når du tar bilder.

10 sek
Angi en 10-sekunders forsinkelse fra når du trykker på utløserknappen eller kameratasten til bildet blir tatt.

3 sek
Angi en 3-sekunders forsinkelse fra når du trykker på utløserknappen eller kameratasten til bildet blir tatt.

Av
Bildet tas når du trykker på utløserknappen eller trykker på kameratasten.

Myke hudtoner-effekten
Du kan slå på Myke hudtoner-effekt på enheten for å gjøre hudtoner litt mykere når du
tar selfier i opptaksmodusene Manuelt og Fremragende auto.

Objektsporing
Når du velger et objekt ved å berøre det i søkeren, sporer kameraet objektet for deg.

HDR
Bruk HDR (High-Dynamic Range)-innstillingen for å ta et bilde mot kraftig motlys eller
under forhold hvor kontrasten er skarp. HDR kompenserer for tap av detaljer og
genererer et bilde som ser bra ut både i mørke og lyse områder.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt opptaksmodus.

ISO
Du kan unngå uskarpe bilder forårsaket av dårlige lysforhold eller motiver i bevegelse ved
å øke ISO-følsomheten. Hvis du ønsker å ta et lyst bilde under mørke forhold, kan du
angi ISO-følsomheten til en høyere verdi.

Auto
Angir ISO-følsomhet automatisk.

50
Angir ISO-følsomheten til 50.

100
Angir ISO-følsomheten til 100.

200
Angir ISO-følsomheten til 200.
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400
Angir ISO-følsomheten til 400.

800
Angir ISO-følsomheten til 800.

1600
Angir ISO-følsomheten til 1600.

3200
Angir ISO-følsomheten til 3200.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen Manuelt.

Lysmåling
Denne funksjonen angir automatisk en tilpasset eksponering ved å måle lyset i bildet du
skal ta.

Ansikt
Måler lysmengden i ansiktet og justerer eksponeringen slik at ansiktet blir verken for mørkt eller lyst.

Multi
Deler bildet inn i flere felt, og måler hvert felt for å bestemme godt balansert eksponering.

Senter
Måler midten av bildet og bestemmer eksponeringen basert på lysstyrken til motivet der.

Punkt
Justerer eksponeringen i en svært liten del av bildet du skal ta.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen Manuelt.

Blits
Bruk blitsen til å ta bilder under dårlige lysforhold eller når det er bakgrunnsbelysning. Du
får tilgang til følgende alternativer når trykker på blitsikonet  på kameraskjermen:

Auto
Kameraet fastslår automatisk om lysforholdene gjør det nødvendig å bruke blits.

Utfyllingsblits
Bruk denne innstillingen når bakgrunnen er lysere enn motivet. Denne innstillingen fjerner uønskede,
mørke partier.

Reduksjon av røde øyne
Reduserer røde øyne når du tar bilder.

Av
Blitsen er slått av. Noen ganger kan bildekvaliteten bli bedre uten blits selv om lysforholdene er dårlige.
Du må være stø på hånden for å kunne ta et bra bilde uten å bruke blits. Bruk selvutløseren for å unngå
uskarpe bilder.

Lykt
Blitsen lyser kontinuerlig mens du tar bilder.

Velge et motiv
Bruk funksjonen for motivvalg til raskt å konfigurere kameraet for vanlige situasjoner ved
hjelp av forhåndsprogrammerte motiver. Kameraet har angitt en del innstillinger som
passer til valgt motiv, slik at bildet blir best mulig.

Av
Funksjonen for motivvalg er deaktivert og du kan ta bilder manuelt.

Myke hudtoner
Ta portrettbilder med en skjønnhetsforsterkende effekt.

Mykt snapshot
Bruk til å ta bilder mot en myk bakgrunn.
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Bevegelsesstabilisering
Bruk til å minimere kamerabevegelser når du tar bilder med litt mørke motiver.

Landskap
Brukes til landskapsbilder. Kameraet fokuserer på objekter som er langt borte.

Motlyskorreksjon HDR
Bruk til å forbedre detaljene i opptak med høy kontrast. Den integrerte motlyskorrigeringen analyserer
bildet og korrigerer det automatisk for å få et bilde med perfekt lys.

Nattportrett
Bruk til å ta portrettbilder om natten eller i dårlig lys. På grunn av den lange eksponeringstiden må du
holde kameraet rolig eller sette det på et stødig underlag.

Nattscene
Bruk til å ta bilder om natten eller i dårlig lys. På grunn av den lange eksponeringstiden må du holde
kameraet rolig eller sette det på et stødig underlag.

Håndholdt skumring
Bruk til å ta håndholdte bilder i lite lys med redusert støy og uklarhet.

Høy følsomhet
Bruk til å ta bilder uten blits ved forhold med lite lys. Reduserer uklarhet.

Gourmet
Bruk til å ta bilder av matpresentasjoner i sterke farger.

Kjæledyr
Bruk til å ta bilder av kjæledyret ditt. Reduserer uklarhet og røde øyne.

Strand
Bruk til å ta bilder av kyst- eller strandmotiver.

Snø
Bruk dette under forhold med mye lys for å unngå overeksponerte bilder.

Fest
Bruk til bilder innendørs i dårlig opplyste omgivelser. Dette motivet fanger opp bakgrunnsbelysning
eller levende lys innendørs. På grunn av den lange eksponeringstiden må du holde kameraet rolig eller
sette det på et stødig underlag.

Sport
Bruk til å ta bilder av motiver i rask bevegelse. Den korte eksponeringstiden minimerer uskarpe
bevegelser.

Dokument
Bruk til å ta bilder av tekst eller tegninger. Gjør kontrasten i bildet skarpere.

Fyrverkeri
Bruk til å ta bilder av fyrverkeri i all sin prakt.

Disse innstillingene er bare tilgjengelig i opptaksmodusen Manuelt.
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Tilkobling
Speile enhetsskjermen på en TV ved bruk av en kabel
Du kan koble enheten til et kompatibelt TV-apparat ved å bruke en MHL-kabel og speile
skjermen på enheten på TV-skjermen.

MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere selges separat.

Sony garanterer ikke at alle typer MHL- og HDMI™-kabler og -adaptere støttes av enheten din.

Slik vises innhold fra enheten på en TV som støtter en MHL-inngang
1 Koble enheten til TV-en med en MHL-kabel.  vises i enhetens statuslinje når det

har blitt opprettet en tilkobling.
2 TV-en viser skjermen til enheten.

Hvis enheten ikke finner skjermen som er koble til MHL-kabelen, skal MHL-kabelen kobles til
på nytt, og ta hurtig på Innstillinger > Enhetstilkobling > USB-tilkobling > Finn USB-enhet.

Slik viser du innhold fra enheten på en TV som støtter HDMI™-inngang
1 Koble enheten til en MHL-adapter, og koble deretter adapteren til en USB-port

med strøm.
2 Koble adapteren til en TV ved hjelp av en HDMI™-kabel.  vises i enhetens

statuslinje når det har blitt opprettet en tilkobling.
3 TV-en viser skjermen på enheten.

Slik finner du hjelp til bruk av fjernkontrollen til TV-en
1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet mens enheten er koblet til TV-

apparatet.
2 Ta hurtig på MHL tilkoblet. MHL-innstillingene vises på TV-skjermen.
3 Velg Bruk av fjernkontroll.

Du kan velge Størrelse på videoutdata for å justere størrelsen på det som vises på TV-
skjermen. Hvis TV-en allerede har et valg for automatisk skalering aktivert, vises ikke denne
innstillingen under MHL-innstillingene.

Du kan også trykke på den gule knappen på TV-fjernkontrollen for å åpne varselpanelet.

Slik kobler du enheten fra et TV-apparat
• Trekk ut MHL-kabelen eller MHL-adapteren fra enheten.

Speile skjermen på enheten trådløst på en TV
Du kan bruke skjermspeiling til å vise enhetens skjerm på en TV eller en annen stor
skjerm uten å bruke kabeltilkobling. Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs
forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i
sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens
høyttalere.

Hvis skjermspeiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis
det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.
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Slik speiler du enhetens skjerm på en TV
1 TV: Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på

skjermspeilingsfunksjonen.
2 Enheten din: På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling.
4 Trykk på Start.
5 Trykk på OK, og velg en enhet.

TV-en må støtte skjermspeiling basert på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ for at funksjonen skal
fungere. Hvis TV-en ikke støtter skjermspeiling, må du kanskje kjøpe en egen trådløs
skjermadapter separat. Når du bruker skjermspeiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-
Fi-antenneområdet til enheten.

Slik stopper du skjermspeiling mellom enheter
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling.
3 Trykk på Koble fra og deretter på OK.

Koble enheten til USB-tilbehør
Du kan bruke en USB-vertsadapter for å koble enheten til USB-tilbehør som f.eks. USB-
masselagringsenheter eller en USB-mus. Hvis enheten har en mikro-USB-kontakt,
trenger du ikke en USB-vertsadapter. USB-vertsadaptere selges separat. Sony
garanterer ikke at enheten din støtter alt USB-tilbehør.

Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten har vært i kontakt med vann, må du
forsikre deg om at USB-porten er helt tørr før du setter inn en USB-kabel.

NFC
Bruk NFC (Near Field Communication) for å dele data med andre enheter, som f.eks.
videoer, bilder, nettsideadresser, musikkfiler eller kontakter. Du kan også bruke NFC til å
skanne tagger som gir deg mer informasjon om et produkt eller en tjeneste samt etter
tagger som aktiverer visse funksjoner på enheten din.

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på en centimeter. Enhetene
som deler data, må derfor holdes tett inntil hverandre. Før du kan bruke NFC, må du
først slå på NFC-funksjonen, og enhetens skjerm må være aktivert.

NFC-deteksjonsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet
eller NFC-leser slik at NFC-deteksjonsområdene berører hverandre.

Det er ikke sikkert at NFC er tilgjengelig i alle land eller regioner. Ved bruk av bestemte apper
kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheter er avslått. Vær oppmerksom på at ikke
alle enheter støtter denne funksjonen.
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Slik aktiverer eller deaktiverer du NFC-funksjonen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Mer.
3 Trykk på NFC-glidebryteren.

Slik deler du en kontakt med en annen enhet ved hjelp av NFC
1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene

er aktive og ulåste.
2 Du kan vise kontaktene ved å gå til Startskjerm, trykke på  , og deretter trykke

på .
3 Trykk på kontakten du vil dele.
4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-

registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til,
vises et miniatyrbilde av kontakten.

5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
6 Når overføringen er ferdig, lagres kontaktinformasjonen på den mottakende

enheten og vises på skjermen.

Slik deler du en musikkfil med en annen enhet ved hjelp av NFC
1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på din enhet og mottakerenheten, og at

begge skjermene er aktive og ulåste.
2 Trykk på , og finn deretter og trykk på  for å åpne Musikk-appen.
3 Velg en musikkategori, og bla til sporet som skal deles.
4 Trykk på sporet for å spille det av. Deretter kan du trykke på  for å stanse sporet

midlertidig. Overføringen virker, selv om sporet spilles av eller er stanset.
5 Kontroller at sporet vises i fullskjerm.
6 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-

registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til,
vises et miniatyrbilde av sporet.

7 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
8 Når overføringen er ferdig, lagres musikkfilen på mottakerenheten.
9 Du viser musikkfilen ved å dobbelttrykke på statuslinjen for å åpne varselpanelet

og deretter trykke på Overføring fullført .

Slik deler du et bilde eller en video med en annen enhet ved hjelp av NFC
1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene

er aktive og ulåste.
2 Hvis du vil vise bilder og videoer på enheten, går du til Startskjerm, trykker på 

og finner og trykker på Album.
3 Trykk på bildet eller videoen du vil dele.
4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-

registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til,
vises et miniatyrbilde av bildet eller videoen.

5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
6 Når overføringen er ferdig, lagres bildet eller videoen på den mottakende enheten.

Slik deler du en nettsideadresse med en annen enhet ved hjelp av NFC
1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene

er aktive og ulåste.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Du åpner nettleseren ved å finne og trykke på .
4 Last inn nettsiden som skal deles.
5 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-

registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til,
vises et miniatyrbilde av nettsiden.

6 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
7 Når overføringen er ferdig, vises websiden på skjermen til den mottakende

enheten.
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Skanne NFC-tagger
Enheten kan skanne forskjellige typer NFC-tagger for å motta ytterligere informasjon,
som f.eks. en nettadresse. For eksempel kan den skanne integrerte tagger i en plakat,
plakattavle eller ved siden av et produkt i en detaljbutikk kan skannes.

Skanne en NFC-kategori
1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på enheten og at skjermen er aktiv og ulåst.
2 Plasser enheten over taggen, slik at NFC-registreringsområdet berører den.

Enheten skanner taggen og viser innholdet som er samlet. Trykk på innholdet i
taggen for å åpne det.

Slik kobler du til en NFC-kompatibel enhet
Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en
høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for mer informasjon om oppretting av
slike tilkoblinger.

Det er mulig at du må ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktivert på begge enhetene for at
sammenkoblingen skal fungere.

Trådløs Bluetooth®-teknologi
Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter
eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor en avstand på
10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Av og til må du pare manuelt med
andre Bluetooth®-enheter.

Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter kan variere.

Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth®-innstillingene,
og endringene vil gjelde alle brukere.

Slik slår du Bluetooth®-funksjonen på eller av
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
3 Trykk på Bluetooth-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik gir du enheten et navn
Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har
slått på Bluetooth®-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

Slik gir du enheten et navn
1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på.
2 På Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
4 Trykk på  > Gi denne enheten nytt navn.
5 Skriv inn et navn for enheten.
6 Trykk på ENDRE NAVN.

Pare med annen Bluetooth®-enhet
Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til
Bluetooth®-hodetelefoner eller et Bluetooth®-bilsett og bruke disse enhetene til å dele
musikk.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth®-enhet, vil enheten din huske denne
tilkoblingen. Når du parer enheten med en Bluetooth®-enhet for første gang, kan det
hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000.
Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til
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Bluetooth®-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til
en Bluetooth®-enhet som du har paret med tidligere.

Enkelte Bluetooth®-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth®-hodetelefoner, krever at du
både parer med og kobler til den andre enheten.

Du kan pare enheten med flere Bluetooth®-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth®-
profil om gangen.

Slik parer du enheten med en annen Bluetooth®-enhet
1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert på enheten du vil pare enheten din

med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
2 Fra enhetens Startskjerm trykker du på .
3 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
4 Trykk på Bluetooth-glidebryteren for å aktivere funksjonen. Det vises en liste over

tilgjengelige Bluetooth®-enheter.
5 Trykk på Bluetooth®-enheten du vil pare enheten din med.
6 Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge

enhetene.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth®-enhet
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
3 Trykk på Bluetooth®-enheten du vil koble til.

Slik sletter du paringen av en Bluetooth®-enhet
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
3 Under Sammenkoblede enheter trykker du på  ved siden av navnet på enheten

du vil slette paringen for.
4 Trykk på GLEM.

Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth® teknologi
Bruk Bluetooth®-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth®-kompatible
enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende
enheter:

• Bilder og videoer
• Musikkfiler og andre lydfiler
• nettsider

Slik sender du elementer ved hjelp av Bluetooth®

1 Mottakerenhet: Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på og at enheten er
synlig for andre Bluetooth®-enheter.

2 Avsenderenhet: Åpne programmet som inneholder elementet du vil sende, og bla
til elementet.

3 Avhengig av programmet og elementet du vil sende, må du kanskje trykke og
holde nede elementet, åpne elementet eller trykke .

4 Velg Bluetooth
5 Slå på Bluetooth® hvis du blir bedt om det.
6 Trykk på navnet til mottakerenheten.
7 Mottakerenhet: Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om det.
8 Avsenderenhet: Bekreft overføringen til mottakerenheten hvis du blir bedt om det.
9 Mottakerenhet: Godta det innkommende elementet.
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Slik mottar du elementer via Bluetooth®

1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre
Bluetooth®-enheter.

2 Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
3 Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller

bekrefter den foreslåtte koden.
4 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen

nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
5 Ta hurtig på Godta for å begynne filoverføringen.
6 Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
7 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det

aktuelle varselet.

Slik viser du filer du har mottatt via Bluetooth®
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Bluetooth.
3 Trykk på  og velg Vis mottatte filer.

78

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.



Reise og kart
Slik bruker du stedstjenester
Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett, Wi-Fi-
nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner
deg. Hvis du ikke har klar siktlinje til en GPS-satellitt, kan enheten finne ut hvor du
befinner deg, ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen. Og hvis du ikke er innen rekkevidde til et
nettverk, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av mobilnettet.

Stedtjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du
befinner deg.

Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten.

Slik aktiverer eller deaktiverer du stedstjenester
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Sted, og trykk deretter på glidebryteren for å

aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-presisjonen
Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen
blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt
mot himmelen. Stå stille og unngå å dekke til GPS-antennen (det uthevede området på
bildet). GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke massive hindringer
som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir
registrert i løpet av noen få minutter.
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Smarte apper og funksjoner som hjelper
deg med å spare tid
Google Søk og Nå
Bruk Google-appen til å søke på Internett. Du kan også aktivere en feed for jevnlige
oppdateringer. Du kan for eksempel få trafikkinformasjon før du drar på jobb, finne
populære restauranter i nærheten, se stillingen til favorittlaget ditt med mer. Du får tilgang
til appen ved å trykke på  i applisten, eller du kan reservere en rute på startskjermen for
hurtig tilgang og enkel lesing.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Now-kort
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Google > Søk og nå > Now-kort.
3 Trykk på Vis kort-glidebryteren.

Slik setter du av en rute på startskjermen for Google Søk og Google Nå
1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.
2 Trykk på  og deretter på Google-feed-glidebryteren.
3 Du kan nå sveipe til ruten lengst til venstre på startskjermen for å få tilgang til

grensesnittet for Google Søk og Google Nå.

Hvis du setter av ruten lengst til venstre for grensesnittet for Google Søk og Nå, kan du ikke
endre hovedruten på startskjermen, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre. Bare ruten
lengst til venstre kan settes av.
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Klokke og Kalender
Kalender
Bruk kalenderappen til å holde oversikt over tidsplanene dine. Hvis du har logget på og
synkronisert enheten med en eller flere Internett-kontoer som inneholder kalendere, for
eksempel Google™-kontoen eller Xperia™ med Facebook-konto, vises
kalenderoppføringene fra disse kontoene i kalenderprogrammet. Du kan velge hvilke
kalendere du vil bruke i den kombinerte kalendervisningen.

Når et avtaletidspunkt nærmer seg, spiller enheten av en varsellyd som påminnelse. I
tillegg vises  på statuslinjen.

1 Velg en visningstype og kalenderne du vil vise

2 Gå tilbake til dagens dato

3 Finn innstillinger og andre alternativer

4 Knips mot venstre eller høyre for å bla raskere

5 Valgt dato

6 Oppføringer for den valgte dagen

7 Legg til en kalenderhendelse

Slik oppretter du en kalenderhendelse
1 På Startskjerm tar du hurtig på  og deretter på Kalender.
2 Ta hurtig på .
3 Hvis du har synkronisert kalenderen med én eller flere kontoer, velger du kontoen

du vil legge til hendelsen i. Hvis du bare vil legge til hendelsen på enheten, tar du
hurtig på Enhetskalender.

4 Skriv inn eller velg ønsket informasjon, og legg til deltakere i hendelsen.
5 Ta hurtig på Lagre for å lagre hendelsen og sende ut invitasjoner.

Vise en kalenderhendelse
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på Kalender.
2 Trykk på kontakten du vil vise.

Vise flere kalendere
1 På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på Kalender.
2 Trykk på  og merk av for kalenderne du vil vise.

Slik zoomer du i kalendervisningen
• Når Uke- eller Dag-visningen er valgt, kniper du sammen fingrene for å zoome inn.
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Vise offentlige helligdager i Kalender-appen
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på Kalender.
2 Trykk på  og deretter på Innstillinger.
3 Trykk på Nasjonale helligdager.
4 Velg et alternativ, eller en kombinasjon av alternativer, og trykk deretter på OK.

Slik viser du fødselsdager i Kalender-appen
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på Kalender.
2 Trykk på , og trykk deretter på Innstillinger > Fødselsdager.
3 Skyv glidebryteren til høyre.

Slik viser du værmeldinger i Kalender-appen
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på Kalender.
2 Trykk på  og deretter Innstillinger.
3 Trykk på Værvarsel og dra glidebryteren til høyre.
4 Hvis posisjonstjenester er deaktivert, trykker du på Hjemsted og søker etter stedet

du vil legge til.

Du finner mer informasjon om hvordan du aktiverer stedstjenester i Slik bruker du
stedstjenester på siden 79.

Endre innstillingene for værmelding i Kalender-appen
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter på Kalender.
2 Trykk på  og deretter på Innstillinger.
3 Trykk på Værvarsel.
4 Juster innstillingene etter ønske.

Klokke
Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er
lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for
generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

1 Gå til alarmer-fanen

2 Gå til verdensur-fanen

3 Gå til stoppeklokke-fanen

4 Gå til tidsur-fanen

5 Vis alternativer for den gjeldende fanen

6 Åpne innstillinger for dato og klokkeslett

7 Slå en alarm på eller av

8 Legg til en ny alarm
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Slik stiller du inn en ny alarm
1 Gå til startskjermen, og trykk på .
2 Finn og trykk på Klokke .
3 Trykk på .
4 Trykk på Tid og velg deretter den ønskede verdien.
5 Trykk på OK.
6 Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det.
7 Trykk på Lagre.

Slik utsetter du en alarm når den går
• Ta hurtig på Utsett.

Slik slår du av en alarm når den går
• Dra  til høyre.

Du kan også dobbelttrykke på statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på  for
å slå av en utsatt alarm.

Slik redigerer du en eksisterende alarm
1 Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
2 Utfør ønskede endringer.
3 Trykk på Lagre.

Slik slår du på eller av en alarm
• Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på glidebryteren for alarmen du vil slå

på eller av.

Slik sletter du en alarm
1 Finn og trykk på Klokke, og berør deretter og hold nede alarmen du vil slette.
2 Trykk på Slett alarm og deretter Ja.

Slik velger du lyd for en alarm
1 Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
2 Trykk på Alarmlyd og velg et alternativ, eller trykk på  og velg en musikkfil.
3 Trykk på Lagre og deretter på Lagre.

Du finner mer informasjon om hvordan du justerer volumnivåene for alarmer under
Voluminnstillinger på siden 46.

Slik justerer du volumnivået for en alarm
1 Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
2 Dra volumglidebryteren under Alarmvolum til den ønskede posisjonen.
3 Trykk på Lagre.

Slik angir du en gjentakende alarm
1 Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
2 Trykk på Gjenta.
3 Merk av for de ønskede dagene, og trykk deretter på OK.
4 Trykk på Lagre.

Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm
1 Finn og trykk på Klokke, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
2 Trykk på Vibrering-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
3 Trykk på Lagre.
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Slik angir du sidetastenes virkemåte
1 Finn og trykk på Klokke, og velg deretter alarmen du vil redigere.
2 Trykk på Virkemåte sideknapper og velg ønsket virkemåte for sidetastene når du

trykker på dem under alarmen.
3 Trykk på Lagre.

84

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.



Tilgjengelighet
Forstørrelsesbevegelse
Med forstørrelsesbevegelsen kan du zoome inn på deler av skjermen ved å trykke på et
område på berøringsskjermen tre ganger etter hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forstørrelsesbevegelser
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > Forstørrelsesbevegelse.
3 Trykk på glidebryteren under Forstørrelsesbevegelse.

Slik forstørrer du et område og panorerer over skjermen
1 Kontroller at Forstørrelsesbevegelse er aktivert.
2 Hvis du vil midlertidig forstørre et område, trykker du på det tre ganger.
3 Flytt området ved å dra det med to eller flere fingre.
4 Hvis du vil avslutte zoommodus, trykk tre ganger på området igjen.

Med enkelte apper kan du også zoome inn eller ut ved å knipe et område.

Skriftstørrelse
Du kan aktivere Skriftstørrelse-alternativet for å øke standardstørrelsen for tekst som
vises på enheten.

Slik angir du skriftstørrelse
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet.
3 Trykk på Skriftstørrelse, og angi deretter ønsket skriftstørrelse ved å trykke på

skalaen.

Skjermstørrelse
Du kan bruke Skjermstørrelse-innstillingen til å forstørre eller forminske alle elementene
på skjermen – ikke bare teksten.

Slik angir du skjermstørrelse
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet.
3 Trykk på Skjermstørrelse, og angi deretter ønsket skjermstørrelse ved å trykke på

skalaen.

Fargekorrigering
Innstillingene for fargekorrigering justerer hvordan fargene vises på skjermen for brukere
som er fargeblinde eller som har problemer med å skille farger fra hverandre.

Slik aktiverer du fargekorrigering
1 Ta hurtig på  på Startskjerm.
2 Finn og ta hurtig på Innstillinger >Tilgjengelighet > Fargekorrigering.
3 Ta hurtig på på/av-bryteren.
4 Ta hurtig på Korrigeringsmodus, velg deretter den aktuelle fargefølsomheten.

Fargekorrigering er for tiden en prøvefunksjon og kan påvirke enhetens ytelse.
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TalkBack
TalkBack er en skjermlesertjeneste for synshemmede brukere. TalkBack bruker tale for å
beskrive hendelser eller handlinger som utføres på Android-enheten. TalkBack beskriver
brukergrensesnittet og leser opp programvarefeil, varsler og meldinger.

Slik aktiverer du TalkBack
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > TalkBack.
3 Trykk på glidebryteren under TalkBack, og trykk deretter på OK.

Hvis du vil endre innstillingene for tale, tilbakemelding eller berøring for TalkBack, trykker du på
Innstillinger og deretter to ganger på skjermen.

TalkBack starter en veiledning umiddelbart etter du har aktivert funksjonen. Hvis du vil avslutte
veiledningen, trykker du på  og deretter på skjermen to ganger.

Slik deaktiverer du TalkBack
1 På Startskjerm trykker du på  og deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
2 Finn og trykk på Innstillinger, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to

ganger.
3 Finn og trykk på Tilgjengelighet ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre,

og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
4 Finn og trykk på TalkBack ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre, og

trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
5 Trykk på på/av-bryteren, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
6 Trykk på OK, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.

Monolyd
Med monolydinnstillingen spilles både venstre og høyre lydkanal av samtidig. Bruk av
mono- i stedet for stereoavspilling egner seg best for brukere med visse typer hørselstap
eller av sikkerhetsårsaker, for eksempel hvis du må være oppmerksom på omgivelsene
dine.

Slik aktiverer eller deaktiverer du monolyd
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet.
3 Trykk på glidebryteren ved siden av Monolyd.

TTY-modus (teletypeskriver)
Ved hjelp av TTY-funksjonen (teletypeskriver) på enheten kan personer som er døve eller
hørselshemmede, eller som har tale- eller språkvansker, kommunisere med en TTY-enhet
eller en reletjeneste.

Slik aktiverer du TTY-modus
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Anrop.
3 Trykk på Tilgjengelighet > TTY-modus.
4 Velg den aktuelle TTY-modusen.

Brytertilgang
Med brytertilgang kan du bruke Xperia™-enheten din ved hjelp av en eller flere brytere.
En bryter er en enhet som brukes til å sende tastesignaler til Android-enheten. Dette kan
være nyttig for brukere som har nedsatt mobilitet. Du finner mer informasjon om
brytertilgang i Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang > INNSTILLINGER > Hjelp.
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Slik aktiverer eller deaktiverer du brytertilgang
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang.
3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen, og trykk deretter

på OK.
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Kundestøtte og juridisk
Brukerstøtte-app
Bruk Brukerstøtte-appen på enheten for å bla gjennom brukerhåndbøker og
feilsøkingshåndbøker og til å finne informasjon om programvareoppdateringer og annen
produktrelatert informasjon.

Slik får du tilgang til Brukerstøtte-appen
1 På Startskjerm trykker du på .
2 Finn og trykk på . Deretter velger du ønsket brukerstøtteelement.

Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for beste tilgjengelige støtte.

Hjelp i menyer og apper
Noen apper og innstillinger har hjelp som er tilgjenglig i valgmenyen, som vanligvis
indikeres med  i de bestemte appene.

Kjøre diagnosetester på enheten
Xperia™ Diagnostics-appen kan teste en bestemt funksjon eller kjøre en fullstendig
diagnosetest for å kontrollere om Xperia™-enheten fungerer som den skal.

Xperia™ Diagnostics kan gjøre følgende:

• Vurdere mulige maskinvare- og programvareproblemer på Xperia™-enheten.
• Analysere hvor godt apper fungerer på enheten.
• Registrere antall avbrutte anrop i løpet av de ti foregående dagene.
• Identifisere installert programvare og gi deg nyttige opplysninger om enheten.

Xperia™ Diagnostics-appen er forhåndsinstallert på de fleste Android™-enhetene fra Sony.
Hvis Diagnostics-alternativet ikke er tilgjengelig under Innstillinger > Om telefonen eller på
VERKTØY-menyen i Brukerstøtte-appen, kan du laste ned en lettversjon fra Play Store™-
appen.

Omstart, tilbakestilling og reparering
Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller
ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne handlingen
kan av og til være nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte. Men vær
oppmerksom på at hvis du ønsker å beholde viktige data, må du først sikkerhetskopiere
disse dataene til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold på siden 36.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du
bruke Xperia™ Companion til å reparere enheten. Du finner mer informasjon om bruk av
Xperia™ Companion i Xperia™ Companion på siden 34.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær
bruker, for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

Slik starter du enheten på nytt

Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader,
og prøv å starte på nytt.

1 Trykk på og hold nede strømknappen .
2 Trykk på Start på nytt i menyen som åpnes. Enheten startes på nytt automatisk.
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Slik fremtvinger du avslutning

1 Fjern dekselet over SIM- og minnekortet.
2 Bruk en penn eller lignende og trykk på og hold nede OFF-knappen til enheten

slår seg av.

Ikke bruk altfor skarpe gjenstander som kan skade OFF-knappen.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene

Før du starter, må du sørge for å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enhetens
interne minne, til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Tilbakestilling av data til
fabrikkinnstillinger sletter alle data fra det interne lageret til enheten, og du vil ikke kunne få
tilgang til filene på noen av de krypterte SD-kortene igjen.

For å unngå permanent skade på enheten bør du ikke starte den på nytt mens tilbakestilling
pågår.

1 Ta hurtig på .
2 Finn og ta hurtig på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Fabrikkinnstillinger.
3 Ta hurtig på Tilbakestill telefonen.
4 Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens

opplåsingspassord eller opplåsings-PIN-kode for å fortsette.
5 Bekreft ved å ta hurtig på Fjern alt.

Enheten går ikke tilbake til tidligere programvareversjon av Android™ når du utfører
tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, PIN-kode eller mønster, kan du bruke
enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia™ Companion for å fjerne dette sikkerhetslaget. Du må
oppgi detaljer om pålogging på Google-kontoen for å utføre denne operasjonen. Hvis du kjører
reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å
miste personlige data i prosessen.

Reparere enhetsprogramvaren
Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke
enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia™ Companion-programmet for å slette
sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne
handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten
på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis du ikke kan slå av enheten før du utfører programvarereparasjon, må du framtvinge
avslutning.

Når du mottar et nytt kontobrukernavn eller passord fra Google™, kan det gå 24 timer før du
kan bruke dem til å logge på og gjenopprette enheten din.

Slik reparerer du enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia™ Companion

Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet Google™-brukernavnet og -
passordet ditt. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene din kan du bli nødt til å oppgi dem for å
kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

Hvis enheten ser ut til å ha frosset, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det
hele tatt etter at du har oppdatert Xperia™-programvaren eller etter at du har utført en
programvarereparasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du prøve å
tvinge enheten til å slå seg av, og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer,
tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon ved å
følge trinnene nedenfor:
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1 Kontroller at Xperia™ Companion er installert på PC-en eller Mac®-en.
2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på

Reparasjon av programvare på hovedskjermen.
3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt

og for å fullføre reparasjonen.

Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser
Enheten er vanntett og beskyttet mot støv så du behøver ikke å bekymre deg om du er
ute i regnværet eller ønsker å skylle av smuss under en kran, men husk: alle porter og
deksler som er festet, skal være lukket godt igjen. Du skal ikke: ha enheten helt under
vann, utsette den for sjøvann, saltvann og vann med klor eller væsker som f.eks.
drikkevarer. Misbruk eller feilbruk av enheten ugyldiggjør garantien. Enheten har IP-
klassifiseringen (Ingress Protection) IP65/68. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til
www.sonymobile.com/waterproof/.

Garantien dekker ikke skader eller defekter som er forårsaket av misbruk eller feil bruk av
enheten i forhold til Sony Mobiles instruksjoner. Du finner mer informasjon om garantien i
Viktig informasjon, som du får tilgang til via support.sonymobile.com eller via Innstillinger
> Om telefonen > Juridisk informasjon.

Enheten har USB-port uten deksel. USB-porten må være helt tørr før du kobler til en
kabel, for eksempel for å lade eller overføre data. Hvis enheten kommer i kontakt med
vann, må du tørke den med en mikrofiberklut og riste enheten minst 15 ganger med
USB-porten vendt nedover. Gjenta prosedyren hvis det fremdeles er synlig fuktighet i
USB-porten. USB-kabelen må ikke settes inn i USB-porten før porten er fullstendig tørr.

Slik tørker du USB-porten
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1 Bruk en mikrofiberklut og tørk bort ekstra fuktighet på enheten.
2 Hold enheten godt fast med USB-porten vendt nedover, og rist enheten kraftig

minst 15 ganger.
3 Hvis det fremdeles er synlig fuktighet i USB-porten, rister du enheten igjen flere

ganger.
4 Bruk en mikrofiberklut for å tørke bort eventuell gjenværende fuktighet fra USB-

porten.

Garanti, SAR og veiledninger for bruk
Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsveiledning
i Viktig informasjon under Innstillinger > Om telefonen > Juridisk informasjon på
enheten din. For informasjon om FCC ID, trykk på Innstillinger > Om telefonen >
Sertifikater.

Juridisk informasjon

Sony E5803/E5823
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