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Varumärken 
Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som 
tillhör respektive företag. 

Obs! 
Informationen i denna bruksanvisning kan komma att ändras utan att detta 
meddelas.  
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Säkerhetsföreskrifter och meddelanden 
Säkerhetsföreskrifter och 
meddelanden 

 För din egen säkerhets skull, använd inte produktens kontroller medan du kör. 

 Använd denna produkt med omdöme. Produkten är endast avsedd att 
användas som ett navigationshjälpmedel. Den är inte avsedd för exakt 
mätning av riktning, avstånd eller topografi. 

 Den beräknade rutten är endast avsedd som referens. Det är användarens 
ansvar att följa trafikljus och lokala bestämmelser utmed väads. 

 När du lämnar bilen, lämna inte enheten på instrumentbrädan där den utsätts 
för direkt solljus. Överhettning av batteriet kan orsaka bristfällig funktion 
och/eller fara. 

 GPS drivs av USA:s myndighet, som ansvarar helt för GPS-prestandan. Alla 
ändringar av GPS-systemet kan påverka exaktheten hos all GPS-utrustning. 

 GPS-satellitsignaler kan inte färdas genom solida material (glas undantaget). 
När du befinner dig inuti en tunnel eller en byggnad, är GPS-positionering 
inte tillgänglig. 

 Minst 4 GPS-satellitsignaler krävs för bestämning av aktuell GPS-position. 
Signalmottagningen kan påverkas av situationer som t ex dåligt väder eller 
täta överhängande hinder (t ex träd och höga byggnader). 

 Andra trådlösa enheter i fordonet kan störa mottagningen av satellitsignaler 
och försämra mottagningsstabiliteten. 
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 En bilhållare behövs när enheten ska användas i en bil. Var noga med att 
placera enheten på en lämplig plats, så att den inte hindrar förarens sikt eller 
uppblåsning av airbags. 

 Montera inte enheten så att 
förarens sikt blockeras. 

Låt ej ligga lös på 
instrumentbrädet. 

 
 Får ej monteras framför 

airbagpaneler. 
Får ej monteras framför 
airbagens uppblåsningsområde.
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1 Komma igång 

I detta kapitel får du stegvisa instruktioner om hur du utför den första starten och 
dessutom beskrivs enhetens komponenter. 

1.1 Utföra den första st 
1. Glid över ON/OFF-omkopplaren till PÅ (höger) läge. 

VARNING: Låt alltid ON/OFF-omkopplaren befinna sig i läget ON för normal drift. 
 

 

2. Din apparat sätts på och visar bilden “Ändra språk”. Tryck på önskat språk. 

 

 

 



3. Skärmen “Datum & tid” visas. Klicka på lämplig pilknapp för att välja tidzon, 
datum och tid. Klicka därefter på  för att fortsätta. 

 

4. Skärmen Hem visas enligt nedan. Nu kan du börja använda enheten. 
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1.2 Ansluta till växelström och ladda batteriet 
Ladda batteriet fullt innan du använder enheten första gången. 

1. Skjut på och klicka fast anslutningskonverteraren på växelströmsadaptern. 

2. Anslut adaptersladden till enhetens nederdel. 

3. Anslut växelströmsadaptern till ett eluttag. 

 

Konverterare

Laddningsindikatorn lyser orange när laddning pågår. Koppla inte bort enheten 
från växelströmmen förrän batteriet är fullt laddat, då laddningsindikatorn lyser 
grön. Det tar ett par timmar. 

OBS: 
 När du laddar batteriet för första gången, ska du ladda det i minst 8 timmar. 
 När du ansluter växelströmsadaptern för att ladda batteriet sedan batteriströmmen tagit 

helt slut, vänta i minst en minut om du måste sätta på enheten. 
 Beroende på inköpsregion, ser anslutningskonvertereraren eventuellt inte ut exakt som på 

bilden här. 
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1.3 Använda enheten i ett fordon 

Använda bilhållaren 
VARNING: 

 Välj en lämplig plats för bilhållaren. Placera absolut inte hållaren så att förarens sikt 
blockeras. 

 Om bilens vindruta är tonad och reflekterande, kan du behöva en extern antenn (tillval) för 
att dra antennen till biltaket genom en ruta. När du stänger bilrutan, se upp så att du inte 
klämmer antennsladden. (Bilar med anti-klämfunktion för rutor lämnar eventuellt 
automatiskt kvar ett tillräckligt stort utrymme.) 

 
Bilhållaren består av ett fäste och en flexibel fönstermontering. Använd 
bilhållaren för att sätta fast enheten i ett fordon. (Se dokumentet som medföljer 
bilhållaren för installationsinstruktioner.) 

Ansluta billaddaren 

Billaddaren ger ström åt enheten när du använder enheten i en bil. 
VARNING: För att skydda enheten mot plötsliga spänningstoppar, anslut inte billaddaren 
förrän du har startat bilmotorn. 

 
1. Anslut billaddarens ena ände till 

enhetens strömanslutning. 

2. Anslut den andra änden till bilens 
cigarettändare för att ge ström åt och 
ladda enheten. Indikatorn på 
billaddaren lyser grön för att visa att 
ström tillförs till enheten. 

 

 
 

 

Till cigarettändare 
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1.4 Inblick i maskinvarufunktioner 
OBS: Beroende på vilken modell du köpt, matchar färgen på din enhet kanske inte exakt den 
enhet som visas i denna bruksanvisning. 

 

Komponenter framtill 

 

Ref Komponent Beskrivning 

 Laddningsindikator Lyser orange för att indikera att batteriet laddas, och 
lyser grön när batteriet är fulladdat. 

 Pekskärm Visar enhetens utgång. Klicka på skärmen med 
datorpennan för att välja menykommandon eller mata in 
information. 
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Komponenter baktill 

 

Ref Komponent Beskrivning 

 Datorpenna Klicka på pekskärmen för att göra val och mata in 
information. Dra ut datorpennan ur dess skåra för att använda 
den. Förvara datorpennan i dess skåra när den inte används. 

 Extern 
antennanslutning

Denna anslutning (under gummidammskyddet) låter dig 
använda en extern antenn (tillval) med magnetmontering, 
som kan positioneras ovanpå bilen för bättre 
signalmottagning i områden med dålig mottagning. 

 Högtalare För musik, ljud och röstuppmaningar. 
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Komponenter på vänster sida 

 

Ref Komponent Beskrivning 

 Hörlursanslut
ning 

Ansluts till stereohörlurar. 

 

Komponenter på höger sida 

 

Ref Komponent Beskrivning 

 Strömbrytare Sätter på/stänger av enheten. 
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Komponenter upptill 

 

Ref Komponent Beskrivning 

 GPS-antenn Tar emot signaler från GPS-satelliter ovanför när den lyfts upp 
i horisontellt läge. 

 SD/MMC-plats Accepterar ett SD- (Secure Digital) eller MMC- 
(MultiMediaCard) kort för åtkomst av data som t ex kartdata 
och MP3-musik. 

 

Komponenter nertill 

 

Ref Komponent Beskrivning 

 Återställningskna
pp 

Startar om enheten (mjuk återställning). 

 Mini-USB- 
anslutning 

Ansluts till växelströmsadaptern eller USB-kabeln. 

 ON/OFF- 
omkopplare 

Huvudström/batteriavstängningsomkopplare. 
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2 Grundläggande kunskaper 

I detta kapitel får du bekanta dig med enhetens grundläggande 
användningsområden som t ex hur du
maskinvarukomponenterna. 

 använder skärmen Hem och 

trömknappen på sidan av enheten för att sätta på/stänga av 

tt fungera. När 

2.1 Sätta på/stänga av enheten 
Använd s
enheten. 

Nör du trycker på strömknappen för att stänga av enheten, försätts 
enheten i själva verket i viloläge och systemet upphör a
du väl sätter på systemet igen, börjar det fungera igen. 

 
Skärmen Hem 
Första gången du sätter på enheten, visas skärmen Hem. Hem-skärmen är din 
startpunkt för olika uppgifter. Klicka på en knapp för att öppna ett program eller 
för att öppna en annan menyskärm. 

Knapp Beskrivning Se även 

 

Startar navigationsprogramvaran. 
ti

programvara 

Bruksanvisning 
ll navigations 
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Låter dig spela MP3-filer. Kapitel 4 

Använd Foto för att visa bilder. Kapitel 5 

Låter dig anpassa systeminställningar. Kapitel 3 

 
Närhelst du stänger ett program, kommer du tillbaka till Hem-skärmen.. 

Använda datorpennan 

 

Datorpennan är din inmatningsanordning. Du använder datorpennan för att 
navigera och välja föremål på skärmen. Dra ut datorpennan ur skåran och förläng 
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den för enklare användning. Förvara datorpennan i skåran när den inte används. 
Du kan använda datorpennan för följande åtgärder: 

 Klicka 
Vidrör skärmen en gång med datorpennan för att öppna poster eller välja 
alternativ. 

 Dra 
Håll datorpennan på skärmen och dra uppåt/neråt/åt vänster/åt höger eller 
tvärs över skärmen. 

 Klicka och håll kvar 
Klicka och håll kvar datorpennan tills en åtgärd är slutförd, eller tills ett 
resultat eller en meny visas. 

2.2 Använda ett SD/MMC-kort 
Enheten har en SD/MMC-plats där du kan säätta in ett Secure Digital- eller 
MultiMediaCard-lagringskort (tillval). 

OBS: 
 Kontrollera att inga främmande föremål tränger in i kortplatsen. 
 Förvara SD- eller MMC-kort i en väl skyddad förpackning för att undvika damm och 

fuktighet när du inte använder kortet. 
 
Du använder ett SD/MMC-kort genom att föra in det i kortplatsen, med 
anslutningen pekande mot platsen och dess etikett vänd mot enhetens framsida. 
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Du tar ut ett kort genom att först kontrollera att inget program använder kortet. 
Därefter trycker du lätt på kortets övre kant för att frigöra det och drar ut det från 
kortplatsen. 
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3 Systeminställningar 

Enheten har standardsysteminställningar. Du kan anpassa inställningarna så att de 
passar just dina behov. När du väl har änd
inställningar tills du ändrar dem på nytt. 

rat inställningar, används dina nya 

Inställningar 

3.1 Använda systeminställningar 
Du öppnar skärmen genom att klicka på knappen Setting på 
Hem-skärmen. 

 

Inställningar-skärmen innehåller sju knappar enligt nedan. Följande avsnitt 
beskriver dessa knappar och deras funktioner. 
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Bakgrundsbelysning 
Inställningar på Inställningar-skärm

Bakgrundsljus på Inställningar-skärmen. 

3.2 
1. Klicka på knappen en. 

2. Klicka på knappen 

 

Klicka på vänster eller höger pil för att göra skärmen m3. rkare eller ljusare. ö
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4. Klicka på  
Inställningar-skär

3.3 Volym 
1. Klicka på knappen 

2. Klicka på knappen 

för att spara ändringarna och återvända till 
men. 

Inställningar på Hem-skärmen. 

Volym på Inställningar-skärmen. 

 

för att sänka eller höja vol3. Klicka på vänster eller höger pil ymen. 

 

4. Klicka på  för att spara ändringarna och återvända till 
Inställningar-skärmen. 
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3.4 Skärm 
Du kan kalibre r med 
datorpennan. 

1. Klicka på knappen 

2. Klicka på knappen 

ra pekskärmen om den inte reagerar rätt när du klicka

Inställningar på Hem-skärmen. 

Skärm. 

 

3. Tryck på  för att starta kalibreringen. 

 

mitt. 4. Klicka och håll målets 
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5. När a målets mitt. 
Upprepa varje gång för att 

6. När du är klar, klicka på 

målet flyttar till en annan position, klicka och håll det ny
slutföra kalibreringsprocessen. 

 för att återgå till Inställningar

nivå för ditt batteri och/eller ställer in 

-skärmen. 

3.5 Ström 
Du kontrollerar återstående ström

1. K

. Klicka på knappen Ström. 

strömsparfunktionen på följande sätt: 

licka på knappen Inställningar på Hem-skärmen. 

2

 

nger hur mycket ström batt
ivån är för låg, tänk på att ladda 

3. Skärmen Power visas och a eriet har kvar. 
OBS: Om strömn batteriet med växelströmsadaptern eller 
billaddaren. 
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Du kan ställa in en timer
inaktiv en viss tid. Altern

 som stänger av enheten automatiskt när den varit 
ativen inkluderar Aldrig, 30 minuter, 20 minuter 

och 10 minuter. 

 

4. Klicka på  för att spara ändringarna och återvända till 
men. Inställningar-skär

Så här ställer du in 

1. Klicka på knappen 

2. Klicka på knappen 

3.6 Datum & Tid 
datum och tid: 

Inställningar på Hem-skärmen. 

Datum & Tid. 

 

3. on. Du ändrar tidzon genom att klicka på vänster/högerpil i posten Tidsz
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4. Du ändrar datum genom att klicka på neråtpilen i posten Datum. En kalender 
visas. Klicka på vänster pil på kalendern för att gå till en tidigare månad och 
år, eller klicka på höger pil för att gå till en senare månad och år. Alternativt 

 att ändra månad 

När kalendern visar aktuell månad, klicka på datumet på kalendern. 

kan du klicka på månaden eller året överst på kalendern för
eller år direkt. 

 

5. Du ställer in tiden genom minuten eller sekunden i 
posten Tid eller neråtpilen för att 
minska värdet. 

6. Klicka på 

 att först klicka på timmen, 
, och därefter klicka på uppåtpilen för att öka 

 
Inställningar-skär

 

 

för att spara ändringarna och återvända till 
men. 

19 



 

20 

3.7 Byta språk 
Så här ändrar du system- och röstspråk: 

1. Klicka på knappen Inställningar på Hem-skärmen. 

2. Klicka på knappen Byt språk. 

 

3. Tryck på önskat språk. 

 

OBS: De tillgängliga språkalternativen beror på din inköpsregion. 
 
4. Klicka på  för att spara ändringarna och återvända till 

Inställningar-skärmen. 



 

3.8 Bakåt 
Knappen Bakåt för dig tillbaka till Hem-skärmen. 
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4 MP3-spelare 

I detta kapitel beskrivs hur du spelar MP3-filer på enheten. 

4.1 Starta och stänga MP3-spelare 
MP3-spelarprogrammet förvandlar enheten till en MP3-spelare. Det har följande 
funktioner: 

 

 

 

 

Musik

Uppspelning av MP3-filer 

Grundläggande uppspelningskontroller som t ex spela, pausa, stoppa, nästa 
och föregående 

Grafiska equalizer-inställningar med 11 förval 

Uppspelning inkluderar uppspelning av enstaka val, upprepning, upprepning 
av en låt, samplingsuppspelning, normal spelordning och slumpmässig 
spelordning. 

 Stöd för spellista 

Klicka på knappen  på Hem-skärmen för att starta MP3-spelarprogrammet. 

 

Kontrollpanelen visas på skärmen och låter dig enkelt styra MP3-spelaren genom 
att klicka på kontrollknapparna. 
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Du stänger programmet genom att klicka på  nere till höger på skärmen. 

4.2 Förbereda MP3-filer för din enhet 
Innan du använder programmet ska du ha MP3-filerna redo antingen i din enhets 
flash-minne (mappen \My Flash Disk\MP3) eller på ett lagringskort (mappen 
\MP3). 

Använd ActiveSync som medföljer din enhet för att kopiera filer från din dator till 
lämplig plats. 

4.3 Spela MP3-filer 
1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 

2. Klicka på knappen Musik på Hem-skärmen för att starta 
MP3-spelarprogrammet. 

3. Programmet kommer att söka efter alla MP3–filer på din enhet och på ditt 
lagringskort. När MP3-filer hittas, läggs de till på spellistan. 

OBS: Du kan skapa egna spellistor för framtida uppspelning. (Se avsnitt 4.4 för detaljer.) 
 

4. Du startar uppspelningen genom att klicka på  . Du styr uppspelningen 
genom att använda kontrollknapparna enligt beskrivning som följer. 
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4. Du stänger programmet genom att klicka på  nere till höger på skärmen. 
Då återförs du till Hem-skärmen. 

MP3-uppspelningskontroll 
Du kan styra MP3-spelaren via kontrollknapparna. Se tabellen nedan för detaljer: 

Kontrollknapp Namn Beskrivning 

 /  
Spela/paus Spela eller pausa uppspelningen. 

 
Stopp Stoppa uppspelningen. 

 /  
Föregående/nästa Gå till föregående eller nästa fil. 

 /  
Volym Höj eller sänk volymen. 

Indikatorn i panelens övre högra hörn visar 
aktuell volymnivå. 

 
Uppspelningsläge * Gå i tur och ordning genom följande lägen: 

 Upprepa aktuell fil 

 Upprepa alla (standard) 

 Spela en låt 

 Samplingsuppspelning 
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Ordningsföljd * 

 Normal ordningsföljd (standard) 

 Slumpmässig ordningsföljd 

 
Öppna spellista Öppna spellista. (Se avsnitt 4.4 för mer 

information.) 

 
Equalizer Öppna eller stäng equalizer-panelen. 

(Se avsnitt 4.5 för mer information.) 

 
Hjälp Visa funktion och användning av varje ikon. 

Klicka på en ikon för att se en beskrivande rad 
längst ner på skärmen. 

 
Stäng MP3-spelare Stäng programmet och återgå till Hem-skärmen. 

* Kommentar till tabell: När du startar om MP3-spelaren, återställs 
standardinställningarna för både uppspelningsläge och ordningsföljd. 

 

4.4 Använda spellistor 
Som standard laddart systemet automatiskt alla MP3-filer på spellistan. Du kan 
även skapa egna spellistor för framtida användning. 

Skapa en spellista 
1. När du har startat MP3-spelaren, klicka på  i höger verktygsfält för att 

öppna skärmen med spellista 
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2. Du lägger till en låt på spellistan genom att klicka på knappen  (Lägg till 
låt) nertill på skärmen. En skärm visas med alla MP3-filer. Klicka på den låt 
du vill lägga till och klicka därefter på Lägg till låt. 

 

3. Upprepa samma procedur för övriga låtar som ska läggas till. 

4. Du sparar spellistan genom att först klicka på knappen  (Spara spellista) 
nertill på skärmen och därefter ja. 

5. Du återgår till kontrollpanelen genom att klicka på  i höger verktygsfält. 

Öppna en spellista 
Så här öppnar du en av de spellistor du har skapat: 

1. När du har startat MP3-spelaren, klicka på  i höger verktygsfält. 

2. Klicka på knappen  (Laddda) nertill på skärmen. 

3. Klicka först på den spellista du vill öppna och klicka sedan på Ladda. 
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Hantera spellistor 
När du har öppnat en spellista, kan du redigera eller ta bort den. 

 Så här tar du bort en låt från listan: 
Klicka först på låten och klicka därefter på knappen  (Ta bort låt) nertill på 
skärmen. 

 Så här tar du bort alla låtar från listan: 
Klicka på knappen  (Ta bort alla) i höger verktygsfält. 

 Så här tar du bort en spellista: 
Klicka på knappen  (Ladda) nertill på skärmen. Klicka först på den 
spellista du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort. 

4.5 Equalizer 
MP3-spelaren har 11 förval för diverse musikeffekter. Klicka på  för att öppna 
equalizer-panelen och klicka på  vänster knapp och  höger knapp för 
att få tillgång till diverse förinställda ljudprofiler. Tillgängliga alternativ är 
Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, och Hall. 

 

Du stänger equalizer-panelen och återgår till kontrollpaneen genom att klicka på 
 i höger verktygsfält. Du stänger programmet genom att klicka på  nertill i 

verktygsfältet. Då återförs du till Hem-skärmen. 

 



 

5 Bildvisare 

5.1 Starta och avsluta Picture Viewer 
Med Picture Viewer kan du v
bildsekvensen på din enhet. 

isa bilder i formaten JPEG, GIF och BMP och se 

FotoTryck på  på skärmen Start, för att starta programmet. 

 

För att avsluta Picture Viewer, tryck på knappen . 

5.2 Förbereda bilderna på din enhet 
För att se
Picture. 

 bilderna måste du ha bilderna redo på din enhets My Flash Disk\My 

lämplig plats. 
Använd ActiveSync som medföljer din enhet för att kopiera filer från din dator till 
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5.3 Se bilder som miniatyrbilder 
1. Tryck på Foto på Startskärmen, för att starta programmet. 

2. Programmet kommer att söka efter matchande filer i specifik mapp på din 
enhet och i alla mappar på ett minneskort. Den visar sedan bilderna som 
miniatyrbilder. Du kan trycka på pilknapparna Upp eller Ner för att gå till nästa 
eller föregående sida. 

         

En ram indikerar att 
en bild är vald.

Radera den 
valda bilden.

Vald fil/  
Totalt antal filer 

Sida ner 

Starta bildsekvensen. 

Sida upp

Avsluta

 
 
 

5.4 Se en bild i helskärm 
När du trycker på en miniatyrbild två gånger kommer bilden att visas i helskärm. 

 

För att gå tillbaka till miniatyrbildsvisningen, trycker du på skärmen för att visa 
kontrollknapparna och trycker sedan på knappen . 
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5.5 Kontrollknappar på skärmen 
Kontrollknapparna på skärmen tillhandahåller olika funktioner och inställningar. 
Tryck på en bild för att visa knapparna enligt nedan. Tryck på skärmen igen för att 
dölja knapparna. 

 

Kontrollkn
app Namn Beskrivning 

 

Överföring Överför bilder mellan enheten och minneskortet. (Se 
avsnittet 1.7 för detaljerad information.) 

 
Bildsekvens Starta bildsekvensen. (Se avsnittet 1.6 för detaljerad 

information.) 

 
Intervall Ställ in tidslängden varje gång en bild visas innan du går 

till nästa bild. Tryck på knappen för att gå till nästa 
tillgängliga alternativ. 

   1 sekund 

   2 sekunder 

   5 sekunder 
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Information Aktiverar eller aktiverar visning av namn och datum av 

filen antingen i helskärm eller som bildsekvens. 

 

 
Radera Radera nuvarande bild. 

 
Zoom Öppnar zoomfältet. 

Tryck på knappen så många gånger som behövs för att 
zooma in 1.2x, 1.5x, 1.8x, eller 2.0x. När du zoomat in 
bilden kan du dra bilden för att granska andra delar av 
bilden. 

 

För att stänga zoomfältet trycker du på knappen . 

 
Tillbaka Gå tillbaka till miniatyrbildsvisning. 
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5.6 Titta på bildsekvensen 
För att titta på bildsekvensen med alla dina bilder, gör något av följande: 

 I miniatyrbildsvisning, trycker du på 

knappen  för att starta 
bildsekvensen. 

 

 

 I helskärm, trycker du var som helst på 
bilden för att visa kontrollknapparna 
på skärmen. Tryck sedan på  för 
att starta uppspelningen. 

 

 

Den lilla triangeln på skärmens under vänstra hörn indikerar att bildsekvensen är 
igång. För att stoppa bildsekvensen trycker du var som helst på skärmen. 
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5.7 Överföra bilder 
Du kan kopiera bilder från din enhet till ditt minneskort eller tvärtom. 

1. I helskärmsvisning trycker du var som helst på bilden för att visa 
kontrollknapparna. 

2. Tryck på . 

3. Välj en av de två sätten att överföra bilder, antingen från enheten till 
minneskortet eller från minneskortet till enheten. 

 

4. Skärmen för förhandsgranskning visas. Du kan trycka för att välja en bild 
eller flera bilder. Du kan också trycka på knapparna Välj alla för att välja alla 
bilderna i källmappen.  

 
 

Överför bilder från 
enheten till 
minneskortet. 

Överför bilder från 
minneskortet till 
enheten. 

Tillbaka

Överför 
Välj alla

En ram indikerar att 
en bild är vald. 



 

5. Efter att du valt bilderna, trycker du på knappen   för att starta 
filöverföringen. 

6. Efter att överföringen är slutförd, trycker du på  för att gå tillbaka till 
skärmen för förhandsgranskning. 
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6 ActiveSync 

I detta kapitel beskrivs hur du installerar ActiveSync för överföring av data mellan 
enheten och en dator. 

VARNING: Anslut inte enheten till datorn förrän ActiveSync är installerat. 

6.1 Om ActiveSync 
ActiveSy  nc låter dig upprätta kontakt mellan enheten och en dator.

 

Installera ActiveSync 
1. Sätt på datorn och enheten.  

4. installationen. Ett 

2. Sätt in den medföljande DVD-skivan i datorns DVD-enhet. Skärmen för 
automatisk körning visas. 

3. Följ instruktionerna på skärmen för att installera ActiveSync. 

 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra 
statusfönster indikerar installationens förlopp. 

5. När du uppmanas till det, anslut mini-USB-änden på ActiveSync-sladden till 
nederdelen av enheten, och den andra änden till en USB-port på datorn. 
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6. När skärmen Synchronization Setup Wizard 
(synkroniseringsinställningsguide) visas, välj Cancel (avbryt) för att ansluta 
som gästenhet. 

OBS: Enheten stöder inte synkronisering med datorn. Därför behöver inte du upprätta 
standardpartnerskap. 

 

Använda ActiveSync 
När ActiveSync väl är installerat på datorn, kan du använda det för att överföra 
filer (t ex. MP3-filer) mellan enheten och datorn. 

VARNING: Var försiktig när du tar bort filer från enheten. Om du tar bort filer vars funktion du 
inte är riktigt säker på, kan det få program eller funktioner att fungera bristfälligt. 

 
Närhelst du ansluter enheten till datorn med USB-sladden, visas skärmen 
Synchronization Setup Wizard (synkroniseringsinställningsguide). Välj alltid 
Cancel (avbryt) för att ansluta som gästenhet. Då kan du använda 
Explorer-funktionen för att bläddra i den mobila enheten och överföra data. (Se 
online-hjälpen för ActiveSync för instruktioner om hur du kopierar filer.) 
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7 Felsökning och underhåll 

I detta kapitel beskrivs lösningar på vanliga problem som du kan råka ut för. 
Dessutom ingår riktlinjer om hur du ska sköta enheten. 

OBS: Om du stöter på ett problem som du inte kan lösa, kontakta ett auktoriserat servicecenter 
för hjälp. 

 

7.1 Återställa systemet 
 Ibland måste du kanske återställa enheten. Exempelvis ska du återställa systemet 
om det inte svarar längre; eller om det verkar ha “fryst” eller “låst sig”. 

Använd datorpennan för att trycka på återställningsknappen på sidan av enheten. 
Detta kallas för “mjuk återställning”. Hem-skärmen ska framkomma efter en 
mjuk återställning. 

 

Om enheten fortfarande inte svarar efter en mjuk åt
följande steg för att utföra 

erställning, kan du använda 

 och volyminställningar återställs till sina standardvärden när du utför 

en “hård återställning”. 
OBS: Datum/tid, språk
en hård återställning. 

 
1. Koppla bort alla sladdar, inklusive växelströmsadaptern, från enheten. 

2. Använd datorpennan för att föra ON/OFF-omkopplaren till avstängt läge OFF 
(vänster). 

3. inut och för därefter tillbaka omkopplaren till påslaget läge ON  Vänta 1 m
(höger). 
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4. Enheten slås på och visar den inledande startskärmen. Slutför inställningarna 
enligt beskrivning i avsnitt 1.1. 

7.2 Felsökning 
Strömproblem 

Strömmen slås inte på när batteriström används 
 Det finns kanske inte tillräckligt mycket batteriström kvar för att driva 

enheten. Anslut växelströmsadaptern till enheten och ett eluttag. Sätt därefter 
på enheten. 

Skärmproblem 

Skärmen är avstängd 
Om skärmen inte svarar ens sedan du tryckt på strömknappen, försök med 
följande i tur och ordning tills problemet är löst: 

 Anslut växelströmsadaptern till enheten och ett externt växelströmsuttag. 

 Återställ systemet. 
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Skärmen svarar långsamt 
 Kontrollera att enheten inte håller på att få slut på batteriström. Om problemet 

kvarstår, återställ systemet. 

Skärmen fr 
 Återställ systemet. 

Skärmen är svårläst 
 Kontrollera att skärmens bakgrundsbelysning är påslagen och justera 

ljusstyrkan vid behov. 

Felaktiga reaktioner på datorpennans klickningar 
 Omkalibrera pekskärmen. (Se avsnitt 3.4 för instruktioner.) 

Anslutningsproblem 
Sladdanslutningsproblem 

 Kontrollera att både enheten och datorn är påslagna innan du försöker 
upprätta en anslutning. 

 Kontrollera att sladden är ordentligt ansluten till USB-porten på datorn och 
till enheten. Anslut USB-sladden direkt till datorn - dra inte sladden genom en 
USB-hubb. 

 Återställ enheten innan du ansluter sladden. Koppla alltid bort enheten innan 
du startar om datorn. 

GPS-problem 
När inga giltiga signaler är tillgängliga, överväg följande: 

 Kontrollera att GPS-antennen har fritt upp mot himlen. 

 Tänk på att GPS-mottagningen kan påverkas av: 
 Dåligt väder 
 Täta överhängande hinder (t ex träd och höga byggnader) 
 Andra trådlösa enheter i bilen 
 Reflekterande och uppvärmda rutor. 

41 



 

7.3 Underhålla enheten 

Om du tar väl hand om enheten säkerställer du problemfri användning och 
minskar risken för att enheten tar skada. 

 Utsätt inte enheten för alltför mycket fukt och extrema temperaturer. 

 Undvik att utsätta enheten för direkt solljus eller starkt ultraviolett ljus under 
längre perioder. 

 Placera ingenting ovanpå enheten; tappa inget på enheten. 

 Tappa inte enheten och utsätt den inte för kraftiga stötar. 

 Utsätt inte enheten för plötsliga och stora temperatursvängningar. Det kan 
leda att fukt och kondens ansamlas inuti enheten, vilket kan skada de. Om fukt 
eller kondens har ansamlats, låt enheten torka helt före användning. 

 Se upp så att du inte råkar sätta dig på enheten. Av denna anledning råder vi 
dig att inte bära enheten i din bakficka. 

 Skärmens yta kan lätt repas. Använd enbart datorpennan för att klicka på 
skärmen. Vidrör inte skärmen med dina fingrar, pennor eller andra vassa 
föremål. Icke-häftande allmänna skärmskydd som är speciellt avsedda att 
användas till bärbara enheter med LCD-paneler kan användas för att skydda 
skärmen från mindre repor. 

 Rengör aldrig enheten medan den är påslagen. Använd en mjuk, luddfri trasa 
lätt fuktad med vatten för att torka av skärmen och enhetens hölje. 

 Använd inte pappershanddukar för att rengöra skärmen. 

 Försök absolut inte montera isär, reparera eller göra några ändringar på 
enheten. Nermontering, modifiering eller reparationsförsök kan skada 
enheten och till och med orsaka materiella skador och personskador samt 
upphäver eventuell garanti. 

 Förvara inte och bär inte på antändliga vätskor, gaser eller explosiva material 
i samma utrymme som enheten, dess delar eller tillbehör. 
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8 Information om föreskrifter 

din modell efterföljer. Kontrollera vilka märketiketter som finns på enheten och läs igenom 
motsvarande uttalanden i detta kapitel. Vissa meddelanden gäller bara specifika modeller.  

 

8.1 Information om föreskrifter 
Europeisk information  
Produkter med EU-märkning uppfyller "Radio & Telecommunication Terminal 
Equipment Directive (R&TTE) (1995/5/EEC)", "the Electromagnetic 
Compatibility Directive (89/336/EEC)" och "the Low Voltage Directive 
(73/23/EEC) – as amended by Directive 93/68/ECC" – utgivna av 
EU-kommissionen. 

Överenstämmelse med
Europeiska standard: 

 dessa direktiv innebär konformitet med följande 

y (EMC) standard för radioutrustning och tjänster; 

ter; 

EN301489-1: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibilit
Del 1: Vanliga tekniska krav 
EN301489-3: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard för radioutrustning och tjäns
Del 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) som opererar på 
frekvenser mellan 9 kHz och 40 GHz 
EN55022: Radio disturbance characteristics 
EN55024: Immunity characteristics 
EN6100-3-2: Limits for harmonic current emissions 
EN6100-3-3: Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage 
supply system 
EN60950 / IEC 60950: Product Safety 
EN50332-1: Earphone Regulaiton 
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Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar som gjorts av användaren och 
konsekvenser därav, vilka kan ändra produktens konformitet med 
EU-märkningen. 

8.2 Säkerhetsföreskrifter 

Om laddning 
 Använd endast den nätspänningsadapter (PHIHONG, PSC05R-050 PH) som 

medföljde enheten. Om du använder någon annan typ av nätspänningsadapter 
kan detta resultera i felaktig funktion och/eller fara. 

 Denna produkt är avsedd att strömförsörjas av en LISTED ström-
försörjningsenhet märkt med "LPS," "Limited Power Source" och med 
utmatning +5 V DC / 1,0 A. 

 Använd ett rekommenderat batteri i enheten. 

Om nätspänningsadaptern 
 Använd inte adaptern i en fuktig omgivning. Vidrör aldrig adaptern om dina 

händer eller fötter är våta. 

 Se till att ventilationen runt adaptern är god när den används för att driva 
enheten eller ladda batteriet. Täck aldrig över nätspänningsadaptern med 
papper eller andra föremål som kan försämra avkylningen. Använd inte 
nätspänningsadaptern när den är inuti en väska eller låda. 

 Anslut adaptern till en korrekt nätspänningskälla. Du kan hitta kraven på 
spänning på produktens hölje och/eller förpackning. 

 Använd aldrig adaptern om elkabeln har blivit skadad. 

 Försök inte reparera enheten. Det finns inga delar inuti som går att reparera. 
Byt ut enheten om den har blivit skadad eller utsatts för väta. 

Om batteriet 
 Använd en specificerad laddare som godkänts av tillverkaren. 

FÖRSIKTIGHET: Denna enhet innehåller ett icke utbytbart, internt litiumjonbatteri. Batteriet 
kan spricka eller explodera och frigöra farliga kemikalier. Minska risken för brand och 
brännskador genom att inte montera isär, krossa, punktera eller kasta i eld eller vatten.  
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 Viktiga anvisningar (enbart för servicepersonal) 
 Försiktighet: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett batteri av fel 

typ. Kassera förbrukade batterier enligt anvisningarna. 
 Byt ut endast mot ett batteri av samma eller likvärdigt typ som 

rekommenderats av tillverkaren. 
 Batteriet måste återvinnas eller kasseras på korrekt sätt. 
 Använd batteriet enbart i den specificerade utrustningen. 
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