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Vedlikehold og sikkerhet

Retningslinjer

Vær forsiktig i trafikken. Vi anbefaler på det sterkeste at du aldri bruker enheten når 
du kjører bil eller annet kjøretøy.

Enheten må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0°C (32°F) og 
35°C (95°F).

Slå av enheten i avgrensede områder der bruken av mobile enheter er forbudt. Følg 
alltid regler og forskrifter når du er i avgrensede områder, for eksempel i fly, kino, 
på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, i nærheten av gasser eller drivstoff, 
byggeplasser, sprengningsområder og andre områder.
Bruk bare strømadaptere og kabler som er godkjent av ASUS for bruk med denne 
enheten. Se etiketten på undersiden av enheten, og sørg for at strømforsyningen er i 
samsvar med denne klassifiseringen.

Skadede strømledninger, tilleggsutstyr og annet periferiutstyr skal ikke brukes med 
enheten.

Hold enheten tørr. Enheten skal ikke utsettes for eller brukes i nærheten av væsker, 
regn eller fuktighet. 

Du kan sende enheten gjennom røntgenmaskiner (for eksempel i 
sikkerhetskontrollen på flyplasser), men du bør ikke utsette enheten for magnetiske 
detektorer.
Skjermen på enheten er laget av glass. Dersom glasset blir knust, må du slutte å bruke 
enheten og ikke røre de knuste glassdelene. Du bør umiddelbart sende enheten til 
reparasjon hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Du må ikke lytte med en høy lydstyrke over lengre tid for å forhindre mulig 
hørselsskade.

Koble fra strømadapteren før du rengjør enheten. Bruk bare en ren svamp eller 
pusseklut når du rengjør skjermen på enheten.

Send enheten til reparasjon kun hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.
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Riktig deponering

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i 
henhold til instruksjonene.

ASUS-nettbrett skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette 
produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. 
Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, 
elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen 
med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske 
produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en 
utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.

IKKE kast ASUS-nettbrett i et ildsted. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE demonter ASUS-nettbrett.

Forum for ZenTalk-fans 
(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)
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Velkommen!
Oppdag den instinktive enkelheten til ASUS Zen UI 3.0!

ASUS Zen UI 3.0 er et sjarmerende og intuitivt grensesnitt eksklusivt for ASUS-nettbrett. Det har 
spesielle apper som er integrert i eller med andre apper, som er tilpasset dine individuelle behov og 
som gjør livet ditt enklere samtidig som du har det gøy med ASUS-nettbrettet.

Kamera
Med PixelMaster-teknologi kan du fange dyrebare øyeblikk i livlige bilder og videoer med 
høy kvalitet.

Gjør det senere
Få overtaket og utsett viktige e-poster, tekstmeldinger, interessante nettsteder eller 
andre viktige gjøremål til et tidspunkt når det passer bedre.

ZenFone Care
Finn svar blant Vanlige spørsmål, eller gi tilbakemeldinger i brukerforumet. 

Delekobling 
Del og motta filer, apper eller medieinnhold med andre Android-enheter eller PC-er raskt.

MERK: Tilgjengeligheten av ASUS Zen UI 3.0-apper varierer avhengig av hvor du er og modellen til 
ASUS-nettbrettet.  Trykk  fra startskjermen for å sjekke appene som er tilgjengelige på ASUS-
nettbrettet.

1 Grunnleggende

1Grunnleggende
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Gjør klar ASUS Phone!

Deler og funksjoner
Plukk opp enheten og få den klar til bruk på et øyeblikk.

MERKNADER:
•	 USB	Type-C-porten	støtter	overføringshastigheten	til	USB	2.0.
•	 Micro	SIM	/	Nano	SIM-kortsporene	støtter	nettverksbåndene	LTE	GSM,	WCDMA	og	GSM/EDGE.	
•	 MicroSD-sporet	støtter	kortformatene	microSD	og	microSDHC.

VIKTIG!
•	 Vi	anbefaler	at	du	ikke	bruker	en	skjermbeskytter,	da	disse	kan	forstyrre	nærhetssensoren.	Hvis	du	vil	

bruke en skjermbeskytter, må du sørge for at den ikke blokkerer nærhetssensoren.
•	 Pass	på	at	enheten,	spesielt	berøringsskjermen,	er	tørr	til	enhver	tid.	Vann	eller	andre	væsker	kan	

føre til at berøringsskjermen svikter.
•	 Sørg	for	at	dekselet	til	Micro	SIM	/	Nano SIM-kortet og minnekortet alltid er lukket når du bruker 

eller bærer enheten.

USB Type-C-port

Mottaker

Fremre kamera

Berøringstaster

Audio jack

Strømknapp

LED-indikator

Berøringsskjerm

Høyttaler

Bakre deksel

Volumknapp

Laserfokus

Kamera bak

Mikrofon

Fingeravtrykksensor

Primær antenne

Mikrofon Kamerablits

ADVARSEL!
•	 For	å	unngå	problemer	med	nettverkstilkobling	og	batteri:
	 •	 IKKE	legg	et	metallisk	klistremerke	på	antenneområdet.
	 •	 IKKE	bruk	metallisk	beskyttende	ramme/deksel	på	ASUS	Phone.
	 •	 	IKKE	dekk	til	antennen	med	hendene	eller	andre	gjenstander	mens	du	bruker	funksjoner	som	å	

ringe eller mobildata.
•	 Vi	anbefaler	at	du	bruker	ASUS-kompatible	skjermbeskyttere.	Bruk	av	ikke-ASUS-kompatible	

skjermbeskyttere kan føre til feil på ASUS-telefonens sensor.

Lyssensor og 
nærhetssensor

RGB sensor

GPS

GPS

Micro SIM- og 
Nano SIM- / 

MicroSD-
kombikortspor
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Sette inn Nano SIM / Micro SIM-kortet
Et nano- eller micro-SIM-kort (SIM: Subscriber Identity Module) lagrer informasjon som 
mobiltelefonnummeret ditt, kontakter, meldinger og andre data som gir deg tilgang til et 
mobilnett.

Din ASUS-telefonen kommer med Nano SIM- og micro-SIM-kortspor, som lar deg konfigurere og 
bruke to mobile nettverkstjenester uten at du må ta med deg to mobilenheter samtidig.

FORSIKTIG!

•	 Denne	enheten	er	bare	beregnet	for	bruk	sammen	med	Nano	SIM	/	Micro	SIM-kort	godkjent	av	en	
mobiloperatør. 

•	 Vi	anbefaler	ikke	at	du	bruker	SIM-kort	som	har	blitt	klippet	i	Nano	SIM	/	Micro	SIM-kortsporet.	

•	 Slå	av	enheten	før	du	setter	inn	et	Nano	SIM	/	Micro	SIM-kort.	

•	 Vær	ekstra	forsiktig	når	du	håndterer	Nano	SIM	/	Micro	SIM-kort.	ASUS	er	ikke	ansvarlig	for	tap	eller	
skade på Nano SIM / Micro SIM-kortet.

•	 Ikke	sett	inn	minnekort	i	et	Nano	SIM	/	Micro-SIM-kortspor!	Hvis	et	minnekort	blir	satt	inn	i	Nano	SIM	
/ MicroSIM-kortsporet, må du kanskje sende enheten til kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Sette inn Nano SIM / Micro SIM-kortet:

1.  Slå av enheten.

2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet 
for å løse ut skuffen ut.

3. Sett Micro SIM / Nano SIM-kortet(-ene) inn i Micro SIM / Nano SIM-kortsporet(-ene).

Micro-SIM1

Nano-SIM2

Micro-SIM1

Micro SD

VIKTIG! 

•	 Du kan ikke bruke et Nano SIM-kort og et MicroSD-kort 
samtidig.

•	 Bruk	kun	standard	micro	SIM	/	Nano	SIM-kort	på	ASUS-
telefonen. En nano- til micro SIM-adapter eller et trimmet 
SIM-kort kan ikke passe riktig og kan ikke bli registrert av 
ASUS-telefonen.

•	  IKKE sett en tom nano- til mikro-SIM-kortadapter inn 
i mikro-SIM-kortsporet for å unngå ugjenkallelige 
skader.
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4. Trykk skuffen inn for å lukke den.

VIKTIG! Begge Micro-SIM og Nano-SIM-kortsporene støtter 
nettverksbåndene 3G WCDMA/ 4G LTE. Men kun ett SIM-kort kan koble til 
4G LTE-tjenesten på én gang.

FORSIKTIG: Ikke bruk skarpe verktøy eller løsemiddel på enheten for å 
unngå å få riper på den.

Ta ut et Micro SIM / Nano SIM-kort

FORSIKTIG: Vær ekstra forsiktig når du håndterer  Micro SIM / Nano SIM-kort. ASUS er ikke ansvarlig for 
tap eller skade på Micro SIM / Nano SIM-kortet.

Slik tar du ut et Micro SIM / Nano SIM-kort:

1.  Slå av enheten.

2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet for 
å løse ut skuffen ut.

3. Fjern Micro SIM / Nano SIM-kortet fra Micro SIM, Nano SIM/
MicroSD-kombikortsporet.

4. Trykk skuffen inn for å lukke den.

Micro-SIM1

Nano-SIM2

Micro-SIM1

Micro SD
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Sette inn minnekort
ZenFone støtter minnekort av typene mikroSD™  og mikroSDHC™ med opptil 2TB kapasitet. 

MERK: Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med ZenFone. Pass på at du kun bruker kompatible 
minnekort for å hindre tap av data, skade på enheten eller minnekortet eller begge deler.

FORSIKTIG:  Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller 
skade på minnekortet.

Sette inn minnekort:

1.  Slå av enheten.

2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet 
for å løse ut skuffen ut.

3. Sett MicroSD-kortet inn i Nano SIM/MicroSD-kombikortsporet.

VIKTIG! Du kan ikke bruke et Nano SIM-kort og et MicroSD-kort samtidig.

4. Trykk skuffen inn for å lukke den.

Micro-SIM1

Micro SD
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Ta ut et minnekort

FORSIKTIG!

•	 Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på 
minnekortet.

•	 Løs	ut	minnekortet	på	riktig	måte	for	å	fjerne	det	fra	enheten.	Slik løser du ut minnekortet: Trykk  
 > Settings (Innstillinger) > Storage & USB (Lagring og USB). Klikk    ved siden av SD card 

(SD-kort) under Portable storage (Bærbar lagring).

Slik tar du ut et minnekort:

1.  Slå av enheten.

2. Skyv binders inn i hullet på Micro SIM, Nano SIM / MicroSD-kortsporet for 
å løse ut skuffen ut.

3. Fjern MicroSD-kortet fra Nano SIM/MicroSD-kombikortsporet.

4. Trykk skuffen inn for å lukke den.

Micro-SIM1

Micro SD
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Lade ZenFone
ZenFone er delvis ladet når det leveres, men du må lade det helt opp før du bruker det for første 
gang. Les følgende viktige merknader og advarsler før du lader enheten.

 VIKTIG!

•	 Bruk	bare	den	medfølgende	strømadapter	og	USB Type-C-kabelen for å lade ZenFone. Hvis du 
bruker en annen strømadapter eller kabel, kan det skade enheten.

•	 Trekk	av	beskyttelsesfilmen	på	strømforsyningen	og	USB Type-C-kabelen før du bruker den med 
enheten.

•	 Sørg	for	at	du	kobler	strømadapteren	til	en	kompatibel	stikkontakt.	Du	kan	koble	strømadapteren	til	
en kompatibel 100–240 V-uttak. 

•	 Utgangsspenningen	til	strømadapteren	for	denne	enheten	er	5V 2A, 10W.

•	 Når	du	bruker	ZenFone	når	den	er	plugget	inn	i	en	stikkontakt,	må	stikkontakten	være	lett	
tilgjengelig i nærheten av enheten.

•	 For	å	spare	strøm	bør	du	trekke	strømadapteren	ut	av	stikkontakten	når	den	ikke	er	i	bruk.

•	 Ikke plasser tunge gjenstander oppå ZenFone.

FORSIKTIG! 

•	 Under lading kan ZenFone bli varm. Dette er normalt, men hvis enheten blir uvanlig varm, kobler du USB 
Type-C-kabelen fra enheten og sender enheten, inkludert strømadapter og kabel, til kvalifisert ASUS-
servicepersonell.

•	 For å forhindre skade på ZenFone strømadapteren eller USB Type-C-kabelen. Sørg for at USB Type-C-kabelen, 
strømadapter, og enheten er riktig tilkoblet før lading.

Slik lader du en ZenFone:

1.  Sett USB-koblingen inn i strømadapterens USB-kontakt.

2.  Koble den andre enden av USB Type C-kabelen til ASUS Phone. 

3.  Sett strømadapteren i en jordet stikkontakt. 

3

1

2
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VIKTIG!

•	 Når	du	bruker	ASUS	Phone	når	den	er	plugget	inn	i	et	strømuttak,	må	den	jordede	stikkontakten	
være i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.

•	 Når	du	lader	ASUS	Phone	gjennom	datamaskinen,	må	du	sørge	for	at	du	plugger	USB Type-C-
kabelen inn i datamaskinens USB 2.0- / USB 3.0-port.

•	 Du	bør	ikke	lade	ASUS	Phone	i	et	miljø	der	temparaturen	overstiger	er	over	35	°C	(95	°F).

•	 Lad	ZenFone	i	åtte	(8)	timer	før	du	bruker	det	med	batteriet	for	første	gang.

•	 Statusen	for	batteriladning	indikeres	med	følgende	ikoner:

    Lav          Lader ikke       Lader             Full

  

MERKNADER:

•	 Bruk	bare	strømadapteren	som	følger	med	enheten.	Bruk	av	en	annen	strømadapter	kan	skade	
enheten.

•	 Den	beste	måten	å	lade	ASUS	Phone	på	er	fra	en	stikkontakt	ved	hjelp	av	den	medfølgende	
strømadapteren og ASUS Phone-signalkabelen.

•	 Den	tillatte	inngangsspenningen	mellom	stikkontakten	og	denne	adapteren	er	AC	100V	-	240V.	
Utgangsspenningen gjennom mikro-USB-kabelen er +5V 2A, 10W.

4. Når den er fullt oppladet, kobler du USB-kabelen fra ZenFone før du kobler strømadapteren fra 
stikkontakten.

MERKNADER: 

•	 Du	kan	bruke	enheten	mens	den	lader,	men	det	kan	ta	lengre	tid	å	lade	enheten	opp.

•	 Det	kan	ta	lengre	tid	å	lade	enheten	opp	via	en	USB-port	på	en	datamaskin.

•	 Hvis datamaskinen ikke gir nok strøm for lading via USB-porten, bør du lade ZenFone ved å koble 
strømadapteren til en stikkontakt i stedet.
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Slå ZenFone av eller på

Slå på enheten
For å slå på enheten trykker og holder du inne strømknappen i tre sekunder til den vibrerer og 
starter opp.

Slå av enheten
Slik slår du av enheten: 

1.     Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømknappen for å slå den på. Hvis skjermen er låst, 
låser du opp skjermen på enheten.

2. Trykk og hold inne strømknappen, vent på meldingen, trykk Power off (Slå av) og deretter OK.

Dvalemodus
Du kan sette enheten i dvalemodus ved å trykke på strømknappen én gang slik at skjermen slår seg 
av.

Strømknapp
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Førstegangsbruk
Når du slår på ASUS-nettbrettet første gang, hjelper installasjonsveiviseren deg gjennom 
installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å velge språk, inntastingsmetoder, sette 
opp mobilnett og Wi-Fi, synkronisere kontoer og konfigurere stedstjenester.

Bruk en Google- eller ASUS-konto til å sette opp enheten. Hvis du ikke har en Google-konto eller en 
ASUS konto, kan du lage en.

Google-konto

Med en Google-konto kan du bruke alle disse funksjonene på Android-operativsystemet:

•	 Organiser	og	se	all	informasjonen	din	fra	hvor	som	helst.

•	 Automatisk	sikkerhetskopier	alle	dine	data.

•	 Bruk	Googles	tjenester	enkelt	fra	hvor	som	helst.

ASUS-konto

Hvis du har en ASUS-konto, kan du dra nytte av følgende fordeler:

•	 Personlig	tilpasset	ASUS-service	med	kundestøtte	og	garantiutvidelse	for	registrerte	produkter.

•	 Gratis	5	GB	lagringsplass	i	nettskyen.

•	 Motta	de	siste	oppdateringene	til	enheten	og	fastvaren.
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Tips for å spare batteri
Batteriet er livskraften til ASUS-nettbrettet. Her er noen tips for å spare batteriet, slik at du kan 
bruke ASUS-nettbrettet lenger.

 – Lukk alle apper som kjører men som ikke er i bruk.

 – Når enheten ikke er i bruk, kan du trykke på strømknappen for å sette den i dvalemodus.

 – Aktiver Smart-bryteren i Strømsparer, som er integrert i Mobilbehandling-appen.

 – Satt lyden til Smart modus.

 – Reduser lysstyrken på skjermen.

 – Hold høyttalervolumet til et lavt nivå.

 – Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.

 – Deaktiver Bluetooth-funksjonen.

 – Deaktiver funksjonen for å automatisk rotere skjermen.

 – Deaktiver alle auto-synkroniseringsfunksjoner på enheten.
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Bruke berøringsskjermen
Bruk disse bevegelsene på berøringsskjermen til å starte apper, få tilgang til enkelte innstillinger og 
navigere ASUS-nettbrettet.

Starte apper eller velge elementer
Gjør ett av følgende:

•		 Du	starter	en	app	ved	å	bare	trykke	på	den.

•		 Hvis	du	vil	velge	et	element,	som	i	File	Manager	(Filbehandling)-appen,	kan	du	bare	trykke	på	
det.

Flytte eller slette elementer
Gjør ett av følgende:

•		 Hvis	du	vil	flytte	en	app	eller	widget,	trykker	og	holder	du	den,	så	drar	du	den	til	det	stedet	du	
vil den skal være.

•		 Hvis	du	vil	slette	en	app	eller	widget	fra	startskjermen,	trykker	og	holder	du	den,	så	drar	du	den	
opp til Remove (Fjern).
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Flytte gjennom sider eller skjermer
Gjør ett av følgende:

•		 Sveip	fingeren	til	venstre	eller	til	høyre	for	å	veksle	mellom	vinduer,	eller	for	å	bla	gjennom	et	
galleri med bilder.

•		 \Rull	fingeren	opp	eller	ned	for	å	gå	gjennom	nettsider	eller	lister	med	elementer.

Zoome inn
Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet for å zoome inn et bilde i Gallery (Galleri) eller 
Maps (Kart) eller for å zoome inn på en nettside.
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Zoome ut
Før to fingre sammen på berøringspanelet for å zoome ut fra bilde i Gallery (Galleri) eller Maps 
(Kart) eller for å zoome ut fra en nettside.

MERK: Det kan være umulig å zoome inn/ut på visse nettsider som er spesialdesignet for 
mobilskjermer.
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Dra fingeren over Hjem-skjermen til venstre eller høyre for å vise den utvidede Hjem-skjermen 

MERK: Hvis du vil legge til flere sider på startskjermen, kan du lese Utvidet startskjerm.

Zen Hjem-funksjoner

Hjem-skjermen
Få påminnelser om viktige hendelser, app- og systemoppdateringer, værmeldinger og 
tekstmeldinger fra folk du bryr deg om, direkte fra Hjem-skjermen. 

Sveip ned dette området for å vise Systemvarslinger
Sveip ned dette området for å vise Hurtiginnstillinger

Trykk for å vise Tidsinnstillinger
Trykk for å oppdatere innstillinger for Vær

Åpne Alle apper-skjermen

Trykk for å åpne en app

Trykk for å åpne siden for Google Search (Google-søk)

Trykk for å åpne Voice Search (Talesøk)
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Forstå ikonene
Disse ikonene vises på statuslinjen og gir deg informasjon om statusen til ASUS-nettbrettet.

Mobilt nettverk
Viser signalstyrken til mobilnettet.

1 SIM-kort 1
Viser at et Micro SIM-kort er satt inn i Micro SIM-kortspor.

2 SIM-kort 2
Viser at et Nano SIM-kort er satt inn i Nano SIM-kortspor.

MERK: Hvis SIM-kortikonet vises i grønt, betyr det at det er satt som foretrukket nettverk.

Meldinger
Viser at du har en ulest melding.

Wi-Fi
Dette ikonet viser signalstyrken til Wi-Fi-tilkoblingen.

Batterilevetid
Dette ikonet viser batteristatusen til ASUS-nettbrettet.

MicroSD card
Dette ikonet viser at et mikro-SD-kort er satt inn i ASUS-nettbrettet.

Skjermbilder
Dette ikonet viser at du tok et skjermbilde på ASUS-nettbrettet.

Flymodus
Dette ikonet viser at ASUS-nettbrettet er i flymodus.

Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi-tilgangspunkt)
Dette ikonet viser at Wi-Fi-hotspot er aktivert på ASUS-nettbrettet.

Smart sparing-modus
Dette ikonet viser at Smart sparing er aktivert.

Dempet modus
Dette ikonet viser at Stille modus er aktivert.

Vibrasjonsmodus
Viser at vibreringsmodus er aktivert.

Last ned status 
Viser nedlastingsstatus for en app eller en fil.
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Hurtiginnstillinger
Hurtiginnstillinger-varslingspanelet gir deg tilgang til de trådløse funksjonene og innstillingene for 
ASUS-nettbrettet med ett trykk. Hver av disse funksjonene er representert med en knapp. 

Sveip ned fra øvre høyre hjørne av skjermen på ASUS-telefonen for å åpne Hurtiginnstillinger-
panelet.

MERK: En blå knapp viser at funksjonen er aktivert, og en grå knapp viser at funksjonen er 
deaktivert. De grønne knappene refererer til individuelle verktøy som du raskt kan få tilgang til via 
Hurtiginnstillinger-varslingspanelet. 

Trykk på disse knappene for å åpne disse verktøyene raskt

Skyv til venstre eller høyre for å justere skjermens lysstyrke

Trykk eller sveip opp for å bytte til Systemvarslingspanelet

Trykk for å vise aktuelle systemvarslinger

Trykk for å åpne Innstillinger



24 Kapittel 2:  Det er ingen plass som hjemme

Legge til eller fjerne knapper
Slik kan du legge knapper til i eller fjerne eksisterende knapper fra ASUS-hurtiginnstillingsvarslings
panelet:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .

2. Trykk i boksen ved siden av funksjonen for å legge til eller fjerne den fra ASUS-hurtiginnstilling
svarslingspanelet.

MERK: En markert avkryssingsboks viser at knappen til funksjonen er tilgjengelig via ASUS-hurtiginnstil
lingsvarslingspanelet, og en umarkert avkryssingsboks betyr det motsatte. 

3. Trykk  for å gå tilbake og vise ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet.

Bruke systemvarslinger
I Systemvarslinger kan du se oppdateringer og systemendringer som er gjort på ASUS-nettbrettet. 
De fleste av disse endringene er data- og systemrelaterte. 

Sveip ned fra øvre høyre venstre av skjermen på ASUS-nettbrettet for å åpne Systemvarslinger-
panelet.

Trykk på denne for å slette alle varslingene

Sveip meldingen til venstre eller høyre for å fjerne den fra listen

Trykk på varslingen for å se detaljer

Trykk dette området for å bytte til Hurtiginnstillingspanelet

Trykk for å åpne Innstillinger
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Tilpasse startskjermen
Legg til din egen personlighet på Hjem-skjermen. Velg et pent bilde som bakgrunnsbilde, legg 
til snarveier for å få rask tilgang til favoritt-appene dine, og legg til widgeter slik at du kan se 
informasjon raskt.  Du kan også legge til flere sider. Da kan du legge til og raskt få tilgang til eller se 
gjennom flere apper eller widgeter på Hjem-skjermen.

Apper og widgeter 
Med app-snarveier får du enkelt og raskt tilgang til apper du bruker ofte eller har satt som favoritt 
fra Hjem-skjermen. Du kan legge til, fjerne eller gruppere apper i én mappe.

Du kan plassere widgeter (små dynamiske apper) på Hjem-skjermen. Widgeter gir deg rask oversikt 
over værmeldinger, kalenderhendelser, batteristatus og mer.

Legge til app-snarveier eller widgeter
Slik legger du til en app-snarvei eller en widget:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg Apps & Widgets (Apper og 
widgeter). 

2. Fra All Apps (Alle apper)-listen eller Widgets (Widgeter)-skjermen trykker og holder du en app 
eller widget, så drar du den til et tomt område på Hjem-skjermen. 

Fjerne app-snarveier eller widgeter
Fra Hjem-skjermen trykker og holder du en app eller widget, så drar du den til Remove (Fjern) på 
toppen av skjermen. Apper som du har fjernet fra Hjem-skjermen vil forbli i Alle apper-skjermen.
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Gruppere app-snarveier i en mappe
Du kan lage mapper for å organisere snarveier på startskjermen.

1. På Hjem-skjermen kan du trykke på og dra en app over på en annen app for å opprette en 
mappe med et automatisk tildelt navn. 

2. Hvis du vil endre mappenavnet, trykker du mappen og deretter mappenavnet for å gi et nytt 
navn.

Bakgrunnsbilder
La apper, ikoner og andre Zen-elementer ligge på et nydelig bakgrunnsbilde. Du kan laste ned 
ikonpakker og bakgrunnsbilder fra Internett. Du kan også velge en animert bakgrunn for å livne 
opp skjermen.

Trykk for å vise ikonpakker på nettet

Trykk for å velge bakgrunnsbilde

Trykk for å vise bakgrunnsbilder på nettet

Trykk for å legge til flere ikonpakker og bakgrunnsbilder til Min samling

Trykk for å laste ned bakgrunnsbilder eller ikonpakker

Bruke bakgrunnsbilde
Slik bruker du bakgrunnsbilde:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg Wallpapers (Bakgrunnsbilder).

2. Trykk    og velg et bakgrunnsbilde.

3. Trykk Download (Last ned), og trykk deretter Apply (Bruk).

4. Velg for å sette bakgrunnsbilde til Home screen (Startskjermen), Lock screen (Låseskjerm) 
eller Home and lock screen (Start- og låseskjerm).
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Bruke en animert bakgrunn
Slik bruker du en animert bakgrunn: 

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg Bakgrunnsbilder.

2. Trykk    og velg Live Wallpaper (Animert bakgrunnsbilde).

3. Velg et animert bakgrunnsbilde, og trykk Set Wallpaper (Sett bakgrunnsbilde).

MERK: Du kan også sette opp bakgrunnsbildet fra  > Innstillinger > Skjerm > Bakgrunnsbilder.

Utvidet startskjerm

Utvide startskjermen
Du kan legge til flere sider for å utvide startskjermen og legge flere app-snarveier og widgeter på 
den.

1. Trykk og hold på et tomt område på startskjermen, og velg Home edit (Rediger Startskjerm) 
> Edit page (Rediger side).

2.  Trykk  for å legge til en ny side. Hvis du vil slette en utvidet startskjerm, velger du den og 

drar den til .

Enkel modus
Du kan navigere ASUS Phone enklere med Enkel modus, som er et intuitivt grensesnitt med store 
ikoner, knapper og skriftstørrelse som forbedrer lesbarheten og forenkler brukeropplevelsen. I 
Enkel modus er det også enklere å utføre vesentlige kjerneoppgaver som å ringe, sende meldinger 
og mer.

Aktivere Enkel modus
Slik aktiverer du Enkel modus:

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og trykk  .  

 • Trykk    > Settings (Innstillinger).

2. Bla nedover på Settings (Innstillinger)-skjermen, og velg Easy Mode (Enkel modus).

3. Skyv Easy Mode (Enkel modus) til ON (På).
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Legge til snarveier
Enkel modus kan du legge opp til trettiseks (36 ) app-snarveier på startskjermen.

1.  Sveip til høyre på Hjem-skjermen, og trykk deretter   .

2. Velg appen du vil legge til i listen fra Alle apper-skjermen.

Fjerne snarveier
Gjør følgende:

1. Trykk  i nedre høyre hjørne av skjermen.

2. Trykk appen eller appene du vil fjerne fra listen, og trykk Delete (Slett).
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Sette opp dato og klokkeslett
Som standard blir dato og klokkeslett som vises på startskjermen automatisk synkronisert med 
mobilleverandørens innstillinger.

Slik endrer du innstillinger for dato og klokkeslett:

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Bla nedover på Innstillinger-skjermen, og velg Date & time (Dato og klokkeslett).

3. Fjern markeringen ved Automatic date & time (Automatisk dato og klokkeslett) og 
Automatic time zone (Automatisk tidssone).

4. Velg tidssone, og still inn dato og klokkeslett manuelt.

5. Du kan velge å bruke 24-timersformat hvis du foretrekker dette.

6. Velg datoformatet du vil vise.

MERK: Se også Clock (Klokke).

Sette opp ringetone og varsellyder
Sett opp lyden for telefonringetone og varslinger for tekstmeldinger, e-post og hendelser. Du kan 
også velge å aktivere eller deaktivere tastetoner, berøringslyder og skjermlåslyd, eller du kan velge 
at ASUS-nettbrettet skal vibrere når du trykker på skjermen.

Slik setter du opp lydinnstillingene:

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Bla nedover på Innstillinger-skjermen, og velg Sound & notification (Lyd og varsling).

3. Sett opp foretrukne lydinnstillinger.
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Låseskjerm
Som standard vises låseskjermen når du slår på enheten og når du vekker den opp fra dvalemodus. 
Fra låseskjermen kan du gå videre til enhetens Android®-system ved å sveipe på berøringsskjermen.

Enhetens låseskjerm kan også tilpasses for å styre tilgang til dataene og appene på mobilen.

Tilpasse låseskjermen
Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen fra standardalternativet, Sveiping, kan du se 
følgende trinn:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .

2. Rull nedover Innstillinger-skjermbildet, og velg Låseskjerm. 

4. Velg typen skjermlås du vil bruke.

MERK: Du finner mer informasjon under Sikre ASUS-nettbrettet.

 3. På neste skjermbilde trykker du Skjermlås.
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Tilpasse hurtigtilgangsknappene
Som standard har låseskjermen hurtigtilgangsknapper for disse appene: Telefon, Meldinger og 
Kamera. Endre denne standardinnstillingen og tilpass disse knappene for å starte andre apper på 
låseskjermen ved å gjøre følgende:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .

2. Rull nedover Innstillinger-skjermbildet, og velg Låseskjerm. 

3. Trykk Quick Access (Hurtigtilgang) under Display (Skjerm).

4. Skyv linjen fra OFF (Av) til ON (På) ved siden av Customized quick access (Tilpasset 
hurtigtilgang) for å aktivere denne funksjonen.

5. Under skjermen for hurtigtilgang kan du velge hvilken knapp du vil tilpasse. 

6. Trykk appen du vil stille til hurtigtilgangsknappen du valgte å konfigurere. 

MERK: Bla opp eller ned for å vise gjeldende liste over apper du kan forhåndsinnstille.
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Fingeravtrykk-ID-sensor
Fingeravtrykk-ID-sensoren hindrer at andre bruker ASUS Phone uten din tillatelse. Du kan bruke 
fingeravtrykk til å låse opp enheten og få tilgang til telefonsamtaler og data. Når du setter opp 
fingeravtrykk-ID, må du også sette opp skjermlås for oppstart av enheten.

Starte ASUS Phone for første gang
Slik setter du opp fingeravtrykk-ID når du bruker ASUS Phone for første gang:

1. Sørg for at fingeravtrykkidentifikasjonsmodulen og fingeren er rene og tørre.

2. Følg instruksjonene på skjermen for å komme fra velkomstsiden til siden Protect your phone 
(Beskytt telefonen din), og merk av ved Set up fingerprint (Sett opp fingeravtrykk).

3. Klikk NEXT (Neste) for å velge en skjermlåsmetode, følg instruksjonene på siden Locate finger 
print skanner (Finn fingeravtrykkleser), og klikk NEXT (Neste).

4. Finn fingeravtrykkleseren på bakdekselet på enheten, juster fingeren, og prøv å dekke til med 
ulike områder av fingeren flere ganger til fingeravtrykket ditt er registrert. Klikk deretter NEXT 
(Neste).

5. Klikk NEXT (Neste) for å fullføre oppsettet.
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4. Trykk kontrollene du vil aktivere eller deaktivere.

Sette opp fingeravtrykk-ID fra Innstillinger
Slik setter du opp din fingeravtrykk-ID fra Settings (Innstillinger):

1. Sørg for at fingeravtrykkleseren og fingeren er rene og tørre.

2. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og trykk  .  

 • Trykk    > Settings (Innstillinger).

3. Bla nedover på innstillingsskjermen, og velg Fingerprint (Fingeravtrykk). 
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 5. Trykk Manage Fingerprints (Administrer fingeravtrykk), og velg skjermlåsalternativet du vil 
bruke. Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp skjermlåsen.

MERK: Du finner mer informasjon under Sikre ASUS Phone.

6. Klikk Add a fingerprint (Legg til et fingeravtrykk).

7. Klikk NEXT (Neste) på siden Locate finger print scanner (Finn fingeravtrykkleser).

8. Gjentatte sted-og-løfte fingeren på fingeravtrykkleseren til fingeravtrykket er registrert.

9. Klikk NEXT (Neste) for å fullføre oppsettet.
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Chrome
Chrome for Android lar deg få den samme raske, sikre og stabile Internett-opplevelsen som 
på Chrome for datamaskin. Logg på Google-kontoen din for å synkronisere faner, bokmerker 
og nettleserhistorikk på tvers av alle enhetene dine. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du 
opprette en.

MERK:   Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter en Google-konto under Gmail.

VIKTIG! Sørg for at ASUS-nettbrettet er koblet til Wi-Fi eller mobilt nettverk før du prøver å surfe på 
nettet eller bruke Internett på en annen måte. Du finner mer informasjon under Holde deg tilkoblet.

Starte Chrome
Gå til startskjermen, og gjør ett av følgende for å starte Chrome:

•	 Trykk	Chrome.

•	 Trykk		   > Chrome.

Jobb hardt, spill hardere 3
3 Jobb hardt, spill hardere
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Legge til en ny fane
Skjul det aktive nettstedet og åpne et nytt vindu for å fortsette å surfe eller surfe på et annet 
nettsted.

1. Fra siden du er på trykker du  > New tab (Ny fane).

2. Skriv inn URL-adressen i URL-feltet, og fortsette å surfe på Internett fra ASUS-nettbrettet.

3. Hvis du vil legge til en ny fane, utfører du trinn 1 igjen. 

MERKNADER:

•	 Åpner	du	veldig	mange	nettsteder	i	nettleseren,	påvirker	dette	ytelsen	for	lasting.

•	 Hvis	Internettforbindelsen	blir	treg,	kan	du	prøve	å	tømme	bufferen.	Du	finner	mer	informasjon	i	
delen Tømme nettleserens buffer.

Lagre sider som bokmerker
Lagre favorittsider eller nettsteder som bokmerker slik at du kan gå tilbake og bla gjennom dem på 
nytt.

Slik lagrer du en side som bokmerke:

Fra siden trykker du  >  . Hvis du vil se favorittsidene dine, trykker du   > Bookmarks 
(bokmerker), så kan du velge siden du vil vise eller få tilgang til.

Dele en side
Del interessante sider fra ASUS-nettbrettet med andre via en e-postkonto, nettskylagringskonto, 
Bluetooth eller andre apper på ASUS-nettbrettet.

1. Start nettleseren.

2. Når du har funnet en nettside, trykker du  > Share... (Del …).

3. Trykk på kontoen eller appen som du vil bruke som medium for å dele siden.

Tømme nettleserdata
Tøm nettleserens buffer for å slette midlertidige Internettfiler, nettsteder og informasjonskapsler 
som er midlertidig lagret på ASUS-nettbrettet. Dette bidrar til å forbedre lasteytelsen til nettleseren.

1. Start nettleseren.

2. Velg  > Innstillinger > Privacy  (Personvern) > CLEAR BROWSING DATA(Tømme 
nettleserdata).

3. Velg nettleserdata som du vil slette.

4. Når du er ferdig, trykker du CLEAR (Tøm).
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Gmail
Bruk Gmail til å sette opp Google-kontoen din for å komme inn i Google-relaterte tjenester og 
apper samt motta, sende, og bla gjennom e-post rett fra ASUS Phone. Du kan også sette opp andre 
e-postkontoer som Yahoo eller jobb-e-postkontoen din via Gmail. 

VIKTIG! ASUS Phone må være tilkoblet Wi-Fi eller mobilt nettverk for å kunne legge til en e-postkonto 
eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til. Du finner mer informasjon under Holde deg 
tilkoblet.

Slik setter du opp Google-kontoen din:

1. Gå til startskjermen, og gjør ett av følgende for å starte Gmail:

•	 Trykk	Google > Gmail.

•	 Trykk		   > Google > Gmail.

2. Trykk Add an email address (Legg til en e-postadresse), og trykk deretter Next (Neste).

3. Velg Google, og trykk Next (Neste).

4. Angi din e-postadresse. Hvis du vil opprette en ny Google-konto, trykker du Or create a new 
account (Eller opprett en ny konto).

5. Følg de neste trinnene for å logge på Google-kontoen.

MERK: Hvis du vil sette opp jobb-e-postkontoen på ASUS Phone, må du be om e-postinnstillingene fra 
nettverksadministratoren.



38 Kapittel 3:  Holde kontakten

Google Kalender 
Gjør tidsplanen levende og hold orden på alle viktige hendelser eller påminnelser. Hendelser som 
du oppretter eller redigerer vil automatisk synkroniseres med Google Kalender når du har logget 
på.

Opprette hendelser
Slik oppretter du en hendelse:

1. Gå til startskjermen, og trykk Google > Calendar (Kalender).

2. Trykk   og deretter Event (Hendelse).

3.  Angi hendelsesnavn, og velg dato og klokkeslett for hendelsen. Du kan også sette hendelsen 
som en heldags eller regelmessig hendelse.

•	 Heldagshendelse:	Flytt	glidebryteren	ved	All day (Hele dagen)-feltet til høyre.

•	 Regelmessig	hendelse:	Trykk	 , og velg hvor ofte du vil at hendelsen skal gjentas.

4. Hvis du vil angi en tidssone, trykker du  og angir landet som du vil se tidssoner til.

5. I feltet Add location (Legg til sted) kan du angi lokale eller plassering for hendelsen.

6. Trykk  , så kan du velge eller angi klokkeslett eller dag for å få en varsling eller påminnelse 
om hendelsen.

7. I feltet Invite people (Inviter folk) kan du skrive inn e-postadressene til gjester du vil invitere til 
hendelsen.

8. Du kan også legge til kommentarer eller vedlegg i feltene Add note (Legge til notat) eller Add 
attachment (Legg til vedlegg).

9. Når du er ferdig, trykker du SAVE (Lagre).

Redigere eller fjerne hendelser
Slik gjør du for å redigere eller fjerne en hendelse:

1. Gå til startskjermen, og trykk Google > Calendar (Kalender).

2. Trykk hendelsen du vil redigere eller slette.

3. Hvis du vil redigere hendelsen, trykker du    og gjør de nødvendige endringene. Hvis du vil 

fjerne hendelsen, trykker du    > Delete (Slett) og så OK for å bekrefte slettingen.
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Opprette påminnelser
Slik oppretter du en påminnelse:

1. Gå til startskjermen, og gå til Google > Calendar (Kalender).

2. Trykk    og deretter Reminder (Påminnelse).

3.  Angi navn på påminnelsen, og trykk DONE (Ferdig).

4.  Angi dato og klokkeslett for påminnelsen. Du kan også sette påminnelsen som en heldags eller 
regelmessig påminnelse.

•	 Heldags	påminnelse:	Flytt	glidebryteren	ved	All day (Hele dagen)-feltet til høyre.

•	 Regelmessig	påminnelse:	Trykk	 , og velg hvor ofte du vil at påminnelsen skal gjentas.

5. Når du er ferdig, trykker du SAVE (Lagre).

Redigere eller fjerne påminnelser
Slik gjør du for å redigere eller fjerne en påminnelse:

1. Trykk Google > Calendar (Kalender).

2. Trykk påminnelsen du vil redigere eller slette.

3. Hvis du vil redigere påminnelsen, trykker du    og gjør de nødvendige endringene. Hvis du vil 

fjerne påminnelsen, trykker du     > Delete (Slett) og så OK for å bekrefte slettingen.
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Gjør det senere
Hold styr over selv småsakene i en travel hverdag. Når du er for opptatt, kan du vente med e-poster 
eller andre viktige gjøremål til det passer bedre.

MERKNADER: 

•	 Populære	tredjepartsapper	som	støtter	Do It Later (Gjør det senere) inkluderer Google Maps, 
Google Play, YouTube og IMDb.

•	 Ikke	alle	apper	kan	dele	og	legge	til	oppgaver	i	Do It Later (Gjør det senere).

Ringe senere
Du kan sette opp en oppgave for å ringe noen på et passende tidspunkt fra Gjør det senere.

Slik gjør du for å ringe senere:

1. Gå til startskjermen, og trykk ASUS > Do It Later (Gjør det senere).

2. Trykk , og trykk .

3. Finn kontakten du vil ringe senere.

Sende melding senere
Du kan sette opp en oppgave for å sende en tekstmelding på et senere tidspunkt fra Gjør det 
senere.

Slik sender du en tekstmelding senere:

1. Gå til startskjermen, og trykk ASUS > Do It Later (Gjør det senere).

2. Trykk , og trykk .

3. Finn kontakten du vil sende en tekstmelding til senere.

Prioritere gjøremål
Angi viktighetsnivået for dine gjøremål slik at du kan prioritere det som er viktig. 

1. Gå til startskjermen, og trykk ASUS > Do It Later (Gjør det senere).

2. Trykk , og trykk .

3. Fyll ut den nødvendige informasjonen. Hvis du vil stille inn viktighetsnivå, velger du High 
(Høy) i feltet for viktighet.. 

4. Når du er ferdig, trykk  . 
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Filbehandling
Du kan bruke filbehandling til å enkelt finne og behandle data på internlageret til ASUS-
nettbrettets tilkoblede eksterne lagringsenheter.

Tilgang til internlageret
Slik får du tilgang til internlageret:

1. Trykk ASUS > Filbehandling.

2. Trykk  > Intern oppbevaring for å se innholdet på ASUS-nettbrettet. Trykk på et element 
for å velge det.

Tilgang til den eksterne lagringsenheten
Slik oppnås tilgang til den eksterne lagringsenheten:

1. Sett microSD-kortet inn i ASUS-nettbrettet.

2. Trykk ASUS> Filbehandling.

3. Trykk  > MicroSD (Mikro-SD) for å se innholdet på mikro-SD-kortet.

Få tilgang til nettskylagring

VIKTIG! Sørg for at Wi-Fi eller mobilt nettverk er aktivert på ASUS-nettbrettet. Du finner mer 
informasjon under Holde deg tilkoblet.

Slik får du tilgang til filer som er lagret på din nettskylagringskontoer:

1. Trykk ASUS > Filbehandling.

2. Trykk  og trykk på et nettskylagringssted under Nettskyoppbevaring.

Slette gjøremål
Du kan slette eventuelle fullførte, forfalte, eller unødvendige gjøremål fra Gjør det senere-appen.

1. Gå til startskjermen, og trykk ASUS > Do It Later (Gjør det senere).

2. Trykk og hold oppgaven du vil fjerne fra listen.

3. Trykk    og så OK for å bekrefte slettingen.
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Nettskyen
Sikkerhetskopier data, synkroniser filer mellom ulike enheter og del filer sikkert og privat via en 
nettskykonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive eller Dropbox.

ASUS WebStorage
Logg på ASUS WebStorage, eller lag en ny konto og få gratis nettskylagring. Automatisk last opp 
bilder du har tatt for umiddelbar deling, synkroniser filer mellom ulike enheter, eller del filer via 
ASUS WebStorage-kontoen.

MERK: Hvis du vil bruke funksjonen for automatisk opplasting, må du aktivere Instant Upload 
(Direkteopplasting) fra Innstillinger > Instant Upload (Direkteopplasting) på ASUS WebStorage.

VIKTIG! Sørg for at Wi-Fi eller mobilt nettverk er aktivert på ASUS-nettbrettet. Du finner mer 
informasjon under Holde deg tilkoblet.
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ZenFone Care
Finn svar fra Vanlige spørsmål, eller snakk direkte med andre ZenUI-brukere for å finne og dele 
løsninger om ZenUI 3.0-apper.

Slik får du tilgang til ZenFone Care:

1. Trykk     > ZenFone Care.

2. Trykk ZenUI FAQs (ZenUI Spørsmål og svar) , og velg appen du vil finne svar for.
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4 Holde kontakten

4
Ring i stil

Dobbelt SIM-kortfunksjonen
Dobbelt SIM-kortfunksjonen på ASUS Tablet lar deg administrere innstillingene for de installerte 
Micro SIM / Nano SIM-kortene. Med denne funksjonen kan du aktivere/deaktivere Micro SIM / Nano 
SIM-kort, eller velge hvilket som skal være standard.

Gi nye navn til SIM-kortene
Endre navnene på Micro SIM / Nano SIM-kortene på ASUS Tablet slik at du kan skille mellom dem 
enkelt. 

Hvis du vil endre navn på SIM-kortene trykker du SIM1 name: SIM1 (SIM1-navn: SIM1) eller SIM2 
name: SIM2 (SIM2-navn: SIM2) og skriver inn nye navn for SIM-kortene.

MERK: Hvis SIM-kortene har ulike mobiltjenesteleverandører, foreslår vi at du bruker navnene på 
leverandørene som SIM-navn. Hvis begge SIM-kortene har samme mobiltjenesteleverandør, foreslår vi 
at du bruker mobilnumrene som navn for SIM-kortene.
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Velge et standard SIM-kort
Velg et SIM-kort som standard SIM-kort for anrop og datatjenester. 

SIM-kort for taleanrop

Når du skal ringe, bruker ASUS Tablet automatisk standard SIM-kort for å ringe.

Hvis du vil tilordne et SIM-kort for taleanrop, trykker du Voice call (Taleanrop) og velger SIM-kortet 
du vil bruke.

VIKTIG!  Dette valget brukes bare når du ringer fra kontaktlisten.

SIM-kort for datatjeneste

Hvis du vil tilordne et SIM-kort for datatjenester, trykker du Data service network 
(Datatjenestenettverk) og velger SIM1 eller SIM2.
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Ringe
Du kan ringe på mange måter med ASUS-nettbrettet. Ring venner fra kontaktlisten, bruk 
smartringing for å ringe raskt, eller angi et kortnummer for å ringe kontakter du ringer ofte.

MERK: Organisere kontaktene dine i Kontakter-appen. Du finner mer informasjon under Behandle 
kontakter.

Starte Telefon-appen

Fra startskjermen gjør du ett av følgende for å starte Telefon-appen:

•		 Trykk	 .

•		 Trykk		  > .

Ringe til et telefonnummer

Bruk Telefon-appen til å ringe et telefonnummer direkte.

1. På startskjermen velger du ASUS > Contacts (Kontakter), og trykker på talltastene.

2. Du kan velge mellom å ringe med SIM1 eller SIM2.

MERK: Etikettene til ringeknappene kan variere avhengig av innstillingene du har stilt inn for mikro-
SIM-kortene. Du finner mer informasjon under Dobbelt SIM-kortfunksjonen.

Ringe et internnummer

Når du skal ringe et internnummer, kan du gjøre et av følgende for å hoppe over sentralbordet.

Be om bekreftelse av et internnummer

Du kan sette inn en bekreftelsesmelding for internnummeret når du har tastet inn 
hovednummeret.

1. Tast inn hovednummeret fra Telefon-appen.

2. Trykk og hold inne # til et semikolon (;) vises for å sette inn en bekreftelsesmelding.

3. Du kan velge mellom å ringe med SIM1 eller SIM2.

4. Når du blir spurt, trykker du OK for å bekrefte internnummeret.

5. Trykk  for å avslutte anropet.
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Automatisk ringe et internnummer

Du kan sette inn en kort eller lang pause etter hovednummeret, så ringes internnummeret 
automatisk.

1. Tast inn hovednummeret fra Telefon-appen.

2. Trykk og hold * til et komma (,) vises for å sette inn en pause.

3. Angi internnummeret.  

4. Du kan velge mellom å ringe med SIM1 eller SIM2.

5. Trykk  for å avslutte anropet.

Smartoppringing for kontaktene dine

Når du skriver inn de første tallene eller bokstavene i kontaktens navn, går Smartoppringing 
gjennom kontaktlisten og anropsloggene og gir deg mulige treff.  Du kan se om kontakten du 
prøver å nå er på listen over mulige treff, og så kan du ringe med én gang.

1. Start Telefon-appen, og tast inn nummeret eller navnet på kontakten.  

2. Se i listen over mulige treff, og trykk på kontakten du vil ringe til. Hvis kontakten ikke er i listen, 
skriver du inn hele nummeret eller navnet på kontakten.

3. Du kan velge mellom å ringe med SIM1 eller SIM2.

MERK: Etikettene til ringeknappene kan variere avhengig av innstillingene du har stilt inn for SIM-
kortene. Du finner mer informasjon under Dobbelt SIM-kortfunksjonen.

Ringe kontaktene dine med hurtigtaster

Du kan tilordne hurtigtaster for å raskt ringe kontakter du bruker ofte med bare ett trykk i Telefon-
appen.

MERK: Som standard er tallet 1 reservert for talepostmeldinger. Du kan hente talepostmeldinger ved å 
trykke på tallet 1 hvis du har abonnert på denne tjenesten med mobiloperatøren.

Opprette en hurtigtast

Opprett en hurtigtast med sifrene 2 til 9 for kontakter du ringer ofte.

1. Fra Telefon-appen gjør du ett av følgende:

 • Trykk og hold på et siffer fra 2 til 9, og trykk OK på bekreftelsesskjermen for hurtigtast.

 • Trykk  > Speed dial (Hurtigtast) for å åpne hurtigtast-skjermen.

2. Velg en kontakt fra kontaktlisten. Hurtigtastoppføringen blir lagret på hurtigtast-skjermen.
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Slette en hurtigtast

Slik sletter du en hurtigtast:

1. Fra Telefon-appen trykker du  > Speed dial (Hurtigtast) for å åpne hurtigtast-skjermen.

2. Tapp og hold en hurtigtast, og velg Remove (Fjern).

3. Trykk OK på bekreftelsesmeldingen.

Skifte en hurtigtast

Du kan bytte ut en kontakt som er tilordnet en hurtigtast med en annen kontakt.

1. Fra Telefon-appen trykker du  > Speed dial (Hurtigtast) for å åpne hurtigtast-skjermen.

2. Trykk og hold på en hurtigtast, og trykk Replace (Erstatt).

3. Velg en kontakt fra kontaktlisten.

4. Trykk OK på bekreftelsesmeldingen.

Ringe hjem
Når du er på tur i utlandet, kan du aktivere konfigurere innstillinger for hjemringing for å gjøre det 
enklere for deg å ringe hjem raskt.

MERK: Hvis du bruker en roaming-tjeneste, vil det medføre ekstra kostnader. Ta kontakt med 
mobiloperatøren før du bruker en roaming-tjeneste.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Trykk Call settings (Anropsinnstillinger) > Home dialing (Ringe hjem).

3. Kryss av ved Home dialing (Ringe hjem).

4. Trykk Home dialing settings (Innstillinger for å ringe hjem), velg innstillinger, og trykk OK 
når du er ferdig.

MERK: Du finner informasjon om andre anropsinnstillinger i Anropsinnstillinger.
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Ringe fra Kontakter-appen
Bruk Kontakter-appen til å ringe fra kontaktlisten.

1. Start Kontakter-appen.

2. Trykk på navnet til kontakten, og velg nummeret du vil ringe.

3. Hvis du har satt inn to SIM-kort, trykker du på SIM-kortet du vil ringe fra.

4. Trykk  for å avslutte anropet.

MERK: Hvis du vil vise alle kontakter fra alle kontaktkontoer, trykker du på rullegardinlisten Contacts to 
display (Kontakter som skal vises), og krysser av ved alle kontoene.

Ringe favorittkontakter
Når du legger til en kontakt i Favoritter-listen, kan du raskt ringe kontakten fra Telefon-appen.

1. Start Kontakter- eller Telefon-appen.

2. Trykk  for å vise favorittlisten, og trykk på favorittkontakten du vil ringe.

3. Trykk  for å avslutte anropet.

Motta innkommende anrop
Berøringsskjermen på ASUS-nettbrettet lyser opp når det er et innkommende anrop. Hvordan 
innkommende anrop vises varierer også avhengig av statusen til ASUS-nettbrettet.

Besvare anrop
Det er to måter du kan besvare et anrop, avhengig av statusen til ASUS-nettbrettet:

•		 Hvis	enheten	er	aktiv,	trykker	du	enten	på	Answer (Svar), eller Dismiss (Avvis) hvis du vil 
avvise anropet.

•		 Hvis	enheten	er	låst,	drar	du	  til  for å besvare eller  for å avvise anropet.

Stille inn tilbakeringing for innkommende anrop
Når du ikke kan svare på et innkommende anrop fra et mobilnummer med én gang, kan du angi 
det som en oppgave for å ringe senere. Du kan hente og gjøre noe med denne oppgaven på et mer 
passende tidspunkt fra Gjør det senere-appen. 

1. Når det kommer et innkommende anrop fra et mobilnummer, sveiper du opp fra den nedre 
delen av skjermen.

2. Trykk Can’t talk now, will call you later (Kan ikke snakke nå. Ringer senere). En 
tekstmelding blir sendt til den som ringer.

3. For å hente anropet trykker du ASUS > Do It Later (Gjør det senere) fra startskjermen.
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Administrere anropslogger
Fra anropsloggene kan du ringe tilbake ubesvarte anrop, lagre anrop til kontaktlisten, sperre 
numre, eller ringe tilbake til nylige numre eller kontakter. 

Stille inn tilbakeringing for tapte anrop
Du kan sette ubesvarte anrop som Ring senere-oppgaver. Du kan hente og ringe igjen tapte anrop 
fra Gjør det senere-appen.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.

2. Velg fra anropsloggen, og trykk    > Call later (Ring senere).

3. For å hente anropet trykker du ASUS > Do It Later (Gjør det senere) fra startskjermen.

Sperre anrop
Du kan legge til numre eller anrop fra anropsloggen i sperrelisten.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.

2. Velg nummeret som du vil sperre, trykk    > Add to block list (Legg til sperrelisten), og trykk 
OK.

Lagre anropsnummer i Kontakter
Du kan legge til et anropsnummer fra anropsloggene til kontaktlisten.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.

2. Trykk og hold et anrop fra anropsloggen, og trykk Add to contacts (Legg til i kontakter).

3. Trykk Create new contact (Opprett ny kontakt) for å legge til en ny oppføring i kontaktlisten. 

   Trykk Add to existing contact (Legg til eksisterende kontakt), velg en kontakt, og trykk OK 
hvis du vil overskrive kontaktens nummer med det nye.

Repetere det siste oppringte nummeret
Slik repeterer du det siste oppringte nummeret:

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.

2. Trykk Call (Ring) for å vise det sist oppringte nummeret, og trykk Call (Ring) på nytt for å slå 
nummeret.

3. Trykk  for å avslutte anropet.
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Andre alternativer for anrop

Under et aktivt anrop trykker du  og trykker på et av anropsalternativene for når et anrop 
pågår.

Mikrofon
Slår mikrofonen for det aktive anropet på eller av. Når mikrofonen er slått av eller i 
dempemodus, kan du høre den som ringer, men den andre personen kan ikke høre deg.

Høyttalertelefon
Skrur høyttalertelefonen av eller på.

Anrop på vent
Setter et aktivt anrop på vent.

Telefonkonferanse
Når du har abonnert på en telefonkonferansetjeneste med mobiloperatøren, kan du 
trykke på dette ikonet for å legge til én eller flere kontakter i anropet.

MERKNADER: 

•	 Antall	deltakere	i	telefonkonferansen	avhenger	av	telefonkonferanseabonnementet.	Du	
kan få mer informasjon om denne tjenesten fra mobiloperatøren.

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	telefonkonferanser	under	Styre flere anrop.

Opptak
Tar opp et aktivt anrop.

VIKTIG!    I henhold til loven i de fleste områder må du først be om tillatelse fra den andre 
personen eller personene i den andre enden før du tar opp et anrop.

MERK: Nærmere informasjon finner du i delen Ta opp anrop.
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Styre flere anrop
ASUS-nettbrettet har den praktiske funksjonen at du kan gjøre eller ta to anrop. Du kan også sette 
opp en telefonkonferanse som passer for forretningsmøter, delelinjer og andre gruppeanrop.

Besvare et annet anrop
Mens du snakker på ASUS-nettbrettet, kan du høre en pipelyd som indikerer et annet 
innkommende anrop. Trykk Answer (Svar) på berøringsskjermen for å motta et innkommende 
anrop under et aktivt anrop.

Bytte mellom anrop

Hvis du vil bytte mellom anrop, trykker du  på berøringsskjermen.
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Sette opp en telefonkonferanse
ASUS-nettbrettet, sammen med GSM-funksjonen, kan sette opp en telefonkonferanse med inntil 
fem (5) personer. Under et anrop kan du legge til flere kontakter og slå sammen alle anropene til en 
telefonkonferanse.

1. Ringe en kontakt eller slå et nummer. Vent til den andre linjen svarer på anropet.

2. Når anropet er besvart, trykker du , så kan du trykke på en kontakt eller ringe et nummer 
som du vil inkludere i telefonkonferansen.

3. Trykk  for å sette de to anropene i en telefonkonferanse.

4. Trykk  for å legge til en annen kontakt, og trykk  for å slå sammen anropet til 
telefonkonferansen som pågår. Gjenta dette trinnet hvis du vil legge til flere kontakter i 
telefonkonferansen.
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Administrere en telefonkonferanse
Under telefonkonferansen kan du skille kontakten fra konferansegruppen for å snakke privat, eller 
så kan du koble en kontakt fra telefonkonferansen.

1. Fra Telefonkonferanse-skjermen trykker du Manage conference call (Administrer 
telefonkonferanse) for å åpne en liste over kontakter i telefonkonferansen.

2. Hvis du vil fjerne en kontakt fra telefonkonferansen, trykker du . Hvis du vil koble en 

kontakt fra telefonkonferansen, trykker du .

3. Trykk  for å gå tilbake til Telefonkonferanse-skjermen.
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Ta opp anrop
ASUS-nettbrettet kan spille inn et anrop for fremtidig referanse eller informasjon.

1. Ringe en kontakt eller slå et nummer. 

2. Trykk  for å avslutte anropet. 

VIKTIG! Før du tar opp et anrop, må du be om tillatelse fra den andre parten eller de andre partene.

3. Trykk  for å stoppe opptaket.  Ikonet  vises på varslingssystemlinjen.

4. Sveip ned øverst i venstre hjørne av skjermen, og trykk på meldingen Call recording saved 
(Anropsopptak lagret) for å se anropet som er spilt inn.
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Håndtere kontakter
Organiser kontaktene dine og hold kontakten med dem enkelt via anrop, tekstmeldinger, e-post 
eller sosiale nettverk. Grupper kontaktene dine som Favoritter for å raskt komme i kontakt med 
dem, eller grupper dem som VIP-er å få beskjed om eventuelle kommende hendelser, tapte anrop 
og uleste meldinger.

Du kan også synkronisere kontaktene dine med en konto for e-post eller sosialt nettverk, koble 
sammen kontaktinformasjon for enkel tilgang på ett sted eller filtrere kontaktene du vil holde 
kontakten med.

Du starter Kontakter-appen ved å trykke ASUS > Contacts (Kontakter).

Innstillinger for kontakter
Velg hvordan du vil vise kontaktene dine i innstillingene for Kontakter. Visningsalternativene 
omfatter det å kun vise de kontaktene som har telefonnumre, sortere listen etter fornavn/etternavn 
og å vise fornavn/etternavn først. Du kan også velge hvilke av disse kategoriene som skal vises på 
Kontakter-skjermen: Favorites (Favoritter), Groups (Grupper), VIP.

Når du vil sette opp innstillingene for Kontakter, trykker du  > Innstillinger i Kontakter-appen. 

Sette opp profilen din
Gjør ASUS-nettbrettet til ditt eget ved å sette opp profilinformasjon.

1. Start Kontakter-appen, og trykk Set up my profile (Sett opp min profil) eller ME (MEG).

MERK: MEG vises når du har satt opp Google-kontoen din på ASUS-nettbrettet.

2. Fyll inn din informasjon som mobil- eller hjemmenummer. Hvis du vil legge til annen 
informasjon, velger du Add another field (Legg til et annet felt).

3. Når du har skrevet inn informasjonen, trykker du Done (Ferdig). 
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Legge til kontakter
Legg til kontakter fra kontoen til enheten, jobben, Google eller andre e-postkontoer, og fyll inn i 
mer viktig kontaktinformasjon som kontaktnummer, e-postadresser, spesielle hendelser for VIP-er 
og mer.

1. Start Kontakter-appen, og trykk .

2. Velg Device (Enhet).

MERKNADER:

•	 Du	kan	også	lagre	kontakten	på	SIM-kortet	eller	en	e-postkonto.

•	 Hvis	du	ikke	har	en	e-postkonto,	kan	du	trykke	Legg til ny konto og lage en.

3. Fyll ut nødvendig informasjon, som for eksempel mobil- eller hjemmenummer, e-postadresse 
eller gruppen du vil sette kontakten inn i. 

4. Når du har fylt inn informasjonen og vil legge til flere kontakter eller e-postadresser, velger du 
New (Ny).

5. Hvis du vil legge til annen kontaktinformasjon, velger du Add another field (Legg til et annet 
felt).

6. Når du har skrevet inn all informasjonen, trykker du Done (Ferdig).

Legge til et internnummer på et kontaktnummer
Du kan legge til internnummeret på kontaktnummeret for å hoppe over sentralbordet når du 
ringer.

1. På kontaktinformasjonsskjermen kan du skrive inn kontaktens hovednummer og internnummer 
på en av følgende måter:

 • Sett inn et komma (,) etter hovednummeret, og angi kontaktens internnummer. Det er 
en kort pause før nummeret ringes opp automatisk. Du kan forlenge pausen ved å trykke 
Pause for å sette inn ett til komma. 

 •  Sett inn et semikolon (;) etter hovednummer, og angi kontaktens internnummer. Når du 
da ringer kontaktnummeret, vil du bli bedt om å bekrefte internnummeret. Trykk Yes (Ja) 
når bekreftelsesmeldingen vises.

2. Når du har skrevet inn all informasjonen, trykker du Done (Ferdig).
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Tilpasse kontaktens profil
Rediger kontaktens informasjon, legg til et bilde, velg en ringetone eller ta et bilde for kontaktens 
profil.

1. Start Kontakter-appen, og velg kontakten som har informasjonen eller profilen du vil redigere 
eller tilpasse.

2. Gjør endringene på kontaktens profilside.

Sette opp VIP-er
Grupper kontaktene dine som VIP-er for å bli varslet om kommende jubileer, fødselsdager og andre 
viktige hendelser. Du vil også få varsler om eventuelle uleste meldinger eller e-post og ubesvarte 
anrop fra VIP-er. 

Sette opp VIP-er fra skjermen med kontaktinformasjon
Slik setter du opp VIP-er fra skjermen med kontaktinformasjon:

1. Start Kontakter-appen, trykk på kontakten du vil sette opp som en VIP, og trykk deretter .

2. Få skjermen med valgte kontakter velger du VIP under Group (Gruppe)-feltet.

3. Når du er ferdig, trykker du Done (Ferdig). Kontakten er lagt til i VIP-listen.

Trykk for å legge til kontaktens bilde fra Galleri eller ved å ta et 
bilde

Trykk for å redigere kontaktens informasjon

Trykk for å legge til kontaktens profilbilde fra Galleri eller ved å ta 
et bilde

Du kan vise et Facebook-profilbilde som et temabilde for en 
Facebook-kontakt

Sett opp VIP-er på VIP-skjermen
Slik setter du opp VIP-er på VIP-skjermen:

1. Start Kontakter-appen.

2. Trykk  > VIP.

3. På VIP-skjermen trykker du    > Edit group(Rediger gruppe) og deretter  .

4. Velg kontakten eller kontaktene du vil gruppere som VIP-er, og velg deretter Add (Legg til). 
Kontakten eller kontaktene blir lagt til i VIP-listen.
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Markere favorittkontakter
Sett dine ofte brukte kontakter som favoritter for å kunne ringe dem raskt fra Telefon-appen.

1. Gå til startskjermen, og trykk ASUS > Contacts (Kontakter).

2. Velg kontakten du vil sette som favoritt.

3. Trykk . Kontakten legges til i favorittlisten i telefon-appen.

MERKNADER: 

•	 Hvis	du	vil	se	favorittlisten,	trykker	du		   på startskjermen og trykker .

•	 Nærmere	informasjon	finner	du	i	avsnittet	Ringe favorittkontaktene dine.

•	 Du	kan	også	sette	en	favorittkontakt	som	en	VIP.	Nærmere	informasjon	finner	du	i	delen	Stille inn 
VIPs.

Importing contacts
Importer kontakter med data fra en kontaktkilde til ASUS-nettbrettet, en e-postkonto eller et 
mikro-SIM-kort. 

1. Trykk ASUS > Contacts (Kontakter),  > Manage contacts (Administrer kontakter).

2. Trykk Importer/eksporter, og velg blant følgende importalternativer:

a. Import from SIM 1 card (Importer fra SIM 1 -kort)/ Import from SIM 2 card (Importer fra SIM 
2 -kort)

b. Import from storage (Importer fra lagring)

3. Trykk på kontoen du vil importere kontaktene dine til:

a. E-postkonto

b. Enhet

c. SIM1/SIM2

4. Kryss av for å velge kontaktene du vil importere. Trykk på Importer når du er ferdig.
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Eksportere kontakter
Du kan eksportere kontaktene til lagringskontoene du har satt opp på ASUS-nettbrettet.

1. Trykk ASUS > Contacts (Kontakter),  > Manage contacts (Administrer kontakter).

2. Trykk Importer/eksporter, og velg blant følgende eksportalternativer:

a. Export to SIM 1 card (Eksporter til SIM 1-kort) / Export to SIM 2 card (Eksporter til SIM 2-kort)

b. Export to storage (Eksporter til lagring)

3. Trykk for å velge kontakter fra følgende kontoer:

a. Alle kontakter

b. E-postkonto

c. Enhet

d. SIM1/SIM2

4. Velg kontaktene du vil eksportere.

5. Når du er ferdig, trykker du Eksporter.

Administrere sperrelisten

Sperre kontakter eller numre
Opprett en liste over sperrede kontakter eller numre for å unngå å motta uønskede anrop eller 
meldinger. Sperrede anrop og meldinger lagres i sperrelistearkivet.

1. Trykk ASUS > Contacts (Kontakter),  > Manage contacts (Administrer kontakter) > 
Blocked list (Sperreliste).

2. Trykk , og gjør ett av følgende:

 • Hvis du vil sperre en kontakt, trykker du Choose from contacts (Velg fra kontakter) og 
velger kontakten du vil sperre fra kontaktlisten.

 • Hvis du vil sperre et nummer, trykker du Enter a number (Skriv inn et nummer) og 
taster inn nummeret du vil sperre.

3. Når du er ferdig, trykker du OK.
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Oppheve sperring av kontakter eller numre
Du kan fjerne en sperret kontakt eller et sperret nummer fra listen og motta anrop eller meldinger 
fra kontakten eller nummeret igjen.

1. Trykk ASUS > Contacts (Kontakter),  > Manage contacts (Administrer kontakter) > 
Blocked list (Sperreliste).

2. Trykk og hold kontakten eller nummeret du vil fjerne sperren for, og trykk Remove from block 
list (Fjern fra sperrelisten).

Sosiale nettverk med kontakter
Hvis du integrerer de sosiale nettverkskontoene med kontaktene, blir det enklere å se deres profiler, 
nyheter og sosiale nyhetsstrømmer. Hold deg oppdatert med aktivitetene til kontaktene dine i 
sanntid.

VIKTIG! Før du kan integrere sosiale nettverkskontoer til kontaktene dine, må du logge inn på den 
sosiale nettverkskontoen og synkronisere innstillingene.

Synkronisere den sosiale nettverkskontoen
Synkroniser dine sosiale nettverkskontoer for å legge til de sosiale nettverkskontoene til 
kontaktene dine på ASUS-nettbrettet.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Fra Innstillinger-skjermen trykker du på den sosiale nettverkskontoen under Kontoer-delen.

3. Kryss av ved Contacts (Kontakter) for å synkronisere de sosiale nettverkskontoene med 
kontaktene dine.

4.  Start Kontakter-appen for å se kontaktlisten.

5. Hvis du bare vil vise kontaktene som har sosiale nettverkskontoer, trykker du Contacts to 
display (Kontakter som skal vises) og fjerner markeringen ved andre kontaktkilder slik at det 
sosiale nettverksnavnet er markert.

6. Når du er ferdig, trykker du  eller hvor som helst på skjermen.
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Knytte sammen kontakters info
Når du legger til sosiale nettverk eller e-postkontoer, synkroniseres data fra disse kontoene 
automatisk med kontaktprogrammet. I noen tilfeller kan kontaktinfo vises på flere steder eller 
under forskjellige navn eller kallenavn i Kontakter-appen. Du kan manuelt knytte sammen og samle 
all denne informasjonen og sette den under ett sted eller én profil.

1. Åpne Kontakter-appen, og trykk kontakten med informasjonen du vil knytte sammen.

2. Når du er på kontaktens profilside, trykker du    > Link (Knytt sammen) >  .

3. Velg alle kontaktprofilene du vil knytte til én profil, og trykk deretter Link (Knytt sammen). Du 
kan nå se på og hente all informasjon om kontakten under én profil.

Sikkerhetskopiere/gjenopprette anropslogger
Lagre anropslogger på ASUS-nettbrettet for få oversikt over innkommende, utgående og tapte 
anrop. Du kan også sende anropsloggene du har lagret til en nettbasert lagringskonto eller sende 
som e-post det med e-postappene du har på ASUS-nettbrettet.

Sikkerhetskopiere en anropslogg

1. Fra startskjermen trykker du Phone (Telefon) og deretter  for å skjule tastaturet.

2. Trykk  og deretter Backup call log (Sikkerhetskopier anropslogg).

3. Trykk Backup call log to device (Sikkerhetskopier anropsloggen på enheten) for å lagre 
en sikkerhetskopi av anropsloggen på ASUS-nettbrettet. Hvis du vil sende anropsloggen via 
e-post trykker du Backup call log to device and send out (Sikkerhetskopier anropslogg til 
enheten og send ut).

4. Tast inn et filnavn for sikkerhetskopifilen, og trykk OK. Når sikkerhetskopieringen er ferdig, 
trykker du OK.

Gjenopprette sikkerhetskopierte anropslogger

1. Fra startskjermen trykker du Phone (Telefon) og deretter  for å skjule tastaturet.

2. Trykk  og deretter Restore call log (Gjenopprett anropslogg).

3. Velg anropsloggen du vil gjenopprette og trykk OK.

4. Når anropsloggen er gjenopprettet, trykker du OK. Trykk  for å vise gjenopprettede 
anropslogger.
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Anropsinnstillinger (kun på utvalgte modeller)
Konfigurer innstillingene for innkommende eller utgående anrop, nummersperring, ringe hjem og 
mer.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Trykk Call settings (Anropsinnstillinger), og velg noen av innstillingene som du vil sette opp.

Innstillinger for anropssperring
Innstillinger for sperrefunksjonen Konfigurer innstillinger for sperrefunksjonen.
Sperreliste Viser listen over blokkerte kontakter eller numre.
Innstillinger for innkommende 
anrop
Phone ringtone 
(Telefonringetone)

Sett opp ringetonen for SIM 1- eller SIM 2-kortet.

Vibrate when ringing (Vibrer ved 
ringing)

Kryss av hvis du vil at ASUS-nettbrettet skal vibrere når det 
ringer.

Call forwarding (Viderekobling av 
anrop)

Bruk denne funksjonen hvis du vil viderekoble anrop til et 
annet nummer ved følgende betingelser: Always forward 
(Alltid viderekoble), Forward when busy (Viderekoble når 
opptatt), Forward when unanswered (Viderekoble når 
ubesvart) og Forward when unreachable (Viderekoble når 
ikke tilgjengelig).

Call rejection message (Melding 
ved anropsavvisning)

Velg eller opprett meldingen som du vil sende når du ikke kan 
ta et innkommende anrop.

Headset settings for incoming 
calls (Hodesettinnstillinger for 
innkommende anrop)

Når du har koblet et hodesett med Bluetooth eller kabel til 
ASUS-nettbrettet, kan du velge å automatisk svare eller angi 
ventetiden for innkommende anrop.

Innstillinger for utgående anrop

Dial pad touch tones (Tastetoner) Kryss av ved eller fjern avkryssing for å aktivere eller deaktivere 
tastetoner i Telefon-appen.

Connection alert settings 
(Tilkoblingsvarselsinnstillinger)

Slå vibrasjon på eller av for tilkoblingsvarselsinnstillinger.

Fixed Dialing Numbers (FDN) 
(Faste oppringingsnumre [FDN])

Sett opp disse innstillingene når du vil begrense utgående 
anrop til kun tallene i FDN-listen, eller til tall med bestemte 
prefikser. Spør mobiloperatøren om FDN-tjenesten er 
tilgjengelig for SIM-kortet ditt.

Home dialing (Ringe hjem) Aktivere og konfigurere innstillinger for å ringe hjem. Du finner 
mer informasjon under Ringe hjem.

Andre innstillinger
Automatisk samtaleopptak Konfigurer innstillingene for automatiske samtaleopptak.
Call duration (Anropsvarighet) Viser lengden på anropet mellom to parter. Anropsvarigheten 

måles ulikt avhengig av mobiloperatøren.

Voice mail (Talepost) Sett opp innstillingene for talepost hvis du har abonnert på en 
taleposttjeneste med mobiloperatøren.

Flere innstillinger
Ingen bakgrunn under samtalen Når dette er aktivert, vises en svart bakgrunn under en samtale.

Telefonkontoinnstillinger Konfigurer SIP-konto og andre telefoninnstillinger.
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Send meldinger og mer

Google Messenger
Google Messenger er en intuitiv og herlig app som lar deg sende/motta SMS/MMS-meldinger, 
gruppemeldinger og bilde- eller lydmeldinger. Du kan legge til emojier eller klistremerker i 
meldingene dine, dele posisjonen din, arkivere meldingene dine og enkelt blokkere SMS-sendere. 
Du kan også ta bilder eller spille inn videoer og enkelt dele disse filene.

Sende meldinger

1. Gå til startskjermen, og trykk Messenger.

2. Trykk  , trykk FREQUENTS (Hyppige) eller ALL CONTACTS (Alle kontakter), og velg 
kontakten du vil sende en melding til.

3. Begynn å skrive meldingen i meldingsfeltet.

4. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende meldingen fra.

Svare på meldinger

1. Trykk meldingsvarselet fra startskjermen eller låseskjermen.

2. Begynn å skrive svaret i meldingsfeltet.

3. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende svaret fra.

MERK:  Du kan få mer informasjon om hvordan du bruker Google Messenger ved å trykke    > Help & 
feedback (Hjelp og tilbakemelding).
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5 Moro og underholdning

Bruke hodesett
Ha friheten til å gjøre andre ting mens du er i et anrop eller lytter til favorittmusikken din, ved hjelp 
av et hodesett.

Koble til lydkontakt
Sett 3,5 mm-hodesettkontakten til lydporten på enheten.

ADVARSEL!

•	 Ikke	sett	inn	andre	gjenstander	inn	i	lydporten.

•	 Ikke	sett	kabler	med	elektrisk	effekt	inn	i	lydporten.

•	 Hvis	du	lytter	til	høy	lyd	over	lange	perioder,	kan	det	skade	hørselen	din.

MERKNADER:

•	 Vi	anbefaler	at	du	bare	bruker	kompatible	hodetelefoner	med	denne	enheten.

•	 Hvis	du	trekker	ut	lydkontakten	mens	du	lytter	til	musikk,	stopper	musikken	automatisk.

•	 Hvis	du	trekker	ut	lydkontakten	mens	du	ser	på	en	video,	stopper	videoen	automatisk.
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Google Play Musikk
Med Google Play Musikk kan du streame musikk, lage spillelister og høre på radio. Du kan også 
lagre opptil 50 000 musikkfiler gratis i nettskyen. Du kan også abonnere på Google Play Musikk 
for ubegrenset og reklamefri tilgang til millioner av musikkfiler som du kan legge til ditt eget 
musikkbibliotek.

Sette opp Google Play Musikk
Logg på Google- eller Gmail-kontoen din for å bruke Google Play Musikk. Når du har logget på 
kontoen, blir alle musikkfiler på ASUS Phone, inkludert de som er lastestopp eller kjøpt fra Google 
Play, lagt til i biblioteket. 

Slik setter du opp Google Play Musikk:

1. Gå til startskjermen, og gå til Google > Play Music (Play Musikk).

2. Trykk   ,  deretter Settings (Innstillinger) > Tap to choose account (og trykk for å velge 
konto).

3. Skriv inn kontoen, og trykk deretter ADD ACCOUNT (Legg til konto).

4. Følg de påfølgende instruksjonene for å logge på kontoen.

MERKNADER:   

•	 Google	Play	Musikk-abonnement	er	kun	tilgjengelig	i	enkelte	land	eller	regioner.	

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	hvordan	du	bruker	Google	Play	Musikk	på		https://support.google.
com
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FM-radio
Lytt til lokale radiostasjoner med ASUS Phone.

1. Koble det medfølgende hodesettet til ASUS Phone. 

2. Trykk  > FM Radio (FM-radio).

Trykk for å legge til en favorittstasjon

Trykk for å slå av FM-radioen

Trykk og velge blant disse tre alternativene: Turn on speaker 
(Slå på høyttaler), Sleep timer (Sovefunksjon) og Band 
Selection (Båndvalg)

Trykk for å gå til neste stasjon

Trykk for å søke etter tilgjengelige stasjoner

Trykk for å gå til en høyere båndfrekvens
Trykk for å gå til en lavere båndfrekvens

Trykk for å gå til neste stasjon

Trykk for å søke etter tilgjengelige stasjoner
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Søke etter lokale stasjoner

Du kan søke etter stasjoner der du befinner deg ved å trykke   for å automatisk søke etter lokale 
radiostasjoner. Tilgjengelige lokale stasjoner vises på FM-radioskjermen.

Søke til en bestemt frekvens
Gjør følgende hvis du vil lytte til en bestemt radiostasjon:

1. Åpne FM-radioappen, og trykk radiostasjonen som spilles av.

2. Skriv inn frekvensen til radiostasjonen ved Tune frequency (Søkefrekvens). 

3. Hvis du vil legge den til i Favoritter, trykker du Add to favorites (Legg til i favoritter). 

4. Når du er ferdig, trykker du OK.
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Fang hvert eneste øyeblikk

Starte Kamera-appen
Ta bilder og spill inn videoer ved hjelp av Kamera-appen på ASUS-nettbrettet. Se noen av trinnene 
nedenfor for å åpne Kamera-appen.

Fra låseskjermen

Dra ned  til Kamera-appen har startet.

MERK: Gjør dette før du bruker denne funksjonen: Gå til Settings (Innstillinger) > Lock screen 
(Låseskjerm) > Quick Access (Hurtigtilgang), skyv Customized Quick access (Tilpasset 
hurtigtilgang) til ON (På), og trykk en standardapp for å erstatte med kamera-appen.

Fra Hjem-skjermen

Trykk  .

Bruke volumtasten
Når ASUS-nettbrettet er i hvilemodus, kan du dobbelttrykke på volumtasten for å vekke ASUS-
nettbrettet og umiddelbart starte Kamera-appen.

MERK: Før du bruker volumtasten til å starte Kamera-appen, må du aktivere denne funksjonen fra 
Innstillinger > Låseskjerm og stille Øyeblikkelig kamera til På.

Bruke kameraet for første gang
Når du starter kameraet for første gang, vises to funksjoner som vil hjelpe deg med å komme i 
gang: Veiledning og Image Locations (Bildesteder).

Veiledning
Hvis det er første gang du bruker kameraet på ASUS-nettbrettet, vil du se den følgende 
veiledningsskjermen når du starter Kamera-appen. Se følgende trinn for å gå videre fra dette 
skjermbildet.

1. På veiledningsskjermbildet trykker du lgnorer hvis du vil hoppe over veiledningen eller Start 
for å vise den grunnleggende veiledningen om bruk av kameraet.

2. Når du har trykket på et av disse alternativene, sendes du videre til Bildesteder.

6 Dine dyrebare øyeblikk
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Bildesteder
Når du er ferdig med veiledningen, vises skjermen for Husk bildesteder. Denne hjelper deg med å 
lage automatiske stedskoder for bilder. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet:

1. På skjermen for Husk bildesteder trykker du No thanks (Nei takk) for å fortsette til 
kameraskjermen, eller Yes (Ja) for å sette opp stedssmerking for bildene du tar.

2. Skyv Sted til På for å aktivere funksjonen for stedsmerking.

3. Trykk Godta på den neste skjermen for å aktivere funksjonen og fortsette til kameraet.

Hjemskjerm for kamera
ASUS-nettbrettet har et kamera med funksjoner for automatisk scenesporing og bildestabilisering. 
Den har også en videostabiliseringsfunksjon som bidrar til å hindre skjelving under videoopptak. 

Trykk på ikonene for å begynne å bruke kameraet og utforske bilde- og videofunksjonene på ASUS-
nettbrettet.

Trykk for å veksle mellom automatisk og manuell 
modusmodusvälilläHandmatige modus

Justere innstillinger

Bruke bildeeffekter

Se galleriet

Ta opp video
Ta bilder

Bruke avanserte kamerainnstillinger

Aktivere eller deaktivere blitsen

Aktiver eller deaktivere HDR
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Bildeinnstillinger
Juster utseendet til bildene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene 
nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du  > .

2. Rull ned og konfigurer de tilgjengelige alternativene.

Bilde

Konfigurer bildekvaliteten med disse alternativene.

Opptaksmodus

Sett lukkertiden til Timer (Nedtelling) eller endre Burst (Serie)-hastighet under dette alternativet. 

Fokus og eksponering

Aktiver Berør autoeksponering eller Ansiktspåvisn under dette alternativet.
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Videoinnstillinger
Juster utseendet til videoene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene 
nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du  > .

2. Rull ned og konfigurer de tilgjengelige alternativene.

Bilde

Konfigurer videokvaliteten med disse alternativene.

Fokus og eksponering

Aktiver Berør autoeksponering under dette alternativet.
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Avanserte kamerafunksjoner
Finn nye måter å ta bilder eller videoer på, og gjøre øyeblikkene du fanger ekstra spesielle med de 
avanserte kamerafunksjonene på ASUS-nettbrettet.

VIKTIG!  Bruk innstillingene før du tar bilder. Tilgjengelige funksjoner kan variere fra modell til modell.

HDR Pro
Funksjonen for høyt dynamisk område (HDR) gjør at du kan ta mer detaljerte bilder der det er lite 
lys og høy kontrast. HDR kan brukes når du tar bilder på veldig lyse steder, og bidrar til å jevne ut 
fargene som kommer på bildet.

Ta bilder med HDR

1. Trykk  fra kameraets startskjerm > HDR.

2. Trykk   for å begynne å ta nattbilder.

Forskjønnelse
Ha det med å ta og se på bilder av familie og venner ved å bruke forskjønnelsesfunksjonen på 
ASUS-nettbrettet. Når den er aktivert, kan du bruke denne funksjonen til å forskjønne ansiktet til 
motivet ditt før du trykker på utløserknappen.

Ta bilder med forskjønnelse

1. Trykk  fra kameraets startskjerm > Forskjønnelse.

2. Trykk   for å begynne å ta bildet.

3. Trykk miniatyrbildet for å forhåndsvise bildet og vise innstillingene for Forskjønnelse.

4. Trykk   , velg ønsket Forskjønnelsesfunksjon, og trykk deretter   for å lagre bildet.
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Lavt lys
Takket være PixelMaster blir kameraets lysfølsomhet økt med opp til 400 % for å forbedre 
støyreduksjon og fargekontrast blir økt med opp til 200 %. Bruk denne modusen til å gjøre alle 
motiver om til flotte bilder eller videoer – enten det er rikelig med naturlig lys eller ikke.

Ta bilder med lavt lys

1. Trykk    > Low light (Lavt lys) fra startskjermen til Kamera-appen.

2. Trykk    å begynne å ta bilder.

Ta videoer med lavt lys

1. Trykk   > Low light (Lavt lys) fra startskjermen til Kamera-appen.

2. Trykk  for å begynne å ta video.

Natt
Ta lyse bilder selv på natten eller i situasjoner med dårlig lys ved å bruke nattfunksjonen på ASUS-
nettbrettet.

MERK: Hold hendene i ro mens før og mens ASUS-nettbrettet tar bildet for å forhindre at resultatet blir 
uklart.

Ta nattbilder

1. Trykk  > Natt fra kameraets startskjerm .

2. Trykk   for å begynne å ta nattbilder.

Dybdeskarphet 
Ta makrobilder med en myk bakgrunn ved hjelp av dybdeskarpheteffekten. Denne funksjonen 
egner seg for nærbilder av motiver, og gir et mer definert og dramatisk resultat.

Ta bilder med dybdeskarphet

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du   > Depth of field (Dybdeskarphet).

2. Trykk   for å begynne å ta makrobilder.
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Sjølskudd
Dra nytte av den høyere oppløsningen på det bakre kameraet uten å måtte trykke på 
utløserknappen. ASUS-nettbrettet kan bruke ansiktsregistrering til å gjenkjenne opp til fire ansikter 
med det bakre kameraet slik at du kan ta et sjølskudd av deg selv eller en gruppe automatisk.

Ta sjølskudd

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du .

2. Trykk  > Sjølskudd.

3. Trykk  for å velge hvor mange personer som skal være med i bildet.

4. Bruk det bakre kameraet til å oppdage ansikt, og vent på at ASUS-nettbrettet å begynne å pipe. 
Det teller ned til bildet blir tatt.

5. Trykk  for å lagre bildet.

GIF-animasjon
Lag GIF-animasjoner (Graphics Interchange Format) rett fra ASUS-nettbrettets kamera med GIF-
animasjonsfunksjonen.

Ta bilder med GIF-animasjon

1. Trykk  > GIF-animasjon fra kameraets startskjerm .

2. Holde inne  for å begynne å lage serieopptak for GIF-animasjon.

3. Still inn justeringer for GIF-animasjonen.

4. Trykk  når du er ferdig.

Panorama
Ta bilder fra flere vinkler ved hjelp av Panorama. Bilder tatt med et vidvinkelperspektiv blir 
automatisk sydd sammen med denne funksjonen.

Ta panoramabilder

1. Trykk  > Panorama fra kameraets startskjerm .

2. Trykk  , og sving ASUS Phone til venstre eller høyre for å ta bilde av utsikten.

MERK: Når du panorerer med ASUS-nettbrettet, vises en tidslinje med miniatyrbilder på den nedre 
delen av skjermen mens bildet blir tatt.

3. Trykk på  når du er ferdig.
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Miniatyr
Simulere fokuseffekten til speilreflekskameraobjektiver med miniatyrfunksjonen. Ved hjelp av 
denne funksjonen kan du fokusere på bestemte områder av motivet og legge til en bokeh-effekt på 
både bilder og video med ASUS Phone.

Ta bilder med miniatyrfunksjonen

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du   > Miniature (Miniatyr).

2. Trykk    eller   for å velge fokusområde, og bruk to fingre for å justere fokusområdets 
størrelse og posisjon.

3. Trykk   eller    for å øke eller redusere uskarpheten i bakgrunnen. Trykk    eller   for å 
øke eller redusere metningen.

4. Trykk   for å ta miniatyrbilder.

Spol tilbake i tid
Når du har valgt Spol tilbake i tid, begynner lukkeren å ta seriebilder fra to sekunder før du faktisk 
trykket på lukkerknappen. Du får en tidslinje med bilder, og du kan velge det beste bildet for å 
lagre i Galleriet.

MERK: Funksjonen Spol tilbake i tid kan bare brukes med det bakre kameraet.

Ta bilder med Spol tilbake i tid

1. Trykk  > Spol tilbake i tid fra kameraets startskjerm. 

2. Trykk   for å begynne å ta bilder. 

3. Juster tiden (i sekunder) som du vil at bildet skal spilles av i revers eller bakover.

4. Trykk  når du er ferdig.

Bruke visningsskjermen for Spol tilbake i tid

1. Når du har trykket på utløseren, ser du visningsskjermen for Spol tilbake i tid til høyre for et av 
bildene som ble tatt. Drei knappen på visningsskjermen for å bla gjennom bildene du nettopp 
tok.

MERK: Trykk Best for å se bildet som kameraet mener kan være det beste.

2. Velg et bilde, og trykk på Ferdig for å lagre det i Galleriet.
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Smart fjerning
Fjern uønskede detaljer umiddelbart etter at bildet er tatt med funksjonen for smart fjerning.

Ta bilder med smart fjerning

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > Smart fjerning.

2. Trykk   for å ta bilder som kan redigeres med Smart fjerning.

3.  Når du har tatt bildet, trykker du omriss rundt det oppdagede objektet som er i bevegelse for å 
slette det.

4. Trykk  for å lagre bildet.

Alle smiler
Fang det perfekte smilet eller det sprøeste ansiktsuttrykket fra en rekke bilder med funksjonen 
Alle smiler. Denne funksjonen lar deg ta fem bilder etter hverandre når du har trykket på 
utløserknappen. Ansikter på bildet registreres automatisk slik at du kan sammenligne dem.

Ta bilder med funksjonen Alle smiler

1. Trykk  > Alle smiler fra kameraets startskjerm.

2. Trykk    for å begynne å ta bilder som kan redigeres med Alle smiler.

3. Trykk motivets ansikt, og velg deretter det beste ansiktsuttrykket.

4. Sveip ned fra toppen, og trykk  deretter  for å lagre bildet.

Tidsforkortelse
ASUS-nettbrettet har en funksjon for tidsforkortelse, som tar stillbilder som kan settes sammen for 
tidsforkortet avspilling. Resultatet ser ut som en veldig lang video som spoles raskt fremover.

Ta opp videoer med tidsforkortelse

1. Trykk  > Tidsforkortelse fra kameraets startskjerm.

2. Trykk  , og velg tidsforkortelsesintervall.

3.  Trykk  for å begynne å ta videoer med tidsforkortelse.
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Bruke Galleriet
Se bilder og filmer på ASUS-nettbrett med Galleri-appen. Med denne appen kan du også redigere, 
dele eller slette bilde- og videofiler lagret i ASUS-nettbrett-brettet. Bruk Galleri til å vise bildene i en 
bildevisning eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil. 

For å starte Galleri trykker du ASUS > Galleri.

Se filer fra sosiale nettverk eller nettskylagring
Som standard viser Galleri alle filene på ASUS-nettbrettet i henhold til albummappene.

Slik kan du vise filer fra andre steder som er tilgjengelige via ASUS-nettbrettet:

1.  Trykk  på hovedskjermbildet.

2. Trykk på en av følgende kilder å vise filene i kilden.

MERKNADER:   

•	 Du	kan	laste	ned	bilder	til	ASUS-nettbrettet	fra	nettskykontoen	og	bruke	dem	som	bakgrunnsbilde	
eller et kontaktbilde.

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	hvordan	du	legger	til	omslagsbilder	for	kontaktene	dine	under	
Tilpasse kontaktens profil.

•	 Du	finner	mer	informasjon	om	bruk	av	bilder	eller	bilder	som	bakgrunnsbilde	under	
Bakgrunnsbilder.

VIKTIG! Du trenger en Internett-tilkobling for å vise bilder og videoer under Mine nettsky-bilder og 
Venners bilde.
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Se bildelokalitet
Aktiver lokalitetstilgang på ASUS-nettbrettet, og få lokalitetsdetaljer på bildene dine. Informasjon 
om bildenes lokalitet inkluderer området hvor bildene er tatt, samt et kart over stedet via Google 
Maps eller Baidu (kun i Kina).

Slik kan du se detaljene for et bilde:

1. Slå på lokalitetstilgang fra   > Innstillinger > Location (Lokalitet).

2. Sørg for at du har delt lokaliteten din med Google Maps eller Baidu.

3. Start Galleri-appen, og velg bildet du vil se detaljene til.

4. Trykk på bildet, og trykk .

Trykk for å vise informasjon om 
fotoplassering



80 Kapittel 6:  Moro og underholdning

Dele filer fra galleriet

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen som har filene du vil dele.

2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.

3.  Trykk på filene du vil dele. En hake vises over bildene du har valgt.

4. Trykk  og velg fra listen hvor du vil dele bildene.

Slette filer fra galleriet

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene du vil slette ligger.

2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.

3.  Trykk på filene du vil slette. En hake vises over bildene du har valgt.

4. Trykk .

Redigere et bilde
Galleriet har også sine egne bilderedigeringsverktøy som du kan bruke til å forbedre bilder lagret 
på ASUS-nettbrettet.

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene ligger.

2. Når du har åpnet mappen, trykker du på bildet du vil redigere.

3.  Når bildet er åpnet, trykker du på det igjen for å vise funksjoner.

4. Trykk  for å åpne bilderedigeringsverktøylinjen.

5. Trykk på et av ikonene på redigeringsverktøylinjen for å bruke endringene på bildet.

Zoome inn/ut av miniatyrbildevisningen eller et bilde
Fra Galleriskjermen eller når du ser på det valgte bildet, kan du spre fingrene fra hverandre 
på berøringsskjermen for å zoome inn. Du zoomer ut ved å knipe fingrene sammen på 
berøringsskjermen.
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Bruke MiniFilm
Gjør bilder om til en film med tema eller generell lysbildevideo med MiniMovie-appen.

Slik oppretter du en MiniMovie:

1. Gå til startskjermen, og trykk    > MiniMovie for å starte MiniMovie-appen.

2. Trykk Allow (Tillat) for å gi MiniMovie tilgang til bildene på telefonen. 

3. Trykk Deny (Nekt) eller Allow (Tillat) for å nekte eller tillate MiniMovie å få tilgang til 
kontaktlisten. 

4. Trykk Movie (Film) eller Slideshow (Lysbilde) for å lage en film med tema eller en generell 
lysbildeserie.

Trykk for å lage en ny 
lysbildevisning

Trykk for å invitere venner

Trykk for å endre MiniMovie-
innstillinger

Trykk for å lage en ny film

Trykk for å få flere temaer, 
lysbildevisninger og musikk

Trykk for å velge MiniMovie-
modus

Trykk for å få mer 
inspirasjon rundt det å 
skape en MiniMovie

Trykk for å vise og redigere 
lagrede utkast 

Trykk for å se daglige og ukentlige 
øyeblikk
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Trykk for å forhåndsvise et tema

5. Velg mappen som inneholder bildene du skal bruke til å opprette filmen eller lysbildevisningen 
du vil opprette.

6. Når du er ferdig, trykker du Next (Neste).

7. Angi tema, musikk, undertekst eller annen tekst for film eller lysbildevisningen.

Trykk for å få flere 
temaer

Trykk for å velge musikk for lysbildevisningen

Trykk for å gjenopprette standardinnstillingene

Trykk for å endre rekkefølgen til bildene

Trykk her for å legge til flere bilder

Trykk for å redigere undertekstene

Trykk for å lagre og dele filmen eller lysbildevisningen

Trykk for å velge bilder fra nettskytjenester

Trykk for å velge et bilde, og trykk igjen for å 
oppheve valget

Trykk for 
å velge en 

bildemappe

Trykk for å 
velge bort de 

valgte bildene

Trykk for å redigere teksten på videoen

8. Trykk  for å dele og lagre filmen eller lysbildevisningen. 
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Fotomontasje
Bruk PhotoCollage-appen for å lage en montasje fra bildesamlingen din. 

Du kan starte PhotoCollage-app ved å trykke    på startskjermen og deretter trykke  
PhotoCollage.

Trykk for å lage montasjer med ulike rutenett

Klikk for å bruke flere bildeeffekter

Trykk for å få flere klistremerker

Trykk for å opprette magasinstilmontasjer

Trykk for å designe dine egne klistremerker
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Holde deg tilkoblet

Mobilt nettverk
Når det ikke er et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk som du kan koble til, kan du aktivere datatilgang for 
det mobile nettverket for å koble til Internett.

Aktivere mobilt nettverk

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Trykk More (Mer) > Cellular networks (Mobilnettverk).

3. Kryss av ved Data Enabled (Data aktivert), og konfigurere de andre innstillingene for mobilt 
nettverk om nødvendig.

MERKNADER:

•	 Hvis	du	får	tilgang	til	Internett	via	mobilt	nettverk,	vil	ekstra	kostnader	påløpe	avhengig	av	
dataabonnement.

•	 Du	kan	få	mer	informasjon	om	avgifter/gebyrer	og	innstillinger	for	mobilt	nettverk	ved	å	ta	kontakt	
med mobiloperatøren.

7
7 Holde deg tilkoblet

Wi-Fi
Wi-Fi-teknologien på ASUS-nettbrettet kobler deg opp mot den trådløse verden. Oppdater 
kontoene dine på sosiale medier, surf på Internett eller utveksle data og meldinger trådløst med 
ASUS-nettbrettet.

Aktivere Wi-Fi

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Skyv Wi-Fi-bryteren til høyre for å slå på Wi-Fi.

MERK: Du kan også aktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen Hurtiginnstillinger for å se 
hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.
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Koble til et Wi-Fi-nettverk

1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk Wi-Fi for å vise alle oppdagede Wi-Fi-nettverk.

2. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis du kobler deg til et sikret nettverk, kan du bli 
bedt om å taste inn et passord eller legitimere deg på en annen måte.

MERKNADER:
•	 ASUS-nettbrettet	kobler	seg	automatisk	til	nettverk	som	du	tidligere	har	koblet	deg	til.

•	 Slå	av	Wi-Fi-funksjonen	for	å	spare	batteriet.

Deaktivere Wi-Fi
Slik deaktiverer du Wi-Fi:

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Skyv Wi-Fi-bryteren mot venstre for å slå av Wi-Fi.

MERK: Du kan også deaktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen Hurtiginnstillinger for å 
se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Bluetooth® 
Bruk Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet til å sende eller motta filer og streame 
multimediefiler med andre smartenheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth til å dele 
mediefiler med smartenhetene til vennene dine, sende data for å skrive ut med en Bluetooth-
skriver, eller spille musikk via en Bluetooth-høyttaler.

Aktivere Bluetooth® 

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Skyv Bluetooth-bryteren til høyre for å slå på Bluetooth.

MERK: Du kan også aktivere Bluetooth fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen Hurtiginnstillinger 
for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.
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Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet
Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet, må du pare den med en Bluetooth-
enhet. ASUS-nettbrettet lagrer automatisk paringen til Bluetooth-enheter du kobler til.

1. Åpne Innstillinger-skjermen og trykk Bluetooth for å vise alle tilgjengelige enheter.

VIKTIG!

•	 Hvis	enheten	du	vil	pare	med	ikke	er	i	listen,	må	du	sørge	for	at	enheten	har	Bluetooth-funksjonen	
aktivert og at den er synlig.

•	 Se	brukerhåndboken	som	fulgte	med	enheten	for	å	finne	ut	hvordan	du	aktiverer	Bluetooth	og	
setter den i synlig modus.

2. Trykk på ASUS-nettbrettet for å gjøre det synlig for andre Bluetooth-enheter.

3. Trykk på Bluetooth-enheten som du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. 

4. Sørg for at den samme passnøkkelen vises på begge enhetene, og trykk Pair (Par). 

MERK: Slå av Bluetooth-funksjonen for å spare batteriet.

Oppheve paring mellom ASUS-nettbrettet og Bluetooth®-enheten

1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk Bluetooth for å vise alle tilgjengelige og parede enheter.

2. Se i listen over parede enheter, trykk  for Bluetooth-enheten du vil fjerne paringen fra, og 
trykk Fjern paring.
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Internettdeling
Når en Wi-Fi-tjeneste ikke er tilgjengelig, kan du bruke ASUS-nettbrettet som et modem eller gjøre 
det om til et Wi-Fi-tilgangspunkt for å få tilgang til Internett fra bærbare maskiner, nettbrett og 
andre mobile enheter.

VIKTIG! De fleste mobiltjenesteleverandører krever at du har et dataabonnement for å kunne bruke 
Internettdeling. Ta kontakt med mobiloperatøren for å finne ut mer om dataabonnementet.

MERKNADER:

•	 Internettdeling	kan	være	tregere	enn	en	vanlig	Wi-Fi-	eller	mobilforbindelse.

•	 Kun	et	begrenset	antall	mobile	enheter	kan	kobles	til	ASUS-nettbrettet	for	å	få	tilgang	til	Internett.

•	 Slå av funksjonen for Internettdeling når du ikke bruker det for å spare batteristrøm.

Wi-Fi-tilgangspunkt
Gjør ASUS-nettbrettet om til et Wi-Fi-tilgangspunkt for å dele Internettforbindelsen med andre 
enheter.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

 • Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .  

 • Trykk  > Innstillinger.

2. Trykk More (Mer) > Tethering (Internettdeling) > Set up Wi-Fi hotspot (Sett opp Wi-Fi-
tilgangspunkt).

3. Tildele en unik SSID eller nettverksnavn og et sterkt passord på 8 tegn for Wi-Fi-tilgangspunkt. 
Trykk Save (Lagre) når du er ferdig.
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4. Gå til skjermen for Internettdeling, og skyv Portable Wi-Fi hotspot (Bærbart Wi-Fi-
tilgangspunkt) til ON (På).

5. Koble andre enheter til ASUS-nettbrettets tilgangspunkt på samme måte som du kobler til et 
Wi-Fi-nettverk.

Bluetooth Tethering (Internettdeling via Bluetooth)
Aktiver Bluetooth på ASUS-nettbrettet og bruk det som et modem for å få tilgang til Internett på 
mobile enheter med Bluetooth, for eksempel bærbare datamaskiner eller nettbrett.

1. Aktiver Bluetooth på ASUS-nettbrettet og den andre enheten.

2. Parkoble enhetene.

MERK: Du finner mer informasjon under Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet.

3. Åpne innstillingsskjermen, og trykk på More... (Mer…) > Tethering (Internettdeling), og skyv 
Bluetooth tethering (Internettdeling via Bluetooth) til ON (På). Nå kan du surfe på Internett 
eller gjøre andre Internettrelaterte ting på ASUS-nettbrettet.
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Starte Vær-appen
Gå til startskjermen, og start Vær-appen på én av følgende måter:

 • Trykk  > Vær.
 • Trykk på værikonet på startskjermen til ASUS-nettbrettet.

Reise og kart 8
8 Reise og kart

Vær
Få værvarsler rett fra ASUS-nettbrettet med hjelp av vær-appen. I vær-appen kan du også se 
informasjon om været rundt om i verden. 
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Startskjerm for vær
Sett opp dette for å få væroppdateringer om stedet du befinner deg samt andre deler av verden. 
Du kan vise værmeldinger eller daglig værvarsel på kalenderappen.

Trykk her for å søke etter værinfo for en by 

Trykk for å få områdets nåværende værinfo, oppdatere 
værinfo, redigere plasseringslisten eller konfigurere 
værinnstillinger 

Sveip opp for å se annen værinformasjon. 
Sveip til venstre eller høyre for å se værinformasjon for 
andre byer i plasseringslisten

Trykk for å finne byens største attraksjoner
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Klokke
Tilpass tidssoneinnstillingene for ASUS-nettbrettet, still inn alarmer, og bruk ASUS-nettbrettet som 
en stoppeklokke ved hjelp av klokkeappen.

Starte klokken

Du kan starte klokken på følgende måter:

•	 Trykk	på	den	digitale	klokken	på	hjem-skjermen	på	ASUS-nettbrettet.

•	 Trykk	  > Klokke.

Verdensklokke

Trykk  for å stille inn verdensklokken på ASUS-nettbrettet.

Trykk denne for å stille klokken til nattmodus.

Trykk denne for å redigere byene på verdensklokken.

Trykk denne for å legge til en by på verdensklokken.

Trykk for å hente posisjonsoppdatering.

Trykk denne for å åpne innstillingene til Klokke-appen.
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Alarmklokke

Trykk  for å stille inn alarmklokken på ASUS-nettbrettet.

Stoppeklokke

Trykk  for å bruke ASUS-nettbrettet som en stoppeklokke.

Trykk på denne knappen for å starte stoppeklokkefunksjonen.

Trykk på denne for å få tilgang til innstillingene for alarmklokken.

Trykk på denne for å slette alarmer du har stilt inn.

Trykk på denne for å angi en ny alarmtid.
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Nedtelling
Du kan lage flere instanser for nedtelling på ASUS-nettbrettet. Følg trinnene nedenfor for å gjøre 
dette:

Stille inn nedtelling

1. Trykk  for å stille inn nedtelling på ASUS-nettbrettet.

2. Trykk  , bruk talltastaturet til å legge inn tiden, og trykk start for å starte nedtellingen. 

Trykk her for å stille inn en ny nedtelling

Trykk her for å få tilgang til innstillingene for nedtelling.

Trykk her for å slette en innstilt nedtelling.

Trykk her for å angi ringetonen for nedtelling.

Trykk her for å redigere en innstilt nedtelling.

Trykk denne knappen for å starte nedtellingen.
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ZenLink

Del kobling
Del og motta filer, apper eller medieinnhold med mobile Android-enheter ved hjelp av Share 
Link-appen (for mobile ASUS-enheter) eller SHAREit-appen (for andre mobile enheter) via et Wi-Fi-
tilgangspunkt. Med denne appen kan du sende eller motta filer som er større enn 100 MB, og du 
kan dele eller motta flere filer samtidig. Med Share Link-appen kan du sende og motta filer raskere 
enn om du bruker Bluetooth.

Dele filer

1. Trykk  > Share Link (Del kobling) på Hjem-skjermen.

2. Trykk Send file (Send fil), og velg blant alternativene som vises på skjermen.

9
9 ZenLink
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3. Trykk på filen som du vil gjenopprette, og trykk Done (Ferdig).

4. Når ASUS-nettbrettet har oppdaget de andre enhetene, trykker du på enheten du vil dele filene 
med.

Motta filer
Slik mottar du filer:

1. Trykk  på startskjermen, og trykk deretter Share Link.

2. Trykk Receive file (Motta fil) for å motta filene fra avsenderen.
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Spesielle Zen-verktøy

Lommelykt
Du kan gjøre ASUS Phone til en lommelykt umiddelbart ved å åpne din Hurtiginnstillingspanelet 
fra hvilken som helst skjerm eller åpen app. Når du har åpnet Hurtiginnstillingspanelet, trykker du 
bare på lommelyktikonet for å aktivere funksjonen.

Zen overalt 10
10 Zen overalt

Trykk denne for å aktivere lommelykten.
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Lommelyktmenyalternativer

Trykk for å aktivere eller deaktivere 
lommelykten.

Trykk for å aktivere eller deaktivere SOS-modus.

Trykk et av disse ikonene for å bytte 
lommelyktens blinkehastighet.

Trykk denne for å gå til innstillinger for 
Lommelykt.

Trykk her for å slå lykten på eller av.

Trykk denne for å aktivere LED-lommelykt. 

Trykk denne for å aktivere skjermlommelykt.
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Kalkulator
Et sveip og et trykk er alt som trengs for å starte kalkulatoren. Når du åpne hurtiginnstillingspanelet, 
er kalkulatorikonet synlig på toppen av listen. Trykk på denne for å begynne å regne.

Kalkulatorskjerm

Trykk på denne for å aktivere kalkulatoren.
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Hurtignotat
Hurtignotat er et verktøy for å ta notater som gir deg frihet til å enten skrible eller taste inn viktige 
notater du må huske. Når du har laget notater, kan du dele dem via Share Link og sosiale nettverk 
eller gjøre dem til en oppgave i Gjør det senere.

Opprette en klistrelapp
Du kan gjøre Hurtignotater om til klistrelapper slik at du kan vise dem hvor som helst på ASUS-
nettbrettet. For å opprette en klistrelapp kan du trykke på knappenålikonet i øvre høyre hjørne av 
Hurtignotat når du har opprettet notatet.
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Lydopptaker
Spill lydfiler ved hjelp ASUS-nettbrettet ved å aktivere Lydopptaker-appen. 

Starte Lydopptaker
For å starte lydopptakeren trykker du  > Lydopptak.

Trykk på denne for å begynne å ta opp lyd.

Trykk på denne for å tilpasse innstillingene til 
lydopptakeren.

Trykk på denne for å vise listen over lagrede 
lydopptaksfiler.

Under opptak kan du trykke på denne for å 
midlertidig stoppe eller ta pause i opptaket
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Midlertidig stoppe et opptak
Under et opptak som er midlertidig stoppet kan du velge å fortsette, slette eller lagre opptaket.

Opptaksliste
Fra opptakslisten kan du spille av, endre navn, dele eller slette et lagret lydopptak. 

Du kan se opptakslisten ved å trykke  fra hovedskjermen til Lydopptaker.

Trykk for å fortsette opptaket

Trykk for å lagre opptaket

Trykk for å slette opptaket

Trykk for å spille av det valgte opptaket eller sette det på pause

Trykk for å dele, endre navn på eller slette det 
valgte opptaket
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AudioWizard
AudioWizard lar deg tilpasse ASUS-nettbretts lydmoduser for å gi klarere lyd som er tilpasset 
virkelige scenarioer hvor de brukes.

Bruke AudioWizard
Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk  > AudioWizard.

2. Velg lydmodusen du ønsker å aktivere i AudioWizard-vinduet.

Når dette er aktivert, bytter ASUS-nettbrettet 
automatisk til den beste lydkvaliteten for ASUS-
appen som kjører
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Splendid
ASUS Splendid lar deg justere skjerminnstillingene enkelt. Det beriker fargen på skjermen med 
disse to ASUS Splendid-modusene: Vivid Mode (Livlig modus) og Reading Mode (Lesemodus).

Bruke Splendid
Slik bruker du Splendid: 

1. Trykk Smart Tools (Smarte verktøy) > Splendid på Hjem-skjermen.

2. Velg en av disse modusene for skjermfarge: Balance (Balanse), Bluelight filter (Blålysfilter), 
Vivid (Livlig) og Customized (Tilpasset).

Balansert modus
Denne modusen gir en balansert visning av farger på ASUS Phone.

Flytt for å justere fargetemperaturen

Trykk for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Trykk for å vise flere valg
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Livlig modus
Denne modusen gir en finjustert fargeinnstilling som forbedrer skjermens farger på ASUS Phone.

Blålysfiltermodus 
Denne modusen gir en mild papir-lignende skjerm som reduserer belastningen på øynene og gir 
en mer komfortabel leseopplevelse på ASUS Phone.

Trykk for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Flytt for å justere gul fargetone

Trykk for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Flytt for å justere fargetemperaturen
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Tilpasset modus
Denne modusen lar deg justere skjermen basert på ønsket fargetemperatur, fargetone og metning.

MERK: Du kan også raskt stille inn Splendid-skjermmodus fra Hurtiginnstillingspanelet.

Trykk til du har valgt ønsket skjermfargemodus

Flytt for å justere fargetemperaturen

Trykk for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Flytt for å justere nyansen

Flytt for å justere metningen
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Konfigurere ASUS-dekselinnstillingene 
Slik konfigurerer du ASUS-dekselinnstillingene:

1. Trykk    > Settings (Innstillinger) > ASUS Cover (ASUS-deksel).

2. Merk av i boksen ved siden av Enable ASUS Cover (Aktiver ASUS-deksel).
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Vedlikeholde Zen 11
11 Vedlikeholde Zen

Holde enheten oppdatert
Hold ASUS-nettbrettet oppdatert med Android-systemoppdateringer og oppgraderte apper og 
funksjoner.

Oppdatere systemet

1. Trykk  og trykk deretter Innstillinger.

2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer og trykker Om.

3. Trykk Systemoppdatering og deretter på Se etter oppdatering.

MERK: Du kan finne ut når systemet til ASUS-nettbrettet ble oppdatert sist ved å se under Siste 
kontroll av oppdatering i vinduet Systemoppdatering.

Lagring
Du kan lagre data, apper eller filer på ASUS-nettbrettet (intern lagring), på ekstern lagring eller 
på nettbasert lagring. Du trenger en Internett-tilkobling for å laste opp eller ned filer på en online 
lagringsplass.  Bruk den medfølgende USB-kabelen til å kopiere filer mellom datamaskinen og 
ASUS-nettbrettet.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling
Sikkerhetskopier data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere med ASUS-
nettbrettet. Slik gjør du dette:

1. Trykk  og deretter på Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling.

2. Vinduet for sikkerhetskopiering og tilbakestilling har disse funksjonene:

•	 Sikkerhetskopier data:  Denne funksjonen sikkerhetskopierer data, Wi-Fi-passord og 
andre innstillinger til Googles servere når den er aktivert.

•	 Sikkerhetskopikonto:  Lar deg spesifisere kontoen du vil sikkerhetskopien skal være 
knyttet til når du lagrer den.

•	 Auto-gjenoppretting:  Denne funksjonen gjenoppretter sikkerhetskopierte innstillinger 
og data når du installerer en app på nytt.

•	 Fabrikkinnstillinger:  Sletter alle data på telefonen.
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Sikre ASUS-nettbrettet
Bruk sikkerhetsfunksjonene på ASUS-nettbrettet for å hindre at uvedkommende ringer eller får 
tilgang til informasjon.

Låse opp skjermen
ASUS-nettbrettet tilbyr ulike sikre alternativer for å låse opp skjermen når den er låst.

1.  Trykk , Innstillinger > Låseskjerm.

2. Trykk Skjermlås og velg et alternativ for å låse opp ASUS-nettbrettet.

MERKNADER:

•	 Se	delen	Metoder for å låse opp skjermen for mer informasjon.

•	 Hvis	du	vil	deaktivere	metoden	du	har	valgt	for	å	låse	opp	skjermen,	trykker	du	Ingen på skjermen 
der du velger metode.

Metoder for å låse opp skjermen
ASUS-nettbrettet støtter disse metodene for å låse skjermen.

Sveipe

Sveip opp for å låse opp ASUS Phone.
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VIKTIG!  Mønsteret skal ha minst fire prikker. Sørg for at du husker mønsteret som du opprettet for å 
låse opp enheten.

Personlig kode
Tast inn minst fire tall for å angi en PIN-kode.

VIKTIG!   Sørg for at du husker PIN-koden som du opprettet for å låse opp enheten.

Mønster
Skyv fingeren over prikkene og lag et mønster. 
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VIKTIG! Sørg for at ikke glemmer passordet som du opprettet for å låse opp enheten.

Konfigurere andre skjermsikkerhetsfunksjoner
I tillegg til modus for skjermlåsen kan du også gjøre følgende på skjermsikkerhetsvinduet:

•		 Hurtigtilgang: Skyv hurtigtilgangsbryteren til På for å kunne starte apper fra låseskjermen.

•		 Øyeblikkelig kamera: Skyv Øyeblikkelig kamera-bryteren til ON (På) for å kunne starte 
kamera-appen på låseskjermen ved å trykke to ganger på volumtasten.

•		 Eierinformasjon: Trykk på denne for å redigere og skrive inn informasjonen du vil skal vises 
når skjermen er låst.

Passord
Tast inn minst fire tegn for å opprette et passord.
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Sette opp identiteten til ASUS-nettbrettet
Gjør deg kjent med identiteten til ASUS-nettbrettet, deriblant serienummer, IMEI (International 
Mobile Equipment Identity)-nummer og modellnummer. 

Dette er viktig om du skulle miste ASUS-nettbrettet; du kan da ta kontakt med mobiloperatøren og 
gi informasjonen slik at ASUS-nettbrettet kan svartelistes og uautorisert bruk kan forhindres.

Slik ser du identiteten til ASUS-nettbrettet:

1. Trykk Alle apper (Alle apper), og trykk deretter Innstillinger.

2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer, og trykker About 
(Om). Om-skjermen viser status, juridisk informasjon, modellnummer, operativsystemversjon, 
maskinvare- og programvareinformasjon for ASUS-nettbrettet.

3. Du kan se serienummeret, SIM-kortnummer og IMEI for ASUS-nettbrettet ved å trykke Status.
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Merknader

EC-samsvarserklæring
Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen 
kan nedlastes fra http://www.asus.com/support

Tillegg

Tillegg 

CE Mark Warning

2200  

CE-merking for enheter med trådløst nettverk / Bluetooth
Dette utstyret er i samsvar med kravene i europaparlamentet og kommisjonens direktiv 1999/5/EC 
av 9. mars 1999 angående radio og telekommunikasjonsutstyr og gjensidig erkjennelse av samsvar. 

De høyeste CE SAR-verdiene for apparatet er som følger:

 • 0.278 W/kg (Hode)
 • 0.938 W/kg (Kropp)

Dette utstyret kan brukes i:
IT RU FR TR CZ PO SK ES
PT HU DE RO WB SI UA KZ

MERK: Denne enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i frekvensområdet 5150 
til 5350 MHz.

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE
Denne enheten oppfyller EU-kravene (1999/519/EC) om begrensning av det generelle publikums 
eksponering for elektromagnetiske felt gjennom helsebeskyttelse. 

For kroppsbåren bruk er denne enheten testet og oppfyller ICNIRPs retningslinjer for eksponering 
og Europeisk standard EN 62209-2 for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som 
inneholder metaller, vil kanskje ikke sikre overholdelse av ICNIRPs retningslinjer for eksponering.
SAR måles med enheten i en avstand på 0.5 cm til kroppen, mens enheten sender ved høyeste 
sertifiserte effektnivå i alle frekvensbånd på mobilenheten.

http://www.asus.com/support
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Unngå hørselstap
For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.

 À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager 
l’oreille de l’utilisateur.

Angående Frankrike, er denne enheten testet og funnet å samsvare med kravet til lydtrykk i NF-
standardene NF EN  50332-1:2013 og NF EN 50332-1:2013 som påkrevd av franske Article L. 5232-1.

Sikkerhetsinformasjon om laser

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer 
enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Grønt ASUS-varsel
ASUS jobber for å skape miljøvennlige produkter og pakninger for å ivareta forbrukerens helse og 
samtidig redusere påvirkningen på miljøet. Reduksjonen av antallet sider i bruksanvisningen er en 
del av vårt arbeid med å redusere karbonutslipp.

Du kan lese mer om bruk og annen relevant informasjon i bruksanvisningen som følger med ASUS-
nettbrettet eller ved å besøke ASUS-støttesiden på http://support.asus.com/.

Sikkerhetskrav til strøm
Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke 
godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester
ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste 
standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere 
våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/
Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.
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Modells:   ASUS_Z017D (ZE520KL)

Produsent: ASUSTeK Computer Inc.
Adresse: 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant I Europa: ASUS Computer GmbH
Adresse: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
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