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Komma igång med telefonen
Telefonen levereras med ett förinstallerat SIM-kort för att hantera dina samtal. Du behöver inte
öppna batteriluckan och stoppa in ett SIM-kort. När du startar telefonen första gången kan du
följa nedan steg för att enkelt komma igång.

Röda telefonluren används för
1. Av/På-slag
2. Gå ett steg tillbaka i menyer
OK

Navigering/OK knappen
Använd till att förflytta dig i menyer och att bekräfta dina val med OK
Radera-knapp
Används till att radera inmatningar
Alternativknapp
1. På hemskärmen, visa aviseringar
2. I andra vyer, visa fler alternativ

1. När du startar telefonen får du välja språk
2. Välj om du vill gå igenom hur du använder knapparna via Nästa eller Hoppa över och gå
direkt till Konfiguration.
3. Under konfiguration välj mellan Standard/Manuell-inställning.
4. Väljer du Standardinställning får telefonen de vanligaste inställningarna och du kommer
direkt till Startprogamsguiden.
5. Manuella inställningar ger dig möjlighet att själv påverka din telefons grundinställningar.
Här får du möjlighet att bl.a ställa in Datum, Tid, Volym, Nätverk mm. När du gjort dina val
klicka på Nästa så kommer du till Startprogamsguiden och välj där mellan att lära dig att
navigera i telefonen eller Hoppa över och börja använda din telefon.
6. Startprogramsguiden går igenom symbolerna du kommer att se på skärmen, när du är
klar klicka på Slutför.
7. Nu är telefonen klar att använda. Verifiera att du har täckning genom staplarna
uppe i högra hörnet.

MIN AS I D O R . A3 . S E
Visste du att du har tillgång till all information om dina tjänster , avtal och
fakturor på Mina Sidor? Logga snabbt och säkert in med mobilt BankId.
Här kan du även se driftstörningar, göra ändringar på dina tjänster och
chatta med oss.
Svar på vanliga frågor finns på a3.se/kundservice och minasidor.a3.se
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