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FÖRBEHÅLL
Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.
Ändringar, fel eller tryckfel ger inte rätt till skadestånd.
Innehållet i detta dokument gäller i "befintligt skick".
Global Mobile Communications Ltd. bär varken uttryckligen eller underförstått något ansvar för riktigheten
eller fullständigheten hos innehållet i detta dokument,
inklusive, men inte begränsat, till tysta garantier för
säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, såvida
inte, tillämpliga lagar eller domstolsutslag föreskriver
ett tvingande ansvar. Global Mobile Communications Ltd.
förbehåller sig rätten att närsomhelst göra ändringar
utan föregående meddelande i detta dokument eller att
återkalla dokumentet.
Alla rättigheter förbehållls.
Tillverkad under licens från Global Mobile Communications Ltd.
För dataförlust eller andra skador av vilket som helst
slag, som orsakats av felaktig användning av telefonen,
tar Global Mobile Communications Ltd. inget ansvar.
(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DW3161201

DEWALT ® och DEWALT ®-logotypen är varumärken som
tillhör Stanley Black & Decker Inc. eller dess dotterbolag
och används under licens.
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1_INTRODUKTION

2_FEL OCH OTILLÅTNA LASTER

Detta dokument innehåller information och säkerhetsföreskrifter
för säker drift av smartphone D EWALT MD501 och skall
ovillkorligen efterföljas under de beskrivna förhållandena.

Så snart det kan antas att enhetens säkerhet har försämrats,
måste enheten tas ur drift. Oavsiktlig återstart måste förhindras.

Den giltiga EG-försäkran om överensstämmelse, samt säkerhetsoch bruksanvisningar kan laddas ner från www.DEWALTPHONES.
com eller erhållas från Global Mobile Communications Ltd.

Enhetens säkerhet kan äventyras om t.ex.:
Felfunktioner inträffar.
Telefonen utsätts för överdrivna belastningar.
Telefonen har förvarats felaktigt.

ANMÄRKNING
Detta dokument innehåller endast för uppstart och säker användning av telefonen nödvändiga steg. För att säkerställa IP-skyddet
av telefonen, vänligen se till att förslutningarna för headset och
USB-port, och förslutningen av skruvarna till höljet är säkrade
och ordentligt installerade.
Vänligen se sidan 13 för att ta reda på hur telefonen kan
anslutas till en dator.

3_Y TTERLIGARE
SÄKERHETSANVISNINGAR
Rör inte skärmen med vassa föremål. Damm och smuts kan
också repa skärmen. Vänligen håll skärmen ren genom att
regelbundet rengöra den med en mjuk trasa.
Ladda telefonen endast i torra inomhusutrymmen.
Utsätt inte telefonen för höga temperaturer, detta kan
överhetta batteriet, vilket kan leda till brand eller i värsta
fall en explosion.
Ladda inte telefonen i närheten av lättantändliga
eller explosiva ämnen.
Ladda inte telefonen i fuktiga, dammiga eller för varma eller
för kalla miljöer. (Det tillåtna temperaturområdet för laddning
av telefonen är 5°C - 35°C).
Använd inte telefonen på platser där det är förbjudet
att använda mobiltelefoner.
Utsätt inte enheten, batteriet eller laddaren för starka elektriska
magnetfält, såsom ex.vis de som produceras av induktionshällar
eller mikrovågsugnar.

SE
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Öppna inte telefonen själv och utför inte heller eventuella
reparationer själv. Felaktig reparation kan leda till förstörelse
av enheten, brand eller en explosion. Enheten får endast
repareras av behörig personal.
Använd endast tillbehör som är godkända för produkten.
Stäng av telefonen på sjukhus eller andra vårdinrättningar.
Denna telefon kan påverka funktionen hos medicintekniska
produkter såsom pacemakers eller hörapparater. Håll därför
alltid ett säkerhetsavstånd på minst 15 cm mellan telefonen
och pacemakern.
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3

Beakta respektive lands lagar när du använder telefonen
medan du framför ett motorfordon.

8

Stäng av telefonen och ta bort laddaren innan du rengör
telefonen.

9
7

4

Använd inga kemiska medel för att rengöra telefonen eller laddaren. Rengör enheten med en mjuk, fuktig antistatisk trasa.

5

Batterier hör inte hemma i hushållssoporna. Som konsument är
du skyldig att återlämna gamla batterier för korrekt återvinning.
För skador orsakade av datavirus som hämtas vid uppkoppling
till Internet är användaren själv ansvarig. Det består ingen
regressrätt gentemot Global Mobile Communications Ltd.
VARNING
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Global Mobile Communications Ltd. tar inget ansvar för skador
som orsakats av bristande iakttagande av dessa instruktioner
eller missbruk av telefonen.
13
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SNABBSTART

1_Micro-USB- & laddningskontakt:
Anslut externa USB-enheter eller någon annan mobil enhet

5_FÖRSTA STEG

2_Anslutning för hörlurar:
Den inbyggda högtalaren stängs av automatiskt
när du ansluter hörlurarna.

5.1_BATTERI

3_Högre ljudvolym:
Högre ljudvolym: volymkontroll.
4_Lägre ljudvolym:
Lägre ljudvolym: volymkontroll.
5_På/Av-knapp:
Tryck helt kort för att aktivera skärmlåset.
Långt tryck för att slå på, respektive stänga av.
6/7_Sidoknapp:
Använd valfri knapp hos olika appar.
8_SD-kortplats:
Kortplats för micro-SD-kort på enhetens baksida.
9_SIM-kortplatser:
Kortplats för micro-SIM-kort på enhetens baksida.
10_Yta för induktiv laddning och NFC:
Mitt på enhetens baksida.
11_Tillbaka-knapp:
Återgå till föregående skärm.
12_Hem-knapp:
Gå tillbaka till startskärmen.
13_Senaste app-knapp:
Visar en lista över nyligen använda appar.

Batterierna i denna enhet kan inte bytas ut av användaren.
Vid leverans är batteriet inte fulladdat. Telefonen kan trots det
aktiveras helt. För att uppnå bästa prestanda hos batteriet
är det lämpligt att de tre första gångerna helt ladda ur batteriet
och sedan ladda fullt till 100%.
VARNING
Telefonen har ett inbyggt batteri. Skulle enheten visa upp ett fel
och inte kan stängas av, tryck på På/Av-knappen i 20 sekunder. Därmed startas telefonen om. Denna funktion kan leda till
förlusten av data som inte har sparats. Använd knappen med
återställningsfunktionen endast i yttersta nödfall.
5.1.1_BATTERILADDNING
Anslut USB-kabeln till USB-porten på enheten.
Anslut sedan kabeln till strömförsörjningen.
Ta bort USB-kabeln från nätaggregatet efter laddning.
Denna enhet stöder induktiva laddare som uppfyller
QI-standarden. Den induktiva laddningsytan ligger
på baksidan av enheten under DEWALT-logotypen.
5.1.2_ANVÄNDNING AV BATTERIET
I den dagliga användningen av telefonen beror passningsoch taltid på kvaliteten hos anslutningen till nätverket, användningsmönstret och miljöförhållanden.
Så snart batteriet når ett lågt batteritillstånd kommer det att
initiera enhetens laddning. Om detta inte görs omedelbart,
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SNABBSTART

kan icke-lagrade data gå förlorade. Om telefonen inte laddas
under en längre tid stänger den av sig själv.
VARNING
Telefonens batteri får endast laddas inom temperaturintervallet
5°C till 35°C! Vänligen ladda aldrig utanför detta temperaturintervall och använd den medföljande USB-kabeln. Batteriet kan
endast bytas ut av servicecentret.
VARNING
Energisparande tips:
Inaktivera den trådlösa kommunikationsfunktionen
när du använder Bluetooth, Wi-Fi eller GPS.
Minska skärmens ljusstyrka.
Stänga av skärmen när du inte använder enheten.
Inaktivera automatisk synkronisering av e-post,
kalendrar, kontakter och andra applikationer.

SNABBSTART / FÖRSTA ANVÄNDNING
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VARNING
Använd endast SIM-kort i full storlek. ANVÄNDNING AV ANDRA
SIM-KORTSTORLEKAR GÖR GARANTIN OGILTIG.
5.4_INSTALLATION AV MICRO-SD-KORT
Telefonen accepterar ett micro-SD-kort med upp till 64 GB. Stäng
av enheten innan du sätter i SD-kortet. Öppna SD-korthållaren, för
in micro-SD-kortet (3) och stäng sedan korthållaren.
Om du vill ta bort micro-SD-kortet från enheten, se först till att
SD-kortet inte
används. Du kan välja detta under:
Lagring
SD-kortet
Inställningar
välj OK.
tas bort
VARNING
Installera eller ta bort ett SIM- eller micro SD-kort endast när
ingen laddare är ansluten. I annat fall kan korten, respektive
telefonen skadas.

5.2_ÖPPNING AV KORTFACKET

6_FÖRSTA ANVÄNDNING

Lossa de två skruvarna på baksidan genom att vrida
motsols tills kortfacket öppnas.

6.1_AKTIVERING AV TELEFONEN
Tryck på På/Av-knappen tills skärmen tänds.

5.3_INSTALLATION AV SIM-KORTEN
Telefonen har platser för två SIM-kort. När två SIM-kort är
installerade kan du välja gynnade kortet. Detta görs i inställningarna under Meny Inställningar
SIM-kort.

Beroende på säkerhetsinställningarna på SIM-kortet
kommer du att bli tillfrågad om din PIN-kod.
När du slår på första gången frågas du om ditt språkval, tid,
datum och personliga uppgifter.
Du kommer också att uppmanas att logga in på ditt Google™konto, eller att skapa ett nytt konto. Du kan även göra detta
senare, men vänligen observera att telefonens fuktioner såsom
Google Play™ Store beror på ett aktiverat Google™-konto.

SE
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FÖRSTA ANVÄNDNING

6.2_AVSTÄNGNING AV TELEFONEN
1. Håll På/Av-knappen intryckt tills avstängningsmenyn visas.
2. Tryck på Stäng av.
3. Tryck på OK.
6.3_LÅSNING OCH UPPLÅSNING
Tryck på På/Av-knappen för att låsa telefonen. När skärmen
är låst kan du fortfarande ta emot samtal och meddelanden.
När den inte används under längre perioder, låses telefonen
automatiskt.
Telefonen låses upp genom att trycka på På/Av-knappen.
När skärmen har slagits på, dra låsikonen åt höger för att
låsa upp telefonen.

FÖRSTA ANVÄNDNING

Dra
Tryck på ett element och dra det med fingret till önskad plats.
Trycka två gånger
Tryckt snabbt två gånger med fingret för att zooma bilder
eller webbsidor du tittar på.
Svep
Peka på skärmen och svep höger eller vänster för att visa fler
sidor. Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom listor.
Rör fingrar isär och samman
Rör skärmen med två fingrar tätt tillsammans. Drar isär
fingrarna på området du vill förstora på en webbplats, en karta
eller en bild. För fingrarna samman för att minska ett område.
6.5_ANSLUTNING AV TELEFONEN TILL EN DATOR

Beroende på säkerhetsinställningarna kommer telefonen
efterfråga en PIN-kod för att låsa upp. Detta är INTE PIN-koden
på ditt SIM-kort, utan en särskild kod som du kan justera under
Säkerhet
Skärmlåsning.
Systeminläsningar

Micro-SD-kortet i telefonen kan nås från vilken dator som
helst via USB-kabeln.

6.4_ANVÄNDNING AV PEKSKÄRMEN

2. Tryck på Aktivera USB-lagring i dialogrutan på telefonen
och tryck på OK för att bekräfta.

Telefonen har en kapacitiv pekskärm. För användning räcker
en liten beröring, det är inte nödvändigt att trycka hårt.
Följande åtgärder kan användas:
Tryck
Om du vill köra ett program (app) eller vill använda tangentbordet på skärmen, tryck med ett finger på skärmen.
Tryck och håll
Tryck längre än två sekunder på ett element för att öppna
en pop-up-lista med alternativ.

13

1. Anslut telefonen via USB-kabeln till en dator. Första gången
denna förbindelse upprättas installerar datorn automatiskt de
nödvändiga drivrutinerna.

OBS
Medan micro-SD-kort anropas från en dator är eventuellt
inte alla funktioner i telefonen tillgängliga.

SE
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SKÄRMLAYOUT

7_SKÄRMLAYOUT
Efter inloggning eller påslagning av telefonen
öppnas startskärmen som standard:
Startskärmen är utgångspunkten för användning av telefonen. Här visas appikoner, genvägar
och andra funktioner. Startskärmen kan anpassas så att de ikoner du behöver visas.
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SKÄRMLAYOUT

7.2_STATUSFÄLT

SE

Statusfältet syns alltid högst upp på skärmen. Till höger visas
enhetens statusikoner såsom batteristatus, GPS, data- eller mobilanslutningar. Den vänstra sidan visar meddelanden, som ex.vis
missade samtal eller mottagna meddelanden. I tabellen nedan
visas olika symboler som kan visas i statusfältet i din telefon.
MEDDELANDEIKONER

STATUSIKONER

4G-nät

Tyst läge

nätstyrka

Vibration

nätverk sökes

Låg batterinivå

Inget SIM-kort eller
nätverk

Full batteriladdning

Telefonen kommer att meddela dig om nya
mottagna meddelanden eller kommande möten.

WLAN anslutet

Missat samtal

I meddelandefältet finner du också information om larm, inställningar och annan relevant
information.

WLAN Hotspot

Inkommande samtal

Roaming

Samtal aktivt

Flygplansläge

Samtal väntar

Inkommande GPS-signal

Radera meddelandelista

Bluetooth aktiverat

BT-hörlurar anslutna

Ny e-post

Nytt röstmeddelande

Nytt SMS/MMS

Dataanslutning

Larm

Inställning

USB-felsökning

Otillräckligt minne

Nätverk delas

Anpassning av ljusstyrka

Spela upp/pausa

Nedladdning

FM-radio

Uppladdning

Hörlurläge

Kalenderpost

7.1_MEDDELANDEFÄLT
Dra statusfältet nedåt för att öppna meddelandefältet:

Tryck på ett meddelande för att öppna en relevant app. För att ta bort meddelanden, dra det åt
vänster eller höger.
Använd inställningsikonen i det övre högra hörnet av meddelandefältet för att få tillgång till systeminställningarna.
För att stänga inställningsfältet, dra den från botten av skärmen
och uppåt.

Laddning
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SKÄRMLAYOUT

7.3_SNABBÅTKOMSTFÄLT

7.4.2_FLYTTNING AV ETT ELEMENT

Länkar som är placerade här kan ses på vardera sidan
av startskärmen.

1. Tryck och håll ner ett element på startskärmen tills ikonen
förstoras.

Tryck på appikonen för att öppna programmappen innehållande dina installerade program. Härifrån kan du starta
varje app med ett tryck på dess ikon.
7.4_STARTSKÄRM
Här placeras genvägar till appar och widgets.
Widgets är små program som representerar funktioner och
information på startskärmen, såsom ex.vis det lokala vädret,
börsinformation, eller en förhandsgranskning av din e-post.
Widgets kan hittas i programmappen.

2. Dra elementet till önskad position på skärmen utan
att lyfta på fingret.
OBS
Det måste finnas tillräckligt med utrymme på startskärmen
för att kunna placera elementet.
7.4.3_BORTTAGNING AV ETT ELEMENT
1. Tryck på och håll ner ett element på startskärmen
tills ikonen förstoras.

OBS

2. Dra elementet till övre kanten på skärmen för att ta bort.

Vissa widgets kopplar upp sig till Internettjänster. Dessa tjänster
kan vara avgiftsbelagda.

7.4.4_SKAPANDE AV EN MAPP

7.4.1_LÄGGA TILL NYA ELEMENT TILL STARTSKÄRMEN

Dra en appikon till en annan appikon och släpp den.
Det kommer att skapas en mapp som innehåller både ikoner.
Fler ikoner kan läggas till.

1. Tryck på appikonen för att öppna programmappen.
2. S
 ök efter den önskade appen eller widgeten. Svep med fingret
åt höger och vänster för att bläddra framåt eller bakåt.
3. T ryck och håll ner tills skärmen ändras till startskärmen.
4. Dra objektet till önskad plats och lyft fingret. För att byta till
en annan sida på startskärmen, flytta objektet till vänster eller
höger skärmkant.

7.4.5_NAMNBYTE PÅ EN MAPP
1. Tryck på en mapp för att öppna den.
2. Tryck mappnamnet.
3. S
 kriv in det nya namnet.
4. Tryck på Klar, eller tryck på knappen Tillbaka.
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INFORMATION

8_SPECIFIKATIONER
Frekvenser
GSM 850/900/1800/1900
MHz
WCDMA 850/900/1900/2100
MHz
Vikt och mått
Vikt: 245 g
Mått: 156 x 80,4 x 14,5 mm
Skärm
5" (12,70 cm) Bright View
Gorilla Glas 3, kapacitiv
pekskärm med en upplösning på 1280/720 pixlar
Kameror
13 MP (baksida)
5 MP (framsida)
Operativsystem
AndroidTM 6.0 Marshmallow
4G
LTE-FDD band 1/3/7/20/28,
LTE-TDD band 39/40/41

Trådlös kommunikation
Wi-Fi ®, GPS, AGPS,
GLONASS, NFC, trådlös
laddning, Bluetooth ®
Batteri
3950 mAh, 450 timmar
standby, taltid 2G/3G:
480 min./420 min.
Minne
Internminne 16 GB ROM
och 2GB RAM, externt minne
micro-SD upp till 64 GB
Processor
MT6735 (Quad-core 1,3 GHz)
Temperatur
I en miljö av -20°C till 60°C
IP68
Vattentät: 30 min upp
till 2 m djup, dammtät.
MIL-STD-810G
Skyddad vid fall,
vibrationer, stötar och
extrema temperaturer

INFORMATION
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9_FELAVHJÄLPNING
Om du har problem med din telefon kan du försöka med
anvisningarna nedan för felsökning. Om problemet kvarstår,
vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vårt online
kundcenter på www.DEWALTPHONES.com.
TELEFONEN GÅR INTE ATT SLÅ PÅ
Batteriets laddning är för låg.
Vänligen ladda batteriet.
Strömbrytaren har inte hållits nertryckt tillräckligt länge.
Tryck på strömbrytaren i mer än 3 sekunder.
	Det finns ett fel hos ett SIM-kort.
Kontrollera och byt ut SIM-kortet.
UNZUREICHENDE STAND-BY ZEIT
Effekten hos batteriet är svag på grund av ålder.
Vänligen kontakta din återförsäljare eller servicecentret *och
låt endast dem byta batteriet.
Alltför många program och funktioner körs samtidigt.
Avsluta program och funktioner när du inte längre behöver
dessa.
INGEN LADDNING MÖJLIG
Dåliga kontakter.
Kontrollera alla kontakter och anslutningar.
Inspänningen är alltför hög.
Ladda telefonen under en timme, koppla bort laddaren från
elnätet, vänta en minut, och fortsätt sedan laddningen. Under
denna tid kan det hända att telefonen på grund av den låga
spänningen inte kan slås på.

SE
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Batteriet har ett fel.
Byt ut batteriet.
SAMTALSAVBROTT INTRÄFFAR
Det finns ett fel hos ett SIM-kort.
Kontrollera och byt ut SIM-kortet.
Det inträffar nätverksfel.
Vänligen växla till ett nätverk med starkare signal.
ANDRA PERSONER FÅR MINA SAMTAL
Telefonen är kopplad till ett annat telefonnummer.
Vänligen kontrollera och ändra inställningen
för vidarekoppling.
TELEFONEN STÄNGS AV AUTOMATISKT
Batteriets laddning är för låg.
Vänligen ladda batteriet.
Det har inträffat ett fel.
Starta om telefonen. Om problemet kvarstår, kontakta
din återförsäljare eller besök vårt online kundcenter på
www.DEWALTPHONES.com.

INFORMATION

21

10_UNDERHÅLLSANVISNING
Behöver din telefon repareras eller om du har ett problem med din
telefon, besök vår online-kundtjänst på www.DEWALTPHONES.com
eller kontakta din försäljare.
MÄRKEN
DEWALT ® och DEWALT ®-logotypen är varumärken som tillhör
Stanley Black & Decker Inc. eller dess dotterbolag och används
under licens.
Android-logotypen, Google™ och Google Play™ Store
är varumärken som tillhör Google, Inc.
Android-roboten reproduceras eller modifieras, skapas eller
delas av Google™-baserade arbeten. Dess användning är
i överensstämmelse med Creative Commons 3.0-licensen
(Attribution).
Bluetooth ® är ett världsomspännande registrerat varumärke
som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
Wi-Fi ® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör sina
respektive ägare.
ÅTERVINNING
Symbolen betyder att elektriska och elektroniska
produkter och batterier måste tillföras en separat
insamling vid slutet av sin livslängd.
Dessa föreskrifter gäller i Europeiska unionen.
Kassera inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.
Kassera alltid använda elektroniska produkter, batterier och
förpackningar i en återvinningsstation. Du undviker därmed
den okontrollerade sophanteringen och främjar återvinning av
material.

SE
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Ytterligare information finns tillgänglig hos återförsäljaren där du
köpte produkten, hos lokala återvinningsföretag, hos myndigheter för efterlevnad av producentansvaret eller den för ditt land
eller region ansvariga delen av Global Mobile Communications
Ltd. Representanter.

När du använder enheten ligger de faktiska SAR-värden oftast
långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den
mobila enheten på grund av systemets effektivitet och för att
minska störningar i nätverket automatiskt minskar effekten i drift
när ett samtal inte ställer krav på full effekt. Ju lägre uteffekten
hos enheten, desto lägre SAR-värde.

11_INFORMATION OM SARCERTIFIERING (SPECIFIK
ABSORPTION)

Med denna enhet har ett SAR-prov genomförts under vilket ett
avstånd av 1,5 cm har bibehållits. För att kraven relativt HFexponering skall innehållas när enheten används nära kroppen,
måste enheten befinna sig minst 1,5 cm från kroppen.

DENNA ENHET UPPFYLLER INTERNATIONELLA
RIKTLINJER FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.
Denna enhet är en radiosändare och -mottagare. Konstruktionen
hos enheten garanterar att av internationella riktlinjer rekommenderade gränser för exponering för radiovågor (radiofrekventa
elektromagnetiska fält) inte överskrids. Dessa riktlinjer har
utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP
och innehåller en betydande säkerhetsmarginal, för att garantera
säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd.
I riktlinjerna för exponering för radiovågor används enheten
SAR (Specific Absorption Rate - Specifik absorption). För mobila
enheter gäller ett SAR-gränsvärde på 2,0 W/kg. SAR-tester utförs
med standardiserade användarlägen under det att enheten sänder
i alla frekvensband som testas och vid den högsta certifierade
effektnivån. För denna modell har följande högsta SAR-värden
uppmätts enligt ICNIRP:s riktlinjer:
Maximala SAR-värden för denna modell och förhållanden
under vilka de har uppmätts
SAR (huvud)		

0,099 W/kg (GSM1800)

SAR (buret på kroppen)		

0,301 W/kg (GSM900)

Organisationer som Världshälsoorganisationen och den amerikanska Food and Drug Administration föreslår att använda handsfree för att minska strålningsexponeringen, varvid den trådlösa
enheten under användning ligger på avstånd från huvud och
kropp, eller att begränsa användningen av enheten.

12_
EU-FÖRSÄKRAN OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
EG-försäkran finns i slutet av denna handbok. En kopia
av EU-försäkran om överensstämmelse finns pa nätet under
unter www.DEWALTPHONES.com.

13_
KONTAKT / KUNDTJÄNST
Besök vår Online kundtjänst på vår hemsida:
www.DEWALTPHONES.com
För fullständiga villkor och garantivillkor, se vår online kundtjänst
på vår hemsida: www.DEWALTPHONES.com
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