Rekonditionering
Micro Rolltalk HD2

Dok.typ :

MicroRolltalk HD2
Artikelnr
Datum och sign.

461550

Rep. / Rekond.

1. 130129
Utgåva och datum :
Kontrollerat av Rep. ansvarlig: NÅ

Ändringar, historik, version
Beskrivning :

Rekonditionerings förfarande
Slå på MicroRolltalken och kontrollera att:
Batterispänning OK
Att laddaren fungerar OK.
Alla delar rengöres med rödprit/teknisk sprit.

Artiklar som följer med
Micro Rolltalk (HTC HD2)
Fingerguider: 1, 4, 9 och 16 hål
Väska
Laddare
Öronsnäckor
Väska
Programsnickare for Rolltalk
Micro SD minneskort och adapter
Bruksanvisningar
Putsduk

Utför en total omstart.:
Klicka på Start-menyn> välj Inställningar
Välj fliken System, klick på Rensa lagrat
Ange koden 1234 och välj JA, i det nedre vänstra hörnet.

Sida 1

Maskinen startar om automatiskt när Hard reset är klar.

Välj rätt teleoperatör och välj Nästa. Micro Rolltalk konfigurerar automatiskt telefonitjänster.
Om SIM-kortet inte används välj Hoppa över.

Sida 2

Välj Hoppa över för att hoppa över konfiguration av tagentbordet.

Klicka på Nästa om Micro Rolltalk ber om att få
ansluta till det trådlösa nätverket.

Välj Godkänn ej om Micro Rolltalk begär om att
tillåta Googles lokaliseringstjänst.

Hoppa över konfigurationen av e-post, kontakter och kalender.
Hoppa över konfiguration av sociala nätverk.
Välj inställningar för den lokala tiden.
Ställ in tiden genom att trycka på upp / ned knapparna bredvid siffrorna.,
Välj rätt datum genom att först trycka på datum och sedan bläddra tills rätt kalendermånad visas.
Klicka på rätt dag och välj Ange. Klicka på ort, skriv in till exempel Stockholm.
Klicka på förslaget Stockholm som visas under söktexten.
Om det visas ett lämpligt förslag, sök efter en stor stad med samma tidszon som din stad.
Välj Klart när inställningar uförts. (Korrekta tidsinställningar är särskilt viktigt vid användning av
funktioner för tidsvisning och påminnelser).

Sida 3

Klicka på Nästa under Synkronisering.
Stäng av Micro Rolltalk med av / påknappen.
Se till att Regionala inställningar är inställda till svenska innan SMS-funktioner i enheten tas i bruk.
Detta görs genom att välja Start >Inställningar > System> Nationella inställningar
(denna post kan vara placerad utanför skärmbilden, skrolla nedåt på skärmen),
och bläddra sedan fram till Swedish i rullisten.
Tryck OK i övre högra hörnet för att stänga ned dialogrutan.
Maskinen måste startas om innan inställningarna börjar gälla.
Gör därför en soft reset på maskinen.
Klicka på Slutför på nästa skärmbild.

Ovan visas bild på enheten när den är klar.

Sida 4
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