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Innledning   Smarttelefonen vår har gjort vår første familietur til utlandet mye mer meningsfull! Så jeg vil gjerne 
dele noen tips om hvordan du får mest mulig ut av den.
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Ta bilde av to 
scener samtidig: 
Dobbelt kamera
Dobbelt kamera-funksjonen lar meg ta 
et vakkert landskapsbilde og selvportrett 
samtidig. I går fanget jeg opp sønnen 
min mens han lekte med fuglene, og min 
reaksjon - samtidig!
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Ta et selvportrett med flotte omgivelser. 
Enheten bruker front- og bakkameraene til 
å ta bilde av to retninger samtidig.

Ta to bilder samtidig i dobbelt kamera-modus
Trykk på  i kameraet for å bytte til dobbelt kamera-modus. Få de elektroniske 
kamerasøkerne på linje, og ta deretter bildet.

•	Trykk på det innsatte bildet for å justere størrelse og plassering.

•	Trykk på  for å legge til ulike stiler på det innsatte bildet.
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Ta opp det 
som skjer: 
Dramabilder
Jeg ser sønnen min løpe etter duene på 
torget, og ønsker jeg kunne ta opp alle 
hans sjarmerende skøyerstreker. Deretter 
husker jeg at dramabilder-funksjonen 
gjør akkurat det!
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Bruk dramabilder-funksjonen til å ta en 
rekke bilder av et objekt i bevegelse, og 
sett dem sammen til ett bilde som fanger 
opp alt som skjer. Du kan opprette et 
artistisk og levende bilde av et bevegelig 
objekt på avstand.

Ta et dynamisk bilde med dramabilder
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Trykk på MODE > Drama i kameraet for å endre til dramabilder, og ta deretter 
bildet.

Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig 
under andre fotograferingsforhold.

•	Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.

•	Ta bilder av et subjekt som beveger seg i én retning.

•	Ta bilder med bakgrunn som er uten bevegende objekter.

•	Unngå å ta bilder av et subjekt og en bakgrunn med lignende farger.

•	Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å 
kunne ses i søkeren, eller som er altfor lange, for eksempel busser eller tog.



La bildene 
komme til live: 
Lyd og bilde
I dag har datteren min bursdag og vi hadde 
et bursdagsselskap på hotellet. Takket være 
lyd og bilde-funksjonen kunne vi ta opp 
reaksjonen hennes i form av både bilde og 
lyd.
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Ta et bilde og legg til er par sekunder lyd 
med lyd og bilde-modus. Lyden gir liv til 
bildet.

Legge til lyder på bildene dine med lyd og bilde-modus
Trykk på MODE > Lyd og bilde for å endre til lyd og bilde-modus, og ta deretter 
bildet.

Trykk for å høre den innspilte lyden på nytt.
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Bevare minnene 
dine i bilder: 
Historiealbum
Jeg ender opp med å ta så mange bilder 
at det er en stor jobb å organisere dem. 
Heldigvis sorterer enheten bildene mine 
og gjør dem om til et attraktivt fotoalbum.

10



Enheten sorterer automatisk bildene dine i 
album basert på dine spesifiserte kriterier, 
og du kan lagre detaljer om dem.

Når du tar mange bilder på samme plass 
eller på en dag vil enheten spørre om du vil 
opprette et album.

Opprette et mediealbum
Trykk på Opprett album > Etter tagginformasjon i Historiealbum, og angi 
detaljer. Angi en albumtittel, velg bildeoppsett og velg et albumbilde, og trykk 
deretter på Opprett album.

•	Spesifiser kriteriet 
for albumet, slik som 
plassering, mennesker, 
og tid.

•	Spesifiser kriteriet 
for albumet, slik som 
plassering, mennesker, 
og tid.
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Du kan lagre detaljer for siden eller bildet. Når du blar i 
sidene, trykker du på en dato på siden. Trykk på  og 
legg til et notat på siden.

Trykk på og hold et bilde for å endre plasseringen på 
siden, rotere, eller zoome inn eller ut på bildet.

Legge til mer i albumet
For å legge til en tekst til bildet, velger du bildet mens du blar i 
sidene, og trykker deretter på .

•	Trykk på  for å legge til ulike 
effekter på bildet. 
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TIPS Mens du blar igjennom sidene, kan du trykke på  > 
Legg til innhold og så legge til andre bilder, notater 
eller informasjon om plassen.



Du kan trykke opp et album med et 
atraktivt design og sette det i bokhyllen 
din.

Trykke opp et album
I Historiealbum velger du et album og trykker på  > Bestill bildebok. 
Velg valuta, størrelse på album, og angi deretter leveringsadresse og andre 
nødvendige opplysninger.

•	Korrekturles 
albumoppsettet på 
skjermen. For å endre 
oppsettet, går du 
tilbake til albumet 
og trykker på  > 
Endre tema.
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TIPS Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bestille et album.



Peke med 
fingeren: 
Luftvisning
Jeg var så begeistret over min brors 
opptreden at jeg spilte inn en lang video. 
Senere ønsket jeg å finne delen der han 
startet å danse, men videoen var så lang 
at jeg ikke kunne finne den! Akkurat når 
skuffelsen var i ferd med å ta overhånd, kom 
moren min bort og pekte på skjermen, og 
en forhåndsvisning dukket plutselig opp. 
Utrolig!
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Pek på albummappen på skjermen for å 
forhåndsvise bildene i mappen. Du kan 
enkelt finne et bilde uten å lete i alle 
mappene.

Søke enkelt med forhåndsvisning av informasjon
Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet 
> Luftvisning, skyv Luftvisning-bryteren til høyre og skyv deretter 
Forhåndsvisn. av info-bryteren til høyre.
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TIPS Du kan også forhåndsvise 
kontaktinformasjon til 
hurtigtastnummeret når du peker 
på et nummer på tastaturet. Aktiver 
forhåndsvisning av hurtigtastnummer 
for å bruke denne funksjonen.



Pek på avspillingslinjen på skjermen for 
å forhåndsvise segmenter av en video i 
avspillingsmodus. Du finner ønsket punkt 
på en rask og enkel måte.

Søke enkelt med forhåndsvisning av fremdrift
Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > 
Luftvisning, skyv Luftvisning-bryteren til høyre og skyv deretter Forhåndsv. 
av fremdrift-bryteren til høyre.
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Pek på skjermen mens du ser på en 
webside for å vise innholdet i større format. 
Denne funksjonen hjelper deg med å se 
websiden og velge koblinger.

Søke enkelt med forstørrelse av websiden
Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > 
Luftvisning, skyv Luftvisning-bryteren til høyre og skyv deretter Fortstørrelse 
av nettsider-bryteren til høyre.
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Se igjennom 
uten berøringer: 
Luftbevegelse
Denne enheten er virkelig magisk. 
Mannen min viste meg hvordan jeg 
kan forhåndsvise bilder bare ved å vifte 
med hånden over skjermen. Han kan bla 
gjennom et fotoalbum selv om hendene 
hans er fulle av pizzafett!
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Se igjennom bilder med luftblaing
Beveg hånden til venstre eller høyre over 
skjermen for å bla gjennom bilder, musikk, 
eller sider.

Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > Bevegelser 
og gester > Luftbevegelse, skyv Luftbevegelse-bryteren til høyre, og skyv 
deretter Luftnavigering-bryteren til høyre.
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Beveg hånden din over skjermen for å 
besvare et innkommende anrop.

Svare på anrop med luftmottak av anrop
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Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > Bevegelser 
og gester > Luftbevegelse, skyv Luftbevegelse-bryteren til høyre, og skyv 
deretter Luftmottak av anrop-bryteren til høyre.



Når skjermen er slått av, kan du bevege 
hånden over skjermen for å se varsler, tapte 
anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.

Vise nøkkelinformasjon med hurtigblikk
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Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > Bevegelser 
og gester > Luftbevegelse, skyv Luftbevegelse-bryteren til høyre, og skyv 
deretter Hurtigblikk-bryteren til høyre.



Mens du leser e-post eller ser på websider 
kan du gå opp- eller nedover på sider 
ved å bevege hånden opp eller ned over 
skjermen.

Bla med lufthopping
Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > Bevegelser 
og gester > Luftbevegelse, skyv Luftbevegelse-bryteren til høyre, og skyv 
deretter Lufthopping-bryteren til høyre.

22



På startskjermbildet trykker du på og 
holder et ikon med én hånd, og beveger 
den andre hånden til venstre eller høyre 
over skjermen for å flytte ikonet til et annet 
sted.

Flytte ikoner med luftflytting
Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > Bevegelser 
og gester > Luftbevegelse, skyv Luftbevegelse-bryteren til høyre, og skyv 
deretter Luftflytting-bryteren til høyre.
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TIPS Du kan flytte en hendelse til en annen 
dag eller uke med denne funksjonen. 
Trykk på og hold en hendelse mens du 
bruker dags- eller ukeskalenderen, og 
beveg deretter den andre hånden til 
venstre eller høyre.



Beveg hodet ditt: 
Samsung  
smartrulling,  
Samsung  
smartpause
Mannen min satt bare og stirret på telefonen 
sin. Jeg tenkte at han hadde sovnet med 
øynene åpne, men han sa at han leste avisen. 
Denne enheten gjør det faktisk mulig bla 
gjennom sidene bare ved å nikke med hodet!
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Bla med Samsung smartrulling
Med smartrulling-funksjonen kan du 
gå opp- eller nedover i e-poster eller 
websider. Nikk hodet opp eller ned, eller 
vipp enheten frem og tilbake.
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Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > 
Smartskjerm, og skyv deretter Smartrulling-bryteren til høyre.



Med smartpause-funksjonen settes 
avspillingen automatisk på pause når 
du ser bort fra skjermen. Avspillingen 
gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

Sette videoen på pause med Samsung smartpause
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Bruk denne funksjonen ved å trykke på Innstillinger > Min enhet > 
Smartskjerm, og trykk deretter på avmerkingsboksen ved siden av 
Smartpause. 



Dele moroa: 
Group Play
Barna mine hadde det moro med 
redigeringen av bildene våre. Jeg 
brukte enheten til å delta i deres 
gruppe og se hva de lo så mye av. Hva 
var det? Meg...med en kjempestor bart!
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Opprett en gruppe med enheten og la 
andre enheter dele innhold via en Wi-Fi-
tilkobling. Du kan dele og redigere bilder 
sammen.

Dele bilder med Gruppevisning
Del bilder fra enheten din ved å trykke på Group Play > Opprett gruppe for å 
opprette en gruppe. Trykk deretter på Del bilder og velg et bilde som du vil dele.

Delta i en gruppe og vis delte bilder ved å trykke på Group Play > Bli med i gr. 
> Del bilder.
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TIPS Trykk på  for å tegne på bildet.



Du kan enkelt dele dokumenter på 
enheten din. Du behøver ikke å sende 
e-poster eller koble deg til en større skjerm 
for å dele dokumentene dine.

Dele dokumenter med Gruppevisning
Del dokumenter fra enheten din ved å trykke på Group Play > Opprett gruppe 
for å opprette en gruppe. Trykk deretter på Del dokumenter og velg et bilde 
som du vil dele.

Delta i en gruppe og vis et delt dokument ved å trykke på Group Play > Bli med 
i gr. > Del dokumenter.
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Du kan dele livemusikk, og kan også 
bruke tilkoblede enheter som et 
surround-lydsystem for å få mer ut av 
musikkopplevelsen.

Dele musikk med et surround-lydsystem
Del musikk fra enheten din ved å trykke på Group Play > Opprett gruppe for 
å opprette en gruppe. Trykk deretter på Del musikk og velg musikken som du 
vil dele.

Delta i en gruppe og hør på delt musikk ved å trykke på Group Play > Bli med i 
gr. > Del musikk.
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TIPS Trykk på  for å justere volumet. Du 
kan justere volumet på hver enkelt 
tilkoblet enhet.



Ikke spill alene - spill og konkurrer med 
vennene dine i stedet. Spill onlinespill 
sammen gjennom gruppens spillefunksjon.

Spille spill sammen
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Spill spill sammen ved å trykke på Group Play > Opprett gruppe for å opprette 
en gruppe. Trykk så på Spill spill for å velge et spill som du ønsker å spille.

Delta i en gruppe og spill spill sammen ved å trykke på Group Play > Bli med i 
gr. > Spill spill.



Holde styr 
på kaloriene: 
S Health
Det er alltid spennende å prøve 
ny mat på reisen, men det kan bli 
mange kalorier etterhvert! Med dette 
hendige programmet kan jeg holde 
styr på hvor mange kalorier jeg har 
spist og forbrent i dag.
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Hold styr på kaloriene som du har spist og 
forbrent. Oppgi dine vitale data og sett 
opp et treningsmål som hjelper deg med å 
oppnå en sunn livsstil.

Holde styr på kaloriene med S Health
I S Health-programmet oppgir du dine data, slik som kjønn, høyde, vekt, og 
annen nødvendig informasjon for å fullføre profilen.

Lagre ditt daglige kaloriinntak. Du kan sette deg et mål for kaloriinntak og se 
fremgangen.

Registrer kalorier som du har brent under spasering eller utførelsen av andre 
øvelser. Du kan sette opp et mål for kaloriforbruk. Enheten viser hvor nære du er 
målet og gir deg en gullmedalje når du når det.
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TIPS Måleenheter varierer avhengig av region.



Enheten måler gjeldende temperatur og 
fuktighet, og anbefaler deg et ideelt miljø 
for din komfort.

Kontrollere ditt ideelle miljø
Trykk på  > Komfortnivå i S Health-appen. Du ser den ideelle temperaturen og 
luftfuktigheten.

•	Ansiktsikonet viser om de aktuelle omgivelsene er 
behagelige eller ikke. 

•	Den gjeldende og ideelle temperaturen vises på 
venstre side.

•	Den gjeldende og ideelle luftfuktigheten vises på 
høyre side. 
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Kontrollere 
enheten i kulden
Vi ga barna våre noen fine hansker i gave. 
Tidligere måtte de ta av seg hanskene før de 
brukte telefonen, men ikke nå lenger. Den 
gjenkjenner berøring selv om du bruker 
hansker!

•	Du bruker denne funksjonen ved å trykke på 
Innstillinger > Min enhet > Skjerm, og deretter 
trykke på avmerkingsboksen ved siden av Høy 
berøringsfølsomhet.

•	Avhengig av materialet til vantene kan det hende 
at enkelte kommandoer ikke vil bli gjenkjent når du 
berører enheten.
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Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller 
programvareversjon og kan endres uten forvarsel.
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