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Introduktion   Vores smartphone har gjort vores første udenlandsrejse for familien meget mere 
betydningsfuld! Derfor vil jeg gerne dele nogle af vores tip til, hvordan du får mest muligt 
ud af den.
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Optag to motiver 
samtidigt: 
Dobbelt kamera
Med funktionen Dobbelt kamera kan 
jeg optage et smukt landskab og et 
selvportræt på samme tid. I går optog jeg 
min søn lege med fuglene og min egen 
reaktion på legen på samme tid!
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Tag et selvportræt i fantastiske 
omgivelser. Enheden bruger kameraerne 
foran og bagpå til at optage to motiver 
samtidigt.

Tag to billeder samtidigt i tilstanden Dobbelt kamera
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Tryk på  på kameraet for at skifte til dobbelt kamera-tilstand. Indstil 
søgerne, og tag billedet.

•	Tryk på billedet for at justere størrelse og placering.

•	Tryk på  for at tilføje forskellige formater i billedet. 



Optag 
handlingen: 
Drama Shot
Da jeg så min søn løbe efter duerne 
på torvet, ville jeg ønske, at jeg 
kunne fange alle hans charmerende 
handlinger. Så kom jeg i tanker om, at 
jeg kunne bruge Drama Shot!
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Brug Drama Shot til at optage en serie 
billeder af et motiv i bevægelse, og 
kombiner dem i ét billede, der indfanger 
det hele. Du kan oprette et kunstnerisk 
og livligt billede af et motiv i bevægelse 
i baggrunden.

Tag et dynamisk billede med Drama Shot
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Tryk på Tilstand > Drama på kameraet for at skifte til Drama Shot, og tag 
derefter billedet.
Gør følgende for at få den bedste optagelse:
•	Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.

•	Tag billeder at et motiv, der bevæger sig i én retning.

•	Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.

•	Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.

•	Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i 
søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.



Gør dine 
billeder levende: 
Lyd og optagelse
I dag har min datter fødselsdag, og vi holdt 
fødselsdagsfest på vores hotel. Takket 
være min enhed kunne vi optage hendes 
reaktioner med både billeder og lyd.
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Tag et billede, og optag få sekunder 
med lyd ved hjælp af tilstanden Lyd og 
optagelse. Lyden gør billedet levende.

Tilføj lyd i dine billeder med tilstanden Lyd og optagelse

Tryk for at lytte til den optagne lyd igen.
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Tryk på Tilstand > Lyd og optagelse på kameraet for at skifte til Lyd og 
optagelse-tilstanden, og tag derefter billedet.



Optag din 
historie i 
billeder: 
Historiealbum
Jeg ender altid med at tage så mange 
billeder, at det er et meget stort arbejde 
at få styr på dem bagefter. Heldigvis 
sorterer enheden automatisk mine 
billeder og forvandler dem til et smukt 
fotoalbum.
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Enheden sorterer automatisk dine 
billeder i albummer med de kriterier, 
du har angivet, og du kan registrere 
oplysninger om dem.

Når du tager en masse billeder på 
samme sted eller på en enkelt dag, 
beder enheden dig om at lave et album.

Opret et mediealbum
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Tryk på Opret album > Efter tag-informationer i Historiealbum, og 
indtast derefter oplysninger. Angiv titlen på albummet, vælg layout for 
billederne, og vælg et forsidebillede. Tryk derefter på Opret album.

•	Angiv kriterier for 
albummet, f.eks. sted, 
mennesker og tidspunkt.



Du kan angive oplysninger for siden eller billedet. 
Mens du bladrer i siderne, kan du trykke og føje en 
dato til siden. Tryk på , og føj et notat til siden.

Tryk og hold nede på et billede for at ændre 
placeringen på siden, rotere eller zoome ind eller  
ud på billedet.

Føje mere til albummet
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Hvis du vil føje en billedtekst til billedet skal du markere 
et billede, mens du bladrer i siderne, og derefter trykke 
på .

•	Tryk på  for at tilføje forskellige 
effekter i billedet. 

TIP Mens du vender siderne, skal du trykke på  > 
Tilføj indhold og hernæst tilføje andre billeder, 
noter eller oplysninger om din placering.



Du kan udgive et album med et flot 
layout og stille det i din bogreol.

Udgiv et album
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Vælg et album i Historiealbum, og tryk derefter på  > Bestil fotobog. 
Vælg valuta og albumstørrelse, og angiv derefter leveringsadresse og 
andre nødvendige oplysninger.

•	Kontrollér 
albumlayoutet på 
skærmen. For at ændre 
opsætningen skal du 
gå tilbage til albummet 
og trykke på  > 
Skift tema.

TIP Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bestille et album.



Brug fingrene: 
Luft-visning
Jeg var så vild med min brors præstation, 
at jeg optog en meget lang video. Senere 
ville jeg gerne finde det sted, hvor han 
begynder at danse, men videoen var så 
lang, at jeg ikke kunne finde det. Jeg var 
ved at blive rigtig irriteret, da min mor 
kom og pegede på skærmen, og som 
sendt fra himlen fik jeg vist et eksempel. 
Fantastisk!
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Peg på albummappen på skærmen for at 
få vist billederne i mappen. Du kan nemt 
finde et billede uden at skulle kigge i 
alle mapper.

Nem søgning med eksempelvisning af oplysninger
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Luft-visning, trække kontakten Luft-visning til højre, og 
derefter trække kontakten Informationseksempel ti højre.

TIP Du kan også få en forhåndsvisning af 
kontaktoplysninger til hurtigopkald, 
når du peger på et nummer på 
tastaturet. For at kunne bruge denne 
funktion skal du aktivere funktionen 
for forhåndsvisning af hurtigopkald.



Peg på statuslinjen på skærmen 
for at få vist udsnit af en video i 
afspilningstilstand. Du kan nemt og 
hurtigt finde det ønskede sted.

Nem søgning med eksempelvisning af status
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Luft-visning, trække kontakten Luft-visning til højre, og 
derefter trække kontakten Eksempel på fremskridt til højre.



Peg på skærmen, mens du ser på en 
webside, for at få vist indholdet i større 
størrelse. Denne funktion hjælper dig 
med at se websiden og vælge links.

Nem søgning med websideforstørrelse
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Luft-visning, trække kontakten Luft-visning til højre, og 
derefter trække kontakten Forst.glas for webside til højre.



Gennemse 
uden at røre: 
Luft-bevægelse
Denne enhed er simpelthen magisk. 
Min mand har vist mig, hvordan jeg 
kan se billeder ved blot at bevæge min 
hånd på tværs af skærmen. Han kan 
bladre gennem et fotoalbum, selv om 
han har hænderne fedtet ind i pizza!
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Gennemse billeder med Luft-gennemse
Stryg hånden mod venstre eller højre på 
tværs af skærmen for at bladre gennem 
billeder, musik eller sider.
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Bevægelser og gestik > Luft-bevægelse, trække kontakten 
Luft-bevægelse til højre, og derefter trække kontakten Luft-gennemse 
til højre.



Bevæg din hånd hen over skærmen for 
at besvare et indgående opkald.

Besvare et opkald med Luft-modtagelse af opkald
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > 
Min enhed > Bevægelser og gestik > Luft-bevægelse, trække 
kontakten Luft-bevægelse til højre, og derefter trække kontakten Luft-
modtagelse af opkald til højre.



Når skærmen er slukket, kan du bevæge 
din hånd over skærmen for at få vist 
notifikationer, mistede opkald, nye 
meddelelser, tid og dato osv.

Få vist vigtige oplysninger med Hurtigt overblik
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Bevægelser og gestik > Luft-bevægelse, trække kontakten 
Luft-bevægelse til højre, og derefter trække kontakten Hurtigt glimt 
til højre.



Mens du får vist mails eller websider, 
kan du bevæge din hånd op eller ned 
over skærmen for at rulle op eller ned 
på siderne.

Bladre med Luft-hop
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Bevægelser og gestik > Luft-bevægelse, trække kontakten 
Luft-bevægelse til højre, og derefter trække kontakten Luft-hop til 
højre.



På startskærmen skal du trykke og holde 
nede på et ikon med den ene hånd, og 
derefter bevæge den anden hånd mod 
venstre eller højre over skærmen for at 
flytte ikonet til en anden placering.

Flyt ikonet med Luft-flyt

TIP

23

Du kan flytte en begivenhed til en 
anden dag eller uge med denne 
funktion. Mens du bruger dags- eller 
ugekalenderen, kan du trykke på 
en begivenhed, og holde den nede, 
og derefter bevæge din hånd mod 
venstre eller højre.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Bevægelser og gestik > Luft-bevægelse, trække kontakten 
Luft-bevægelse til højre, og derefter trække kontakten Luft-flyt til højre.



Bevæg hovedet:  
Samsung  
Smart-rul,  
Samsung  
Smart-pause
Jeg opdagede, at min mand blev ved 
med at stirre på sin telefon. Jeg troede 
han sov med åbne øjne, men han sagde, 
at han læste avis. Enheden giver ham 
faktisk mulighed for at bladre gennem 
siderne bare ved at bevæge hovedet!
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Bladre gennem sider med Samsung Smart-rul
Med funktionen smart-rul kan du bladre 
op eller ned gennem e-mails eller 
websider. Nik med hovedet op eller ned, 
eller vip enheden frem og tilbage.
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger > Min 
enhed > Smart-skærm, og derefter trække kontakten Smart-rul til 
højre.



Med smart-pause-funktionen stopper 
afspilningen automatisk, når du kigger 
væk fra skærmen. Den genoptages, når 
du kigger på skærmen igen.

Sæt en video på pause med Samsung Smart-pause
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Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på Indstillinger >  
Min enhed > Smart-skærm, og derefter markere feltet ud for Smart-
pause. 



Del glæden: 
Group Play
Min søn og datter har haft det sjovt 
med at redigere nogle af vores billeder. 
Jeg brugte enheden til at slutte mig 
til deres gruppe og se, hvad der var så 
morsomt. Og hvad var det så? Mig ... 
med et gigantisk overskæg!
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Opret en gruppe med enheden, og 
lad andre enheder dele indhold via en 
Wi-Fi-forbindelse. I kan dele og redigere 
billeder sammen.

Del billeder med Group Play

TIP Tryk på  for at tegne på billeder.
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Hvis du vil dele billeder fra din enhed, skal du trykke på Group Play > 
Opret gruppe for at oprette en gruppe. Tryk derefter på Del billeder,  
og vælg et billede, der skal deles.
Hvis du vil med i en gruppe og få vist delte billeder, skal du trykke på 
Group Play > Tilmeld gruppe > Del billeder.



Du kan nemt dele dokumenter på din 
enhed. Du behøver ikke sende e-mails 
eller oprette forbindelse til en større 
skærm for at dele dine dokumenter.

Del dokumenter med Group Play
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Hvis du vil dele dokumenter fra din enhed, skal du trykke på Group 
Play > Opret gruppe for at oprette en gruppe. Tryk derefter på Del 
dokumenter, og vælg et dokument, der skal deles.
Hvis du vil med i en gruppe og få vist delte dokumenter, skal du trykke på 
Group Play > Tilmeld gruppe > Del dokumenter.



Du kan dele livemusik og bruge 
tilsluttede enheder som surround 
sound-system for at få mere ud af din 
musikoplevelse.

Del musik med et surround sound-system

TIP
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Tryk på  for at justere lydstyrken. 
Du kan justere lydstyrken separat for 
hver enkelt tilsluttet enhed.

Hvis du vil dele musik fra din enhed, skal du trykke på Group Play > 
Opret gruppe for at oprette en gruppe. Tryk derefter på Del musik,  
og vælg den musik, der skal deles.
Hvis du vil med i en gruppe og lytte til delt musik, skal du trykke på 
Group Play > Tilmeld gruppe > Del musik.



Du skal ikke spille alene – spil i stedet 
med dine venner. I kan spille onlinespil 
sammen med group play-funktionen.

Spil spil sammen
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Hvis du vil spille spil sammen med andre, skal du trykke på Group Play 
> Opret gruppe for at oprette en gruppe. Tryk herefter på Spille spil, og 
vælg så det spil, du vil spille.
Hvis du vil med i en gruppe og spille spil, skal du trykke på Group Play > 
Tilmeld gruppe > Spille spil.



Hold styr på 
kalorierne: 
S Health
Det er altid spændende at afprøve 
ny mad, når man er ude at rejse, 
men det bliver hurtigt til mange 
kalorier! Med denne nyttige app 
kan jeg holde styr på, hvor mange 
kalorier jeg har indtaget og 
forbrændt i dag.
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Hold styr på, hvor mange kalorier, du 
har indtaget og forbrændt. Angiv dine 
oplysninger, og vælg et mål, så du kan 
føre en sundere livsstil.

Hold styr på kalorierne med S Health
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I S Health-appen skal du angive fysiske informationer, som f.eks. køn, 
højde, vægt og andre nødvendige oplysninger for at fuldende din profil.
Registrér, hvor mange kalorier du indtager hver dag. Du kan angive et mål 
for kalorieindtagelse, og holde øje med dine fremskridt.
Registrér, hvor mange kalorier, du forbrænder, mens du har været ude at 
gå eller træne. Du kan angive mål for kalorieforbrug. Enheden viser dig, 
hvor tæt du er på at nå dit mål og belønner dig med en guldmedalje, når 
du har nået det.

TIP Måleenheder kan variere afhængigt af område.



Enheden måler den aktuelle temperatur 
og luftfugtighed, og anbefaler dig det 
ideelle miljø for større velbefindende.

Check dit ideelle miljø

34

I S Health-appen skal du trykke på  > Komfortinterval for at få vist den 
ideelle temperatur og luftfugtighed.

•	Ansigtsikonet viser dig, om de aktuelle omgivelser er gode 
eller ej.

•	Den aktuelle og ideelle temperatur finder du i venstre side.

•	Den aktuelle og ideelle luftfugtighed finder du i højre side. 



Kontrol i kulden
Vi gav vores børn nogle skønne handsker i 
gave. Før skulle de tage handskerne af for at 
kunne bruge en telefon, men det behøver de 
ikke længere. Den registrerer berøringer selv 
med handsker på!

•	Hvis du vil bruge denne funktion, skal du trykke på 
Indstillinger > Min enhed > Skærm, og derefter 
markere feltet ud for Høj berøringsfølsomhed.

•	Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du 
berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis 
ikke registreret.
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Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller 
softwareversion og kan ændres uden varsel.
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