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Konfiguration af emporiaApp på en Android-smartphone 

Tjekliste for yngre familiemedlemmer 

Sådan gør du en brugt smartphone til din bedstemors første 

smartphone 

• Sikkerhedskopiér personlige data, og nulstil smartphonen 

• Læg den ældres SIM-kort i telefonen 

o Vær opmærksom på, at abonnementet skal indeholde internetadgang! 

Hvis du anvender et eksisterende SIM-kort fra en tastaturtelefon, skal 

du sørge for at ændre abonnementet til at omfatte mobildata 

o Enhedsopsætning registreres automatisk og skal gennemføres 

• Opret internetforbindelse: (se træningsbogen fra side 92) 

o Aktivér "mobildata" (hvis abonnementet allerede fra start indeholder 

mobildata) 

o Opret Wi-Fi-forbindelse (på den måde trækker du ikke på din 

datavolumen. Der er nemlig behov for downloads i de næste 

installationstrin) 

• Opret en Google-konto til den ældre 

o Åbn Google Play Store, og følg vejledningen til oprettelse af en ny 

Google-konto 

o Hvis den ældre allerede har sin egen Google-konto, behøver du ikke 

oprette en ny 

Bemærk: Slet under alle omstændigheder forbindelsen til Google-

kontoen for den tidligere ejer af smartphonen! 

 

 

Skift fra tastaturtelefon til smartphone: 

Sikkerhedskopieringer på den gamle tastaturtelefon: 

• Eksportér kontakter: 

o Eksportér dine kontakter på tastaturtelefonen til en vcf.-fil, og overfør 

dem med et SD-kort eller via computer. 

o Hvis du allerede har en Google-konto, kan du kontrollere på 

computeren, at kontaktlisten er komplet, og derefter helst tilføje 
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eventuelt nye kontakter direkte i Google-kontoen. 

 

• Gem billeder: 

o Gem de billeder, du vil beholde, på din computer. 

o Eller gem dine billeder på SD-kortet i den gamle telefon. 

Ibrugtagning og konfiguration af den nye smartphone: 

• Læg SIM-kort i: 

Sørg for følgende. 

• Opret internetforbindelse: (se træningsbogen fra side 92) 

o Aktivér "mobildata" (hvis abonnementet allerede fra start indeholder 

mobildata) 

o Opret Wi-Fi-forbindelse (på den måde trækker du ikke på din 

datavolumen. Der er nemlig behov for downloads i de næste 

installationstrin) 

 

• Konfigurér Google-konto: (Vejledning under www.emporia.eu/faq) 

o Åbn Play Store 

o Du anmodes om at konfigurere en Google-konto 

o Hvis du allerede har en Google-konto: 

o Indtast navnet på kontoen og den tilhørende adgangskode 

o De sikkerhedskopierede data fra Google-kontoen overføres til den nye 

smartphone 

o Hvis du ikke har en Google-konto endnu: 

o Opret nu en ny Google-konto – skriv navn og adgangskode ned 

o Giv i konfigurationsprocessen tilladelse til "synkronisering af data" 

 

 

• Installér emporiaApp: (Vejledning under www.emporia.eu/faq) 

 

 

• Konfigurér e-mailkonto: (Vejledning under www.emporia.eu/faq) 

o Hvis du tidligere har benyttet en e-mailadresse, kan denne konfigureres 

i appen "Email". 

 


