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Hantera filer
• Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikroSD, SD-kort och 

USB-enheter?
 Klicka på SD-kortet eller USB-ikonen i kommandomärket nederst i 

högra hörnet. Klicka på mappikonen och du ser alla data i den valda 
lagringsenheten. Se bruksanvisningen för detaljer.

• Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?
 Klicka på önskad fil och klicka på Copy (kopiera) eller Cut (klipp ut). 

Ange önskad destinationsmapp och klicka på ikonen Paste (klistra in) i 
övre högra hörnet för att flytta filen.

 Om du vill kopiera fler än en fil i taget, klicka på den önskade filen eller 
klicka på Select All (välj alla), klicka sedan på Copy (kopiera) eller Cut 
(klipp ut). Ange önskad destinationsmapp och klicka på ikonen Paste 
(klistra in) i övre högra hörnet för att flytta filerna.

• Hur kopierar och klistrar jag in den valda filen på en extern 
lagringsenhet?

 Följ tidigare instruktioner och leta reda på önskad destinationsmapp i 
den externa lagringsenheten.

Stoppa eller avinstallera program
• Hur kan jag stopppa ett program som körs?
 För gränssnittet Android 3.x Honeycomb: 
 För att stoppa ett program som körs klicka på Apps (program) >meny > 

Settings (inställningar) > Applications (program) > Running services 
(tjänster som körs). Välj programmet och klicka på Stop (stopp). 

 Du kan också klicka på knappen Recent Apps (senaste apparna) nere 
till vänster och sedan klicka på x för motsvarande program som listas i 
fönstret.

 För Android gränssnittet 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Klicka på Apps- (Program) menyn > Settings (Inställningar) > Apps 

(Program) > RUNNING (Kör). Välj appen och klicka på Stop (Stopp). 
 Det går även att klicka på tangenten Recent Apps (Senaste appar) nere 

till vänster och sedan dra en tidigare app till vänster eller höger för att ta 
bort den från listan. Det går även att klicka och hålla en tidigare app för 
att visa menyn och välja Remove from list (Ta bort från lista).
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Systemet svarar inte
• Vad skall jag göra när min Transformer inte svarar?
 Tryck på och håll kvar strömknappen tills du ser Power off (stäng av) 

menyn och välj OK, tryck sedan på och håll kvar strömknappen för att slå 
på systemet igen eller tryck till på och håll kvar återställningsknappen (det 
lilla hålet på vänster sida av Transformer) tills systemet startas om. ASUS 
logotypen kommer att visas på skärmen när systemstarten lyckats.

• Skärmen My Transformer är avstängd och jag kan inte väcka den.
 Tryck på och håll kvar strömknappen tills du ser Power off (stäng av) 

menyn och välj OK, tryck sedan på och håll kvar strömknappen för att slå 
på systemet igen eller tryck till på och håll kvar återställningsknappen (det 
lilla hålet på vänster sida av Transformer) tills systemet startas om. ASUS 
logotypen kommer att visas på skärmen när systemstarten lyckats.

• Vad gör jag om jag inte vill ha de nedladdade programmet längre?
 För gränssnittet Android 3.x Honeycomb: 
 För att avinstallera de oönskade programmet klicka på menyn Apps 

(program) > Settings (inställningar) > Applications (program) 
> Manage applications (hantera program) > Downloaded 
(nedladdade). Välj programmet och klicka på Uninstall (avistallera).

 För Android gränssnittet 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Klicka på Apps- (Program) menyn > Settings (Inställningar) > Apps 

(Program) > DOWNLOADED (Hämtad). Välj appen och klicka på 
Uninstall (Avistallera).

• Var kan jag kontrollera statusen eller den detaljerade informationen 
om programmet?

 För gränssnittet Android 3.x Honeycomb: 
 För kontrollera programinformationen klicka på menyn Apps (program) 

> Settings (inställningar) > Applications (program) > Manage 
applications (hantera program) > All (alla). Välj programmet som skall 
visa dess information.

 För Android gränssnittet 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Klicka på Apps- (Program) menyn > Settings (Inställningar) > Apps 

(Program) > All (Alla). Välj app för att visa detaljerad information.



Extern lagringsenhet
• Jag har redan satt i ett mikroSD-kort i min Transformer, men jag kan 

inte se den.
 Ta bort minneskortet från Transformer och sätt i det igen.

• Jag har redan satt i en USB-disk, men jag kan inte se den på min 
Transformer.

 Koppla loss Transformer från den mobila dockningen och docka den 
igen eller ta bort USB-disken från Transformer och sätt i den igen.

Fånga skärmdumpar
• Kan jag fånga skärmdumpar på min Transformer?
 Ja. Klicka på menyn Apps > Settings (inställningar) > ASUS 

Customized Setting (ASUS anpassade inställning) och markera 
Screenshot (skärmdumpar). Håll ned knappen Recent Apps (senaste 
apparna) för att fånga önskad skärmdump. Om du har dockat 
Transformer, tryck på snabbknappen direkt på tangentbordet.

 Det går även att trycka på knappen volym ned och strömbrytaren 
samtidigt för att utföra standardåtgärden skärmdump. (endast Android(endast Android 
4.x)

Batteri
• Hur kan jag förlänga batterilivslängden för min Transformer?
 Kontrollera skärmens timeout i Settings (inställningar). Inställning 

av skärmens timeout till Never (aldrig) kommer att förbruka mer 
batterienergi. Hantera och stäng program som körs när de inte behövs. 
Se Stopping or uninstalling applications (stoppa eller avinstallera 
program) för instruktioner.

• Om batteriet är helt tömt?
 Anslut strömadaptern för att ladda din Transformer. Du kan starta 

Transformer normalt efter cirka 10 minuter.
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• Varför är inte min Transformer fullt laddad av den mobila 
dockningen?

 När din Transformer är dockad och frånkopplad från en strömadapter 
kommer den mobila dockningen endast att ladda din Transformers 
batteri upp till maximalt 90 % för att skydda batteriet och förlänga 
dess livslängd. Den mobila dockningen laddar igen när Transformers 
batterieffekt sjunker under 70 %. 

 Strömadaptern laddar din Transformers batteri fullt till 100 % och laddar 
igen när den är under 95 %.

• Varför tar det längre tid att ladda Transformer?
 När Transformer är dockad, laddar nätadaptern både dockan och Pad, 

vilket innebär att det tar längre tid att ladda Transformer. 

Anmärkning om laddning av Transformer: 
Sätt in nätadapterns 40-stiftskontakt ordentligt i din Transformer eller 
docka så att Transformer är ordentligt ansluten till strömmen.

Webbläsare
• Hur kan jag anpassa min webbläsarvy?
 Öppna webbläsaren. Klicka på verktygsknappen i övre högra hörnet och 

välj Settings. Välj inställningsalternativ för att anpassa.

Systemuppdatering
• Hur gör jag för att uppdatera mitt system?
 Du behöver inte manuellt uppdatera din EeePad. ASUS kommer att 

meddela dig med ett popup-meddelande när det finns en uppdatering. 
Du behöver ansluta till internet och logga in på ditt Google-konto.

MyNet
• Hur kan jag använda MyNet?
 Se till att du har startat Microsofts mediaspelare (version 10 eller senare) 

på datorn. Se till att din Transformer och datorn har anslutits till samma 
trådlösa anslutningspunkt Se bruksanvisningen för detaljer.



Fabriksinställningar
• Hur kan jag återställa min Transformer till dess fabriksstandard?
 För gränssnittet Android 3.x Honeycomb: 
 Klicka på Settings (inställningar) > Privacy (sekretess) > Factory data 

reset (återställning fabriksdata). Klickning på Reset tablet (återställ 
pekdator) kommer att radera alla dina data från din Transformer. 

 För Android gränssnittet 4.x Ice Cream Sandwich: 
 Klicka på Settings (Inställningar) > Backup & reset > Factory data 

reset (Återställning fabriksdata). Klicka på Reset tablet (Återställ 
pekdator) för att ta bort alla data från Transformer.

Se till att du har säkerhetskopierat dina viktiga data innan du återställer 
din Transformer.

E-postbilagor
• Kan jag öppna och spara e-postbilagor på min Transformer?
 Ja det kan du men filstorleken behöver vara mindre än 5MB.

Signalmottagning
• Påverkas GPS-funktionen i min Transformer av den 

värmeisoleringsfilm som finns på bilrutor?
 Ja, värmeisoleringsfilm på bilrutor kan försvaga eller hindra GPS-signaler 

från att nå fram till din Transformer.

För din egen säkerhets skull ska du inte använda din Transformer och 
GPS-funktionen medan du kör. 

Du kan påskynda den initiala GPS-positionsinsamlingen i din 
Transformer genom att ansluta till Internet innan du aktiverar GPS-
spårningen. 
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