
SÅDAN INDSENDER DU DIN 
ANDROID ENHED  



Prøv dette inden du indsender dit produkt

Opdater din enhed

Genstart din enhed

Herunder finder du de løsninger der som oftest kan løse “fejl” på din enhed.

1. Gå ind under ‘Indstillinger’ på skrivebordet

2. Her trykker du på ‘Om enheden’

3. Nu kan du se, hvilket styresystem din enhed har under overskriften ‘An-
droid-version’

4. Du kan opdatere dit styresystem ved at klikke på ‘Softwareopdatering’, når du 
står inde under ‘Om enheden’. Nogle gange er det muligt at opdatere enheden 
flere gange i træk. Så det er en god idé at opdatere din enhed, indtil du får at 
vide, at der ikke er flere opdateringer.

Ved at opdatere din Android-enhed til den 
nyeste version sikrer du dig at de mest 
“normale” fejl er elimineret, dette kan ofte 
rette “fejlen” på din enhed. 
 
Følg disse nedenstående trin for at 
opdatere din Android-enhed.

De fleste bliver overrasket over hvor meget en genstart af enheden kan løse. 
Prøv derfor at genstarte inden du indsender dit produkt til easysupport.
 
Følg disse nedenstående trin for at genstarte din Android-enhed.
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1. Hold power og volumenknappen op indtil enhedens skærm bliver mørk.

2. Strøm på telefonen igen ved at trykke på afbryderknappen igen. Dette bør sik-
kert genstarte din enhed.

3. Hvis knappen lydstyrke-up ikke virker, så prøv på knappen lydstyrke ned. 
Hvis det ikke virker tjekke din telefons dokumentation for de særlige knapper til 
pressen.

4. Hvis enheden er frosset helt og har et aftageligt batteri, kan batteriet tages ud 
være den enkleste måde at tvinge en genstart.
Hvis knappen lydstyrke-up ikke virker, så prøv på knappen lydstyrke ned. Hvis 
det ikke virker tjekke din telefons dokumentation for de særlige knapper til 
pressen.

5. Hvis enheden er frosset helt og har et aftageligt batteri, kan batteriet tages ud 
være den enkleste måde at tvinge en genstart.

Oplad din enhed
Sørg for din enhed er ladet op. Det kan virke 
banalt, men vi ser ofte at telefon ikke er opladt, 
hvilket viser sig at være problemet.



1. Send pakken forsvarligt.
VI hos easysupport anbefaler at du afsender din enhed i pakken du 
modtog den i. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt at enheden lig-
ger nogenlunde fast. Dette er for at undgå at den glider rundt i en for 
stor pakke og tager yderlig skade. 

Sådan indsender du din enhed til EASYSUPPORT
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2. Deaktiver adgangskode
1. Åbn appen Indstillinger på din telefon. 

2. Tryk på Sikkerhed. 

3. Hvis du ikke kan se “Sikkerhed”, kan du gå 
til telefonproducentens supportwebsite for at 
få hjælp. 

4. Tryk på Skærmlås for at vælge en type 
skærmlås. 
 
5. Hvis du allerede har konfigureret en lås, 
skal du angive din pinkode, dit mønster eller 
din adgangskode, før du kan vælge en anden 
lås. 

1. Gå til Indstillinger

2. Rul ned til Backup og Nulstil 

3. Tryk på Factory data Nulstil

4. Klik på Nulstil enhed

5. Klik på Slet alt.

3. Sådan starter du gendannelsesfunktionen på 
din enhed
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5. Udfyld formular på easysupport.dk

For at kunne blive godkendt til indsendelse af din enhed til easysup-
port, er det vigtigt du udfylder denne formular. Formularen kan find-
es på easysupport.dk

Hvis du har yderligere spørgsmål, som ikke er blevet besvaret i denne 
guide, så kontakt os venligst på vores online chat (man-fre fra 9-17).

http://easysupport.dk
http://easysupport.dk/

