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1 Tekniskbeskrivning 

Chrono Comai är en Java programvara som installeras i en kompatibel mobiltelefonmodell. 
Installation sker via minneskort eller en SMS länk. Chrono Comai programmet är kopplat till 
mobiltelefonens unika IMEI nummer. IMEI nummer får man fram när man trycker *#06#. Vid byte av 
mobiltelefon är de inte möjligt att installera Chrono Comai till den nya mobiltelefonen.  
 1.1 Funktionsbeskrivning 
Max inställning i Chrono Comai är 60 minuter och den minsta inställningen är 1 minut. När Chrono 
Comai tidsnedräkning är aktivt så avbryts inte tidsnedräkningen av inkommande samtal, SMS osv. Vid 
inkommande samtal så uppkommer en ruta på mobiltelefonens display att det är ett samtal och då 
svarar man som vanligt. När samtalet är avslutat så återgår till Chrono Comai och tidsnedräkningen 
fortsätter. Alla mobiltelefonens tangenter är låsta så länge Chrono Comai är aktivt. Enda sättet att 
avbryta en nedräkning är att trycka på softkey knappen för avsluta. 
 
När tiden är slut så vibrerar, blinkar och det ljuder en signal. Signalen kan stängas av genom 
mobiltelefonens vanliga ljudlösa funktion, Vibrationen går inte att stänga av. Chrono Comai går inte 
att minimera, när Chrono Comai har startat då ligger programmet överst i mobiltelefonens display 
ända tills programmet stängs. 
  
Denna symbol snurrar och visar att Chrono Comai har startat och tiden nu räknas ned. 
 

 

2 Installation 

Chrono Comai installeras i mobiltelefonen och är då kopplad till mobiltelefonen via IMEI numret. När 
Chrono Comai är installerat så finner du programmet på följande vis, du in i meny, du väljer 
hjälpredor och därefter program. Där ligger då Chrono Comai i listan över tillgängliga program  
 2.1 Installera Chrono Comai via länk 
Gå in på www.comai.se . Under fliken produkter så finns det fliken beställ. Skriv i enligt instruktion så 
kommer det ett SMS med en länk till mobiltelefon. Klicka på länken och följ instruktionerna så laddas 
Chrono Coma ner i din mobiltelefon. 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort 
Beställ enligt instruktion på www.comai.se eller via telefon eller mail Chrono Comai. 
Du får vi beställningen ett minneskort med programvara för installation i din Mobiltelefonen. 
När du installerar Chrono Comai görs följande moment i mobiltelefonen: 

1. Öppna meny 
2. Gå till Hjälpredor 
3. Filhanterare 

http://www.comai.se/
http://www.comai.se/
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4. Välj fliken minneskort (Memory Stick). 
5. Installera den övre filen av Chrono Comai 
6. FRÅGA: Spara på minneskort – Svara Ja 
7. FRÅGA: Starta nu – Svara Ja 

 2.3 Installera Chrono Comai via USB kabel 
Du har troligen fått ett mail där Chrono Comai programmet är bifogat som en fil.  Öppna eller spara 
ner filen på din dator.  När du har öppnat så långt att det kommer fram 2 filer så  ska du kopiera dem 
och när du har kopplat ihop mobiltelefonen och datorn via USB kabeln klistrar du in filerna i 
mobiltelefonen phonecard. 
 

 
 
Det första du gör göra är att start mobiltelefonen. Därefter sätter du in USB kabeln i Mobiltelefonen 
och datorn. Därefter väljer du USB-läge masslagring. Svara ja när det kommer fram en ruta som säger 
”Det går inte att använda telefonens funktioner samtidigt som du använder masslagring, fortsätta?”.  
Vänta tills du får fram rutan som visas i bilden nedan. Välj Öppna mappen för att visa filer.  
OBS! Ta inte bort USB-kabeln förens du har stängt programmet på datorn. 
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Hämta de sparade eller öppnade Chrono Comai filerna i din dator. Kopiera dem och klistra in dem i 
mobiltelefonens phone card. OBS det är viktigt att du får med båda filerna . 

 
 

Stäng ner programmet i datorn och ta loss USB-kabeln från datorn. Mobiltele startar då igång efter 
några sekunder. 
När du installerar Chrono Comai görs följande moment i mobiltelefonen: 

1. Öppna meny 
2. Gå till Hjälpredor 
3. Filhanterare 
4. Välj fliken alla filer, längst ner finns 2 program som heter Com.wintech. 
5. Installera den övre filen  
6. FRÅGA:  Svara Ja 
7. FRÅGA: Starta nu – Svara Ja 

3 Navigation i Chrono Comai 

Navigering sker via mobiltelefonens tangenter och/eller mobiltelefonens joystick och soft 
key. Det finns möjlighet att genomföra funktionerna de tre olika navigeringars alternativ dvs 
med mobiltelefonens knappar, soft key och joystick.  När Chrono Comai är aktivt så är alla 
tangenter låsta, utom den soft key knapp som är kopplad till att avsluta Chrono Comai.  
 
Navigationen Chrono Comai sker via mobiltelefonens joystick eller mobiltelefonens tangenter.  3.1 Navigation via joystick 
För joystick till höger och vänster samt upp och ned för att navigera på mobiltelefonens display. För 
att till exempel välja en funktion så tryck joystick rakt ned. 
 3.2 Navigation via mobiltelefons knappar 
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Chrono Coma navigeras med mobiltelefonens tangenter/Navigation med mobiltelefonens 
följande knappar: 
ü upp – knapp nr. 2 
ü höger - knapp nr. 6 
ü ner - knapp nr. 8 
ü vänster- knapp nr. 4 
ü utför -knapp nr. 5 3.3 Soft key navigation 

Svenska datatermgruppen (TNC) definierar soft key till programstyrd tangent eller 
programmerbar tangent. Dessa knappar sitter ofta högst upp i mobiltelefonens knappsats. 
Soft key funktionsknappar i Chrono Comai har följande funktioner:  
ü Avbryt 
ü OK 
ü Starta 
ü Avsluta 
ü Försök igen 

 
På Sony-Ericson mobiltelefon modeller är ofta soft key knapparna placerade enligt nedan. 

 

 3.4 Placering av Chrono Comai i mobiltelefonen. 
När Chrono Comai har installerats ligger Chrono Comai under meny i mobiltelefonen. 
Därefter under hjälpredor och i program. Chrono Comai ligger där då i listan över aktuella 
program. Klicka på programmet och då startar Chrono Comai. 

4 Första gången du startar Chrono Comai 

Första gången du startar så knappar du in licensen som du har fått av Comai AB.  Genom att klicka 
mobiltelefonens * (stjärna) så skiftar programmet mellan siffror, stora och små bokstäver på (se bild 
A).  Om mobiltelefonen inte är kompatible kommer det fram en text (Se bild B). Vid felmeddelande 
kontrollera att du har skrivit in rätt siffror och bokstäver (bild C). Om det fortfarande blir 
felmeddelande kontakta info@comai.se.  
 

mailto:info@comai.se
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Bild A  Bild B  Bild C 
 
När Licensen är korrekt kommer du till Chrono Comai meny.  

5 Meny i Chrono Comai 

Menyn I Chorno Comai visar de fyra valbara sätten att visa tiden. Den valda funktionen markeras 
tenom en  grön fyrkant . Du navigerar antingen runt med joystick  eller tangenterna på 
mobiltelefonen. Du kan även stänga programet genom att markera knappen ”stängprogram” Genom 
att rulla ner med joystick till knappen Stäng program så avslutas Chrono Comai och du kommer till 
mobiltelefonens vanliga meny. 
Du kan välja fyra olika sätt att visualisera tiden  
ü Fyrkanter 
ü cirkel 
ü Tårbitar   
ü Timglas 

 

 5.1 Fyrkanter 
Du väljer funktionen fyrkanter genom att klicka men joystick. Vid denna funktion visas tiden genom 
att varje minut är en fyrkant. Vid start är alla fyrkanter röda, när tiden går så räknar tiden ner och då 
blir den gångna tiden vit och den kvarstående tiden röd. Du kan även stänga programmet genom att 
klicka på knappen “stäng program” När tiden är slut så vibrerar och ljuder en signal. Signalen kan 
stängas av genom mobiltelefonens vanliga ljudlösa funktion, vibrationen kan inte stängas av. 
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5.1.1. Ställ in tid 
När du har valt funktion ställer du in tiden. Du väljer önskad tid genom att scrolla med joystick till 
aktuell inställning och trycka till på joystick när du har valt tid. 

  
 
Vid knappen ange tid så väljer du vilken tid du önskar. Genom knappen ”ange tid” så kommer du till 
funktionen att du kan ställa in individuell tid. Genom att föra joystick uppåt och nedåt så ställs 
önskad tid in (bild A). Genom att klicka på softkey till vänster startar nedräkningen och genom att 
klicka på joystick till höger på knappen ”tillbaka” så går du tillbaka till ställ in tid vyn (bild B). 
 

  
Bild A  Bild B 
 
Samtliga steg i Chrono Comai, funktionen fyrkanter 

 
 
Några av stegen förstorade 
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5.2 Cirkel 
Cirkelfunktionen visar tiden som en fylld cirkel. När tiden går så minskar cirkeln successivt, cirkeln blir 
mindre och mindre och till slut försvinner den, då är tiden slut. När tiden är slut så vibrerar och ljuder 
en signal. Signalen kan stängas av genom mobiltelefonens vanliga ljudlösa funktion. Vibrationen går 
inte att stänga av. När tiden är slut kan du välja antingen att starta igen eller att avsluta och då 
kommer du till Menyn. 
 
Alla steg i Chrono Comai, funktionen cirkel 

 
 
Några av stegen förstorade 

    
  5.3 Tårtbitar 
Tårtbitar visar tiden som en cirkel och när tiden går försvinner tiden genom tårtbitar. När tiden är slut 
så vibrerar och ljuder en signal.  
 
Alla steg i Chrono Comai 

 
 
Några av stegen förstorade 
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 5.4 Timglas 
Timglas visar sand som rinner från en tre kanten till nedre trekanten, när all sand har runnit ned så är 
tiden slut. När tiden är slut så vibrerar och ljuder en signal.  
 
Alla steg i Chrono Comai 

 
 
Några av stegen förstorade 

    


