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En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din
telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.
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Grattis till ditt val av den avancerade och
kompakta telefonen KF600 från LG, som
är utformad för att användas tillsammans
med den senaste digitala tekniken inom
mobilkommunikation.
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Kassering av den gamla telefonen
1	När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt
innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
2	Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra
sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3	Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4 M
 er detaljerad information om kassering av en gammal telefon får
du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte
produkten.
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Så fungerar telefonen
Avsluta/Strömbrytare
Används till att avsluta
eller avvisa ett samtal.
Används till att stänga
av/sätta på telefonen.
Tryck en gång för att
återgå till startskärmen.

Anslutning för
batteriladdare, kabel,
handsfree
Volym

Raderingsknapp
Används till att radera ett
tecken för varje tryckning.
Med den här knappen
återgår du till föregående
skärm.
Huvudskärm
InteractPad™
Samtalsknapp
Används till att ringa upp
ett telefonnummer och
svara på inkommande
samtal.
MP3-spelare

Knappen Ta bild

Komma igång
8
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Kameralins

SIM-kort
Minneskortplats
Batteriet
Komma igång
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Blixt
Batterilucka

9
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Sätta i SIM-kortet och batteriet

1 Ta av batterihöljet
Dra batterihöljet mot telefonens nederkant och
bort från den.

2 Ta ut batteriet
Lyft i batteriets underkant och ta försiktigt ut
det ur batterifacket.

VARNING!
Använd inte nageln när du tar ut batteriet.
VARNING!
Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen
eftersom det kan skada telefonen.

Komma igång
10

5 Sätt tillbaka batterihöljet
För batterihöljet mot telefonens överkant tills
det klickar på plats.
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3 Installera SIM-kortet
Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till
att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.
Om du vill ta ut SIM-kortet drar du det
försiktigt i motsatt riktning.

6 Ladda telefonen
Öppna luckan till laddningsuttaget på sidan
av KF600. Anslut laddaren till telefonen och
eluttaget. Ladda KF600 tills ett meddelande
om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.

Komma igång
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4 Sätt i batteriet
För in batteriets övre del först i den
övre delen av batterifacket. Kontrollera
att batterikontakterna är riktade mot
terminalkontakterna på telefonen. Tryck ned
batteriets nedre del tills det knäpper på plats.

11
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Minneskort
Installera ett minneskort

2 Välj Minneshanterare och därefter Externt

minne.

Utöka telefonens minne med ett minneskort.
KF600 kan användas tillsammans med
minneskort på upp till 2 GB.

3 Tryck på Formatera och ange lösenordet, som

1 Ta bort batterihöljet enligt beskrivningen ovan.

är förinställt på 0000. Kortet formateras och
är därefter klart att använda.
4 Om du vill visa de nya, formaterade mapparna

2 Sätt i minneskortet. För in minneskortet i

minneskortplatsen högst upp tills det klickar
på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd
uppåt.

på KF600 trycker du på
och väljer
. Välj Externt minne. Du får då se fem
mappar: Bilder, Ljud, Videoklipp, Dokument
och Övrigt.
Mer information om hur du använder minneskort
hittar du på sidan 40.
VARNING!
När du formaterar minneskortet raderas allt
innehåll från det. Om du inte vill förlora data på ditt
minneskort ska du säkerhetskopiera det först.

Överföra kontakter

Så här överför du dina kontakter från SIM-kortet
till telefonen:
3 Sätt tillbaka batteriluckan enligt beskrivningen

ovan.

på startskärmen och välj

.

2 Välj Kopiera alla.
3 Välj Mobil till SIM och därefter Behåll

Formatera minneskortet

original eller Radera original.

Om minneskortet redan har formaterats kan du
börja använda det direkt. Annars behöver du
formatera det.
1 Tryck på

1 Tryck på

på startskärmen och välj

4 Bekräfta med Ja.

.

Komma igång
12
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Menyöversikt
SAMTALSLISTOR
1 Alla samtal
2 Missade samtal
3 Uppringda
samtal
4 Mottagna samtal
5 Samtalstid
6 Samtalskostnader
7 Datainformation

VERKTYG
1 Alarmklocka
2 Kalender
3 Miniräknare
4 Anteckning
5 Tidtagarur
6 Enhetskonvertering
7 Världsklocka
8 SIM-tjänster

MULTIMEDIA
1 MP3-spelare
2 Kamera
3 Videokamera
4 FM-radio
5 Diktafon

MEDDELANDEN
1 Nytt meddelande
2 Inkorg
3 Brevlåda
4 Utkast
5 Utkorg
6 Skickat
7 Lyssna på röstmedd.
8 Informationsmeddelanden
9 Mallar
0 Inställningar

MINA SAKER
1 Bilder
2 Ljud
3 Videoklipp
4 Dokument
5 Övrigt
6 Spel & Program
7 Externt minne

PROFILER
1 Allmänt
2 Tyst
3 Endast vibration
4 Utomhus
5 Headset

KONTAKTER
1 Sök
2 Ny kontakt
3 Snabbuppringning
4 Grupper
5 Kopiera alla
6 Ta bort alla
7 Inställningar
8 Information

INSTÄLLNINGAR
1 Datum och tid
2 Språk
3 Skärm
4 Anslutning
5 Samtal
6 Säkerhet
7 Flygläge
8 Energisparläge
9 Återställ
0 Minneshanterare

F600_Sweden_0125.indd 13
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WEBBLÄSARE
1 Hem
2 Yahoo! Go
3 Bokmärken
4 Ange adress
5 Historik
6 Sparade sidor
7 Webbläsarinställningsr
8 Yahoo-inställningar
9 Information
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Startskärmen
När KF600 inte används återgår den till
startskärmen. Härifrån kan du komma åt
menyalternativ, ringa ett snabbt samtal, ändra din
profil och mycket mer.
KF600 har två skärmar, en pekskärm och
en huvudskärm. Du avgör vad som visas
på huvudskärmen med hjälp av den mindre
InteractPad™ nedanför den.

Tips för InteractPad

Startskärmen
14

Du kan bekanta dig med InteractPad på
startskärmen.
Välj ett objekt genom att trycka på rätt sätt på
ikonen på InteractPad. KF600 vibrerar lite när
den känner av att du har tryckt på ett alternativ.
v 
Du behöver inte trycka hårt, InteractPad är så
känslig att den känner av en lätt tryckning.
vT
 ryck på önskat alternativ med fingertoppen.
Se till att inte trycka på närliggande alternativ.
vN
 är skärmbelysningen är avstängd trycker du
på kameraknappen på höger sida av telefonen
om du vill återställa startskärmen.
vT
 äck inte över telefonen med någon form av
skydd eftersom InteractPad inte fungerar om
den är täckt av något material.
vN
 är du öppnar en alternativmeny visas fyra
pilar på InteractPad. Du kan antingen bläddra
igenom menyn en post i taget genom att
trycka på pilarna, eller dra med fingret på
InteractPad i den riktning som du vill bläddra.

s startskärmen

s InteractPad™

LG KF600 | Användarhandbok
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Snabbknappar
Med snabbknapparna kommer du snabbt
åt de mest använda funktionerna med en
knapptryckning.
Tryck här om du vill öppna
huvudmenyn.
Tryck här om du vill skapa och skicka
ett SMS. Läs mer på sidan 30.
Tryck här om du vill öppna
adressboken.
Dina kontakter visas i en alfabetisk
lista. Det går även att skapa nya eller
redigera befintliga kontakter. Läs mer
på sidan 45.

Huvudmenyn

På huvudmenyn finns nio menyalternativ. Så här
öppnar du menyn:
1	Tryck på

.

2	Huvudmenyn visas på huvudskärmen. På

InteractPad visas fyra riktningspilar.
3	Förflytta dig på huvudmenyn en ikon i taget

genom att trycka på pilarna.
4	När en ring visas runt det alternativ som du vill

välja öppnar du det genom att trycka på OK.

Meddelanden
Samtalslistor

Tryck för att ställa in alarmfunktionen.

Tryck här om du vill välja en
ljudprofil för telefonen.

Kontakter

Multimedia
Mina saker

T ryck här om du vill stänga
snabbknapparna och låsa
InteractPad. Lås upp den genom
att trycka på kameraknappen en
gång.
Startskärmen

F600_Sweden_0125.indd 15

s huvudmenyn
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Skärmen i viloläge
Statusfältet
I statusfältet visas, med hjälp av olika ikoner,
till exempel signalstyrka, nya meddelanden och
batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.
I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i
statusfältet.
Ikon

Ikon

Beskrivning
Profilen Allmänt är aktiverad
Profilen Utomhus är aktiverad

Beskrivning

Profilen Tyst är aktiverad

 ätsignalens styrka (antalet streck
N
varierar)

Profilen Headset är aktiverad

Ingen nätsignal

Samtal vidarekopplas

Återstående batteritid
Batteriet är tomt

GPRS är tillgängligt
EDGE är tillgängligt

Nytt MSG

Roaming

Nytt röstmeddelande

Flygläge är valt

Inkorgen för meddelanden är full

Bluetooth

Ett alarm är inställt

Skärmen i viloläge

Profilen Vibration är aktiverad

16
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Webbläsare
Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless
Application Protocol), som banktjänster, nyheter,
väderleksrapporter och information om flygtider.
De här tjänsterna har tagits fram särskilt för
mobiltelefoner och underhålls av WAPtjänsteleverantörer.
Om du vill veta mer om WAP-tjänster och -priser
kontaktar du nätverksoperatören eller den
tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda.
Tjänsteleverantören kan även informera dig om
hur du använder de olika tjänsterna.
När du är ansluten visas hemsidan. Hemsidans
innehåll varierar mellan olika tjänsteleverantörer.
Du kan stänga webbläsaren när som helst genom
att trycka på (e)-knappen. Telefonen återgår
då till viloläget.

Navigera med WAP-webbläsaren

Du kan använda Internet med antingen
telefonknapparna eller WAP-webbläsarmenyn.
Använda telefonknapparna
När du använder Internet fungerar
telefonknapparna olika beroende på telefonens
läge.

Beskrivning

01

u
d

Bläddrar i innehållsområdet

c

Återgår till föregående sida

O

Används för att välja alternativ
och bekräfta åtgärder

02
03
04
05

Använda WAP-webbläsarmenyn
Du kan använda många olika menyalternativ när
du använder Internet med mobiltelefonen.
Tips! WAP-läsarens menyer kan variera beroende på
vilken version av läsaren som du har.

Hem

06
07
08
09
10

Meny 1.1

Används för att ansluta till en hemsida. Hemsidan
är den webbplats som har angivits i den
aktiverade profilen. Om du inte har angett någon
hemsida i den aktiverade profilen bestäms den av
tjänsteleverantören.

Webbläsare

F600_Sweden_0125.indd 17

Knapp
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Webbläsare
Yahoo! Go

Meny 1.2

Du har tillgång till Yahoo Mobile Internet Service.
v OneSearch: Du kan söka efter färdiga svar.
v E-post: Visar ditt e-postkonto.
v Väder: Visar aktuella förhållanden och
prognoser för olika platser i världen. Visa en
vädersammanfattning för de sparade städerna.
Om du väljer Öppen visas en detaljerad
väderprognos för flera städer.
v Lokalt och kartor: Sök och bläddra efter
lokala adresser, restauranger, barer, hotell mm.
v Innehållstjänster: Erbjuder olika innehåll
(Nyheter, Finans, Underhållning och Sport)
v Kalender och adressbok: Visar dina
möten och all kontaktinformation var du än
befinner dig. Möten och händelser som finns i
kalendern visas också under vyn Idag.
v Flickr: Med Flickr-widget kan du dela och
ha med dig dina foton var du än är. När en
användare registrerar sig på Flickr kan du se
alla Flickr-foton och dina kontakter.
Tips! Vissa länder har inte tillgång till Yahoo! Go
Service på grund av nätverkstjänster.

Bokmärken

Meny 1.3

Med hjälp av den här menyn kan du lagra URLadresser för dina favoritwebbplatser så att du lätt
kan komma åt dem senare.

Så här skapar du ett bokmärke
1	Tryck på den vänstra funktionsknappen

Alternativ.

2 Välj Lägga till ny och tryck på OK-knappen.
3	När du har angett önskad URL-adress och

titel trycker du på OK-knappen. När du har
markerat ett bokmärke kan du välja mellan
följande alternativ.
v Nytt bokmärke: Välj det här alternativet om
du vill skapa ett nytt bokmärke.
v Ny mapp: Välj det här alternativet om du vill
skapa en ny mapp.
v Kopiera: Kopiera till mappen
v Skicka URL via: Används för att skicka det
valda bokmärket via SMS/MMS och e-post.

Ange adress

Meny 1.4

Du kan ansluta direkt till önskad webbplats.
När du har angivit en URL-adress trycker du på
OK-knappen.

Webbläsare
18
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Historik

Meny 1.5

På den här menyn visas de senast besökta
sidorna.

Sparade sidor

Meny 1.6

Telefonen kan spara sidan som visas som en
offlinesida. Upp till 30 sidor kan sparas.

Meny 1.7

Du kan ange profil, cache och säkerhet som rör
Internet-tjänster.

Nätprofiler (Meny 1.7.1)

vO
 ptimerad: All information visas optimerat.

02

Cache (Meny 1.7.3)

03

Den information eller de tjänster du har åtkomst
till sparas i telefonens cacheminne.

04
05
06

Cookies (Meny 1.7.4)
Kontrollera om en cookie används eller inte.

07

Säkerhetscertifikat (Meny 1.7.5)

08

Du kan se listan över personliga certifikat som
har lagrats i telefonen.

09

Visa bild (Meny 1.7.6)

10

Ange om du vill visa bild/avatar eller inte.

JavaScript (Meny 1.7.7)
Det går att ställa in JavaScript i både på- och
avläge.

Lagringsplats (Meny 1.7.8)
vM
 obil: Visar hur mycket minne som används

och hur mycket som finns tillgängligt för att
spara nya program i telefonen.
vE
 xternt: Visar hur mycket minne som
används och hur mycket som finns tillgängligt
för att spara nya program i det externa minnet.

Webbläsare

En profil visar vilken nätinformation som används
för att ansluta till Internet.
Det finns standardprofiler för vissa operatörer.
Dessa lagras i telefonminnet. Det går inte att
ändra namn på standardprofiler.
Varje profil har undermenyer enligt följande:
Aktivera
Aktivera den valda profilen.
Visa
Visa den valda profilen.
v Redigera: Redigera den valda profilen.
v Ny profil: Lägg till en ny profil.
v Ta bort: Ta bort den valda profilen ur listan.
v Återställ alla: Återställ alla profiler.

F600_Sweden_0125.indd 19

01

vN
 ormalt: All information visas normalt.

Tips! Ett cache är ett buffertminne som används till
att spara data tillfälligt.

Tips! Total lagringskapacitet är 500 kB.

Webbläsarinställningsr

Renderingsläge (Meny 1.7.2)

19
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Webbläsare
Yahoo-inställningar

Meny 1.8

Visa information om WAP-webbläsarversionen.

Information

Meny 1.9

Nätverksprofilerna Yahoo! Go och Javaprogrammet kan anges.

Webbläsare
20
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Samtalslistor
Du kan bara se missade, mottagna och
uppringda samtal om funktioner för
nummerpresentation hanteras av nätet.
Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas
tillsammans med datumet och tiden då samtalet
ringdes. Du kan även visa samtalstider.

Uppringda samtal

Meny 2.3

Du kan visa alla listor över utgående eller
inkommande samtal.

Med det här alternativet kan du visa de 50
senaste utgående samtalen (uppringda nummer
eller nummer du försökt ringa till). Du kan även:
v Visa numret om det är tillgängligt och ringa
upp det, eller spara det i adressboken.
v Ange ett nytt namn för numret och spara båda
i adressboken.
vS
 kicka ett meddelande till numret.
v Ta bort ett samtal från listan.

Missade samtal

Mottagna samtal

Alla samtal

Meny 2.1

02
03
04
05
06

Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa de 50
senaste obesvarade samtalen. Du kan även:
v Visa numret om det är tillgängligt och ringa
upp det, eller spara det i adressboken
v Ange ett nytt namn för numret och spara båda
i adressboken.
vS
 kicka ett meddelande till numret.
v Ta bort ett samtal från listan.

Meny 2.4

Med det här alternativet kan du visa de 50
senaste mottagna samtalen. Du kan även:
v Visa numret om det är tillgängligt och ringa
upp det, eller spara det i adressboken.
v Ange ett nytt namn för numret och spara båda
i adressboken.
vS
 kicka ett meddelande till numret.
v Ta bort ett samtal från listan.

07
08
09
10

Samtalslistor
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Samtalslistor
Samtalstid

Meny 2.5

Med den här funktionen kan du visa samtalstiden
för inkommande och utgående samtal. Du kan
även återställa samtalstiderna.
Följande alternativ är tillgängliga:
vS
 enaste samtal: Det senaste samtalets
längd.
vA
 lla samtal: Den sammanlagda längden på
alla utgående och inkommande samtal sedan
timern senast återställdes.
vU
 ppringda samtal: Längden på utgående
samtal.
vM
 ottagna samtal: Längden på inkommande
samtal.

Samtalskostnader

Datainformation

Meny 2.7

Du kan kontrollera den datamängd som har
överförts via alternativet GPRS-information.
Du kan också se hur lång tid du har varit
uppkopplad.

Meny 2.6

Du kan se kostnaden för ditt senaste samtal,
alla samtal, återstående summa samt återställa
kostnaden. Om du vill återställa kostnaden måste
du ange PIN2-koden.

Samtalslistor
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Verktyg
Alarmklocka

Meny 3.1

Kalender

Meny 3.2

01

Du kan ställa in alarmklockan så att den går ut
vid en angiven tidpunkt.

Lägga till en händelse i kalendern

1	Välj På och ange den tidpunkt då du vill att

(Meny 3.2.1)

02

1	Välj det datum när du vill lägga till en

03

alarmklockan ska ringa.
2	Välj hur ofta alarmet ska upprepas: En gång,

Dagligen, Mån-fre, Mån-lör, Lör-sön.
3	Bläddra ned och ställ in alarmet på Enligt

profil, Alltid ljud eller Alltid vibration.
4	Bläddra ned och välj alarmljud.

Tryck på Sök om du vill välja ett nytt ljud.
5	Bläddra ned och ange ett namn på alarmet

händelse. Du kan välja ett datum antingen
genom att bläddra fram till det med hjälp av
pilarna på InteractPad, eller genom att trycka
på
och ange datumet manuellt.

04
05

Tips! När du har sparat en händelse i kalendern
måste du välja Gå till datum efter att du har tryckt
på
för att kunna ange ett datum för händelsen.

eller behåll det föreslagna namnet.
6 Tryck på Spara.

Tips! Du kan ställa in upp till fem alarm.
Tips! Trots att telefonen är avstängd så kommer
alarmfunktionen att aktiveras vid den angivna tiden.
Om du trycker på Avvakta slås alarmet på igen efter
fem minuter, och om du trycker på AVSLUTA visas
meddelandet "Slå på telefonen".

08

vill att händelsen ska börja. Bläddra ned med
hjälp av pilarna på InteractPad och ange
händelsens sluttid.

3	Bläddra ned igen och välj om du vill ställa

07

09
10

in ett alarm för händelsen. Visa tillgängliga
alternativ genom att bläddra åt vänster eller
höger. Du kan välja att låta alarmet aktiveras
vid händelsens starttid, eller en viss tid innan
för att bli påmind om att händelsen snart ska
börja.

4 	Bläddra ned och ange ett ämne för

händelsen. Skriv bokstäver och siffror med
hjälp av knappsatsen.

Verktyg
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2	Tryck på Nytt och ange den tidpunkt då du
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Verktyg
5 	Bläddra nedåt en gång till om du vill att

händelsen ska vara en enstaka eller ska
upprepas veckointervall, dagligen, månatligen
med årligen eller. Om händelsen upprepas
kan du också bläddra ned och ange en
giltighetstid, det vill säga när händelsen helt
ska upphöra.
6	Tryck på Spara så sparas händelsen i

kalendern. En triangelformad markör anger
vilka dagar då det finns händelser sparade.

Redigera en kalenderhändelse
(Meny 3.2.2)

och välj Alla scheman om
du vill visa en lista över alla dina händelser.
Bläddra fram till den händelse som du vill
redigera och tryck på Visa. Du kan också
välja den dag i kalendern då händelsen
inträffar och trycka på Visa.

1	Tryck på

2	Tryck på Redigera och bläddra till den

detalj som du vill ändra för händelsen. Gör
ändringarna och spara den redigerade
händelsen genom att trycka på Spara.

Dela en kalenderhändelse (Meny 3.2.3)
1	Välj den händelse som du vill dela och tryck

på

.

2	Välj Skicka via och välj SMS, MMS,

Bluetooth eller E-post.

Miniräknare

Meny 3.3

Räknaren hanterar de fyra räknesätten +, –, x, /
(addition, subtraktion, multiplikation och division).
Du kan också använda räknarens olika funktioner
som +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.
1	Ange tal med sifferknapparna.
2	Använd InteractPad och välj ett tecken för

beräkning.
3	Sedan anger du siffrorna.
4	Visa resultatet genom att trycka på =.
5	För mer komplicerade beräkningar väljer du

ett kommando genom att trycka på

.

6	Tryck på AC om du vill tömma skärmen och

påbörja en ny beräkning.

Tips! Du kan ta bort en händelse ur kalendern
genom att visa händelsen och trycka på Ta bort.

Verktyg
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Anteckning

Meny 3.4

1	Välj anteckningen genom att trycka på Visa.
2	Om posten är tom trycker du på Nytt.
3	Skriv in en anteckning och tryck på Spara.

1	Välj en av enhetstyperna genom att trycka på

OK-knappen.

01

2	Välj den enhet som du vill omvandla genom

att trycka på u, d. Det går inte att skriva
symbolen - i enhetskonverteraren.

03

3	Välj standardvärde med hjälp av l, r.

Tidtagarur

Meny 3.5

1	Påbörja tidtagningen genom att trycka på

Starta och markera varvtider genom att
trycka på Varv.

2	Se sluttiden genom att trycka på Stopp.
3	Återgå till standardvärdet genom att trycka på

Återställ.

tidtagaruret på den tid där du stoppade den,
eller Återställ om du vill börja om tidtagningen
igen.

Meny 3.7

Du kan kontrollera aktuell tid för GMT (Greenwich
Mean Time) och större städer runt om i världen
med hjälp av l, r, u, doch
.
På skärmen visas namnet på staden, aktuellt
datum och tid.

SIM-tjänster

4	Tryck på Återgå om du vill starta om

Enhetskonvertering

Världsklocka

Meny 3.8

Den här menyn kan variera beroende på SIMoch nätverkstjänsterna.

02

04
05
06
07
08
09
10

Meny 3.6

Du kan omvandla ett värde i en måttenhet till
motsvarande värde i en annan måttenhet. Det
finns sju typer av enheter som kan omvandlas:
Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym och
Hastighet.

Verktyg
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Multimedia
MP3-spelare

Meny 4.1

KF600 från LG har en inbyggd MP3-spelare så
att du kan lyssna på din favoritmusik.
vA
 lla låtar: Innehåller alla låtar som finns
lagrade i telefonen.
vM
 in spellista: Innehåller eventuella spellistor
som du har skapat, samt On the go-lista,
Senaste låtar och Favoritlåtar.
v I nställningar: Justera dina
musikinställningar.

Spela upp en låt
1 Välj MP3-spelare
2	Välj Alla låtar och därefter den låt som du vill

spela. Tryck på

Tryck på
och välj mellan:
v Visa spellista: Titta på den spellista som du
lyssnar på för närvarande.
v Ange som ringsignal: Du kan ange den
aktuella MP3-filen som spelas upp som
ringsignal.
v Inställningar: Ändra Equalizer eller
Spelläge, eller välj Ställ in blandning om
du vill blanda musiken.
Tips! Om du vill ändra volymen medan du lyssnar
på musik använder du volymknapparna på sidan
av telefonen.

.

3	Tryck på

om du vill pausa låten.

4	Tryck på

om du vill hoppa till nästa låt.

5	Tryck på

om du vill hoppa till föregående

låt.
6	Tryck på MP3-knappen på sidanC om du

vill dölja musikspelarskärmen så att du kan
fortsätta att använda telefonen som vanligt
samtidigt som musiken spelar.
7	Tryck på

om du vill stoppa musiken och
återgå till musikmenyn.

Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett
antal låtar i mappen Alla låtar.
1 Välj MP3-spelare och därefter Min spellista.
2	Tryck på Nytt, ange spellistans namn och

tryck på Spara.

3	Mappen Alla låtar visas. Välj alla låtar

som du vill ha med i spellistan genom att
bläddra fram till dem och trycka på
. En
bockmarkering visas bredvid varje låt som du
har valt. Om du råkar lägga till en låt som du
inte vill ha med väljer du den och avmarkerar
den genom att trycka på
igen.

4	Spara spellistan genom att trycka på Spara.

Multimedia
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Spela upp en spellista

Ta bort en spellista

1	Tryck på MP3-spelare och därefter Min

1	Välj MP3-spelare och därefter Min

01

2	Välj den spellista som du vill spela upp och

2	Bläddra till den spellista som du vill ta bort

02

spellista.

tryck på Visa. Tryck därefter på

.

Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta
bort låtar i en spellista.
Du kanske också vill organisera dina spellistor.
Det kan du göra genom att redigera dem.
1	Välj MP3-spelare och därefter Min

spellista.

2	Bläddra till den spellista som du vill redigera

och tryck på Visa. Tryck därefter på . Välj
mellan:
v Spela upp: Spela upp spellistan.
v Lägg till: Lägg till eller ta bort låtar ur
spellistan.
v 
Ta bort: Ta bort en låt ur spellistan. Bekräfta
med Ja.
v 
Flytta upp/Flytta ned: Flytta
låten uppåt eller nedåt i listan så att
uppspelningsordningen ändras.
v 
Ta bort flera: Ta bort låtar ur spellistan.
v 
Ta bort alla: Ta bort alla låtar ur spellistan.
v 
Information: Visa information om spellistan.

och tryck på

.

3	Välj Ta bort och bekräfta genom att trycka på

Ja.

Kamera

03
04

Meny 4.2

Med telefonens inbyggda kamera kan du ta
bilder eller spela in video. Du kan även skicka
foton till andra, och välja foton att använda som
bakgrundsbilder.

05
06
07
08

Tips! När du använder kameran ökar
strömförbrukningen. Om ikonen
visas i
bakgrundsbilden är batterinivån låg. Ladda batteriet
innan du använder telefonen.

09

• Så här tar du en bild
Håll kameraknappen C nedtryckt. Kameran kan
användas och du bör vrida skärmen till vågrät
position.
- Ta tydliga bilder genom att trycka ned Cknappen medan du håller kameran stilla.
- Avståndet till föremålet som du vill ta bild på bör
vara längre än 50 centimeter.
- Var försiktig med kameran, som är stötkänslig.
Använd en mjuk trasa när du rengör
kameralinsen.
- Ta inte isär eller modifiera kameran - det kan
orsaka eldsvåda eller funktionsfel.

10

Multimedia
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Multimedia
- Autofokusfunktionen aktiveras när du tar
en bild. Ställ in fokus genom att trycka ned
kameraknappen C halvvägs.
Ställ in olika förhållanden genom att trycka på
. Flytta genom att trycka på lrud.
Tips! Du kan justera zoomningen med hjälp av UD
vG
 å till [

Multimedia
28

]: Välj att visa bilderna i ditt
album eller växla till kameraläget Video.
vB
 ildtagning [
]: Låter dig ange
bildtagningsläget på Auto, Porträtt, Landskap,
Sport eller Natt.
vU
 pplösning [
]: Ställ in bildstorleken på
(2048 x 1536)(1600 x 1200), (1280 x 960)
(640 x 480) . Multitagning är endast tillgängligt
i upplösningarna (320 x 240) och (640 x 480).
vK
 valitet [
]: Ställ in bildkvaliteten på
Normal, Fin eller Superfin.
vP
 orträttförbättring [ ]: Ställ in
porträttförbättringen.
vB
 lixt [
]: Ställ in blixten vid fotografering
i mörker.
v Skakreducering [
]: Ställ in det här
alternativet på På om du är ostadig på handen.
vS
 jälvutlösare [
]: Ställ in
tidsfördröjningen på 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Telefonen tar sedan en bild
efter den angivna tiden.
vS
 para i [
]: Ange plats efter att du har
tagit en bild. (Externt/Mobil)

v Multitagning [

]: Används för att ta
flera bilder i snabb följd.
v Autofokus [
]: Ställ in autofokus på På
eller Av. Du kan också välja Makro om du vill ta
bilder på mycket nära håll – om du försöker ta
en närbild men fokuseringsrutan fortfarande är
röd kan du prova med att sätta på makroläget.
v Färgeffekt [
]: Det finns fyra tillgängliga
inställningar. Av (normal/färg), Sepia, Mono
(svartvitt) eller Negativ.
v Vitbalans [
]: Välj en inställning som
passar för den miljö där du befinner dig.
Auto, Dagsljus, Glödlampsljus, Molnigt eller
Lysrörsljus.
v Slutarsignal [
]: Ställ in ljudet för när
du tar en bild.
v Återställ inställningar [
]: Återställ
inställningarna.

Videokamera

Meny 4.3

1	Välj menyn Videokamera.
2	Menyn för videokamerainställningar är samma

som menyn för bildkamerainställningar,
förutom följande:
vV
 ideoläge [
]: Välj läget MMS eller
Allmänt för att skicka en videofil.
vU
 pplösning [
]: Du kan välja mellan
följande upplösningar: 320 x 240 och
176 x 144.
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FM-radio

Meny 4.4

Diktafon

Meny 4.5

 u kan söka efter radiostationer och lyssna på
D
radio.

Spela in en röstanteckning.

01

Spela in

02

Tips! Om du vill förbättra radiomottagningen kan
du förlänga headsetsladden som fungerar som
FM-antenn.

1	Tryck på

1	Tryck länge på en kanals motsvarande

2	Om du vill pausa eller återuppta inspelning

nummerknapp för att spara den valda
radiostationen.
2	När du har ställt in radiokanaler kan du

lyssna på andra kanaler genom att trycka på
motsvarande sifferknapp (kort tryckning).
3	Du kommer åt följande alternativmenyer

F600_Sweden_0125.indd 29

trycker du på vänster funktionstangent eller på
tangenten OK.
3	När du vill sluta spela in trycker du på höger

funktionsknapp Stopp.

Album

Visa mappen Ljud som innehåller alla ljudfiler
som har sparats i minnet.

03
04
05
06
07
08
09
10

Multimedia

genom att trycka på vänster funktionsknapp
l [Alternativ].
v Redigera frekvens: Justera frekvensen och
byt radiostation för den valda kanalen. Du kan
justera frekvensen med 0,1 MHz åt gången
med hjälp av l, roch siffertangenterna.
v Automatisk sökning: Om du sätter på
Sök automatiskt nu? ställs radiokanalen in
automatiskt. När meddelandet Spara den här
stationen? visas kan du välja Ja så sparas den
valda frekvensen.
v Lyssna via högtalare: Välj det här
alternativet om du vill lyssna på radio via den
inbyggda högtalaren. Stäng av högtalaren
genom att välja Lyssna via headset under
[Alternativ].
v Stationsinfo: På kan du visa information om
radiostationen.

när du vill börja spela in. När
inspelningen har satt igång visas räknaren och
meddelandet Spelar in.
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Meddelanden
Nytt meddelande

Meny 5.1

På den här menyn finns funktioner för SMS,
MMS, e-post och Bluetooth-meddelanden.

SMS (Meny 5.1.1)
Du kan skriva och redigera SMS.
1 Om du vill skriva ett nytt meddelande väljer du

SMS.
2 För enklare textinmatning använder du T9.
3	Tryck på respektive knapp för att bifoga

följande.
Infoga
- Symbol: Lägg till specialtecken.
- Bild: Infoga standardbilder eller bilder ur
Mina bilder som är tillgängliga för korta
meddelanden.
- Ljud: Infoga ljud som är tillgängliga för korta
meddelanden.
- Standardbilder: Infoga sparade animeringar.
- Standardljud: Infoga sparade ljud.
- Textmall: Använd textmallar som redan finns
i telefonen.

- Namn och nummer: Lägg till
telefonnummer eller e-postadresser i
adressboken.
- Mitt visitkort: Lägg till ditt visitkort i
meddelandet.
v Spara i utkast: Spara meddelanden i
mappen Utkast.
v T9-språk: Välj språk för T9-inmatningsläget.
Du kan även stänga av T9-inmatningsläget
genom att välja T9 av.
v Lägg till ord i T9: Välj Lägg till ord i T9 om
du vill lägga till ett nytt ord i ordlistan.
v Handskrivning: Sätt på igenkänning
av handskrivning och påbörja ett nytt
meddelande.
v Rensa text: Rensa texten medan du skriver
SMS.
v Avsluta: Återgå till meddelandemenyn.
Tips! Teckenkodning: Välj Begränsat stöd, det kan
ändra ett dubbelbytetecken till ett enkelbytetecken.
(”á é í ó ñ ú” -> ”a e i o n u”)

Meddelanden
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MMS (Meny 5.1.2)
Du kan skriva och redigera MMS, samt
kontrollera meddelandestorleken.
1	Om du vill skriva ett nytt meddelande väljer du

MMS.
2	Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja

en av de MMS-mallar som redan finns.
Den maximala filstorleken för filer som kan
infogas i MMS-meddelanden är 300 kB.
1 Ange mottagarens nummer.
2	Tryck på d om du vill lägga till fler

mottagare.

3 Du kan lägga till telefonnummer i

adressboken.
4	Tryck på l [Alternativ] och tryck på Skicka

när du har skrivit in numren.
Infoga
- Symbol: Lägg till specialtecken.
- Bild: Infoga Befintlig bild eller bilder ur Mina
bilder från Ny bild som är tillgängliga för korta
meddelanden.
- L jud: Infoga ljud från Befintligt ljud eller Ny
röstinspelning för korta meddelanden.
-V
 ideo: Infoga Befintlig video eller Ny video för
korta meddelanden.
- Symbol: Infoga Symbol.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Meddelanden
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- Textmall: Använd textmallar som redan finns
i telefonen.
- Namn och nummer: Lägg till
telefonnummer eller e-postadresser i
adressboken.
- Ny bild: Du kan välja Infoga bild före eller
Infoga bild efter.
- Mer: Infoga Kontakt eller Mitt visitkort eller
Schema.
vS
 para: Du kan spara MMS Till utkast eller
Som mallar.
vR
 edigera ämne: Ändrar valda MMS.
v F rhandsgranska: Du kan f rhandsgranska
ditt MMS.
vS
 idvisningstid: Du kan ställa in varaktighet
för visning av sidan.
v Ta bort: ta bort.
vT
 9-språk: Välj språk för T9-inmatningsläget.
Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget
genom att välja T9 av.
vL
 ägg till ord i T9: Välj Lägg till ord i T9 om
du vill lägga till ett nytt ord i ordlistan.
vR
 ensa text: Rensa texten medan du skriver
SMS.
vH
 andskrivning: Sätt på igenkänning
av handskrivning och påbörja ett nytt
meddelande.
vA
 vsluta: Tryck på Avsluta medan du skriver
ett meddelande om du vill avbryta och återgå
till meddelandemenyn. Det meddelande du har
skrivit sparas inte.
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Tips! Om du väljer en bild med en stor filstorlek (t.ex.
200 kB) när du skriver ett MMS tar inläsningen ca
10 sekunder. Du kan inte använda knapparna under
inläsningstiden. Efter ungefär tio sekunder bör du
kunna skriva ditt meddelande.

E-post (Meny 5.1.3)
E-postkonto (Meny 5.1.3.1)
Innan du skickar eller tar emot e-post måste du
skapa ett nytt e-postkonto.
1	Ange ett ämne och skriv meddelandet. Tryck

på
om du vill bifoga bilder, videoklipp, ljud
eller andra filer.
2	

tryck på Skicka till och sedan anger du
mottagarens adress.

3	Skicka meddelandet genom att trycka på

Skicka.
4	Ange mottagaradresserna och skriv ditt

meddelande med hjälp av flikarna. Med hjälp
av fliken Filer kan du bifoga bilder, videoklipp,
ljud och andra filtyper.
5	Skicka meddelandet genom att trycka på

Skicka.

Åtkomstpunkt (Meny 5.1.3.2)
Ange åtkomstpunktens namn.
Hämtningsintervall (Meny 5.1.3.3)
Ange hur ofta KF600 ska kontrollera om det finns
nya meddelanden.
Signatur (Meny 5.1.3.4)
Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

Bluetooth-meddelande (Meny 5.1.4)
vS
 para i utkast: Spara meddelandet i

mappen Utkast.

vT
 9-språk: Välj språk för T9-inmatningsläget.

Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget
genom att välja ”T9 av”.
vL
 ägg till ord i T9: Välj menyn Lägg till ord i
T9 om du vill lägga till ett nytt ord i ordlistan.
vR
 ensa text: Rensa texten medan du skriver
meddelandet.
vH
 andskrivning: Sätt på igenkänning
av handskrivning och påbörja ett nytt
meddelande.
vA
 vsluta: Välj det här alternativet medan du
skriver ett meddelande om du vill avbryta och
återgå till föregående skärm. Det meddelande
du har skrivit sparas inte.

Meddelanden
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Tips! På alla e-postkonton kan du sammanlagt
spara upp till 100 meddelanden. I mapparna Utkast,
Utkorgen och Skickat ryms upp till 100 meddelanden.
Om Inkorgen är full kan du inte längre ta emot e-post.
Tips! Ett skickat meddelande får vara maximalt
300 kB i storlek med bilagor. Ett mottaget
meddelande får vara maximalt 300 kB. Om du har
fått ett meddelande med mer än 5 bilagor kommer
bara 5 av dem att tas emot. En del bilagor kanske
inte visas på rätt sätt.
Tips! Om du får ett e-post som är större än 300 kB
kan du inte hitta det skrymmande meddelandet.

Inkorg

Meny 5.2

Du får en avisering när ett meddelande har tagits
emot. De sparas i din Inkorg.
Om texten Inget utrymme för SIM-meddelande
visas måste du ta bort SIM-meddelanden
ur inkorgen. Om texten Inget utrymme för
meddelandet visas kan du skapa plats i
respektive lagringsutrymme genom att ta bort
meddelanden, media och program.

* S IM-meddelande
SIM-meddelande innebär att meddelandet
har sparats på SIM-kortet som ett undantag.
Du kan överföra de här meddelandena till
telefonen.

Brevlåda

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Meny 5.3

När du öppnar den här menyn kan du antingen
ansluta till din externa brevlåda och hämta nya
e-postmeddelanden eller så kan du se tidigare
hämtade e-postmeddelanden utan att logga in på
e-postservern.
Visa Utkast eller Utkorgen.

Meddelanden
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För flaggade MMS måste du vänta på att
meddelandet hämtas och bearbetas.
v Visa:

Visa de mottagna meddelandena.
vT
 a bort: Ta bort det aktuella meddelandet.
vS
 vara: Skicka till avsändaren.
vS
 vara alla: Skicka svar till samtliga
avsändare.
vV
 idarebefordra: Vidarebefordra det valda
meddelandet till någon annan.
vR
 ing tillbaka: Ring tillbaka till avsändaren.
v I nformation: Visa information om mottagna
meddelanden: avsändarens adress, ämne
(endast för MMS), meddelandets datum och
tid, meddelandetyp och meddelandestorlek.
vT
 a bort flera: Ta bort markerade
meddelanden.
vT
 a bort alla lästa: Ta bort alla lästa
meddelanden.
vT
 a bort alla: Ta bort alla meddelanden.
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Meddelanden
Utkast

Meny 5.4

Med hjälp av den här menyn kan du ställa in
MMS som du använder ofta. På den här menyn
visas listan med förinställda MMS.
Följande alternativ finns tillgängliga.
v Visa:

Visa dina MMS-meddelanden.
v Redigera:

Ändra det valda meddelandet.
v Ta
 bort: Ta bort önskat meddelande.
v Information:

Visa information om ett det
valda meddelandet.
v Ta
 bort flera: När du har markerat de
meddelanden som du vill ta bort raderar du
dem genom att trycka på OK.
v Ta
 bort alla: Ta bort alla meddelanden ur
mappen.

Utkorg

Meny 5.5

På den här menyn kan du visa meddelanden som
ska skickas eller som inte kunde skickas.
När du har skickat meddelandet flyttas det till
mappen Skickade.
v Visa: Visa meddelandet.
v Ta bort: Ta bort meddelandet.
v Skicka om: Skicka det valda meddelandet
igen.
v Redigera: Ändra det valda meddelandet.
v Information: Visa information om varje
meddelande.
v Ta bort flera: Markera och ta bort flera
meddelanden.
v Ta bort alla: Ta bort alla meddelanden ur
utkorgen.

Skickat

Meny 5.6

På den här menyn kan du visa de meddelanden
som redan har skickats. Du kan kolla
meddelandets tid och innehåll.

Meddelanden
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Lyssna på röstmedd.

Meny 5.7

Informationsmeddelanden (Meny 5.8.1)

När du har valt den här menyn trycker du på OK
om du vill lyssna på dina röstmeddelanden.

1	När du får ett informationstjänstmeddelande

Tips! När du får ett röstmeddelande visas ikonen
på telefonen och du hör en signal. Kontrollera vilka
tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in
telefonen på rätt sätt.

2	Meddelandet visas tills ett annat meddelande

Informationsmeddelanden
Meny 5.8

(Beroende på nät och abonnemang)
Informationsmeddelanden är SMS som skickas
ut av nätoperatören via GSM. Meddelandena
innehåller allmän information om exempelvis
väder, trafik, taxi, apotek eller aktiekurser.
Det finns ett nummer för varje meddelandetyp,
och du kan kontakta nätoperatören om du har
angivit aktuellt nummer för informationen.
När du har tagit emot ett
informationsmeddelande får du ett
popup-meddelande om det, eller så visas
informationsmeddelandet direkt.
Välj om meddelandet ska visas igen i viloläget
genom att följa nedanstående steg.

nås.

01
02
03

Ämnen (Meny 5.8.2)

04

(Beroende på nät och abonnemang)

05

vV
 isa lista: Visa numren till de

informationstjänster som du har lagt till. Om
du trycker på varje knapp kan du redigera och
ta bort informationstjänstkategorier som du
har lagt till.
vL
 ista med aktiva: Välj nummer till
informationstjänster i listan över aktiva
nummer. Om du aktiverar ett nummer till en
informationstjänst får du de meddelanden som
skickas från det numret.

06
07
08
09
10
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och väljer Läs för att läsa det kommer det att
visas på skärmen.
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Meddelanden
Mallar

Meny 5.9

Textmallar (Meny 5.9.1)

Meddelanden
36

Du har sex textmallar enligt nedan:
• Ring mig.
• Jag är sen. Jag är framme vid
• Var är du nu?
• Jag är på väg.
• Brådskande! Hör av dig.
• Jag älskar dig
Följande alternativ finns tillgängliga.
vS
 kicka via
- SMS: Använd det här alternativet om du vill
skicka det valda mallmeddelandet som SMS.
- MMS: Använd det här alternativet om du vill
skicka det valda mallmeddelandet som MMS.
-B
 luetooth-meddelande: Använd det
här alternativet om du vill skicka det valda
mallmeddelandet via Bluetooth.
- E-post: På den här menyn kan du redigera,
ta bort eller lägga till ett e-postkonto.
vT
 a bort: Ta bort mallen.
vN
 y mall: Skapa en ny mall.
vT
 a bort alla: Ta bort samtliga MMS.
vV
 isa: Visa MMS-mallarna.
vR
 edigera: Använd det här alternativet om du
vill skriva ett nytt meddelande eller redigera ett
visst mallmeddelande ur listan med textmallar.

MMS-mallar (Meny 5.9.2)
När du har sparat en ny mall kan du använda
följande alternativ.
v Spara: Spara de nya multimediemallar som
du har skapat.
v Infoga: Lägg till något av följande: Symbol,
Bild, Video, Ljud, Ny sida, Textmall, Kontakt,
Visitkort eller Övrigt.
v Förhandsgranska: Förhandsgranska de
multimediemallar som du har skrivit.
v Redigera ämne: Ändra ett MMS som du
har valt.
v Sidvisningstid: Välj hur länge sidorna i ett
MMS ska visas.
v T9-språk: Välj språk för T9-inmatningsläget.
Du kan även stänga av T9-inmatningsläget
genom att välja T9 av.
v Avsluta: Återgå till meddelandemenyn.
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Inställningar

Meny 5.0

SMS (Meny 5.0.1)
v Meddelandetyp::

Text, Röst, Fax, Personsökare, X.400, E-post,
ERMES
Normalt används meddelandetypen Text.
Du kan konvertera din text till andra format.
Kontakta nätoperatören om du vill ha mer
information om den här funktionen.
v Giltighetstid: Med den här nättjänsten kan
du ange hur länge dina meddelanden ska
sparas av meddelandetjänsten.
v Leveransrapport: Om du väljer Ja kan du
kontrollera om ditt meddelande har skickats.
v Mottagaravgift: När ett meddelande har
skickats kan mottagarna svara och belasta din
telefonräkning med kostnaden.
v Nummer till meddelandetjänst: Om
du vill skicka ett SMS kan du ta emot
meddelandetjänstens adress via den här
menyn.
v Teckenkodning
v Bärarinställning: Du kan ange den
bärarinställningen som föredras, GSM eller
GPRS.

01

vÄ
 mne: Ange ämne för ett MMS.
vS
 idvisningstid: Ange hur länge varje sida

02

ska visas när du skriver meddelandet.

vP
 rioritet: Ställ in prioritet för det valda

03

meddelandet.

vG
 iltighetstid: Med den här nättjänsten kan

du ange hur länge dina MMS ska sparas av
meddelandetjänsten.
vL
 everansrapport: Om det här alternativet
är inställt på Ja kan du kontrollera om ditt
meddelande har skickats.
vL
 äsrapport: Du kan få en rapport som visar
om mottagaren har läst meddelandet eller inte.
vA
 utomatisk hämtning: Med hemnätverk
kan du ta emot MMS beroende på ditt
hemnätverk. Med ett roaming-nätverk kan
du ta emot MMS beroende på det aktuella
roaming-nätverket. Välj Automatisk om du
vill ta emot MMS automatiskt. Om du väljer
Manuell får du endast en avisering i inkorgen
och du får sedan läsa aviseringen.
vN
 ätprofil: Ange URL-adress för MMS-servern.
vT
 illåten meddelandetyp
Personligt: Personligt meddelande.
Reklam: Reklammeddelande.
Information: Viktig information.

04
05
06
07
08
09
10
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Meddelanden
E-post (Meny 5.0.3)
vE
 -postkonto

Med den här menyn kan du skapa, redigera
eller radera e-postkonton.
1 Tryck på Nytt.
2 	Du kan nu ställa in hur ditt konto fungerar.

Kontonamn: Ange kontonamnet.
E-postadress: Ange den e-postadress som
du har fått av din tjänsteleverantör.
Mitt namn: Du kan skapa ett eget
smeknamn.
E-postserver för inkommande: Ange
POP3-adressen och portnumret för den dator
som tar emot din e-post.
Användarnamn: Ange ditt ID för e-post.
Lösenord: Ange ditt lösenord för e-post.
Utgående e-postserver: Ange SMTPadress och portnummer för den dator som
skickar din e-post.
Autentisering av utgående post: Ange
om du vill ha autentisering av utgående post.
Utgående server-ID/lösenord: Ange ID
och lösenord för utgående e-post.
Ange följande information genom att trycka på
och välja Avancerade inställningar.

- Avancerade inställningar
Protokolltyp: Välj din protokolltyp.
(POP3/IMAP4)
Maximal mottagningsstorlek: Visa hur
stora meddelanden du som mest kan ta emot.
Spara på server: Välj På om du vill lämna
meddelandena på servern.
Infoga signatur: Välj På om du vill bifoga din
signatur till e-postmeddelanden.
E-postadress för svar: E-postadress som
du kan ta emot svar på.
Portnummer för inkommande: Redigera
POP3/IMAP-portnumret.
Portnummer för utgående: Redigera
SMTP-portnumret.
Autohämtning: Välj att hämta
dina e-postmeddelanden automatiskt.
Återuppta hämtning: Välj Endast rubriker
eller Alla. När kontot har ställts in visas det i
listan över konton i e-postmappen.
•N
 ytt konto: Du kan skapa upp till fem
e-postkonton genom att välja menyn Nytt
konto. På menyn Redigera kan du ställa in
följande värden.
• Ta bort: Det valda kontot tas bort ur listan.
• Ta bort alla: Alla kontolistor tas bort.

Meddelanden
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v Åtkomstpunkt

Ange åtkomstpunktens namn.
v Hämtningsintervall
Ange hur ofta KF600 ska kontrollera om det
finns nya meddelanden.
v Signatur
Skapa en e-postsignatur och aktivera
funktionen.

Röstbrevlådenummer (Meny 5.0.4)
Du kan ta emot röstmeddelanden om
nätoperatören tillhandahåller den funktionen.
När du har fått ett nytt röstmeddelande visas
symbolen på skärmen. Kontrollera vilka tjänster
nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in
telefonen därefter.

Tjänstmeddelande (Meny 5.0.5)
Du kan välja ifall du vill ta emot ett
pushmeddelande eller inte.

vT
 a emot

På: Om du väljer det här alternativet tar
telefonen emot informationsmeddelanden.
Av: Om du väljer det här alternativet
tar telefonen inte längre emot
informationsmeddelanden.
vS
 ignaler
På: Telefonen piper när du har fått
informationsmeddelanden.
Av: Telefonen piper inte även om du har fått
informationsmeddelanden.
vS
 pråk
Välj språk genom att trycka på -knappen.
Sedan visas informationstjänstmeddelandet på
det språk du har valt.

01
02
03
04
05
06
07
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Mina saker
Bilder

Meny 6.1

I Bilder finns en mapp med standardbilder som
är förinstallerade på telefonen, bilder som du
har hämtat och bilder som du har tagit med
telefonens kamera.

Menyer för bildalternativ

v S
 kriv ut via: Skriv ut en bildfil via PictBridge

eller Bluetooth®.

v B
 ildspel: Se Skapa ett bildspel på sidan 48.
v N
 y mapp: Skapa en ny mapp i huvudmappen

Bilder.

v T
a bort flera: Markera fler än en bild innan

du trycker på Ta bort.

Vilka alternativ som finns tillgängliga i Bilder
beror på vilken bildtyp du har valt. Samtliga
alternativ är tillgängliga för bilder som du
har tagit med telefonens kamera, men för
standardbilder finns endast alternativen
Filinformation, Skriv ut via, Bildspel, Sortera efter
och Miniatyrvy/Listvy.
Tryck på
i mappen Bilder om du vill visa en
lista över alternativ.
v T
a bort: Ta bort den markerade bilden.
v S
 kicka via: Skicka den markerade bilden till
någon annan via MMS, Bluetooth eller e-post.

v T
a bort alla: Ta bort samtliga bilder i mappen

Tips! Storleken på bilden (.jpeg) kan behöva ändras
innan den kan skickas via MMS eller e-post.

4	Om du väljer MMS eller E-post bifogas

v F
 il: Rotera, ändra namn på eller visa

information (namn, storlek, datum, upplösning,
typ och copyright) om den markerade bilden.
Om ett externt minneskort är isatt visas
ytterligare två alternativ: Flytta till externt
minne och Kopiera till externt minne.

Bilder.

v S
 ortera efter: Ordna bilderna efter datum,

typ eller namn.

v L
 istvy/minatyrvy: Byt visningssätt för

bilderna.

Skicka en bild
1	Bläddra till och välj Bilder.
2	Välj en bild och tryck på

.

3	Tryck på Skicka via och välj mellan MMS,

Bluetooth och E-post.

bilden till meddelandet och du kan skriva
och skicka det som vanligt. Om du väljer
Bluetooth ombeds du att aktivera Bluetooth,
och telefonen söker efter en enhet att skicka
bilden till.

Mina saker
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Hantera bilder

Skapa ett bildspel

1	Bläddra till Bilder och välj det.
2	Tryck på

och därefter på Sortera efter.

3	Välj mellan Datum, Typ och Namn.

Ta bort bilder
1	Bläddra till Bilder och välj det.
2	Välj en bild och tryck på

.

3	Tryck på Ta bort.

Ta bort flera bilder
1	Bläddra till och välj Bilder.
2	Tryck på

och välj Ta bort flera.

3	En ruta visas bredvid varje bild. Välj en bild

genom att markera den och trycka på
. Avmarkera en bild genom att trycka på
igen så att bockmarkeringen försvinner ur
rutan.

Om du vill titta på alla bilderna på din telefon,
eller bläddra igenom dem, kan du skapa ett
bildspel så att du slipper öppna och stänga varje
enskild bild.

01

1	Välj Bilder.

03

2	Markera den bild som du vill att bildspelet ska

börja med och tryck på

.

3 Välj Bildspel så startar det.
4	Tryck på Paus om du vill pausa bildspelet

och Avsluta om du vill avsluta bildspelet och
återgå till mappen Bilder.
Om du trycker på
medan bildspelet pågår får
du tillgång till ytterligare alternativ:
v V
 isa: Välj mellan Full bild och Helskärm.
Välj Landskap om du vill ändra bildens
orientering.
v U
 pprepning på/av: Välj om bildspelet ska
upprepas eller inte.

02

04
05
06
07
08
09
10

4	När du har markerat alla aktuella rutor trycker

du på Ta bort och bekräftar att du vill ta bort
de markerade bilderna.
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Mina saker
Ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns standardljud och dina
egna ljudinspelningar. Här kan du hantera, skicka
eller ställa in ljud som ringsignaler.

Använda ett ljud
1	Välj ljud.
2	Välj Standardljud eller en fil i listan över

inspelade ljud.

3	Välj ett ljud och lyssna på det genom att

trycka på

.

4	Tryck på Ange som och välj mellan

Ringsignal och ID för ringsignal.

Videoklipp

Meny 6.3

I mappen Mina videor visas listan över hämtade
videor och videoklipp som du har spelat in i
telefonen.

Spela upp video
1	Välj Videoklipp.
2	Välj ett videoklipp och tryck på

.

Tips! Storleken på videoklippet kan behöva ändras
innan det kan skickas via MMS. Vissa videoklipp
är helt enkelt för stora för att skickas som MMS
och i sådana fall väljer du något av de andra
sändningsalternativen.

Använda alternativmenyn för video

Om du trycker på
i mappen Videoklipp visas
följande lista med alternativ.
v T
a bort: Ta bort det markerade videoklippet.
v F
 il: Ändra namn på videoklippet, flytta det till
en annan mapp eller visa information om det
(namn, storlek, datum, upplösning, typ och
copyright).
v N
 y mapp: Skapa en ny mapp i huvudmappen
Videoklipp.
v T
a bort flera: Markera fler än ett videoklipp
innan du trycker på Ta bort.
v T
a bort alla: Ta bort samtliga videoklipp i
mappen Videoklipp.
v S
 ortera efter: Ordna videoklippen efter
datum, typ eller namn.
v L
 istvy/minatyrvy: Byt visningssätt för
videoklippen.

Dokument

Meny 6.4

Genom menyn Dokument kan du visa alla
dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-,
PowerPoint-, Word-, text- och PDF-filer.

Övrigt

Meny 6.5

Visa listan över filer som finns i mappen Övrigt i
det interna eller externa minnet.

Mina saker
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Tips! Du kan bara skicka filer via Bluetooth om de är
lagrade i telefonens minne eller det externa minnet.
Tips! När du ansluter till en dator via en USB-kabel
kommer endast följande mappar att visas i det
interna minnet: Bilder, Ljud, Videor och Övrigt. Alla
mapparna visas i det externa minnet. Om Bluetooth
ansluts till en PC kan den överföra filer i mapparna
Bilder, Ljud, Videoklipp, Dokument och Annat, men
inte till standardmappen. (I mappen Annat fungerar
inte funktioner för visning och uppspelning)

Spel & program

Meny 6.6

På den här menyn kan du hantera de Javaprogram som är installerade i din telefon. Du kan
spela upp eller ta bort hämtade program, eller
ange anslutningsalternativ.

Externt minne

Meny 6.7

Genom den här menyn kan du visa bilder, ljud,
videoklipp, dokument och övrigt som finns på
minneskortet. Om det externa minnet inte är
tillgängligt visas popup-meddelandet Sätt i
externt minne.

Masslagringsenhet
KF600 fungerar som masslagringsenhet. Om du
ansluter USB-kabeln kan du använda telefonen
som flyttbar disk. Du kan hämta MP3-filer, foton,
videoklipp, textfiler osv. och snabbt komma åt
telefonen från datorn genom att bara ansluta
USB-kabeln.
Tips! Funktionen MASSLAGRING fungerar bara när
telefonen är i passningsläge.
Tips! TA INTE ur kabeln när du hämtar filer. Mär
du har hämtat filerna måste du klicka på “Säker
borttagning av maskinvara” på datorn och sedan
koppla ur kabeln.
Tips! När du kopierar en fil till den flyttbara disken
visas ett meddelande på skärmen. Det innebär
att MASSLAGRING håller på att arbeta och att
data överförs. Koppla inte från kabeln så länge
meddelandet visas. Om du kopplar från kabeln
medan meddelandet visas på skärmen kommer data
att förloras eller förstöras och telefonen kan skadas.

01
02
03
04
05
06
07
08
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10

Tips! SIM-kortet måste vara installerat för att
telefonen ska bli igenkänd som en flyttbar disk.
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Profiler
Under Profiler kan du justera och anpassa
telefonens signaler för olika händelser, miljöer
eller samtalsgrupper.
Det finns fem förinställda profiler: Allmänt,
Tyst, Endast vibration, Utomhus och
Headset.

Aktivera (Meny 7.X.1)
1 En lista med profiler visas.
2	I profillistan bläddrar du till den profil som du

vill aktivera.
3 Välj sedan Aktivera.

Red. (Meny 7.X.2)
Bläddra till önskad profil i profillistan. Välj
Anpassa.
Alternativet för profilinställningar öppnas. Gör
önskade inställningar.
vS
 ignaltyp för samtal: Ställ in ringsignaltyp
för inkommande samtal.
vR
 ingsignaler: Välj önskad ringsignal i listan.

v Ringsignalsstyrka: Ställ in ringsignalens

volym.

v Signaltyp för meddelanden: Ställ in

signaltypen för meddelanden.

v Meddelandesignaler: Välj signal för

meddelanden.

v Meddelandevolym: Ställ in

meddelandesignalens volym.

v Tryck- & knapprespons: Alla inställningar

kan göras med funktionsknappen (ringsignaler,
volym, vibration etc.).
v Slide-signaler: Ställ in lucksignalen efter
den miljö där du befinner dig.
v Effektljudvolym: Ställ in volymen på
effektljud.
v Slå på/av volym: Ställ in volymen på
ringsignalen för när telefonen slås på/av.
Tips! Det går inte att ändra namn på alla profiler.

Profiler
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Kontakter
Sök

Meny 8.1

1 Ange det namn du vill söka efter.

Tips! Du kan snabbsöka genom att ange den första
bokstaven i namnet.
2 Tryck på

om du vill redigera, ta bort eller

kopiera en post.

Nu visas följande meny.
v Visa: Visa detaljer för varje post.
v Redigera: Redigera namn, nummer,
grupp, ringsignal och bild med hjälp av
styrknappen.
v Nytt meddelande: När du har hittat det
nummer du vill använda kan du skicka ett
meddelande (SMS/MMS/e-post) till det
valda numret.
v S
 kicka via: Du kan skicka data från
telefonboken via SMS, MMS, Bluetooth
eller e-post.
v Ta bort: Ta bort en post.
v Ny kontakt: När du har valt den plats
(SIM/Mobil) där du vill spara kan du lägga
till kontakten i telefonbokslistan.
v T
a bort flera: Ta bort flera filer som du
har valt.
v Kopiera till SIM-kort/telefon: Du
kan kopiera en post från SIM-kortet till
telefonen eller tvärtom.

Meny 8.2

Lägg till en ny post i telefonboken. Telefonens
minne rymmer 1000 poster. SIM-kortets
minneskapacitet beror på nätoperatörens
tjänster. Antalet tecken som kan användas
beror på SIM-kortet.
Tips! Maximal längd på lagrat namn och nummer
beror på typen av SIM-kort.
1 Välj Ny kontakt.
2 Välj lagringsplats.
3 Ange ett namn.
4	Tryck på d och skriv sedan in ett

nummer. (Mobil, Hem, Kontor, Epostadress, Fax)
5	Du kan ange en grupp för posten genom
att trycka på l, r.
6 Du kan ange en ringsignal och en bild för
posten.
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Kontakter

F600_Sweden_0125.indd 45

Ny kontakt

45

2008.1.26 4:2:4 PM

Kontakter
Snabbuppringning

Meny 8.3

Du kan välja att koppla knapparna 2 till
9 till namn i listan. Därefter kan du ringa
upp det aktuella numret direkt genom att
trycka på respektive knapp.
1 Välj Snabbuppringning.
2 Om du vill lägga till snabbuppringning
väljer du <tom> genom att trycka på
Tilldela. Sedan söker du efter namnet i
telefonboken.
3 När du har tilldelat numret som
kortnummer kan du ändra eller och ta bort
posten. Du kan också ringa ett samtal eller
skicka ett meddelande till numret.

Grupper

Meny 8.4

Du kan skapa en lista med medlemmar i varje
grupp. Du kan skapa listor för sju grupper.
v Visa medlemmar: Visa de
gruppmedlemmar som du har valt.
v Gruppringsignal: Ange en ringsignal för
samtal från gruppmedlemmarna.
v Gruppikon: Välj en särskild ikon för
gruppen.

v Ta bort medlem: Ta

bort en medlem ur
listan över gruppmedlemmar. Men namnet
och numret finns kvar i telefonboken.

v Ta bort alla medlemmar: Du kan

ta bort alla medlemmar ur listan över
gruppmedlemmar.

v Ändra namn: Ändra

namn på en grupp.
det här alternativet

v Återställ alla: Använd

för att återställa alla.
den grupp som du har valt.
v Lägg till: Lägg till gruppmedlemmar.
v Visa: Visa

Kopiera alla

Meny 8.5

Du kan kopiera poster från SIM-kortets minne
till telefonens minne eller tvärtom.
vS
 IM till mobil: Kopiera posten från SIMkortet till telefonens minne.
vM
 obil till SIM: Kopiera posten från
telefonens minne till SIM-kortet.

Ta bort alla

Meny 8.6

Ta bort alla poster från SIM-kortet eller
telefonen.

Kontakter
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Inställningar

Meny 8.7

01

v Visa alternativ

Bläddra till Visa alternativ och markera det.
Tryck därefter på OK.
- Namn och nummer: Ange
telefonbokslistan med visat namn och
nummer.
- Med bild: Telefonbokslistan visar
information och bild.

Information

Meny 8.8

v Tjänstenummer

Du kan visa en lista över de tjänster som
tillhandahålls av nätoperatören (om SIM-kortet
hanterar tjänsten).
v Egna nummer
(SIM-beroende)
Du kan spara och kontrollera ditt eget
nummer på SIM-kortet.

02
03
04
05
06
07
08
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v Visitkort
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Kontakter

Med det här alternativet kan du skapa
ett eget visitkort med Namn och ett
mobiltelefonnummer.
Om du vill skapa ett nytt visitkort trycker du på
vänster funktionsknapp l [Nytt] och skriver
in informationen i fälten.
Om du vill redigera, ta bort eller skicka ett
visitkort väljer du vänster funktionsknapp l
[alternativ].
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Inställningar
Datum och tid

Meny 9.1

Du kan ställa in funktioner för datum och tid.

Ange datum (Meny 9.1.1)

Skärm
Bakgrundsbild (Meny 9.3.1)
Du kan välja bakgrundsbild i viloläge.

Ange det aktuella datumet.

Bakgrundsbelysningstimer (Meny 9.3.2)

Datumformat (Meny 9.1.2)
Ange datumformatet som ÅÅÅÅ/MM/DD,
DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ.
(D: Dag / M: Månad / Å: År)

Du kan ställa in hur länge skärmen ska lysas upp.
(Av/10 sek/20 sek/30 sek/60 sek)

Ljusstyrka (Meny 9.3.3)
Du kan ställa in LCD-skärmens ljusstyrka: 100 %,
80 %, 60 %, 40 %

Ange tid (Meny 9.1.3)
Ange den aktuella tidpunkten.

Genvägar startskärm (Meny 9.3.4)

Tidsformat (Meny 9.1.4)
Ange tidsformatet som 24-timmars- eller 12timmarsformat.

Om du väljer På visas funktionerna för de fyra
styrknapparna och Meny som bilder i mitten av
det inaktiva fönstret.

Aut. uppdatering (Meny 9.1.5)

Tema (Meny 9.3.5)

Välj På så uppdaterar telefonen datum och tid
automatiskt.

Ändra snabbt hela skärmens utseende.

Språk

Din telefon har menyteman av typ Rutnät och
Lista. Välj menyutseende genom att bläddra och
trycka på OK.

Meny 9.2

Du kan ändra språk på telefonens skärmtext.
Ändringen påverkar även inmatningsspråket.

Menyutseende (Meny 9.3.6)

Standardtexttyp

(Meny 9.3.7)

Du kan välja typsnitt för e-post.

Inställningar
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Teckenstil för uppringning (Meny 9.3.8)
Du kan välja fyra olika uppringningsteman med
telefonen
(Stilen Musik/stilen Gräsmatta/stilen Lapp)

Text i viloläge (Meny 9.3.9)
Om du väljer På kan du redigera den text som
visas i viloläge.

Tips! När du tar emot data från en annan
Bluetooth-enhet begär telefonen en bekräftelse. När
överföringen är bekräftad kopieras filen till din telefon.

01
02

Tips! Beroende på filtyp lagras filen i någon av
följande mappar:

03

- Video (.3gp, mp4): Mappen Videoklipp

04

- Bild (.bmp, gif, jpg, png): Mappen Bilder
- Ljud (.amr, wav, aac): Mappen Ljud

Nätnamn (Meny 9.3.0)

- MP3 (.mp3): Ljudmapp

05

Om funktionen är aktiverad visas nätnamnet på
LCD-skärmen.

- Dokumentfiler (.txt): Dokumentmapp

06

InteractPad™ (Meny 9.3.*)

Tips! Ett dokument (txt) med maximalt 160 tecken
sparas i Inkorgen (meny 5-2).

07

Kalibrera InteractPad så att den blir lätt att
använda.

v Bluetooth på/av

08

Anslutning

Meny 9.4

Bluetooth (Meny 9.4.1)

Tips! De profiler som kan användas är: HSP, HFP,
OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP
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Tips! Om inte den önskade enheten hittas efter
sökningen trycker du på Uppdatera för en ny sökning.

09
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Inställningar

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter,
kringutrustning och datorer som befinner sig i
närheten av varandra kommunicera direkt utan
kablar.
Den här telefonen stöder inbyggd Bluetoothanslutning. På så sätt kan den anslutas till
kompatibla Bluetooth-headset, datorprogram
och så vidare.

Aktivera eller stäng av Bluetooth-funktionen.
v Enhetslista
- Anslut/Koppla från: När du har parat
ihop telefonen med ditt headset eller
stereoheadset sker anslutningen automatiskt.
När du har parat ihop telefonen med
headsetet kan du ansluta till telefonens ftp.
- L ägga till ny: Sök efter nya Bluetoothenheter och lägg till dem i telefonens lista
över ihopparade enheter. Om du väljer Lägg
till ny söker telefonen efter Bluetoothenheter inom intervallet.
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-

-

Om du överför filer via Bluetooth kommer
skärmen att bli inaktiv på grund av
filöverföringen.
Bläddra till önskad enhet och tryck på Para
ihop. Sedan tillfrågas du om kod. Koden
kan vara vilken kod som helst (samma kod
måste användas av båda enheterna) eller
vara en som förutbestämts av enhetens
tillverkare som du försöker para ihop .
Kontrollera i användarhandboken till enheten
som du försöker para ihop telefonen med
om den redan har en förinställd kod.
Visa alla enheter som KF600 redan är
ihopparad med. Om du öppnar ihopparade
enheter visas alternativen.
Ä
 ndra namn: Ändra namn på den
ihopparade Bluetooth-enheten och ange hur
den ska visas på telefonen.
Ange som behörig/Ange som
obehörig: Ställ in behöriga anslutningar
mellan Bluetooth-enheterna. Om du ofta
använder ett Bluetooth-headset tillsammans
med telefonen och ställer in anslutningen
som behörig, innebär det att headsetet
automatiskt ansluts till telefonen när
headsetet slås på.
Ta bort: Ta bort en ihopparad Bluetoothenhet.
Ta bort alla: Ta bort alla ihopparade
Bluetooth-enheter.

v Bluetooth-inställningar

- Min synlighet: Det här alternativet anger
om telefonen ska vara synlig för andra
Bluetooth-enheter.
- Mitt namn: Ange ett namn på Bluetoothenheten. Standardnamnet är LG KF600.
- Min adress: Visa adressen för din
Bluetooth-enhet.
v Alla tjänster
När du har parat ihop enheterna kan du se en
Bluetooth-profil som stöder den enheten.

Nät (Meny 9.4.2)
Välj ett nät som registreras automatiskt eller
manuellt.
Val av nät (Meny 9.4.2.1)
Standardinställningen är Automatiskt.
v Automatiskt: Om du väljer läget Automatiskt
söker telefonen automatiskt efter ett nät åt dig.
När du har valt Automatiskt förblir telefonen
inställd på Automatiskt även när den stängs av
och sätts på.
v Manuellt: Telefonen söker efter en lista över
tillgängliga nät och visar den. Du kan då välja
det nät som du vill använda, om den aktuella
nätoperatören har ett roamingavtal med din
nätoperatör. Du kan välja något annat nät om
inte telefonen får kontakt med det valda nätet.

Inställningar
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v Önskat: Du kan ställa in en lista över önskade

nät som telefonen ska registreras på först,
innan försök görs att registrera på något annat
nät. Listan skapas med hjälp av telefonens
förinställda lista över kända nät.

GPRS-anslutning (Meny 9.4.2.2)
Du kan ställa in GPRS-tjänster beroende på olika
situationer.
v Slå på
Om du väljer den här menyn registreras
telefonen automatiskt till ett GPRS-nätverk
när du slår på den. Genom att starta
ett WAP-program eller ett fjärranslutet
datorprogram kan du skapa en anslutning
mellan telefonen och nätverket och överföra
data. När du stänger programmet avslutas
GPRS-anslutningen, men registreringen till
GPRS-nätverket kvarstår.
v Vid behov
Om du väljer den här menyn upprättas GPRSanslutningen när du ansluter till en WAP- eller
programtjänst, och avslutas när du avslutar
WAP- eller programanslutningen.
Åtkomstpunkt (Meny 9.4.2.3)
v Visa: Visa namnet på åtkomstpunkten.
v Redigera: Redigera namnet på

åtkomstpunkten.

Nätprofil
v Dataanslutningar
• Namn: Skriv in nätnamnet.
• Bärare: Välj överföringsmetod för data.
1 Data/2 GPRS
<Datainställningar>
Visas endast om du väljer Datainställningar
som Bärare/tjänst.
-R
 ing upp nummer: Ange det
telefonnummer som ska ringas upp för att
komma åt din WAP-portal.
- Användar-ID: Användar-ID för din
uppringda server (INTE WAP-portalen).
- Lösenord: Det lösenord som krävs för den
uppringda servern (INTE WAP-portalen) för
att identifiera dig.
- Samtalstyp: Välj en typ av datasamtal:
Analog eller Digital (ISDN).
- Samtalshastighet: Hastigheten för din
dataanslutning: 9600 eller 14400 (beror på
operatören)
- Väntetid: Du måste ange en tidsgräns.
När du har angett tidsgränsperiod är WAPnavigeringstjänsten otillgänglig om inga
uppgifter anges eller överförs.
- Primärserver: Ange IP-adressen för den
primära DNS-server som du använder.
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-S
 ekundärserver: Ange IP-adressen för
den sekundära DNS-server som du använder.
<GPRS-inställningar>
Alternativen är endast tillgängliga om GPRS är
valt som överföringsmetod.
- APN: Ange APN för din GPRS.
- Användar-ID: Användar-ID för din APNserver.
- L ösenord: Det lösenord som krävs av din
APN-server.
-P
 rimärserver: Ange IP-adressen för den
primära DNS-server som du använder.
-S
 ekundärserver: Ange IP-adressen för
den sekundära DNS-server som du använder.

USB-anslutning (Meny 9.4.3)
Du kan välja mellan läget för Dataservice och
Masslagring.
När du är färdig med att använda telefonens
minne klickar du på Avsluta och gör följande:

VARNING!
Innan du tar bort kabeln måste du klicka på Avsluta.
Annars garanteras inte integriteten för överförda data.
1 Klicka på meddelandeområdet.

[Koppla från eller mata ut maskinvara]
2 Välj USB-masslagringsenhet och klicka sedan

på Stopp.
Följande meddelande visas: Det är nu säkert
att ta bort USB-masslagringsenheten från
systemet.
3 Dra sedan ur kabeln.

Samtal

Meny 9.5

Du kan ställa in menyn som gäller samtal.

Vidarekoppling (Meny 9.5.1)
Med vidarekoppling kan du koppla vidare
inkommande samtal, fax- och datasändningar till
ett annat nummer. Om du vill ha mer information
kontaktar du tjänsteleverantören.
v Alla röstsamt
Alla samtal vidarekopplas.
v Vid upptaget
Samtal vidarekopplas när telefonen används.
v Vid uteblivet svar
Samtal som du inte besvarar vidarekopplas.

Inställningar
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v Om utanför täckning

Samtal vidarekopplas om telefonen är
avstängd eller saknar nätteckning.
v Alla datasamtal
Alla sändningar vidarekopplas till ett nummer
med en datafunktion.
v Alla faxsamtal
Alla sändningar vidarekopplas till ett nummer
med en faxfunktion.
v Avaktivera alla
Alla vidarekopplingar tas bort.
Undermenyer
Menyn Vidarekoppling har nedanstående
undermenyer.
- Aktivera
Aktivera tjänsten.
Till röstbrevlådenumret
Vidarebefordrar till röstbrevlåda. Funktionen finns
inte under menyerna Alla datasamtal eller Alla
faxsamtal.

Till favoritnummer
Du kan välja bland fem nummer du nyligen
vidarekopplat till.
- Avaktivera
Avaktivera tjänsten.
- Visa status
Kontrollera om tjänsten är aktiv.

Svarsläge (Meny 9.5.2)
vS
 kjut upp

Om du väljer den här menyn kan du
bara besvara samtal genom att öppna
telefonluckan.
vV
 alfri knapp
Om du väljer den här menyn kan du besvara
samtal genom att trycka på vilken knapp som
helst utom e [Avsluta].
vA
 cceptera endast nyckel
Om du väljer den här menyn kan du bevara
samtal endast genom att trycka på knappen
s [Skicka].
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Till annat nummer
Ange det nummer som du vill koppla vidare till.
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Visa mitt nummer (Meny 9.5.3)

Aut. återuppringning (Meny 9.5.6)

(beror på nät och abonnemang)

vP
å

vS
 täll in efter nät

Telefonnumret skickas om en nättjänst med
två linjer är tillgänglig.
vP
å
Du kan skicka ditt telefonnummer till någon
annan.
Ditt telefonnummer visas på mottagarens
telefon.
vA
v
Ditt telefonnummer visas inte.

Samtal väntar (Meny 9.5.4)
(beroende på telefonnät)
vA
 ktivera

Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett
väntande (inkommande) samtal.
v Avaktivera
Om du väljer Avbryt tar du inte emot väntande
(inkommande) samtal.
vV
 isa status
Visar statusen för Samtal väntar.

Minut-ton (Meny 9.5.5)
Inställningar
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Om du väljer På anges samtalstiden genom att
du hör ett pip efter varje minut som ett samtal
har pågått.

När den här funktionen är aktiverad gör
telefonen automatiskt en återuppringning om
ett samtal inte kan upprättas.
vA
v
Telefonen gör ingen återuppringning när ett
samtal inte upprättas.

Skicka DTMF (Meny 9.5.7)
Du kan skicka sådana toner under ett aktivt
samtal för att kontrollera din röstbrevlåda eller
andra automatiska telefontjänster.

Säkerhet

Meny 9.6

PIN-kodsbegäran (Meny 9.6.1)
Du kan välja att tillfrågas om PIN-koden för ditt
SIM-kort när telefonen slås på.
Om funktionen är aktiverad måste du ange
PIN-koden.
1 Välj PIN-kodsbegäran i menyn för

säkerhetsinställningar och tryck på OK.

2 Ställ in På/Av.
3 Om du vill ändra inställningen måste du slå

in den PIN-kod du använder när du slår på
telefonen.
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4 Om du anger fel PIN-kod mer än tre gånger

kommer telefonen att låsas. Om PIN-koden
blockeras måste du slå in PUK-koden.
5 Du kan ange PUK-koden upp till 10 gånger.

Om du anger fel PUK-kod mer än 10 gånger
kommer du inte att kunna låsa upp telefonen.
Du måste kontakta din tjänsteleverantör.

Mobillås (Meny 9.6.2)
Du kan använda en säkerhetskod för att undvika
att obehöriga får tillgång till telefonen. När du slår
på telefonen ombeds du att ange säkerhetskoden
om du har ställt in telefonlåset i läget Vid
påslagning.
Om du ställer in telefonlåset i läget Vid byte av
SIM-kort efterfrågar telefonen en säkerhetskod
endast när du ändrar ditt SIM-kort.

InteractPad™ (Meny 9.6.3)
Om du aktiverar den här funktionen så låses
InteractPad.

Samtalsspärr (Meny 9.6.4)
Tjänsten förhindrar uppringning och mottagning
av vissa samtal. Funktionen kräver ett särskilt
lösenord för att stoppa samtal. Följande
undermenyer är tillgängliga:

Spärrtjänst för alla utgående samtal.
vU
 tgående internationella

Spärrtjänst för alla utgående internationella
samtal.
v Utlandssamtal

utom hemlandet
Spärrtjänst för alla internationella utgående
samtal utom inom hemnätet.
vA
 lla inkommande
Spärrtjänst för alla inkommande samtal.
v I nkommande utomlands
Spärrtjänst för inkommande samtal vid
roaming.
vA
 vaktivera alla samtalsspärrar
Alla spärrtjänster stängs av.
vÄ
 ndra lösenord
Byt lösenord för spärrtjänsten.
Undermenyer:
- Aktivera
Du kan begära att nätverksoperatören
aktiverar samtalsbegränsning.
- Avaktivera
Stäng av den valda samtalsbegränsningen.
- Visa status
Visa om samtal är spärrade eller inte.
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Fast nummer (Meny 9.6.5)

Flygläge

(SIM-beroende)

Med det här läget kan du använda de
telefonfunktioner som inte är beroende av det
trådlösa nätverket, t.ex. när du befinner dig i ett
flygplan eller på en plats där trådlösa nätverk inte
får användas.
Om du aktiverar flygläget visas den ikonen på
skärmen istället för ikonen för nätverkssignal.
v På: Du kan inte ringa eller ta emot samtal,
inklusive nödsamtal, eller använda andra
funktioner som kräver nätanslutning.
v Av: Avaktivera flygläget och starta om
telefonen när du vill komma åt nätet.

Du kan begränsa utgående samtal till vissa
angivna nummer. Numren skyddas med PIN2koden.
vP
å
Du kan begränsa utgående samtal till vissa
angivna nummer.
vA
v
Du kan stänga av funktionen för
nummerbegränsning.
vL
 istvy
Du kan visa listan över nummer som har
sparats för nummerbegränsning.

Ändra koder (Meny 9.6.6)
PIN är en förkortning för Personal Identification
Number och förhindrar obehörig användning av
telefonen.
Du kan ändra åtkomstkoderna: säkerhetskod,
PIN1-kod och PIN2-kod.
1 Om du vill ändra säkerhetskod/PIN1-kod/PIN2-

kod anger du den ursprungliga koden och
trycker på OK.
2 Ange den nya säkerhets-/PIN-/PIN2-koden och

bekräfta den.

Inställningar
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Energisparläge

Meny 9.7

Meny 9.8

Genom att välja På kan du spara på batteriet
medan du inte använder telefonen.

Återställ

Meny 9.9

Du kan återställa alla inställningar till
fabriksinstallationen. Du behöver säkerhetskoden
för aktivera funktionen.

Minneshanterare

Meny 9.0

Du kan kontrollera ledigt utrymme och
minnesanvändning för varje lagringsplats,
internminne och multimedieminne. Du kan gå till
varje lagringsmeny.
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Tillbehör
Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon.
Välj bland tillbehören efter dina personliga
kommunikationsbehov.

Standardackumulator

01
02

Kombinerad
handsfree,
stereohörlur och

03
04

musikspelarkontroll
Laddare
Med den här
laddaren kan du
ladda batteriet när
du är på resande
fot.

05

v Stereoheadset

06

v Kontroll: Svara- och Avsluta-knapp,

07

musikspelarkontroll, volymkontroll,
Parkera-knapp och mikrofon.

08
09

Användarhandbok

10
Datakabel/CD
Du kan ansluta
telefonen till en
dator och överföra
data mellan dem.

SVENSKA
N O R S K
D A N S K
S U O M I

Tips! Använd alltid äkta LG-tillbehör.
Tips! Om du inte gör det kan garantin upphöra
att gälla.
Tips! Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika
regioner. Om du vill ha mer information kontaktar
du det regionala serviceföretaget eller en
representant .

Tillbehör
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Nättjänster

Tekniska data

Den trådlösa telefonen som beskrivs i den här
användarhandboken är godkänd för användning i
näten GSM, DCS 1800, PCS1900 och WCDMA.

Allmänt

Ett antal funktioner som ingår i den här
guiden kallas gemensamt för nättjänster. De
är specialtjänster som du skaffar från den
trådlösa nätoperatören. Innan du kan nyttja
någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten
hos nätoperatören, som också tillhandahåller
instruktioner för den.

Produktnamn: KF600
System: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Temperaturgränser
Högsta: + 55 °C (urladdning)
+ 45 °C (laddning)
Lägsta: - 10 °C

Nättjänster
58
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Säkerhet
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt
eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Närmare
information finns i denna användarhandbok.
VARNING!
• Mobiltelefoner måste alltid vara avstängda i
flygplan.

VARNING!
• Stäng av telefonen i alla områden där det krävs.
Du bör till exempel inte använda telefonen på
sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk
utrustning.

• Håll inte telefonen i handen när du kör bil.

• Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla
mobilnät. Undvik därför situationer där du endast
har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal.

• Använd inte telefonen i närheten av bensinstationer,
bränsledepåer, kemiska fabriker eller sprängplatser.

• Använd bara originaltillbehör, annars kan telefonen
ta skada.

• För säkerhets skull bör du ENDAST använda
rekommenderade ORIGINAL-batterier och -laddare.

• All utrustning som sänder ut radiovågor kan störa
annan elektronik i närheten. Mindre störningar
kan märkas på tv, radio, datorer och liknande
utrustning.

• Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas.
Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga
skador på telefonen.
• Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll
för små barn. De smådelar som finns på telefonen
kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk
för barn.

• Batterier ska omhändertas i enlighet med gällande
lagar och regler.
• Ta inte isär telefonen eller batteriet.
• Risk för explosion om batteriet ersätts med ett
batteri av felaktig typ.

Säkerhet
60
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt
eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Närmare
information finns i denna användarhandbok.

Exponering för radiovågor

F600_Sweden_0125.indd 61

som har antagit SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1.6 W/kg
per ett (1) gram vävnad (till exempel USA,
Canada, Australien och Taiwan).

Skötsel och underhåll av produkten

01
02
03
04

VARNING!
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som
är godkända för att användas med just denna
telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd
och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och
förfarandet kan också vara farligt.

05
06
07

v Ta

08

v Använd inte telefonen i närheten av elektriska

09

inte isär telefonen. Låt en utbildad
tekniker utföra nödvändiga reparationer.

apparater som tv-apparater, radioapparater
eller datorer.
v Håll telefonen borta från värmekällor som
element och spis.
v Placera aldrig telefonen i mikrovågsugnen
eftersom batteriet riskerar att explodera.
v Tappa den inte i marken.
v Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
v Telefonens yta kan ta skada om du klär in
den i plast.
v Använd inga starka kemikalier (alkohol,
bensen, thinner, osv.) eller rengöringsmedel
när du rengör telefonen. Det kan medföra
brandrisk.

10
Riktlinjer för säker och effektiv användning

Information om radiovågor and Specific
Absorption Rate (SAR)
Telefonmodellen KF600 är utformad så att den
uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga
om exponering för radiovågor. Föreskrifterna
grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som
innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att
de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och
hälsa, säkerhet under användning.
v I riktlinjerna för exponering för radiovågor
används en mätenhet som kallas Specific
Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester
utförs med standardiserade metoder där
telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används.
v Vissa skillnader kan föreligga mellan olika
LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla
utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer
för exponering för radiovågor.
v Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av
Internationella kommissionen för skydd mot
icke-joniserande strålning (ICNIRP) är 2 W/kg i
genomsnitt för tio (10) gram vävnad.
v Det högsta SAR-värde för den här
telefonmodellen som har uppmätts av DASY4
för användning vid örat är 0.471 W/kg (10 g)
och när den bärs mot kroppen 0.743 W/kg
(10 g).

v SAR-uppgifter för boende i länder/regioner

61

2008.1.26 4:2:11 PM

Riktlinjer för säker och effektiv användning
v Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora

v Använd handsfree-utrustning om sådan finns.

mängder damm.
v Förvara inte telefonen nära kreditkort eller
biljetter. Informationen på magnetremsan kan
skadas.
v Peka inte på skärmen med vassa föremål
eftersom det kan skada telefonen.
v Håll telefonen borta från vätska och fukt.
v Var försiktig när du använder tillbehör, t.e.x
hörlurar och headset. Se till att sladdarna inte
är i vägen och rör inte vid antennen i onödan.
v Dra ur datakabeln innan du sätter på telefonen.

v Stanna vid vägkanten innan du ringer

Elektroniska enheter

Riktlinjer för säker och effektiv användning
62

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan
påverka funktionsdugligheten.
v Använd inte telefonen i närheten av medicinsk
utrustning utan att först ha begärt tillstånd.
Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker,
dvs. i bröstfickan.
v Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.
v Mindre störningar kan märkas på tv, radio,
datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller i de områden
du befinner dig i.
v Håll inte i telefonen medan du kör.
v Ägna all uppmärksamhet på körningen.

upp eller svarar om det är möjligt enligt
körförhållandena.
v Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa
elektroniska system i fordonet som bilstereo
och säkerhetsutrustning.
v Om fordonet är utrustat med airbag får ingen
monterad eller sladdlös telefonutrustning vara
i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga
skador på grund av funktionsfel.
Om du lyssnar på musik när du är ute och går är
det viktigt att volymen inte är för hög så att du
hör vad som händer i din omgivning. Det här är
särskilt viktigt när du går över en gata.

Var försiktig så att du inte skadar
hörseln

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för
höga ljud under långa tidsperioder. Därför
rekommenderar vi att du inte stänger av eller
på mobilen nära örat. Vi rekommenderar även
att musik och samtalsvolymer är inställda på en
rimlig nivå.

Sprängningsområde.

Använd inte telefonen i områden där sprängning
sker. Följ restriktioner, förordningar och
bestämmelser.

LG KF600 | Användarhandbok
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Batteriinformation och skötsel

v Använd inte telefonen vid bensinstationer.

v Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du

Använd den inte i närheten av bränsle eller
kemikalier.
v Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller
sprängämnen på samma ställe i bilen där du
förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

laddar upp det. Till skillnad från andra batterier
har det här ingen minneseffekt som kan
försämra batteriets prestanda.
v Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:
s laddare är konstruerade för att maximera
batteriets livslängd.
v Ta inte isär eller kortslut batteriet.
v Håll batteriets poler rena.
v Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på
godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera
hundra gånger innan det behöver bytas ut.
v Ladda batteriet om det inte har använts under
en längre tid. Det ger bättre prestanda.
v Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus.
Använd den inte heller i fuktiga miljöer som
badrum.
v Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer.
Det kan försämra batteriets prestanda.
v Risk för explosion om batteriet ersätts med ett
batteri av felaktig typ.
v Kassera förbrukade batterier i enlighet med
tillverkarens instruktioner.

I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.
v Stäng av telefonen före ombordstigning på
flygplan.
v Använd den inte heller medan planet står stilla
utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom
räckhåll för små barn. De smådelar som finns
på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en
kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla
mobilnät. Undvik därför situationer där du endast
har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal.
Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.
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Brandfarliga ångor
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Noe av innholdet i denne håndboken
kan være annerledes enn telefonen,
avhengig av hva slags programvare du
har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

Brukerhåndbok for KF600
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Gratulerer med kjøpet av den avanserte og
kompakte mobiltelefonen KF600, som er
designet for å fungere med det nyeste innen
digital mobilkommunikasjonsteknologi.

Kaste det gamle utstyret
1	Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et
produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2	Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3	Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre
mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4 H
 vis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av
gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
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Bli kjent med telefonen
Avslutt- / av/på-tast
Avslutter samtaler og
avviser anrop.
Slår telefonen på/av.
Trykk én gang for å gå
tilbake til
standby-skjermen.

Kontakt for lader, kabel,
håndfri
Volum

Tøm-tast
Sletter ett tegn for hvert
trykk. Bruk denne tasten
for å gå tilbake til forrige
skjerm.
Hovedskjerm
InteractPad™
Anropstast
Brukes til å ringe opp et
telefonnummer og svare
på innkommende anrop.
MP3-spiller

Utløserknapp

Oppsett
8
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Blits
Batterideksel

SIM-kort
Spor for minnekort
Batteri

Oppsett

F600 Open_Norway_0125.indd 9

Kameralinse
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Sette inn SIM-kortet og batteriet

1 Ta av batteridekselet
Skyv batteridekselet nedover og bort fra
telefonen.

2 Ta ut batteriet
Løsne den nederste enden av batteriet, og ta
batteriet forsiktig ut av batterirommet.

ADVARSEL
Du må ikke bruke neglene når du tar ut batteriet.
ADVARSEL
Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, da
dette kan skade telefonen.

Oppsett

5 Sette på batteridekselet
Skyv batteridekselet oppover telefonen til det
klikker på plass.

10
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3 Sette inn SIM-kortet
Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass
på at det gylne kontaktområdet på kortet
peker ned.
Når du skal ta ut SIM-kortet, drar du det
forsiktig i motsatt retning.

6 Lade opp telefonen
Åpne dekselet over laderkontakten på siden av
KF600-telefonen. Koble til laderen, og koble
laderen til et strømuttak. KF600 må lades opp
til det vises en melding på skjermen om at
telefonen er ferdig ladet.

Oppsett

F600 Open_Norway_0125.indd 11

4 Sette inn batteriet
Skyv først den øverste delen av batteriet inn i
den øverste delen av batterirommet. Kontroller
at batterikontaktene ligger mot terminalene
på telefonen. Skyv den nederste delen av
batteriet på plass.
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Minnekort
Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens
lagringskapasitet. KF600 støtter minnekort på
opptil 2 GB.
1 Fjern batteridekselet og batteriet slik det

forklares ovenfor.
2 Sett inn minnekortet. Skyv minnekortet inn i

sporet øverst til det klikker på plass. Pass på
at det gylne kontaktområdet på kortet peker
opp.

1 På standby-skjermen trykker du på

velger

og

.

2 Velg Minnebehandling og deretter

Eksternt minne.

3 Trykk på Formater og oppgi passordet.

Standardpassordet er 0000. Kortet formateres
og er deretter klart til bruk.
4 Hvis du vil vise de nye formaterte mappene

på KF600, trykker du på
og velger
.
Velg Eksternt minne. Det vises fem mapper:
Bilder, Lyder, Videoer, Dokumenter og Andre.
Du finner mer informasjon om å bruke minnekort
på side 39.
ADVARSEL
Når du formaterer minnekortet, blir alt innholdet
slettet. Hvis du ikke vil miste dataene du har
på minnekortet, må du ta en sikkerhetskopi før
formateringen.

3 Sett batteridekselet på plass slik det forklares

ovenfor.

Formatere minnekortet

Hvis minnekortet allerede er formatert, kan
du begynne å bruke det. Hvis kortet ikke er
formatert, må du formatere det før bruk.

Overføre kontakter

Slik overfører du kontaktene fra SIM-kortet til
telefonen:
1 På standby-skjermen trykker du på

velger

og

.

2 Velg Kopier alle.
3 Velg Telefon til SIM og deretter Behold

original eller Slett original.

4 Trykk på Ja for å bekrefte.

Oppsett
12
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Menyoversikt
ANROPSLOGGER
1 Alle anrop
2 Tapte anrop
3 Oppringte numre
4 Mottatte anrop
5 Samtalevarighet
6 Samtalekostnader
7 Datainformasjon

VERKTØY
1 Klokkealarm
2 Kalender
3 Kalkulator
4 Notat
5 Stoppeklokke
6 Enhetskonvertering
7 Verdensklokke
8 SIM-tjenester

MULTIMEDIA
1 MP3-spiller
2 Kamera
3 Videokamera
4 FM-radio
5 Taleopptaker

MELDINGER
1 Ny melding
2 Innboks
3 Postkasse
4 Utkast
5 Utboks
6 Sendte elementer
7 Lytt til talepost
8 Infomelding
9 Maler
0 Innstillinger

MINE TING
1 Bilder
2 Lyder
3 Videoer
4 Dokumenter
5 Andre
6 Spill og programmer
7 Eksternt minne

PROFILER
1 Generelt
2 Lydløs
3 Bare vibrer
4 Utendørs
5 Headset

KONTAKTER
1 Søk
2 Ny kontakt
3 Hurtigvalg
4 Grupper
5 Kopier alle
6 Slett alle
7 Innstillinger
8 Informasjon

INNSTILLINGER
1 Dato og tid
2 Språk
3 Skjerm
4 Tilkobling
5 Samtale
6 Sikkerhet
7 Flight Mode
8 Strømsparing
9 Nullstill
0 Minnebehandling
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Oppsett

NETTLESER
1 Hjem
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Standby-skjermen
Når KF600 ikke er i bruk, vises telefonens
standby-skjerm. Herfra har du tilgang til
menyalternativene, du kan foreta et raskt anrop
eller endre profil, og du kan gjøre mye annet.
KF600 har to skjermer: en InteractPad™ og en
hovedskjerm. Du kan styre hva som vises på
hovedskjermen, ved hjelp av den lille InteractPad
nedenfor.

Tips for InteractPad

Standby-skjermen
14

Standby-skjermen er også et godt utgangspunkt
for å gjøre deg kjent med InteractPad.
Hvis du vil velge et element, berører du ikonet
på InteractPad. KF600 vibrerer lett når den
registrerer at du har berørt et alternativ.
v 
Det er ikke nødvendig å trykke hardt,
InteractPad er følsom nok til å registrere en
lett men fast berøring.
vB
 erør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass
på at du ikke berører tastene rundt.
vN
 år skjermen ikke lyser, kan du trykke på
kameratasten på telefonens høyre side for å
aktivere standby-skjermen.
vU
 nngå å dekke til telefonen med en bæreveske
eller lignende, da InteractPad ikke fungerer
hvis den er dekket av noe materiale.
vN
 år du åpner en meny, viser InteractPad
en fireveispil for navigering. Du kan enten
berøre en av pilene for å bevege deg gjennom
en meny ett element om gangen, eller dra
fingeren over InteractPad i den retningen du
vil navigere.

s standby-skjerm

s InteractPad™

LG KF600 | Brukerhåndbok
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Hovedmenyen
Hurtigtaster
Med hurtigtastene får du enkelt tilgang til de
mest brukte funksjonene med ett trykk.
Trykk for å åpne hovedmenyen.
Trykk for å opprette og sende en
tekstmelding. Se side 30 for å få mer
informasjon.
Trykk for å åpne adresseboken.
Kontaktene vises i en alfabetisk liste.
Du kan også opprette nye kontakter
og redigere de som allerede finnes.
Se side 59 for å få mer informasjon.

Hovedmenyen har ni menyalternativer. Slik åpner
du menyen:
1	Trykk på

.

2	Hovedmenyen åpnes på hovedskjermen.

InteractPad viser piler i fire retninger.
3	Berør pilene hvis du vil bevege deg rundt

hovedmenyen ett ikon om gangen.
4	Når det ønskede alternativet er uthevet,

trykker du på OK for å åpne denne menyen.

Meldinger
Anropslogger

Trykk for å stille inn alarmfunksjonen.

Trykk for å velge en lydprofil for
telefonen.

Kontakter

Multimedia
Mine ting

T rykk for å lukke hurtigtastene og
låse InteractPad. Trykk én gang på
kameratasten for å låse opp.

Standby-skjermen
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Standby-skjermen
Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon
om blant annet signalstyrke, nye meldinger,
batterikapasitet og Bluetooth-status.
Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av
ikonene som kan vises i statusfeltet.
Ikon

Ikon

Beskrivelse
Generelt-profil i bruk
Utendørs-profil i bruk

Beskrivelse

Lydløs-profil i bruk

S ignalstyrke for nettverk (antall
søyler vil variere)

Headset-profil i bruk

Ingen nettverkssignaler

Anrop viderekobles

Gjenværende batterikapasitet

GPRS tilgjengelig

Tomt batteri

EDGE tilgjengelig

Ny MSG

Roaming

Ny talemelding

Flight Mode er valgt

Meldingsinnboksen er full

Bluetooth

Alarm er angitt

Standby-skjermen
16

Profil for vibrerende varsling i bruk
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Nettleser
Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless
Application Protocol), for eksempel banktjenester,
nyheter, værmeldinger og flyinformasjon. Disse
tjenestene er spesielt utviklet for mobiltelefoner,
og de forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.
Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester,
priser og takster hos den nettverksoperatøren og/
eller tjenesteleverandøren som du velger å bruke.
Tjenesteleverandørene gir deg også instruksjoner
om hvordan du bruker tjenestene.
Så snart du er koblet til, vises startsiden.
Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren.
Du kan når som helst trykke på (e)-tasten
for å lukke nettleseren. Telefonen går tilbake til
menyen som vises når telefonen er uvirksom.

Slik bruker du telefontastene
Når du surfer på Internett, fungerer telefontastene
annerledes enn de gjør i telefonmodus.

Navigere med WAP-leseren
Du kan surfe på Internett ved hjelp av
telefontastene eller WAP-lesermenyen.

Slik bruker du WAP-lesermenyen
Ulike menyalternativer er tilgjengelige når du
surfer på mobilweben.

Beskrivelse

u
d

Bla en linje ned i
innholdsområdet.

c

Gå tilbake til foregående side.

O

Velg alternativer og bekreft
handlinger.

02
03
04
05
06

TIPS WAP-lesermenyene kan variere avhengig av
hvilken versjon av nettleseren du har.

07
08
09
10

Nettleser

F600 Open_Norway_0125.indd 17

Tast

01

17

2008.1.26 3:20:5 PM

Nettleser
Hjem

meny 1.1

Kobler til startsiden. Startsiden er definert i
den aktive profilen. Hvis den ikke er definert
i den aktive profilen, er den definert av
tjenesteleverandøren.

Yahoo! Go

Menu 1.2

Du kan bruke Internett-tjenester for mobil fra
Yahoo.
v OneSearch: Du kan søke etter raske svar.
v E-post: Viser e-postkontoen din.
vV
 ær: Viser vær og værmelding for ulike steder
over hele verden. Du kan vise en oversikt over
været i byene du har lagret. Velg Åpne for å
vise en detaljert værmelding for flere byer.
v Lokalt og kart: Du kan søke etter lokale
adresser, restauranter, barer, hoteller med mer.
v Innholdslesere: Viser et utvalg av ulikt
innhold: nyheter, økonomi, underholdning
og sport.
v Kalender og adressebok: Du kan vise
avtalene dine og alle kontaktdetaljer mens du
er på farten. Avtaler og hendelser i kalenderen
inkluderes også i I dag-visningen.
v Flickr: Med Flickr-verktøyet kan du dele og
behandle bildene dine mens du er på farten.
Registrerte Flickr-brukere kan vise alle bilder
fra Flickr og egne kontakter.

TIP! Yahoo! Go er ikke tilgjengelig i alle land, fordi
nødvendige nettverkstjenester mangler.

Bokmerker

meny 1.3

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser
til favorittwebsider, slik at det er enkelt å åpne
dem senere.
Slik lager du et bokmerke
1 Trykk på venstre valgtast Alternativer.
2 Velg Legg til ny, og trykk på OK.
3	Når du har angitt ønsket URL-adresse og

tittel, trykker du på OK. Når du har valgt et
ønsket bokmerke, blir følgende alternativer
tilgjengelige:
v Nytt bokmerke: Velg dette alternativet for å
opprette et nytt bokmerke.
vN
 y mappe: Velg dette alternativet for å
opprette en ny mappe.
vK
 opier: Kopier til mappen
v Send URL via: Send det valgte bokmerket via
SMS, MMS eller e-post.

Oppgi adresse

meny 1.4

Du kan koble direkte til det webområdet du
ønsker. Når du har angitt en bestemt URLadresse, trykker du på OK.

Nettleser
18
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Historikk

meny 1.5

Denne menyen viser de siste sidene du har vært
inne på.

Lagrede sider

meny 1.6

Telefonen kan lagre siden på skjermen som en
frakoblet fil. Opptil 30 sider kan lagres.
TIP! Total kapasitet er opptil 500 kB.

Nettleserinnstillinger

meny 1.7

Du kan angi profil, cache og sikkerhet som er
relatert til Internett-tjenesten.

Nettverksprofiler (meny 1.7.1)

F600 Open_Norway_0125.indd 19

vN
 ormal: Viser all informasjonen på vanlig

01

vO
 ptimalisert: Viser all informasjonen

02

måte.

optimalisert.

03

Cache (meny 1.7.3)

04

Informasjonen eller tjenestene du har brukt,
lagres i cacheminnet på telefonen.

05

TIPS Cache er et bufferminne som brukes til å lagre
data midlertidig.

06
07

Cookies (meny 1.7.4)
Kontroller om det brukes en cookie eller ikke.

08

Sikkerhetssertifikater (meny 1.7.5)

09

Du kan se listen med personlige sertifikater som
har blitt lagret på telefonen.

10

Vis bilde (meny 1.7.6)
Velg om du vil vise bilde/avatar eller ikke.

JavaScript (meny 1.7.7)
Du kan slå JavaScript på eller av.

Nettleser

En profil er nettverksinformasjonen som brukes til
å koble til Internett.
Standardprofilene for enkelte operatører er
lagret i telefonminnet. Det er ikke mulig å gi
standardprofilene nytt navn.
Hver profil har følgende undermenyer:
Aktiver
Aktiverer den valgte profilen.
Vis
Du kan vise den valgte profilen.
vR
 ediger: Du kan redigere den valgte profilen.
vN
 y profil: Du kan legge til en ny profil.
vS
 lett: Sletter den valgte profilen fra listen.
vT
 ilbakestill alle: Tilbakestiller alle profiler.

Gjengivelsesmodus (meny 1.7.2)

19
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Nettleser
Minne i bruk (meny 1.7.8)
vT
 elefon: Viser hvor mye telefonminne som er i

bruk, og hvor mye som er ledig.

vE
 kstern: Viser hvor mye eksternt minne som

er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Yahoo-innstillinger

meny 1.8

Du kan vise informasjon om WAP-leserversjonen.

Informasjon

Menu 1.9

Du kan angi nettverksprofilene for Yahoo! Go og
Java-programmer.

Nettleser
20
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Anropslogger
Du kan bare kontrollere loggen over alle tapte,
mottatte og utgående anrop hvis nettverket
støtter CLI (Calling Line Identification) i
tjenesteområdet.
Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises
sammen med datoen og tidspunktet for
samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

Alle anrop

meny 2.1

Du kan vise alle listene over utgående og
innkommende anrop.

Tapte anrop

meny 2.2

Med dette alternativet kan du vise de 50 siste
ubesvarte anropene. Du kan også
v vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe
det eller lagre det i adresseboken
v s krive inn et nytt navn for nummeret og lagre
begge deler i adresseboken
v s ende en melding med dette nummeret
v s lette anropet fra listen

Oppringte numre

meny 2.3

F600 Open_Norway_0125.indd 21

meny 2.4

Med dette alternativet kan du vise de 50 siste
mottatte anropene. Du kan også
v v ise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe
det eller lagre det i adresseboken
v s krive inn et nytt navn for nummeret og lagre
begge deler i adresseboken
v s ende en melding til dette nummeret
v s lette anropet fra listen

01

Samtalevarighet

06

meny 2.5

Lar deg vise varigheten av mottatte og utgående
samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene.
Følgende tidtakere er tilgjengelige:
vS
 iste anrop: Viser varigheten av den siste
samtalen.
vA
 lle anrop: Viser samlet varighet av alle
utgående og innkommende samtaler siden
tidtakeren ble nullstilt sist.
vO
 ppringte numre: Viser varigheten av
utgående samtaler.
vM
 ottatte anrop: Viser varigheten av
innkommende samtaler.

Samtalekostnader

02
03
04
05

07
08
09
10

meny 2.6

Lar deg kontrollere kostnadene for den siste
samtalen, alle samtaler, gjenværende samtaler
og tilbakestille kostnaden. Hvis du vil tilbakestille
kostnaden, må du angi PIN2-koden.

Anropslogger

Med dette alternativet kan du vise de siste 50
oppringte numrene. Du kan også
v v ise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe
det eller lagre det i adresseboken
v s krive inn et nytt navn for nummeret og lagre
begge deler i adresseboken
v s ende en melding til dette nummeret
v s lette anropet fra listen

Mottatte anrop

21
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Anropslogger
Datainformasjon

meny 2.7

Med alternativet GPRS-informasjon kan du
kontrollere hvor mye data som er overført over
nettverket.
Du kan også vise hvor lang tid du har vært
tilkoblet.

Anropslogger
22
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Verktøy
Klokkealarm

meny 3.1

Du kan angi et utløpstidspunkt for klokkealarmen.
1	Velg På, og angi ønsket alarmtidspunkt.
2	Velg repetisjonsperiode: Én gang, daglig,

Man–fre, Man–lør eller Lør–søn.
3	Bla nedover, og velg et av disse alternativene

for alarmen: Følg profil, Ring alltid eller Vibrer
alltid.
4	Bla nedover for å velge alarmlyd.

Hvis du vil velge en ny lyd, trykker du på Søk.
5	Bla nedover, og gi alarmen et navn eller

behold navnet som er foreslått.
6 Trykk på Lagre.

01

2	Trykk på Ny, og angi klokkeslettet da

02

hendelsen skal begynne. Bla nedover ved
hjelp av pilene på InteractPad, og angi sluttid
for hendelsen.

03
04

3	Bla videre nedover, og velg om du vil angi en

Alarm for hendelsen. Bla mot venstre eller
høyre for å se de tilgjengelige alternativene.
Du kan angi at alarmen skal gå av enten når
hendelsen begynner, eller et bestemt tidsrom
før den begynner, slik at du blir minnet på den
på forhånd.

TIPS Selv om telefonen er slått av, spilles alarmen av
på det tidspunktet du har angitt.
Hvis du trykker på Slumre, slås alarmen på igjen etter
5 minutters pause. Hvis du trykker på Avslutt, vises
meldingen Slå på telefonen.
meny 3.2

Legge til en hendelse i kalenderen

05
06
07

4 	Bla nedover, og angi et Emne for hendelsen.

08

5 	Bla nedover igjen for å velge om det skal

09

Skriv bokstaver og tall ved hjelp av tastaturet.

TIPS Du kan angi inntil 5 alarmer.

Kalender

TIPS Når en hendelse først er lagret i kalenderen, må
du først trykke på
og deretter velge Gå til dato
for å angi datoen for hendelsen.

være en engangshendelse, eller om den
skal gjentas Daglig, Årlig, Ukentlig eller
Månedlig. Hvis hendelsen skal gjentas,
kan du også bla nedover for å angi en
Utløpsdato som bestemmer hvor lenge den
skal gjentas.

10

6	Trykk på Lagre, så lagres hendelsen i

kalenderen. De dagene det er lagret hendelser
for, markeres av en trekantet markør.

(meny 3.2.1)

1	Velg datoen for hendelsen du vil legge til. Du
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Verktøy

kan velge dato enten ved å bla frem til den
ved hjelp av pilene på InteractPad eller ved å
trykke på
og skrive inn datoen manuelt.
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Verktøy
Redigere en kalenderhendelse

1	Skriv inn tallene ved å trykke på talltastene.

(meny 3.2.2)

2	Du velger tegn ved hjelp av

1	Hvis du vil vise en liste over alle hendelsene,

trykker du på
og velger Alle avtaler.
Bla til hendelsen du vil redigere, og trykk på
Vis. Du kan også velge dagen for hendelsen i
kalenderen og trykke på Vis.

2	Trykk på Rediger, og bla til den

informasjonen du vil endre. Gjør de ønskede
endringene, og trykk på Lagre for å lagre den
redigerte hendelsen.

TIPS Du kan slette en hendelse fra kalenderen ved å
velge å vise hendelsen og deretter trykke på Slett.

Dele en kalenderhendelse (meny 3.2.3)
1	Velg hendelsen du vil dele, og trykk på

4	Trykk på = for å vise resultatet.
5	Hvis du vil foreta mer avanserte utregninger,

trykker du på

for å velge en funksjon.

6	Trykk på AC hvis du vil tømme skjermen og

starte en ny utregning.

Notat

meny 3.4

1	Velg notatet ved å trykke på Vis.
2	Hvis oppføringen er tom, trykker du på Ny.
3	Skriv inn notatet, og trykk på Lagre.

.

2	Velg Send via og deretter enten

Tekstmelding, MMS, Bluetooth eller
E-post.

Kalkulator

berøringstastaturet.
3	Deretter skriver du inn tallene.

Stoppeklokke

meny 3.5

1	Trykk på Start for å ta tiden, og ta rundetiden

ved å trykke på Runde.

meny 3.3

Kalkulatoren har de grunnleggende regneartene,
slik at du kan legge sammen, trekke fra, gange
og dele.
I tillegg kan du bruke disse avanserte
funksjonene: +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, deg
og rad.

2	Trykk på Stopp for å sjekke rundetiden.
3	Trykk på Nullstill for å tilbakestille til

standard.

4	Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra

den tiden der du stoppet den, trykker du på
Fortsett. Hvis du vil begynne på nytt, trykker
du på Nullstill.

Verktøy
24
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Enhetskonvertering

meny 3.6

Med denne funksjonen kan du konvertere mål i
en rekke enheter til ønsket enhet. Funksjonen har
7 typer måleenheter: Valuta, Areal, Lengde, Vekt,
Temperatur, Volum og Hastighet.
1	Du kan velge en av enhetstypene ved å trykke

på OK.

2	Velg enheten du vil konvertere ved å trykke på

u, d. Det går ikke an å bruke tegnet “–”
i enhetskonverteringen.

3	Velg standardverdi ved hjelp av l, r.

Verdensklokke

meny 3.7

Du kan kontrollere det gjeldende klokkeslettet for
Greenwich Mean Time (GMT) og klokkeslettet i
store byer over hele verden ved hjelp av tastene
, l, r, u, d og
På skjermen vises bynavnet og gjeldende dato
og klokkeslett.

SIM-tjenester

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

meny 3.8

Denne menyen er avhengig av SIM- og
nettverkstjenester

Verktøy
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Multimedia
MP3-spiller

meny 4.1

LG KF600 har en innebygd MP3-spiller som gir
deg muligheten til å spille favorittmusikken din.
vA
 lle sanger: Inneholder alle sangene du har
lagret på telefonen.
vM
 in spilleliste: Inneholder alle spillelister
du har opprettet, i tillegg til On-the-go-liste,
Siste sanger og Favorittsanger.
v I nnstillinger: Med denne funksjonen kan du
endre musikkinnstillingene.

Spille av musikk
1 Velg MP3-spiller.
2	Velg Alle sanger og deretter sangen du vil

spille av. Trykk på

.

3	Trykk på

for å sette sangen på pause.

4	Trykk på

for å gå til neste sang.

5	Trykk på

for å gå til forrige sang.

6	Trykk på MP3-sidetastenC for å skjule

musikkavspillingsskjermen, slik at du kan
bruke telefonen som normalt mens musikken
fortsetter å spille.
7	Trykk på

for å stoppe musikken og gå
tilbake til musikkmenyen.

Alternativer under avspilling av musikk

Trykk på
og velg blant:
vV
 is spilleliste: Vis spillelisten du lytter til.
vA
 ngi som ringetone: Du kan angi MP3-filen
som spilles av nå, som ringetone.
v I nnstillinger: Du kan endre Equalizer eller
Avspillingsmodus, eller du kan velge Angi
tilfeldig hvis du vil spille musikk i tilfeldig
rekkefølge.
TIPS Hvis du vil justere volumet når du lytter
til musikk, bruker du volumtastene på siden av
telefonen.

Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et
utvalg av sanger fra mappen Alle sanger.
1 Velg MP3-spiller og deretter Min spilleliste.
2	Trykk på Ny, skriv inn et navn på spillelisten,

og trykk på Lagre.

3	Mappen Alle sanger vises. Velg alle sangene

du vil ta med i spillelisten ved å bla til dem og
trykke på
. Det vises et merke ved siden
av navnene deres. Hvis du ved et uhell velger
en sang du ikke vil ha med, velger du den og
trykker på
igjen for å fjerne merket.

4	Trykk på Lagre for å lagre spillelisten.

Spille av en spilleliste
Multimedia

1	Trykk på MP3-spiller og deretter Min

26

spilleliste.

2	Velg den spillelisten du vil spille av, trykk på

Vis og deretter på

.
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Kamera

Redigere en spilleliste

Iblant kan det være du vil legge til nye sanger
eller slette sanger fra spillelisten.
Det kan også være at du vil organisere
spillelistene dine, og da kan du velge å redigere
spillelistene.
1	Velg MP3-spiller og deretter Min

TIPS Når du bruker kameraet, øker strømforbruket.
Hvis ikonet
vises, er batterinivået lavt og
batteriet bør lades opp.

spilleliste.

2	Bla til spillelisten du vil redigere, trykk på Vis

og deretter på

. Velg blant:

vS
 pill: Spill av spillelisten.
vL
 egg til: Med dette alternativet kan du legge

til eller slette sanger fra spillelisten.
v 
Fjern: Slett en sang fra spillelisten. Trykk på
Ja for å bekrefte.
v 
Flytt opp / Flytt ned: Flytt sangene
oppover eller nedover listen for å endre
avspillingsrekkefølge.
v 
Slett flere: Slett sanger fra spillelisten.
v 
Fjern alle: Slett alle sangene fra spillelisten.
v 
Informasjon: Vis informasjon om spillelisten.

Slette en spilleliste
1	Velg MP3-spiller og deretter Min

spilleliste.

2	Bla til spillelisten du vil slette, og trykk på
3 Velg Slett, og trykk på Ja for å bekrefte.

.

01
02
03
04

• Ta et bilde
Hold nede kameraets C-knapp. Kameraet
er klart til bruk, og hvis du vil, kan du rotere
skjermen til en horisontal stilling.
– Du tar klare bilder ved å trykke på kameraets
C-knapp mens du holder kameraet stille.
– Juster avstanden til motivet du vil ta bilde av
(minst 50 cm).
– Vær forsiktig, kameraet er følsomt for støt. Bruk
en myk klut til å rengjøre kameralinsen.
– Ikke demonter eller modifiser kameraet.
Det kan føre til brann eller at kameraet ikke
fungerer som det skal.
– Autofokusfunksjonen er aktivert når du tar et
bilde. Trykk kameraets C-knapp halvveis ned
for å fokusere.

05
06
07
08
09
10

Trykk på
for å angi ulike innstillinger.
Du kan bevege deg rundt ved å trykke på
lrud.
TIPS Du kan justere zoomnivået ved hjelp av UD.

Multimedia
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meny 4.2

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul
til å ta bilder eller ta opp video. I tillegg kan
du sende bilder til andre og velge bilder som
bakgrunn.
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vG
 å til [

]: Velg om du vil vise bildene
i albumet eller bytte til modus for
videokamera.
vF
 otomodus [
]: Med dette alternativet
kan du velge fotomodus: Auto, Portrett,
Landskap, Sport eller Natt.
vO
 ppløsning [
]: Med dette alternativet
kan du velge bildestørrelse. (2048 x 1536),
(1600 x 1200), (1280 x 960), (640 x 480).
Seriefoto er bare mulig med en oppløsning på
enten 320 x 240 eller 640 x 480 piksler.
vK
 valitet [
]: Med dette alternativet
kan du velge bildekvalitet: Normal, Fin eller
Superfin.
vP
 ortrettforbedring [
]: Du kan bruke
funksjonen Portrettforbedring.
vB
 lits [
]: Du kan bruke blitsen når du tar
bilder i mørke omgivelser.
v Bildestabilisering[
]: Velg På for å ta
skarpere bilder.
vS
 elvutløser [
]: Med dette alternativet
kan du velge tidsforsinkelse for selvutløseren
(3, 5 eller 10 sekunder). Telefonen tar deretter
et bilde etter den angitte tiden.
vL
 agre i [
]: Du kan angi lagringssted
etter at du har tatt et bilde. (Ekstern/Telefon)
vS
 eriefoto [
]: Du kan ta en serie bilder
rett etter hverandre.

Multimedia
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v Autofokus [

]: Du kan slå Autofokus på
eller av. Du kan eventuelt velge Makro hvis du
vil ta ekstreme nærbilder. Hvis du forsøker å ta
et nærbilde, men fokusrammen forblir rød, kan
du bruke makromodus.
vF
 argeeffekt [
]: 4 innstillinger er
tilgjengelige. Av (normal/farge), Sepia, Mono
(svart-hvitt) eller Negativ.
vH
 vitbalanse [
]: Med dette alternativet
kan du endre innstilling basert på lyskilde.
Auto, Dagslys, Glødelampe, Skyet eller
Fluorescerende.
vL
 ukkertone [
]: Du kan angi hvilken lyd
som høres når du tar et bilde.
vT
 ilbakestill innstillinger [
]:
Med dette alternativet kan du tilbakestille
innstillingene.

Videokamera

meny 4.3

1	Velg videokameramenyen.
2	Innstillingsmenyen for videokameraet er den

samme som for fotokameraet, bortsett fra
følgende elementer:
vV
 ideomodus [
]: Du kan angi at en
videofil skal sendes via MMS eller Generelt.
vO
 ppløsning [
]: Du kan velge mellom
følgende oppløsninger: 320 x 240 og
176 x 144.
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FM-radio

meny 4.4

Taleopptaker

meny 4.5

 u kan søke etter radiostasjoner og høre på
D
radio.

Du kan ta opp et talenotat.

01

Ta opp

02

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du
strekke ut headset-ledningen, som fungerer som
FM-antenne.

1	Trykk på

1	Trykk på den tilhørende talltasten for å lagre

2	Hvis du vil stoppe eller gjenoppta opptaket,

den valgte radiokanalen på det tilhørende
nummeret.
2	Når du har stilt inn radiokanalene, kan du

lytte til de ulike kanalene ved å trykke på den
tilhørende talltasten (kort trykk).
3	Du kan åpne menyene nedenfor ved å trykke

på venstre valgtast l [Alternativer].

vR
 ediger frekvens: Du kan justere
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trykker du på venstre valgtast eller OK-tasten.
3	Hvis du vil avslutte opptaket, trykker du på

04
05
06

den høyre valgtasten Stopp.

Album

03

Du kan vise Lyder-mappen, der alle lydfilene som
er lagret i minnet, vises.

07
08
09
10

Multimedia

frekvensen og endre radiostasjon for den
valgte kanalen. Du kan endre frekvensen i
trinn på 0,1 MHz om gangen ved hjelp av
tastene l, r og talltastene.
vA
 utomatisk søk: Hvis du velger På for
Automatisk søk nå?, angis radiokanalen
automatisk. Hvis du velger Ja når du får
spørsmålet Lagre denne stasjonen?, lagres
den valgte frekvensen.
vL
 ytt via høyttaler: Velg dette alternativet
hvis du vil høre på radio via den innebygde
høyttaleren. Velg Lytt via headset i
[Alternativer] hvis du vil slå av høyttaleren.
vS
 tasjonsinformasjon: Velg på hvis du vil
vise informasjon om radiostasjonen.

for å starte opptaket. Når
opptaket har startet, vises meldingen Tar opp
og tidtakeren.
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Meldinger
Ny melding

meny 5.1

Denne menyen har funksjoner for tekst-, MMS-,
e-post- og Bluetooth-meldinger.

Tekst (meny 5.1.1)
Du kan skrive og redigere tekstmeldinger.
1 Velg Tekst hvis du vil skrive en ny

tekstmelding.
2 Bruk T9 for å gjøre det enklere å skrive

tekstmeldinger.
3 Trykk på knappene for å legge til følgende:

Meldinger
30

Sett inn
– Symbol: Du kan sette inn spesialtegn.
– Bilde: Du kan sette inn standardgrafikk eller
grafikk for korte meldinger fra Mine bilder.
– Lyd: Du kan sette inn lyder for korte
meldinger.
– Standardbilder: Du kan sette inn lagrede
animasjoner.
– Standardlyder: Du kan sette inn lagrede
lyder.
– Tekstmal: Du kan bruke tekstmaler som
allerede er angitt i telefonen.
– Navn og nummer: Du kan legge til
telefonnumre eller e-postadresser i
adresseboken.
– Mitt visittkort: Du kan legge ved visittkortet
ditt i meldingen.
v Lagre i Utkast: Lagrer meldinger i Utkast.

v T9-språk: Velg språket for T9-

innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere
T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
vT
 9 legg til ord: Velg T9 legg til ord hvis du vil
legge til et nytt ord i ordlisten.
vH
 åndskrift: Velg dette alternativet for å slå
på håndskriftgjenkjenning, og start en ny
melding.
vF
 jern tekst: Du kan fjerne teksten når du
skriver tekstmeldinger.
vA
 vslutt: Du kan gå tilbake til
meldingsmenyen.
TIPS Tegnkoding: Velg Redusert støtte hvis du
vil endre tegn på to byte til én byte. (á, é, í, ó, ñ, ú,
endres til a, e, i, o, n, u)

Multimedia (meny 5.1.2)
Du kan skrive og redigere MMS-meldinger, og du
kan kontrollere meldingsstørrelsen.
1	Velg Multimedia hvis du vil skrive en ny

melding.
2	Du kan opprette en ny melding eller velge en

av MMS-malene som allerede er opprettet.
300 kB er maksimal filstørrelse for filer som skal
settes inn i MMS-meldinger.
1 Skriv inn mottakerens nummer.
2	Trykk på d hvis du vil legge til flere

mottakere.
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3 Du kan legge til telefonnumre fra

adresseboken.
4	Trykk på l [Alternativer], og trykk deretter på

Send når du har oppgitt numrene.
Sett inn
– Symbol: Du kan sette inn spesialtegn.
– Bilde: Du kan sette inn eksisterende bilder
eller grafikk for korte meldinger fra Mine
bilder.
– Lyd: Du kan sette inn eksisterende lyder eller
nye taleopptak for korte meldinger.
– Video: Du kan sette inn eksisterende videoer
eller nye videoer for korte meldinger.
– Symbol: Du kan sette inn ulike symboler.
– Tekstmal: Du kan bruke tekstmaler som
allerede er angitt i telefonen.
– Navn og nummer: Du kan legge til
telefonnumre eller e-postadresser i
adresseboken.
– Nytt lysbilde: Du kan velge om du vil sette
inn lysbildet før eller etter.
– Mer: Du kan sette inn kontakter, visittkort
eller planer.
vL
 agre: Du kan lagre multimediemeldinger i Til
utkast eller Som maler.
vR
 ediger emne: Endrer multimediemeldinger
etter ditt valg.
vF
 orh ndsvis: For se en forh ndsvisning av
MMS-en.

for lysbilder i MMS-meldinger.

01

v Fjern: Du kan fjerne innhold.
vT
 9-språk: Velg språket for T9-

innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere
T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
vT
 9 legg til ord: Velg T9 legg til ord hvis du vil
legge til et nytt ord i ordlisten.
vF
 jern tekst: Du kan fjerne teksten når du
skriver tekstmeldinger.
vH
 åndskrift: Velg dette alternativet for å slå
på håndskriftgjenkjenning, og start en ny
melding.
vA
 vslutt: Hvis du velger Avslutt mens
du skriver en melding, kan du avslutte
meldingsskrivingen og gå tilbake til
meldingsmenyen. Meldingen du har skrevet,
lagres ikke.
TIPS Hvis du velger et bilde med en stor filstørrelse
(for eksempel 200 kB) når du skriver en MMSmelding, vil det ta omtrent 10 sekunder å laste
det ned. Du kan ikke aktivere noen taster under
lastingen. Etter omtrent 10 sekunder bør du kunne
skrive meldingen.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
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vL
 ysbildevarighet: Du kan angi varigheten
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Meldinger
E-post (meny 5.1.3)
E-postkonto (meny 5.1.3.1)
Hvis du vil sende/motta e-post, må du først ha
konfigurert en e-postkonto.
1	Skriv inn emne og meldingstekst. Trykk på

for å legge ved bilder, video, lyd eller
andre filtyper.
Trykk på Send, og skriv deretter inn
mottakerens adresse.

vL
 agre i Utkast: Velg dette alternativet for å

lagre meldingen i Utkast.

vT
 9-språk: Velg språket for T9-

innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere
T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.

vT
 9 legg til ord: Velg T9 legg til ord hvis du vil

legge til et nytt ord i ordlisten.

2	

vF
 jern tekst: Du kan fjerne teksten når du

3 Trykk på Send for å sende e-posten.

vH
 åndskrift: Velg dette alternativet for å slå

4	Bruk fanene for å skrive inn mottakerens

adresse og skrive meldingen. Bruk Filer-fanen
for å legge ved bilder, videoer, lyder eller andre
filtyper.
5 Trykk på Send for å sende e-posten.

Tilgangspunkt (meny 5.1.3.2)
Angi navnet på tilgangspunktet.
Henteintervall (meny 5.1.3.3)
Velg hvor ofte KF600 skal sjekke om du har
mottatt ny e-post.
Signatur (meny 5.1.3.4)
Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere
denne funksjonen.

skriver meldinger.

på håndskriftgjenkjenning, og start en ny
melding.
vA
 vslutt: Hvis du velger dette alternativet
mens du skriver meldingen, kan du avslutte
meldingsskrivingen og gå tilbake til forrige
skjermbilde. Meldingen du har skrevet, lagres
ikke.
TIPS Du kan lagre opptil 100 meldinger totalt for alle
e-postkontoene. Det er plass til opptil 100 meldinger
i mappene Utkast, Utboks og Sendt. Hvis Innboksen
er full, vil du ikke motta noen meldinger.
TIPS Maksimal størrelse på en sendt melding er
300 kB med vedlegg, og maksimal størrelse på en
mottatt melding er 300 kB. Hvis du har mottatt en
melding med mer enn 5 vedlegg, mottar du bare 5 av
dem. Det kan hende at noen vedlegg vises feil.
TIPS Hvis du mottar en e-postmelding på over
300 kB, vil den ikke vises.

Meldinger
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Bluetooth-melding (meny 5.1.4)
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Innboks

meny 5.2

Du blir varslet når du har mottatt meldinger. De
blir lagret i innboksen.
Hvis Ikke plass til SIM-melding vises på telefonen,
er det bare nødvendig å slette SIM-meldingene
fra innboksen. Hvis Ikke plass til melding vises,
kan du frigjøre plass på alle lagringssteder ved å
slette meldinger, media og programmer.

* S IM-melding
SIM-meldinger er meldinger som noen ganger
lagres på SIM-kortet. Du kan flytte disse
meldingene til telefonen.
For varslede MMS-meldinger må du vente på
nedlasting og behandling av meldingen.
v Vis:

Du kan vise de mottatte meldingene.
vS
 lett: Du kan slette den gjeldende meldingen.
vS
 var: Du kan sende et svar til avsenderen.
vS
 var til alle: Du kan sende et svar til alle
mottakerne.
vV
 ideresend: Du kan videresende den valgte
meldingen til en annen mottaker.
vR
 ing tilbake: Du kan ringe tilbake til
avsenderen.
v I nformasjon: Vis informasjon om mottatte
meldinger, avsenders adresse, emne (bare
for MMS-meldinger), meldingsdato og klokkeslett, meldingstype og meldingsstørrelse.

du vil slette, kan du slette alle de merkede
meldingene.
vS
 lett alle leste: Du kan slette alle
meldingene du har lest.
vS
 lett alle: Du kan slette alle meldinger.

01

Postkasse

04

02
03

meny 5.3

Når du åpner denne menyen, kan du enten
koble til den eksterne postkassen din for å hente
nye e-postmeldinger, eller du kan vise tidligere
mottatte e-postmeldinger uten å logge deg på
e-postserveren.
Du kan sjekke Utkast og Utboks.

05
06
07
08
09
10

Meldinger
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 lett flere: Når du har merket meldingene
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Meldinger
Utkast

meny 5.4

Ved hjelp av denne menyen kan du
forhåndsinnstille MMS-meldinger som du
bruker ofte. Denne menyen viser listen over
forhåndsinnstilte MMS-meldinger.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
v Vis:

Du kan vise MMS-meldinger.
v Rediger:

Endrer den meldingen du velger.
v Slett:

Sletter den meldingen du velger.
v Informasjon:

Du kan vise informasjon om
den meldingen du velger.
v Slett

flere: Merk meldingene du vil slette,
trykk på OK, og dermed slettes de valgte
meldingene.
v Slett

alle: Sletter alle meldingene i mappen.

Utboks

Meldinger
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meny 5.5

På denne menyen kan du vise meldingen som
skal sendes, eller meldinger som ikke kunne
sendes.
Når du har sendt meldingen, blir den flyttet til
Sendt-boksen.
vV
 is: Du kan vise meldingen.
vS
 lett: Du kan slette meldingen.
vS
 end på nytt: Du kan sende den valgte
meldingen på nytt.
vR
 ediger: Endrer den meldingen du velger.
v I nformasjon: Du kan sjekke informasjon for
hver melding.

vS
 lett flere: Merk meldinger, og slett dem.
vS
 lett alle: Du kan slette alle meldingene fra

utboksen.

Sendte elementer

meny 5.6

I denne menyen kan du vise sendte meldinger.
Du kan se tidspunktet for og innholdet i
meldingene.

Lytt til talepost

meny 5.7

Når du har valgt denne menyen, trykker du bare
på OK for å lytte til en talemelding.
TIPS Når du mottar en talemelding, vises ikonet
på telefonen, og du hører en varseltone. Kontakt
nettverksoperatøren for å få mer informasjon om
tjenesten, slik at du kan konfigurere telefonen riktig.

Infomelding

meny 5.8

(Dette avhenger av nettverk og
abonnement.)
Meldinger fra infotjenesten er tekstmeldinger
som leveres til GSM fra nettverket. De inneholder
generell informasjon om for eksempel været,
trafikken, drosjer, apoteker og aksjekurser.
Hver type informasjon har et nummer, og du
kan derfor kontakte tjenesteleverandøren hvis
du har lagt inn det bestemte nummeret for
informasjonen.
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Når du har mottatt en infotjenestemelding,
vises en popup-melding om at du har mottatt
en melding, eller infotjenestemeldingen vises
direkte.
Hvis du vil vise meldingen igjen eller ikke er
i standby-modus, følger du fremgangsmåten
nedenfor.

Les (meny 5.8.1)
1	Når du har mottatt en infotjenestemelding og

velger Les for å vise meldingen, vises den på
skjermen.
2	Meldingen vises til en annen melding mottas.

Temaer (meny 5.8.2)
(Dette avhenger av nettverk og
abonnement.)
vV
 is liste: Du kan se

infotjenestemeldingsnumre som du har lagt til.
Hvis du trykker på knappene kan du redigere
og slette infomeldingskategorier som du har
lagt til.
vA
 ktiv liste: Du kan velge
infotjenestemeldingsnumre i den aktive listen.
Hvis du aktiverer et infotjenestenummer, kan
du motta meldinger sendt fra dette nummeret.

meny 5.9

01

Tekst (meny 5.9.1)
Du har følgende seks maler:
• Ring meg
• Jeg er forsinket. Jeg er der kl.
• Hvor er du nå?
• Jeg er på vei.
• Haster! Ring meg!
• Jeg elsker deg
Følgende alternativer er tilgjengelige:
vS
 end via
– T ekstmelding: Bruk dette alternativet for å
sende den valgte malmeldingen som SMS.
– MMS: Bruk dette alternativet for å sende den
valgte malmeldingen som MMS.
– Bluetooth-melding: Bruk dette alternativet
for å sende den valgte malmeldingen via
Bluetooth.
– E -post: Via denne menyen kan du redigere,
slette eller legge til en e-postkonto.
vS
 lett: Sletter malen.
vN
 y mal: Bruk dette alternativet for å opprette
en ny mal.
vS
 lett alle: Du kan slette alle MMS-meldinger.
vV
 is: Du kan vise MMS-maler.
vR
 ediger: Bruk dette alternativet for å skrive
en ny melding eller redigere den valgte
meldingsmalen fra listen over tekstmaler.

02
03
04
05
06
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Meldinger
Multimedia (meny 5.9.2)

vG
 yldighetsperiode: Med denne

Når du har lagret en ny mal, kan du bruke
følgende alternativer:
vL
 agre: Du kan lagre nye MMS-maler du
har laget.
vS
 ett inn: Du kan sette inn symboler, bilder,
video, lyd, nye lysbilder, tekstmaler, kontakter,
visittkort eller annet.
vF
 orhåndsvis: Du kan forhåndsvise MMSmalene du har laget.
vR
 ediger emne: Du kan redigere MMSmeldingen du har valgt.
vL
 ysbildevarighet: Du kan angi varigheten
for lysbilder i MMS-meldinger.
vT
 9-språk: Velg ønsket språk for T9innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere
T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
vA
 vslutt: Du kommer tilbake til
meldingsmenyen.

Innstillinger

nettverkstjenesten kan du angi hvor
lenge tekstmeldingene skal lagres i
meldingssenteret.
vL
 everingsrapport: Hvis du velger Ja, får du
vite om meldingen kommer frem.
vB
 etaling for svar: Du kan sende en melding
der det er du som betaler for svaret fra
mottakeren.
vN
 r. til meldingssenter: Hvis du vil sende
tekstmeldinger, kan du motta adressen til
SMS-senteret via denne menyen.
vT
 egnkoding
vB
 ærerinnstilling: Du kan velge
bærerinnstilling, for eksempel GSM eller GPRS.

MMS (meny 5.0.2)
vE
 mne: Med dette alternativet kan du angi

emne for MMS-meldinger.

vL
 ysbildevarighet: Vis varigheten på hver
meny 5.0

side når du skriver meldingen.

vP
 rioritet: Du kan angi prioriteten på den

Tekstmelding (meny 5.0.1)
vM
 eldingstype:

Meldinger
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Tekst, Tale, Faks, Personsøk, X.400, E-post,
ERMES
Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst.
Du kan konvertere teksten til andre formater.
Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få
vite om denne funksjonen er tilgjengelig.

meldingen du velger.

vG
 yldighetsperiode: Med denne

nettverkstjenesten kan du angi hvor
lenge tekstmeldingene skal lagres i
meldingssenteret.
vL
 everingsrapport: Hvis du velger Ja, kan du
sjekke om meldingen er levert.
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vL
 eserapport: Du kan motta en rapport

om hvorvidt mottakeren har lest meldingen
eller ikke.
vA
 utomatisk nedlasting: Hvis du velger
Hjemmenettverk, mottar du MMS-meldinger
avhengig av hjemmenettverket. Hvis du velger
I utlandet, mottar du MMS-meldinger avhengig
av nettverket. Hvis du velger Automatisk,
mottar du MMS-meldinger automatisk. Hvis du
velger Manuell, får du bare varslingsmeldingen
i innboksen, og deretter kan du sjekke denne
varslingen.
vN
 ettverksprofil: Du kan velge MMS-server
og angi URL-adresse for MMS-serveren.
vT
 illatt meldingstype
Personlig: personlige meldinger
Annonse: reklamemeldinger
Informasjon: nødvendig informasjon

E-post (meny 5.0.3)
vE
 -postkonto

Via denne menyen kan du redigere, slette eller
legge til en e-postkonto.
1 Trykk på Ny.
2 	Du kan angi innstillinger for kontoen.
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Kontonavn: Kontonavn.
E-postadresse: Skriv inn e-postadressen du
fikk av tjenesteleverandøren.
Mitt navn: Du kan velge et kallenavn.
Server for innkommende e-post: Skriv
inn POP3-adressen og portnummeret for
datamaskinen som mottar e-posten din.

Brukernavn: Skriv inn brukernavnet for
e-post.
Passord: Skriv inn passordet for e-post.
Server for utgående e-post: Skriv
inn SMTP-adressen og portnummeret til
datamaskinen som sender e-posten din.
Godkjenning av utgående e-post: Du
kan aktivere eller deaktivere godkjenning for
sending av e-post.
Brukernavn/passord for utgående
server: Angi brukernavnet og passordet for
å sende e-post.
Hvis du vil angi den følgende informasjonen,
trykker du på
og velger Avanserte
innstillinger.
– Avanserte innstillinger
Protokolltype: Velg protokolltypen din.
(POP3/IMAP4)
Maks. mottaksstørrelse: Vis den
maksimale størrelsen for innkommende
e-post.
Lagre på server: Velg På for å la
meldingene bli liggende på serveren.
Sett inn signatur: Velg På for å legge til
signaturen din i e-postmeldinger.
Svar til e-postadresse: E-postadressen for
mottak av e-post.
Portnummer for innkommende: Med
dette alternativet kan du redigere POP3/IMAPportnummeret.
Portnummer for utgående: Med dette
alternativet kan du redigere SMTPportnummeret.
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Meldinger
Automatisk henting: Velg dette alternativet
hvis du vil at e-post skal hentes automatisk.
Hent nedlasting: Velg Bare overskrifter
eller Alt. Nå er kontoen konfigurert og vil vises
i kontolisten i mappen E-post.
•N
 y konto: Du kan konfigurere opptil 5
e-postkontoer ved å velge Ny konto. Ved hjelp
av Rediger-menyen kan du angi verdiene
nedenfor.
• Slett: Sletter den valgte kontoen fra listen.
• Slett alle: Du kan slette alle kontoene fra
listen.
vT
 ilgangspunkt
Angi navnet på tilgangspunktet.
vH
 enteintervall
Velg hvor ofte KF600 skal sjekke om du har
mottatt ny e-post.
vS
 ignatur
Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere
denne funksjonen.

Tjenestemelding (meny 5.0.5)
Du kan velge om du vil motta meldingen eller
ikke.

Infomelding (meny 5.0.6)
vM
 otta

På: Hvis du velger dette alternativet, kan
telefonen motta meldinger fra infotjenesten.
Av: Hvis du velger dette alternativet, vil ikke
telefonen motta meldinger fra infotjenesten.
vV
 arslinger
På: Telefonen piper når du mottar meldinger
fra infotjenesten.
Av: Telefonen piper ikke når du mottar
meldinger fra infotjenesten.
vS
 pråk
Språk: Du kan velge språk ved å trykke på
-tasten. Deretter vises infotjenestemeldingen
på det språket du valgte.

Talepostnummer (meny 5.0.4)
Du kan motta talepost hvis tjenesteleverandøren
støtter denne funksjonen. Når du har mottatt ny
talepost, vises symbolet på skjermen. Kontakt
tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om
tjenesten, slik at du kan konfigurere telefonen
riktig.

Meldinger
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Mine ting
Bilder

meny 6.1

v Ny mappe: Opprett en ny mappe under

Bilder inneholder en mappe med standardbilder
som er forhåndslagret på telefonen, bilder du har
lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

v Slett flere: Velg mer enn ett bilde før du

Bildealternativer

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i Bilder,
er avhengig av hva slags bilde du har valgt.
For bilder tatt med telefonens kamera, er alle
alternativer tilgjengelige. For standardbilder er
de tilgjengelige alternativene Filinfo, Skriv ut via,
Lysbildefremvisning, Sorter etter og Miniatyrbilde/
Listevisning.
I Bilder-mappen trykker du på for å vise listen
med alternativer.
v Slett: Slett det valgte bildet.
v Send via: Send det valgte bildet via MMS,
Bluetooth eller e-post.
TIPS Det kan være du må endre størrelse på bildet
(*.jpeg), før det kan sendes via MMS eller e-post.
v Fil: Du kan rotere det valgte bildet, gi det

F600 Open_Norway_0125.indd 39

01

trykker på Slett.
v Slett alle: Slett alle bildene i Bilder-mappen.
v Sorter etter: Sorter bildene etter dato, type
eller navn.
v Listevisning/Miniatyrbildevisning: Du
kan endre visningsstil for bildene.

Sende et bilde

03
04
05
06

1	Bla til og velg Bilder.
2	Velg et bilde, og trykk på

02

.

07

3	Trykk på Send via, og velg enten MMS,

08

Bluetooth eller E-post.

4	Hvis du velger MMS eller E-post, blir bildet

lagt ved en melding som du kan skrive
og sende på vanlig måte. Hvis du velger
Bluetooth, blir du bedt om å slå på Bluetooth,
og telefonen vil deretter søke etter en enhet å
sende bildet til.

09
10

Organisere bilder
1	Bla til og velg Bilder.
2	Trykk på

og deretter Sorter etter.

3	Velg enten Dato, Type eller Navn.

Mine ting

nytt navn eller vise informasjon om det
(navn, størrelse, dato, oppløsning, type og
opphavsrett). Hvis et eksternt minnekort
er satt inn i telefonen, vises også de to
alternativene Flytt til eksternt minne og
Kopier til eksternt minne.
v Skriv ut via: Skriv ut en bildefil via
PictBridge eller Bluetooth®.
v Lysbildefremvisning: Se Lage en
lysbildefremvisning på side 48.

Bilder-mappen.
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Mine ting
Slette et bilde

Ved å trykke på
under lysbildefremvisningen
får du tilgang til flere alternativer.
v Vis: Velg mellom Fullt bilde og Full
skjerm. Velg Liggende hvis du vil endre
visningsvinkel.
v Gjentakelse på / av: Velg om du vil at
lysbildefremvisningen skal gjentas eller ikke.

1	Bla til og velg Bilder.
2	Velg et bilde og trykk på

.

3	Trykk på Slett.

Slette flere bilder
1	Bla til og velg Bilder.
2	Trykk på

og velg Slett flere.

3	Det vises en rute ved siden av hvert bilde. Velg

bildet og trykk på
for å merke det. Hvis du
vil fjerne merket, trykker du på
igjen, slik
at merket forsvinner fra ruten.
4	Når du har merket alle ønskede ruter, trykker

du på Slett og bekrefter at du vil slette alle de
merkede bildene.
Hvis du vil vise alle bildene på telefonen eller se
gjennom hvilke bilder du har, vil det å lage en
lysbildefremvisning spare den tiden det ellers ville
tatt å åpne og lukke hvert enkelt bilde.
1	Velg Bilder.

Bruke lyder
1 Velg Lyder.

taleopptaksfiler.

3	Velg en lyd, og trykk på

for å lytte til den.

4	Trykk på Angi som, og velg enten

Ringetone eller Ringetone-ID.

Videoer

2	Velg det bildet du vil starte

.

3 Velg Lysbildefremvisning for å begynne.
4	Trykk på Pause hvis du vil sette

Mine ting
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meny 6.2

I Lyder-mappen finner du Standardlyder og
taleopptak. Her kan du administrere, sende eller
angi lyder som ringetoner.

2	Velg Standardlyder, eller velg fra listen med

Lage en lysbildefremvisning

lysbildefremvisningen med, og trykk på

Lyder

lysbildefremvisningen på pause, eller Avslutt
hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen og
gå tilbake til Bilder-mappen.

meny 6.3

I Videoer-mappen finner du en liste over videoer
som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

Vise en video
1	Velg Videoer.
2	Velg en video, og trykk på

.
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TIPS Det kan være du må endre størrelse på videoen,
før den kan sendes via MMS. Noen videoer kan
være for store til å kunne sendes via MMS uansett.
Hvis dette er tilfelle, kan du velge et av de andre
alternativene for sending.

Bruke menyen for videoalternativer

I Videoer-mappen trykker du på
for å åpne
en liste med de følgende alternativene.
v S
 lett: Slett den valgte videoen.
v F
 il: Med dette alternativet kan du gi videoen
nytt navn, flytte den til en annen mappe eller
vise informasjon om den (navn, størrelse,
dato, oppløsning, type og opphavsrett).
v N
 y mappe: Opprett en ny mappe under
Videoer-mappen.
v S
 lett flere: Velg mer enn ett bilde før du
trykker på Slett.
v S
 lett alle: Slett alle videoklippene i Videoermappen.
v S
 orter etter: Sorter videoklippene etter dato,
type eller navn.
v L
 istevisning/Miniatyrbildevisning: Du
kan endre visningsstil for videoklippene.

Dokumenter

meny 6.4

Fra dokumentmenyen kan du vise alle
dokumentfilene dine. Herfra kan du vise Excel-,
PowerPoint-, Word-, txt- og pdf-filer.

meny 6.5

Vis listen over filer i mappen Andre i det interne
eller eksterne minnet. I multimedieminnet.
TIPS Du kan bare sende filer via Bluetooth hvis de er
lagret i telefonminnet eller det eksterne minnet.
TIPS Når du kobler til en PC via en USB-kabel, kan
du bare se følgende mapper i det interne minnet:
Bilder, Lyder, Videoer og Andre. Du kan se alle
mappene i det eksterne minnet. Ved Bluetoothtilkobling til PC er det mulig å utveksle filer i mappene
Bilder, Lyder, Videoer, Dokumenter og Andre, unntatt
standardmappen. (I Andre-mappen fungerer ikke
Vis eller Spill.)

Spill og programmer

02
03
04
05
06
07
08

meny 6.6

Via denne menyen kan du administrere Javaprogrammer som er installert på telefonen. Du
kan kjøre eller slette nedlastede programmer eller
angi tilkoblingsalternativet.

Eksternt minne

01

09
10

meny 6.7

Via denne menyen kan du vise mappene Bilder,
Lyder, Dokumenter og Andre på det eksterne
minnekortet. Hvis det eksterne minnet ikke er
tilgjengelig, vises popup-meldingen Sett inn
eksternt minne.
TIPS SIM-kortet må være satt inn for at telefonen
skal gjenkjennes som en flyttbar disk.

Mine ting
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Mine ting
Ny fantastisk LG
KF600 fungerer som en masselagringsenhet. Hvis du
kobler til USB-kabelen, kan du bruke telefonen som
en flyttbar disk. Du kan laste ned MP3-filer og bilder,
videoer, tekstfiler osv. Du får rask tilgang fra PC til
telefon ved å koble til USB-kabelen.
TIPS Funksjonen for MASSELAGRING fungerer bare
når telefonen er i uvirksom modus.
TIPS IKKE ta ut kabelen mens du laster ned filer.
Når du har lastet ned filene, må du klikke på Trygg
fjerning av maskinvare på PCen og deretter koble
fra kabelen.
TIPS Når du kopierer en fil til den flyttbare
disken, ser du en meldingen sammen med
overføringsanimasjonen. Dette betyr at funksjonen for
MASSELAGRING fungerer, og at data overføres. Ikke
koble fra kabelen mens animasjonen vises. Hvis du
kobler fra kabelen mens animasjonen vises, vil data
gå tapt eller bli ødelagt, og telefonen kan bli skadet.

Mine ting
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Profiler
I Profiler kan du endre og tilpasse telefontoner for
forskjellige hendelser, miljøer eller ringegrupper.
Telefonen har fem forhåndsinnstilte profiler:
Generelt, Lydløs, Bare vibrer, Utendørs og
Headset.

Aktiver (meny 7.X.1)
1 Det vises en liste over profiler.
2	Bla gjennom Profil-listen til du finner profilen

du vil aktivere.

vL
 ysbildetone: Her kan du stille inn

lysbildetonen etter omgivelsene.

01

vV
 olum for lydeffekt: Angi volum for

lydeffekter.
vS
 lå på/av volum: Angi volum for tonen som
spilles av når du slår telefonen på eller av.

02

TIPS Det er ikke mulig å endre navn på alle profiler.

04

03

05

3 Deretter velger du Aktiver.

06

Rediger (meny 7.X. 2)

07

Bla til den ønskede profilen på Profil-listen. Velg
Tilpass.
Alternativet for profilinnstillinger åpnes. Foreta
ønskede innstillinger.
v Anropsvarslingstype: Angi varslingstypen
for innkommende anrop.
v Ringetoner: Velg ønsket ringetone fra listen.
v Ringevolum: Angi ringevolum.
v Varseltone for melding: Angi
varslingstypen for meldinger.
v Meldingstoner: Velg varseltone for
meldinger.
v Meldingsvolum: Angi meldingstonevolum.
v Tilbakemelding for berøringstast: Du
kan angi innstillinger for berøringstastene
(toner, volum, vibrering osv.).

09
10

Profiler
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Kontakter
Søk

meny 8.1

1 Skriv inn navnet du vil søke etter.

TIPS Hurtigsøk er mulig ved å skrive inn første
bokstav i navnet du vil søke etter.
2	Hvis du vil redigere, slette eller kopiere en

meny 8.2

Du kan legge til en telefonbokoppføring ved hjelp
av denne funksjonen. Telefonminnets kapasitet
er 1000 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet
avhenger av mobiltjenesteleverandøren. Antallet
tegn avhenger av SIM-kortet.

oppføring, trykker du på .
Den følgende menyen vises.

TIPS Maksimal navn- og nummerlengde som kan
lagres, avhenger av SIM-korttypen.

v Vis: Du kan vise detaljer for hver oppføring.
v R
 ediger: Du kan redigere navnet, nummeret,

1	Velg Ny kontakt.

gruppen, ringetonen eller bildet ved hjelp av
navigeringstasten.

2 Velg lagringssted.
3 Skriv inn et navn.

v Ny melding: Når du har funnet ønsket

4 Trykk på d. Deretter kan du skrive inn et

v Send via: Du kan sende dataene i

5	Du kan angi en gruppe for oppføringen ved å

nummer, kan du sende en tekst-, MMS- eller
e-postmelding til det valgte nummeret.
telefonboken via tekstmelding, MMS, Bluetooth
eller e-post.

v Slett: Du kan slette en oppføring.
v Ny kontakt: Når du har valgt lagringssted

(SIM eller telefon), kan du legge til en ny
oppføring i telefonboken.

v Slett flere: Du kan slette flere valgte filer

på én gang.

v Kopier til telefon/SIM: Du kan kopiere en

oppføring fra SIM-kortet til telefonen eller fra
telefonen til SIM-kortet.

Kontakter
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Ny kontakt

nummer. (Mobil, Hjem, Kontor, E-postadresse,
Faks)
trykke på l og r.

6 Du kan velge en ringetone og et bilde for

oppføringen.

Hurtigvalg

meny 8.3

Du kan tilordne hvilken som helst av tastene
fra 2 til 9 til en oppføring i navnelisten.
Du kan deretter ringe direkte ved å trykke på
denne tasten.
1 Velg Hurtigvalg.
2 Hvis du vil legge til et hurtigvalg, velger du

<tom> ved å trykke på Tildel. Deretter kan
du søke etter navnet i telefonboken.
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3 Når du har tildelt nummeret et hurtigvalg, kan

du endre og slette oppføringen. Du kan også
bruke nummeret til å foreta anrop eller sende
meldinger.

Grupper

meny 8.4

Du kan vise en liste over medlemmene i hver
gruppe. Det finnes 7 grupper du kan vise lister
for.
v Vis medlemmer: Viser gruppemedlemmene

du har valgt.

v Ringetone for gruppe: Med denne

funksjonen kan du angi en ringetone for anrop
fra medlemmene i en gruppe.

v Gruppeikon: Med denne funksjonen kan du

velge ikon for en gruppe.

v Slett medlem: Du kan fjerne medlemmet fra

gruppemedlemslisten. Navnet og nummeret
blir likevel værende i telefonboken.
vF
 jern alle medlemmer: Du kan fjerne alle
medlemmer fra gruppemedlemslisten.

Kopier alle

meny 8.5

Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortminnet til
telefonminnet og omvendt.
v SIM til telefon: Du kan kopiere en oppføring

fra SIM-kortet til telefonminnet.

v Telefon til SIM: Du kan kopiere en oppføring

fra telefonminnet til SIM-kortet.

Slett alle

02
03
04

meny 8.6

Du kan slette alle oppføringene fra SIM-kortet
og telefonen.

Innstillinger

01

05
06
07

meny 8.7

v Visningsalternativer

Bla for å merke Visningsalternativer, og trykk
deretter på OK.
–N
 avn og nummer: Angi at navn og nummer
skal vises i telefonboklisten.
– Med bilde: Angi at bilder og tekst skal vises i
telefonboklisten.

08
09
10

vG
 i nytt navn: Du kan endre navnet på en

gruppe.

v Tilbakestill alle: Du kan tilbakestille alt.
v Vis: Viser gruppen du har valgt.
v Legg til: Du kan legge til gruppemedlemmer.

Kontakter
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Kontakter
Informasjon

meny 8.8

v Tjenestenumre

Denne funksjonen kan brukes til å
åpne en bestemt liste over tjenester fra
nettverksoperatøren (hvis SIM-kortet støtter
dette).
v Eget nummer
(SIM-avhengig)
Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet
slik at du kan slå det opp senere.
v Visittkort

Med dette alternativet kan du lage
et eget visittkort med navnet og
mobiltelefonnummeret ditt.
Hvis du vil lage et nytt visittkort, kan du trykke
på venstre valgtast l [Ny] og fylle ut feltene
med informasjon.
Hvis du vil redigere, slette eller sende et
visittkort, velger du venstre valgtast l
[Alternativer].

Kontakter
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Innstillinger
Dato og tid

meny 9.1

Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.

Angi dato (meny 9.1.1)
Du kan angi riktig dato.

Datoformat (meny 9.1.2)
Du kan velge ett av disse datoformatene: ÅÅÅÅ/
MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Skjerm

meny 9.3

01

Bakgrunn (meny 9.3.1)
Du kan velge bakgrunnsbildet for standby-modus.

02

Bakgrunnslystid (meny 9.3.2)

03

Du kan angi varigheten av belysning av skjermen.
(Av / 10 sek / 20 sek / 30 sek / 60 sek)

04
05

Lysstyrke (meny 9.3.3)
Du kan angi lysstyrken på LCD-skjermen: 100 %,
80 %, 60 % eller 40 %.

Angi klokkeslett (meny 9.1.3)
Du kan angi riktig klokkeslett.

Snarvei på hjemmeskjerm (meny 9.3.4)

Tidsformat (meny 9.1.4)
Du kan velge mellom 24-timersklokke og 12timersklokke.

Hvis du velger På, vises funksjonaliteten for fire
navigeringstaster og Meny-tasten som bilder i
midten på pauseskjermen.

Automatisk oppdatering (meny 9.1.5)

Tema (meny 9.3.5)

Hvis du velger På, oppdaterer telefonen
automatisk dato og klokkeslett.

Du kan raskt endre utseendet til skjermen.

Språk

07
08
09
10

Menystil (meny 9.3.6)
meny 9.2

Du kan velge språk for teksten som vises på
telefonskjermen. Hvis du endrer språk, vil dette
også gjelde språket for innskrivingsmodus.

Telefonen har menystilene rutenett og liste. Du
kan velge menystil ved å bla og trykke på OK.

Hovedskriftstil (meny 9.3.7)
Du kan velge ønsket skriftstil for e-post.

Innstillinger
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Innstillinger
Ringeskriftstil (meny 9.3.8)

TIPS Støttet profil: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP,
A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

Telefonen har fire ringestiler.
(Musikkstil/Plenstil/Lappestil)

Standby-tekst (meny 9.3.9)
Hvis du velger På, kan du redigere teksten som
vises i standbymodus.

Nettverksnavn (meny 9.3.0)

TIPS Når du mottar data fra en annen Bluetoothenhet, ber telefonen om en bekreftelse. Etter at du
har bekreftet overføringen, kopieres filen til telefonen.
TIPS Filer lagres i de følgende mappene, avhengig
av filtype:
– video (*.3gp, *.mp4): Videoer-mappen

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises
nettverksnavnet på LCD-skjermen.

–b
 ilde (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.png): Bildermappen

Kalibrering av InteractPad™ (meny 9.3.*)

– lyd (*.amr, *.wav, *.aac): Lyder-mappen

Tilbakestill InteractPad slik at den er enkel å
bruke.

– MP3 (*.mp3): Lyder-mappen

Tilkobling

TIPS Et dokument (*.txt) på opptil 160 tegn lagres i
Innboks (meny 5.2).

meny 9.4

- Dokumenter (*.txt): Dokumenter-mappen

Bluetooth (meny 9.4.1)

v Bluetooth av/på

Med Bluetooth kan kompatible mobile enheter,
eksterne enheter og datamaskiner i nærheten
kommunisere direkte med hverandre uten kabler.
Denne telefonene har støtte for innebygd
Bluetooth-tilkobling, noe som gjør det mulig å
koble den til blant annet kompatible headset og
dataprogrammer med Bluetooth.

Du kan aktivere eller avbryte Bluetoothfunksjonen.
v Enhetsliste
– Koble til / Koble fra:Etter at telefonen er
paret med et headset eller stereoheadset, kan
det kobles til automatisk. Etter at telefonen er
paret med en annen telefon, kan du koble til
den andre telefonen via ftp.

Innstillinger
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– L egg til ny: Med dette alternativet kan
du søke etter nye Bluetooth-enheter og
legge dem til i telefonens liste over parede
enheter. Når du velger Legg til ny, begynner
telefonen å søke etter Bluetooth-enheter
innen rekkevidde.
TIPS Hvis den ønskede enheten ikke er funnet
etter søk, kan du trykke på Oppdater for å
søke igjen.

Ved filoverføring via Bluetooth kan skjermen
være inaktiv fordi overføringen foregår i
bakgrunnen.
Bla til den ønskede enheten, og trykk
på Par. Du blir bedt om å oppgi et
passord. Passordet kan være en hvilken
som helst kode som du vil bruke (det
samme passordet må brukes på begge
enhetene), eller det kan være angitt på
forhånd av produsenten av enheten som
du prøver å pare telefonen med. Du kan
se i brukerhåndboken for enheten som du
prøver å pare telefonen med, for å se om
den allerede har et forhåndsangitt passord.
Du kan vise alle enhetene som KF600 er
paret med. Hvis du åpner Parede enheter,
får du tilgang til alternativene der.
– G
 i nytt navn: Du kan endre navnet på den
parede Bluetooth-enheten og måten denne
enheten vises på telefonen på.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Innstillinger
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– Angi som godkjent / Angi som ikke
godkjent: Her kan du angi godkjente
tilkoblinger mellom Bluetooth-enhetene.
Hvis du for eksempel regelmessig bruker et
Bluetooth-headset med telefonen, kan du
angi denne tilkoblingen som godkjent, slik
at telefonen kobler til headsettet hver gang
det slås på.
– Fjern: Med dette alternativet kan du slette
en paret Bluetooth-enhet.
– Fjern alle: Med dette alternativet kan du
slette alle parede Bluetooth-enheter.
v Bluetooth-innstillinger
– Telefonens synlighet: Angir om telefonen
skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.
– Mitt navn: Du kan angi et navn for
Bluetooth-enheten. Standardnavnet er LG
KF600.
– Min adresse: Du kan vise adressen til
Bluetooth-enheten din.
vA
 lle tjenester
Etter paring vises de støttede Bluetoothprofilene for enheten.
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Innstillinger
Nettverk (meny 9.4.2)

v Slå på

Du kan velge et nettverk for automatisk eller
manuell registrering.

Hvis du velger dette alternativet, registreres
telefonen automatisk i et GPRS-nettverk
når du slår den på. Når du starter et WAPprogram eller et PC-program med ekstern
pålogging, opprettes en tilkobling mellom
telefonen og nettverket, og du kan overføre
data. Når du avslutter programmet, avsluttes
GPRS-tilkoblingen, men registreringen i GPRSnettverket forblir.
v Ved behov
Hvis du velger dette alternativet, opprettes
en GPRS-tilkobling når du kobler til en WAPtjeneste eller en programtjeneste, og den
lukkes når du avslutter WAP-tilkoblingen eller
programtilkoblingen.

Valg av nettverk (meny 9.4.2.1)
Valg av nettverk er normalt angitt som
Automatisk.
vA
 utomatisk: Hvis du velger Automatisk
modus, vil telefonen automatisk søke etter
og velge et nettverk for deg. Når du har valgt
Automatisk, er telefonen satt til Automatisk
selv om strømmen slås av og på.
vM
 anuell: Telefonen finner en liste over
tilgjengelige nettverk og viser den. Da kan
du velge hvilket nettverk du vil bruke, hvis
nettverket har en roaming-avtale med
operatøren av hjemmenettverket ditt. Du kan
velge et annet nettverk hvis telefonen ikke får
tilgang til det valgte nettverket.
vF
 oretrukket: Du kan opprette en liste over
foretrukne nettverk som telefonen skal forsøke
å koble til, før den forsøker å koble til andre
nettverk. Denne listen baseres på telefonens
forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.
GPRS-vedlegg (meny 9.4.2.2)
Du kan tilpasse GPRS-tjenesten til ulike
situasjoner.

Tilgangspunkt (meny 9.4.2.3)
v Vis: Vis navnet på tilgangspunktet.
v Rediger: Endre navnet på tilgangspunktet.

TIPS Endringer kan påvirke annet innhold.

Nettverksprofil
v Datatilkoblinger
• Navn: Du kan skrive inn nettverksnavnet.
• Bærer: Du kan angi bærer for
datatjenesten.
1 Data / 2 GPRS

Innstillinger
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<Datainnstillinger>
Vises bare hvis du velger Data som bærer for
tjenesten.
– Ring nummer: Angi telefonnummeret
som skal ringes for å få tilgang til WAPgatewayen.
– Bruker-ID: Brukeridentiteten for serveren
for ekstern pålogging (IKKE WAPgatewayen).
– Passord: Passordet som kreves av
serveren for ekstern pålogging (IKKE WAPgatewayen) for å identifisere deg.
– Anropstype: Velg typen dataanrop: Analog
eller Digital (ISDN).
– Ringehastighet: Hastigheten på
datatilkoblingen: 9600 eller 14400
(avhengig av operatøren).
– Ventetid: Angi tidsavbruddsperiode.
WAP-navigeringstjenesten blir utilgjengelig
hvis det ikke skrives inn eller overføres data i
løpet av denne perioden.
– Primærserver: Skriv inn IP-adressen til
den primære DNS-serveren du bruker.
– Sekundærserver: Skriv inn IP-adressen til
den sekundære DNS-serveren du bruker.

01
02
03
04
05
06

USB-tilkobling (meny 9.4.3)

07

Du kan velge modus for datatjeneste og
masselagring.
Når du er ferdig med å bruke telefonminnet,
klikker du på Avslutt og følger fremgangsmåten
nedenfor.

08
09
10

FORSIKTIG!
Du må klikke på Avslutt før du fjerner kabelen. Hvis
ikke kan ikke sikkerheten til de overførte dataene
garanteres.

Innstillinger
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<GPRS-innstillinger>
Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når
du har valgt GPRS som bærer for tjenesten.
– APN: Angi APN for GPRS-tilkoblingen.
– Bruker-ID: Brukeridentiteten for APNserveren.
– Passord: Passordet som kreves av APNserveren.
– Primærserver: Skriv inn IP-adressen til
den primære DNS-serveren du bruker.
– Sekundærserver: Skriv inn IP-adressen til
den sekundære DNS-serveren du bruker.
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Innstillinger
1 Klikk på systemstatusfeltet.

vA
 lle faksanrop

[Koble fra eller løs ut maskinvare]
2 Velg USB-masselagringsenhet, og klikk på

Stopp.
Følgende melding vises: Enheten USBmasselagringsenhet kan nå fjernes fra
systemet.
3 Koble deretter fra kabelen.

Samtale

meny 9.5

Du kan angi innstillinger for anrop.

Viderekobling av anrop (meny 9.5.1)

Innstillinger
52

Med viderekoblingstjenesten kan du viderekoble
innkommende tale-, faks- og dataanrop til et
annet nummer. Kontakt tjenesteleverandøren for
å få mer informasjon.
vA
 lle taleanrop
Viderekobler alle taleanrop.
vH
 vis opptatt
Viderekobler taleanrop hvis telefonen er
opptatt.
vH
 vis ikke svar
Viderekobler taleanrop hvis du ikke svarer.
vH
 vis utenfor rekkevidde
Viderekobler taleanrop hvis telefonen er slått
av eller uten dekning.
vA
 lle dataanrop
Viderekobler alle dataanrop til et nummer med
PC-tilkobling.

Viderekobler alle faksanropanrop til et nummer
med fakstilkobling.
vD
 eaktiver alle
Deaktiverer all viderekobling av anrop.
Undermenyene
Undermenyene vises under
viderekoblingsmenyene.
– Aktiver
Aktiver den tilsvarende tjenesten.
Til talepostnummer
Videresender til meldingssenter. Denne
funksjonen vises ikke på menyene Alle dataanrop
og Alle faksanrop.
Til annet nummer
Angir nummeret for viderekobling.
Til favorittnummer
Du kan sjekke de siste fem viderekoblede
numrene.
– Deaktiver
Deaktiver den tilsvarende tjenesten.
– Vis status
Vis statusen for den tilsvarende tjenesten.
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Svarmodus (meny 9.5.2)

Samtale venter (meny 9.5.4)

vÅ
 pent deksel

(avhengig av nettverk)

Hvis du velger dette alternativet, kan du
besvare innkommende anrop ved å åpne
dekselet.
vH
 vilken som helst tast
Hvis du velger dette alternativet, kan du
besvare innkommende anrop ved å trykke
på hvilken som helst tast unntatt e
[Slutt]-tasten.
v Bare Send-tast
Hvis du velger dette alternativet, kan du bare
besvare innkommende anrop ved å trykke på
s [Send]-tasten.

01

vA
 ktiver

02

Hvis du velger Aktiver, kan du motta en
samtale som venter (innkommende).
vD
 eaktiver
Hvis du velger Avbryt, vil du ikke motta
samtaler som venter (innkommende).
vV
 is status
Viser statusen for Samtale venter.

03
04
05
06

Minuttvarsel (meny 9.5.5)

Send mitt nummer (meny 9.5.3)

Hvis du velger På, kan du holde kontroll med
samtalevarigheten ved at det høres et pip hvert
minutt under samtaler.

(avhengig av nettverk og abonnement)

Automatisk tilbakeringing (meny 9.5.6)

v Angitt av nettverk

Hvis du velger dette alternativet, kan du
sende telefonnummeret ditt, avhengig av
abonnement på to linjer (linje 1 eller linje 2).
v På
Du kan sende telefonnummeret ditt til andre.
Telefonnummeret ditt vises dermed på
mottakerens telefon.
v Av
Telefonnummeret ditt vises ikke.

Når denne funksjonen er aktivert, forsøker
telefonen automatisk å ringe på nytt hvis
oppkoblingen skulle mislykkes.
vA
v
Telefonen forsøker ikke å ringe på nytt hvis
den opprinnelige oppkoblingen mislykkes.

08
09
10

Innstillinger
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Innstillinger
Send DTMF (meny 9.5.7)

Telefonlås (meny 9.6.2)

Du kan sende tastetoner under en aktiv samtale
for å sjekke talepostkassen eller bruke andre
automatiske telefontjenester.

Du kan bruke en sikkerhetskode for å hindre
uvedkommende i å bruke telefonen. Hver
gang du slår på telefonen, spør telefonen etter
sikkerhetskoden hvis du setter telefonlåsen til
Når på.
Hvis du setter telefonlåsen til Ved endret SIM,
spør telefonen etter sikkerhetskoden bare når du
bytter SIM-kort.

Sikkerhet

meny 9.6

Oppgi PIN-kode (meny 9.6.1)
I denne menyen kan du angi at telefonen skal be
om PIN-koden for SIM-kortet når den slås på.
Hvis denne funksjonen er aktivert, blir du bedt om
å oppgi PIN-kode.
1 Velg Oppgi PIN-kode på menyen for

sikkerhetsinnstillinger, og trykk deretter på OK.

2 Velg På eller Av.
3 Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi

PIN-kode når du slår på telefonen.
4 Hvis du oppgir feil PIN-kode mer enn tre

ganger, sperres telefonen. Hvis PIN-koden er
sperret, må du taste inn PUK-koden.
5 Du har ti forsøk på å oppgi PUK-koden. Hvis du

oppgir feil PUK-kode mer enn ti ganger, kan du
ikke låse opp telefonen. Du må ta kontakt med
tjenesteleverandøren.

Tastaturlås (Menu 9.6.3)
Du kan aktivere denne funksjonen for å låse
tastaturet.

Anropssperre (meny 9.6.4)
Med funksjonen Anropssperre kan du forhindre
at telefonen foretar eller mottar visse anrop.
Funksjonen krever passord for anropssperre.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
vA
 lle utgående
Sperrefunksjon for alle utgående anrop.
vU
 tgående internasjonal
Sperrefunksjon for alle utgående
internasjonale anrop.
v Utgående

internasjonal unntatt
hjemlandet
Sperrefunksjon for alle utgående internasjonale
anrop unntatt til hjemmenettverket.

Innstillinger
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vA
 lle innkommende

Sperrefunksjon for alle innkommende anrop.
v I nnkommende utenlands
Sperrefunksjon for alle innkommende anrop
ved roaming.
vD
 eaktiver all sperring
Med dette alternativet kan du deaktivere alle
sperrefunksjonene.
vE
 ndre passord
Du kan endre passordet for Anropssperre.
Undermenyer:
– Aktiver
Med dette alternativet ber du nettverket om å
aktivere Anropssperre.
– Deaktiver
Deaktiver det valgte alternativet for
Anropssperre.
– Vis status
Vis status for Anropssperre.

Fast nummer (meny 9.6.5)
(SIM-avhengig)

F600 Open_Norway_0125.indd 55

Du kan vise listen over numre lagret som
faste numre.

01
02

Endre koder (meny 9.6.6)
PIN er en forkortelse for Personal Identification
Number (personlig identifikasjonsnummer). PINkoden brukes for å hindre uautorisert bruk.
Du kan endre tilgangskodene: sikkerhetskode,
PIN1-kode og PIN2-kode.
1 Hvis du vil endre sikkerhetskoden/PIN1-/PIN2-

koden, skriver du inn den nåværende koden og
trykker på OK.
2 Skriv inn den nye sikkerhetskoden/PIN1-/PIN2-

koden, og bekreft den.

Flight Mode

03
04
05
06
07
08

meny 9.7

Når denne funksjonen er aktivert, kan du bruke
de funksjonene på telefonen som ikke krever
bruk av et trådløst nettverk, når du er om bord
i et fly eller på steder der du ikke kan bruke det
trådløse nettverket.
Når du slår på Flight Mode, vises dette ikonet på
skjermen i stedet for nettverkssignalikonet.
vP
 å: Du kan ikke foreta (eller motta) anrop,
inkludert nødanrop, eller bruke andre
funksjoner som krever nettverksdekning.
vA
 v: Du kan deaktivere Flight Mode og slå på
telefonen på nytt for å få tilgang til nettverket.

09
10

Innstillinger

Du kan begrense utgående samtaler til utvalgte
telefonnumre. Numrene er beskyttet av PIN2koden.
vP
å
Du kan begrense utgående samtaler til
utvalgte telefonnumre.
vA
v
Du kan deaktivere funksjonen for faste numre.

vL
 istevisning
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Innstillinger
Strømsparing

meny 9.8

Hvis du velger På, kan du spare strøm når du
ikke bruker telefonen.

Nullstill

meny 9.9

Du kan gjenopprette alle fabrikkinnstillingene.
Denne funksjonen krever sikkerhetskoden.

Minnebehandling

meny 9.0

Du kan sjekke ledig plass og minnebruk
for hvert minne, det interne minnet og
multimedieminnet. Du kan gå til hver av menyene
for minneenhetene.

Innstillinger
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Tilbehør
Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen.
Du kan velge utstyr i henhold til egne
kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri

01
02

Håndfriheadset med
fjernkontroll for
musikkavspiller

03
04
05

v Stereoheadset

06

v Fjernkontroll: Svar-/avslutt-knapp,

Reiseadapter
Med denne
laderen kan du
lade batteriet når
du ikke er hjemme
eller på jobben.

fjernkontroll for musikkavspiller,
volumkontroll, pauseknapp og mikrofon.

08
Brukerhåndbok

09
10
KF600

Datakabel/CD
Du kan koble
telefonen til PCen
og overføre data
mellom dem.

SVENSKA
N O R S K
D A N S K
S U O M I

TIPS Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
TIPS Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre
garantien ugyldig.
TIPS Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.
Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller
representant for mer informasjon.

Tilbehør
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Nettverkstjenester

Tekniske opplysninger

Denne telefonen er ment for bruk i nettverkene
GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 og W-CDMA.

Generelt

Flere av funksjonene i denne brukerhåndboken
er nettverkstjenester. Dette er spesielle
tjenester som du får tilgang til gjennom
tjenesteleverandøren. Før du kan benytte noen av
nettverkstjenestene, må du abonnere på dem fra
tjenesteleverandøren. Du får også instruksjoner
for hvordan de brukes fra tjenesteleverandøren.

Produktnavn: KF600
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Omgivelsestemperatur
Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)
Min.: –10 °C

Nettverkstjenester
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For din sikkerhet
Les disse enkle retningslinjene. Det kan
være farlig eller ulovlig å ikke følge disse
retningslinjene. Du finner mer detaljert
informasjon i denne håndboken.
ADVARSEL!
• Mobiltelefoner skal alltid være slått av om bord i fly.
• Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
• Ikke bruk telefonen i nærheten av bensinstasjoner,
drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller
sprengningsoperasjoner.
• For din egen sikkerhet må du KUN bruke
ORIGINALE batterier og ladere.

FORSIKTIG!
• Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk
telefonen på sykehus. Den kan påvirke medisinsk
utstyr.
• Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle
mobilnett. Derfor bør du alltid ha et alternativ til
mobiltelefonen for nødsamtaler.
• Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade
på telefonen.
• All bruk av radiosendere medfører fare for
forstyrrelser i elektroniske apparater i nærheten.
Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater,
radioer, PCer osv.

• Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på
hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig
skade på telefonen.

• Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende
lovverk.

• Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor
rekkevidden til små barn. Dette gjelder også små
deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de
løsner.

• Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet
byttes ut med feil type batteri.

• Ikke demonter telefonen eller batteriet.

For din sikkerhet
60
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan
være farlig eller ulovlig å ikke følge disse
retningslinjene. Du finner mer detaljert
informasjon i denne håndboken.

Eksponering for radiobølger

F600 Open_Norway_0125.indd 61

land/regioner (for eksempel USA, Canada,
Australia og Taiwan) som har vedtatt SARgrensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers): Denne grensen er
1.6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

01

Behandling og vedlikehold av produktet

04

ADVARSEL!

02
03

05

Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør
som er godkjent for bruk med akkurat denne
telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre
garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

06
07

v Ikke demonter telefonen. Ved behov

08

for reparasjon må du ta den med til en
kvalifisert servicetekniker.
v Hold enheten unna elektriske apparater som

TVer, radioer og datamaskiner.
v Enheten bør holdes unna varmekilder som

radiatorer og komfyrer.
v Ikke legg telefonen i en mikrobølgeovn, da det

vil føre til at batteriet eksploderer.
v Ikke slipp telefonen i bakken.
v Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner

eller støt.
v Telefondekselet kan skades hvis du dekker

telefonen med plastfolie eller vinyletui.
v Ikke bruk sterke kjemikalier (for eksempel

alkohol, benzen, tynnere) eller vaskemidler til å
rengjøre telefonen. Dette kan forårsake brann.
v Ikke utsett enheten for røyk eller støv.

09
10
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Informasjon om eksponering for
radiobølger og SAR (Specific Absorption
Rate)
Denne mobiltelefonmodellen, KF600, er laget
for å overholde relevante sikkerhetskrav for
eksponering for radiobølger. Disse kravene er
basert på vitenskapelige retningslinjer som tar
hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle
brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.
v Retningslinjene for eksponering for radiobølger
bruker måleenheten SAR (Specific Absorption
Rate). SAR-tester er utført med standardiserte
metoder der telefonen sender med den
maksimale styrken den er sertifisert for i alle
frekvensbånd som brukes.
v De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike
SAR-verdier, men de er alle laget for å følge
relevante retningslinjer for eksponering for
radiobølger.
v SAR-grensen som anbefales av ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection), er 2 W/kg som
gjennomsnitt for 10 gram vev.
v De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for
denne telefonmodellen, er 0.471 W/kg (10 g)
ved bruk ved øret og 0.743 W/kg (10 g) når
telefonen bæres på kroppen.

v Informasjon om SAR-data for innbyggere i
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
v Du bør ikke oppbevare telefonen nær

magnetiserte kort eller billetter, da dette
kan påvirke informasjonen som er lagret i
magnetstripen.
v Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da
dette kan skade telefonen.
v Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
v Vær forsiktig når du bruker tilbehør som
hodetelefoner og headset. Kontroller at
ledninger er sikkert festet, og ikke berør
antennen mer enn nødvendig.
v Koble fra datakabelen før du slår på telefonen.

Elektroniske enheter

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
62

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i
andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke
ytelsen deres.
v Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk
utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette.
Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere
(for eksempel i brystlommen).
v Noen høreapparater kan forstyrres av
mobiltelefoner.
v TV-apparater, radioer, PCer osv. kan være
utsatt for mindre forstyrrelser fra telefonen.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder
mobilbruk i bil der du kjører.
v Du må ikke bruke en håndholdt telefon under
bilkjøring.
v Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

v Bruk et håndfrisett om mulig.
v Hvis trafikkforholdene tilsier det, må du

parkere bilen før du foretar eller besvarer
et anrop.
v Radiofrekvensenergi kan påvirke elektroniske
systemer i kjøretøyet, for eksempel bilstereo
eller sikkerhetsutstyr.
v Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med
kollisjonsputer, må de ikke hindres av installert
eller bærbart trådløst utstyr. Det kan føre til
alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke
fungerer som den skal.
Hvis du hører på musikk når du er ute, må du
kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du
er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt
viktig når du skal gå over gaten.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for
høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor
at du ikke slår på eller av telefonen når den er
nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene
for musikk og samtaler ikke overstiger moderate
nivåer.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår
sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler
og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare
v Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke

bruk telefonen i nærheten av drivstoff eller
kjemikalier.

LG KF600 | Brukerhåndbok
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v Du må ikke frakte brennbare gasser eller

væsker eller eksplosiver i den delen av bilen
der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.
v Slå alltid av telefonen før du går om bord
på fly.
v Ikke bruk telefonen på bakken med mindre
mannskapet har gitt deg tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor
rekkevidden til små barn. Det gjelder også små
deler som kan føre til risiko for kvelning hvis
de løsner.

Nødanrop

Informasjon om og behandling av
batteriet
v Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut

før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen
andre batterisystemer er det ingen minneeffekt
som kan gå ut over batteriets ytelse.
v Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere
er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
v Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
v Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
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tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere
hundre ganger før det må byttes ut.
v Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund,
bør du lade det opp før bruk.
v Unngå å utsette batteriladeren for direkte
sollys eller bruke den på steder med høy
luftfuktighet, for eksempel på badet.
v Unngå å plassere batteriet på varme eller
kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt
på batteriets ytelse.
v Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet
byttes ut med feil type batteri.
v Kast batterier i samsvar med produsentens
instruksjoner.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle
mobilnett. Derfor bør du alltid ha et alternativ til
mobiltelefonen for nødsamtaler. Undersøk hos
den lokale tjenesteleverandøren.

v Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er
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Noget af indholdet i denne manual
kan afvige fra din telefon, afhængigt af
telefonens software eller din udbyder.
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Tillykke med købet af den avancerede og
kompakte KF600-telefon fra LG. Den er
designet til at fungere med den seneste
digitale mobilkommunikationsteknologi.

Bortskaffelse af din gamle telefon
1	Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er
dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2	Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra
husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt
af regeringen eller de lokale myndigheder.
3	Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til
at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige indvirkninger.
4 H
 vis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle
telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den
butik, hvor du købte produktet.
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Lær din telefon at kende
Afslut/tænd-tast
Afslutter eller afviser et
opkald.
Tænder eller slukker
telefonen.
Tryk én gang for at vende
tilbage til
standbyskærmbilledet.

Stik til oplader, kabel,
håndfri
Lydstyrke

Slet-tast
Sletter et tegn med hvert
tryk. Brug denne tast til
at gå tilbage til det forrige
skærmbillede.
Hovedskærm
InteractPad™
Opkaldstast
Ringer til et
telefonnummer og
besvarer indgående
opkald.
MP3-afspiller

Optageknap

Konfiguration
8
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Blitz
Batteridæksel

SIM-kort
Port til
hukommelsesport
Batteri
Konfiguration
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Kameralinse
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Isætning af SIM-kort og batteri

1 Fjern batteridækslet
Skub batteridækslet mod bunden af telefonen
og væk fra den.

2 Tag batteriet ud
Løft batteriets nederste kant, og tag det
forsigtigt ud af batterirummet.

ADVARSEL
Brug ikke neglene, når du tager batteriet ud

ADVARSEL
Tag ikke batteriet ud, når telefonen er tændt, da dette
kan beskadige telefonen.

Konfiguration

5 Sæt batteridækslet på igen
Skub batteridækslet mod toppen af telefonen,
til det går på plads.

10

LG KF600 | Brugermanual

F600 Open_Denmark_0126.indd 10

2008.1.26 3:30:21 PM

3 Isæt SIM-kortet
Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg
for, at området med guldkontakterne på kortet
vender nedad.
Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du forsigtigt
trække det i den modsatte retning.

6 Opladning af telefonen
Træk forsiden af opladerens stik tilbage på
siden af KF600. Isæt opladeren, og sæt stikket
i en stikkontakt. KF600 skal oplades, indtil
der vises en meddelelse på skærmen om, at
batteriet er helt opladet.

Konfiguration

F600 Open_Denmark_0126.indd 11

4 Isæt batteriet
Sæt først toppen af batteriet ind under
batterirummets øverste kant. Sørg for, at
batteriets kontakter flugter med telefonens
kontakter. Tryk ned på den nederste del af
batteriet, indtil det klikker på plads.

11
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Hukommelseskort
Isætning af et hukommelseskort

2 Vælg Hukommelsesstyring, og vælg

Ekstern hukommelse.

Udbyg den hukommelsesplads, der er tilgængelig
i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort.
KF600 understøtter hukommelseskort på op
til 2 GB.

3 Tryk på Formater, og indtast adgangskoden,

1 Fjern batteridækslet og batteriet som

4 Tryk på

beskrevet før.
2 Isæt hukommelseskortet. Skub

hukommelseskortet ind i porten foroven, indtil
det låses på plads. Sørg for, at guldfarvede
kontaktområde vender opad.

der som standard er indstillet til 0000. Kortet
formateres og er klar til brug.
, og vælg
, hvis du vil se de
nye, formaterede mapper på KF600. Vælg
Ekstern hukommelse. Der vises fem
mapper: Billeder, Lyd, Videoer, Dokumenter og
Andre.
På side 38 findes flere oplysninger om brug af
hukommelseskort.

ADVARSEL
Alt indhold på hukommelseskortet slettes,
når kortet formateres. Sikkerhedskopier først
hukommelseskortets data, hvis du ikke vil miste dem.

Overførsel af kontakter

Sådan overføres kontakter fra SIM-kortet til
telefonen:
3 Sæt batteridækslet på igen.

Formatering af hukommelseskortet

Hvis hukommelseskortet allerede er formateret,
kan du begynde at bruge det. Hvis ikke kortet er
formateret, skal du gøre det.

Konfiguration

1 Fra standbyskærmbilledet skal du trykke på

12
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1 Fra standbyskærmbilledet skal du trykke på

og vælge

.

2 Vælg Kopier alt.
3 Vælg Telefon til SIM og derefter Behold

original eller Slet original.

4 Tryk på Ja for at bekræfte.

.
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Menuoversigt
OPKALDS-LOG
1 Alle opkald
2 Mistede opkald
3 Udgående opkald
4 Modtagede opkald
5 Opkaldsvarighed
6 Opkaldsomkostninger
7 Dataoplysninger

VÆRKTØJ
1 Vækkeur
2 Kalender
3 Lommeregner
4 Notat
5 Stopur
6 Enhedsomregner
7 Verdensur
8 SIM-tjenester

MULTIMEDIE
1 MP3-afspiller
2 Kamera
3 Videokamera
4 FM-radio
5 Stemmeoptager

MEDDELELSER
1 Ny besked
2 Indbakke
3 Indbakke
4 Kladder
5 Udbakke
6 Sendt
7 Aflyt telefonsvarer
8 Info-meddelelser
9 Skabeloner
0 Indstillinger

MINE TING
1 Billeder
2 Lyde
3 Videoer
4 Dokumenter
5 Andre
6 Spil og programmer
7 Ekstern hukommelse

PROFILER
1 Generelt
2 Stille
3 Kun vibrator
4 Udendørs
5 Hovedsæt

KONTAKTER
1 Søg
2 Ny kontakt
3 Lynopkald
4 Grupper
5 Kopier alt
6 Slet alt
7 Indstillinger
8 Information

INDSTILLINGER
1 Dato og klokkeslæt
2 Sprog
3 Skærm
4 Forbindelser
5 Opkald
6 Sikkerhed
7 Flytilstand
8 Strømbesparende
9 Nulstil
0 Hukommelsesstyring
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Konfiguration

BROWSER
1 Hjemmeside
2 Yahoo! Go
3 Bogmærker
4 Indtast adresse
5 Historie
6 Gemte sider
7 Browserindstillinger
8 Yahoo-indstillinger
9 Information
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Standbyskærmbilledet
Når KF600-telefonen ikke er i brug, vender den
tilbage til standbyskærmbilledet. Herfra kan
du få adgang til menuindstillinger, foretage et
hurtigt opkald og ændre din profil - samt mange
andre ting.
KF600 har to skærme, en InteractPad og en
hovedskærm. Du bruger InteractPad til at styre,
hvad der skal vises på den større hovedskærm.

v Når du åbner en menu med indstillinger,

vises et tastatur med fire pile på InteractPad.
Du kan enten trykke på pilene for at få vist
menupunkterne et efter et, eller du kan trække
fingeren hen over InteractPad i den retning, du
vil flytte markeringen.

Tip til InteractPad

Standbyskærmbilledet
14

Standbyskærmbilledet er også et godt sted at
lære InteractPad at kende.
Du kan vælge et punkt ved at røre præcist på
ikonet på InteractPad. KF600 vibrerer en anelse,
når den registrerer, at du har trykket på et punkt.
v 
Der er ingen grund til at trykke hårdt, da
InteractPad er følsom nok til at registrere selv
et let men fast tryk.
vB
 rug spidsen af fingeren til at trykke på den
indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke
kommer til at trykke på nogle af de andre
taster omkring den.
vN
 år skærmlyset er slået fra, kan du gendanne
standbyskærmbilledet ved at trykke på
kameratasten på højre side af telefonen.
vD
 æk ikke telefonen med et etui eller et
cover. InteractPad fungerer ikke, hvis den er
tildækket.

s

berøringsskærm

s

InteractPad

LG KF600 | Brugermanual
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Hurtigtasterne
Hurtigtasterne giver nem adgang via ét tryk til de
funktioner, du bruger mest.
Tryk for at åbne hovedmenuen.
Tryk for at oprette og sende en SMS.
Se side 29 for at få flere oplysninger.
Tryk for at åbne adressebogen.
Kontakterne vises som en alfabetisk
liste. Du kan også oprette nye
kontakter og redigere eksisterende
kontakter. Se side 43 for at få flere
oplysninger.

Hovedmenuen

Hovedmenuen indeholder ni menupunkter. Sådan
åbnes menuen:
1	Tryk på

.

2	Hovedmenuen vises på hovedskærmen. På

InteractPad vises pile i fire retninger.
3	Tryk på pilene for at flytte markeringen fra det

ene ikon til det andet i hovedmenuen.
4	Når det ønskede punkt er markeret, skal du

trykke på OK for at åbne det.

Tryk kortvarigt for at indstille
alarmfunktionen.

Meddelelser
Opkalds-log
Kontakter

Tryk for at vælge en lydprofil til
telefonen.

Multimedie
Mine ting

T ryk for at lukke hurtigtasterne og
låse InteractPad. Tryk en gang på
kameratasten for at låse den op.

hovedmenu

Standbyskærmbilledet

F600 Open_Denmark_0126.indd 15
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Standbyskærmbilledet
Statuslinjen

Forskellige ikoner i statuslinjen angiver f.eks.
signalstyrke, nye meddelelser og batterilevetid,
samt om Bluetooth er aktiv.
Nedenstående tabel forklarer betydningen af de
ikoner, du kan se på statuslinjen.
Ikon

Ikon

Beskrivelse
Profilen Generelt er i brug
Profilen Udendørs er i brug

Beskrivelse

Profilen Stille er i brug

 etværkssignalstyrke (antallet af
N
linjer varierer)

Profilen Hovedsæt er i brug

Intet netværkssignal

Opkald viderestilles

Resterende batterilevetid

GPRS er tilgængelig

Batteriet er tomt

EDGE er tilgængelig

Ny MSG

Roaming

Ny besked
Meddelelsesindbakken er fuld

Flytilstand er valgt
Bluetooth

En alarm er indstillet

Standbyskærmbilledet
16

Profilen Vibrator er i brug

LG KF600 | Brugermanual

F600 Open_Denmark_0126.indd 16

2008.1.26 3:30:28 PM

Browser
Du kan benytte en række WAP-tjenester (Wireless
Application Protocol) såsom bankforretninger,
nyheder, vejrudsigter og information om
flyafgange. Disse tjenester er designede specielt
til mobiltelefoner, og de vedligeholdes af WAPtjenesteudbyderne.
Din netværksoperatør kan oplyse dig om priser,
takster og hvilke WAP-tjenester, du har adgang
til. Du kan også kontakte udbyderen af den
tjeneste, du gerne vil benytte. Udbyderen kan
også fortælle dig, hvordan du kan bruge deres
tjeneste.
Når du er forbundet, vises hjemmesiden.
Indholdet afhænger af den benyttede udbyder. Du
kan lukke browseren ved at trykke på (e)tasten. Telefonen går tilbage til standbymenuen.

Navigering med WAP-browseren

Du kan surfe på internettet ved brug af enten
telefonens taster eller WAP-browsermenuen.

Brug af telefonens taster

Når du surfer på internettet, fungerer telefonens
taster anderledes, end når telefonen er i
telefontilstand.
Beskrivelse
Ruller gennem hver linje af
indholdsområdet

c

Vender tilbage til den forrige side

O

Vælger indstillinger og bekræfter
handlinger

F600 Open_Denmark_0126.indd 17

Der er forskellige menuindstillinger tilgængelige,
når du surfer på det mobile internet.
TIP! WAP-browsermenuerne kan variere afhængigt af
din browserversion.

Hjemmeside

Menu 1.1

01
02
03
04

Opretter forbindelse til en hjemmeside.
Hjemmesiden er det websted, der er defineret i
den aktiverede profil. Hvis du ikke har defineret
det i den aktiverede profil, er det defineret af
tjenesteudbyderen.

05

Yahoo! Go

08

Menu 1.2

Du kan få adgang til Yahoo Mobile Internet
Service.
vO
 neSearch: Du kan søge og få svar med
det samme.
v E-mail: Viser din e-mail-konto.
v Vejret: Viser de aktuelle vejrforhold og
vejrudsigter på forskellige lokaliteter verden
over. Få vist vejroversigten for dine gemte
byer. Vælg at åbne en detaljeret vejrudsigt for
flere forskellige byer.
v Lokalt og kort: Søg efter og få vist lokale
adresser, restauranter, barer, hoteller og
meget mere.
v Indholdslæsere: Byder på et bredt udvalg
af indhold: Nyheder, finans, underholdning
og sport.

06
07

09
10

Browser

Tast

u
d

Brug af WAP-browsermenuen
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Browser
v Kalender og adressebog: Du har adgang

til dine aftaler og samtlige kontaktoplysninger
undervejs. Aftaler og begivenheder fra
kalenderen medtages også i visningen I dag.
v Flickr: Med Flickr-widget’en kan du dele og
administrere dine fotografier undervejs. Hvis
en bruger er tilmeldt Flickr, kan vedkommende
se samtlige Flickr-fotos og kontakter.
TIP! I visse lande er der på grund af
netværksstrukturen ikke adgang til Yahoo! Gotjenesten.

v Send URL via: Sender det valgte bogmærke

via tekstmeddelelse/multimediebesked og
e-mail.

Indtast adresse

Menu 1.4

Du kan oprette forbindelse direkte til det ønskede
websted. Tryk på tasten OK, når du har indtastet
en bestemt URL.

Historie

Menu 1.5

Denne menu viser de senest viste sider.

Bogmærker

Menu 1.3

Med denne menu kan du gemme URL’erne til
dine foretrukne websider, så du let kan få adgang
til dem på et senere tidspunkt.

Sådan opretter du et bogmærke

Gemte sider

Menu 1.6

Telefonen kan gemme den side, der vises, som
en offline-fil. Der kan gemmes op til 30 sider.
TIP! Samlet kapacitet er op til 500 Kb.

1 Tryk på venstre funktionstast Indstillinger.
2 Vælg Tilføj ny, og tryk på tasten OK.
3	Tryk på tasten OK, når du har indtastet den

Browser
18

ønskede URL og titel. Når du har valgt det
ønskede bogmærke, er følgende indstillinger
tilgængelige.
v Nyt bogmærke: Vælg indstillingen for at
oprette et nyt bogmærke.
vN
 y mappe: Vælg indstillingen for at oprette
en ny mappe.
vK
 opier: Kopier til mappen

Browserindstillinger

Menu 1.7

Du kan angive profil, cache og sikkerhed for
internetfunktioner.

Netværksprofiler (Menu 1.7.1)
En profil er de netværksoplysninger, der bruges til
at oprette forbindelse til internettet.
Standardprofiler for visse operatører er gemt i
telefonens hukommelse. Standardprofiler kan
ikke omdøbes.

LG KF600 | Brugermanual
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Hver profil har følgende undermenuer:
Aktiver
Aktiverer den valgte profil.
Vis
Du kan se den valgte profil.
v Rediger: Du kan redigere den valgte profil.
v Ny profil: Du kan tilføje en ny profil.
v Slet: Sletter den valgte profil fra listen.
v Nulstil alle: Nulstil alle profilerne.

Gengiv tilstand (Menu 1.7.2)
v Normal: Alle oplysningerne vises normalt.
v Optimeret: Alle oplysningerne vises

optimeret.

Vis billede (Menu 1.7.6)
Vælg, om du vil have vist billede/avatar eller ej.

01

Javascript (Menu 1.7.7)

02

Du kan slå JavaScript-funktionerne til og fra.

ledige hukommelse, der kan bruges til at
gemme nye programmer i telefonen.
vE
 kstern: Viser anvendt hukommelse og
den ledige hukommelse, der kan bruges til
at gemme nye programmer i den eksterne
hukommelse.

05
06
07
08

Yahoo-indstillinger

De oplysninger eller tjenester, som du har
benyttet, gemmes i telefonens cachehukommelse.

Du kan få vist oplysninger om WAPbrowserversionen.

Cookies (Menu 1.7.4)

04

vT
 elefon: Viser anvendt hukommelse og den

Cache (Menu 1.7.3)

TIP! En cache er en buffer-hukommelse, som bruges
til at gemme data midlertidigt.

03

Lagringsplacering (Menu 1.7.8)

Information

Menu 1.8

09
10

Menu 1.9

Du kan indstille netværksprofiler for Yahoo! Go og
Java-programmer.

Kontroller, om der bruges en cookie.

Sikkerhedscertifikater (Menu 1.7.5)
Viser listen over personlige certifikater, som er
gemt i din telefon.

Browser

F600 Open_Denmark_0126.indd 19
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Opkalds-log
Du kan kun kontrollere registreringen af mistede,
modtagne og udgående opkald, hvis netværket
understøtter Vis nummer (CLI) inden for
serviceområdet.
Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises
sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan
også få vist antallet af opkald.

Alle opkald

Menu 2.1

Du kan få vist alle lister med indgående eller
udgående opkald.

Mistede opkald

Menu 2.2

Denne indstilling kan bruges til at se de sidste 50
ubesvarede opkald. Du kan også:
v Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe
til det eller gemme det i adressebogen
vS
 krive det navn, der skal tilknyttes nummeret,
og gemme begge i adressebogen
vS
 ende en meddelelse til dette nummer
vS
 lette opkaldet fra listen

Udgående opkald

Opkalds-log
20

Menu 2.3

Denne indstilling kan bruges til se de sidste
50 udgående opkald (inkl. mislykkede
opkaldsforsøg). Du kan også:
vF
 å vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe
til det eller gemme det i adressebogen.

v Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret,

og gemme begge i adressebogen.
v Sende en meddelelse til dette nummer.
v Slette opkaldet fra listen.

Modtagede opkald

Menu 2.4

Med denne indstilling kan du se de sidste 50
indgående opkald. Du kan også:
v Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe
til det eller gemme det i adressebogen.
v Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret,
og gemme begge i adressebogen.
v Sende en meddelelse til dette nummer.
v Slette opkaldet fra listen.

Opkaldsvarighed

Menu 2.5

Lader dig se varigheden af dine indgående og
udgående opkald. Du kan også nulstille antallet
af opkald.
De følgende timere er tilgængelige:
v Sidste opkald: Varighed af det sidste opkald.
v Alle opkald: Den samlede varighed af alle
opkald, der er foretaget, og af indgående
opkald siden den sidste nulstilling af timeren.
v Foretagne opkald: Varigheden af de
udgående opkald.
v Modtagede opkald: Varigheden af de
indgående opkald.

LG KF600 | Brugermanual
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Opkaldsomkostninger

Menu 2.6

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit
sidste opkald, alle opkald eller resterende og
nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille
omkostningerne, skal du bruge PIN2-koden.

Dataoplysninger

Menu 2.7

Du kan få vist den mængde data, der overføres
over netværket, via indstillingen GPRSinformation.
Du kan også se, hvor længe du er online.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Opkalds-log
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Værktøj
Vækkeur

Menu 3.1

Du kan indstille en alarm til at udløbe på et
angivet tidspunkt.
1	Vælg Til, og indtast det ønskede

alarmtidspunkt.
2	Vælg gentagelsesintervallet: En gang, Dagligt,

Man-Fre, Man-Lør, Lør-Søn.
3	Rul ned, og vælg Følg profil, Altid lyd eller Altid

vibrator for alarmen.
4	Rul ned for at vælge alarmlyden.

Tryk på Søg for at vælge en ny lyd.
5	Rul ned, og indtast et navn på alarmen, eller

behold det foreslåede navn.
6 Tryk på Gem.

TIP! Du kan indstille op til 5 alarmer.
TIP! Selv om din telefon er slået fra, fungerer
alarmfunktionen på det fastsatte tidspunkt.
Hvis du trykker kortvarigt på Snooze, tændes alarmen
igen efter 5 minutter, og hvis du trykker kortvarigt
på AFSLUT, dukker meddelelsen "Tænd for din
telefon" op.

Kalender

Menu 3.2

Tilføjelse af en begivenhed til
kalenderen (Menu 3.2.1)
1	Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal

tilføjes. Du kan vælge en dato ved at rulle til
den med pilene på InteractPad eller ved at
trykke på
og indtaste datoen manuelt.
TIP! Hvis du allerede har gemt en begivenhed i
kalenderen, skal du vælge Gå til dato, når du
har trykket på
, for at indtaste en dato for
begivenheden.
2	Tryk på Ny, og indtast det tidspunkt, hvor

begivenheden skal begynde. Rul ned
med pilene på InteractPad, og indtast
sluttidspunktet for begivenheden.

3	Rul ned igen, og vælg, om der skal indstilles

en Alarm for begivenheden. Rul til
venstre eller højre for at se de tilgængelige
indstillinger. Du kan vælge, at alarmen skal
gå i gang på begivenhedens starttidspunkt
eller et angivet tidsrum, inden begivenheden
starter, for at minde dig om, at der er en
forestående begivenhed.

Værktøj
22
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4 	Rul ned, og indtast et Emne for

begivenheden. Brug tastaturet til at skrive
bogstaver og tal.

5 Rul ned igen for at vælge, hvorvidt hændelsen

er en engangsforeteelse, eller om den skal
gentages Dagligt, Ugentligt, Månedligt
eller Årligt. Hvis begivenheden gentages,
kan du også rulle ned for at indtaste
en Udløbsdato for det tidspunkt, hvor
begivenhederne stopper helt.
6	Tryk på Gem, hvorefter begivenheden

gemmes i kalenderen. På de dage, hvor der
er gemt en begivenhed, vises en trekantet
markør.

Redigering af en begivenhed i
kalenderen (Menu 3.2.2)
, og vælg Alle tidsplaner for
at se en liste med alle dine begivenheder.
Rul til den begivenhed, du vil redigere, og
tryk på Vis. Du kan i stedet vælge dagen for
begivenheden i kalenderen og trykke på Vis.

1	Tryk på

2	Tryk på Rediger, og rul til den oplysning

om begivenheden, du vil ændre. Foretag
ændringerne, og tryk på Gem for at gemme
den redigerede begivenhed.

Deling af en begivenhed i kalenderen
01

(Menu 3.2.3)

1	Vælg den begivenhed, du vil dele, og tryk på

.
2	Vælg Send via, og vælg mellem

03

Tekstmeddelelse, Multimediebesked,
Bluetooth eller E-mail.

Lommeregner

02

04

Menu 3.3

Menuen indeholder standardfunktionerne +, -, x,
/ : plus, minus, gange og dividere.
Desuden kan du bruge de forskellige
lommeregnerfunktioner såsom +/-, sin, cos, tan,
log, ln, exp, deg, rad.
1	Indtast tallene ved at trykke på de numeriske

taster.
2	Brug tastaturet til at vælge et tegn til

05
06
07
08
09
10

udregning.
3	Indtast derefter tallene.
4	Tryk på = for at få vist resultatet.
5	Ved mere komplekse udregninger skal du

trykke på

for at vælge en kommando.

6	Tryk på AC for at rydde skærmen og gøre klar

til en ny udregning.

TIP! Du kan slette en begivenhed fra kalenderen ved
at åbne begivenheden og derefter trykke på Slet.

Værktøj
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Værktøj
Notat

Menu 3.4

1	Vælg Notat ved at trykke på Vis.
2	Tryk på Ny, hvis posten er tom.
3	Indtast notatet, og tryk derefter på Gem.

Stopur

Enhedsomregner

Menu 3.6

Brug denne menu til at konvertere et mål til
en anden måleenhed. 7 typer kan konverteres
til enheder: Valuta, Område, Længde, Vægt,
Temperatur, Volumen og Hastighed.
1	Du kan vælge en af enhedstyperne ved at

Menu 3.5

1	Tryk på Start for at tage tid, og registrer

omgangstiden ved at trykke på Omgang.

2	Tryk på Stop for at få vist omgangstiden.
3	Tryk på Nulstil for at vende tilbage til

standardtilstand.

4	Tryk på Genoptag for at genstarte stopuret

der, hvor du stoppede det, eller tryk på Nulstil
for at starte tiden forfra.

trykke på tasten OK.

2	Vælg den enhed, du vil konvertere, ved at

trykke på u, d. Det er ikke muligt at
indtaste symbolet - i enhedsomregneren.

3	Vælg standardværdien ved at bruge l, r.

Verdensur

Menu 3.7

Du kan få oplyst det aktuelle klokkeslæt for
Greenwich Mean Time (GMT) og større byer i hele
verden ved at bruge l, r, u, d og
.
Skærmen viser bynavnet og den aktuelle dato
og klokkeslæt.

SIM-tjenester

Menu 3.8

Denne menu afhænger af SIM og
netværkstjenesterne.

Værktøj
24
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Multimedie
MP3-afspiller

Menu 4.1

LG KF600 har en indbygget MP3-afspiller, som
du kan bruge til at afspille din yndlingsmusik.
v Alle sange: Indeholder alle de sange, du har
i telefonen.
v Min afspilningsliste: Indeholder de
afspilningslister, du har oprettet, samt
På farten-listen, Seneste sange og
Yndlingssange.
v Indstillinger: Tilpas dine musikindstillinger.

Afspilning af en sang
1 Vælg MP3-afspiller.
2	Vælg Alle sange og derefter den sang, du vil

afspille. Tryk på

.

vV
 is afspilningsliste: Se den afspilningsliste,

du i øjeblikket lytter til.

v I ndstil som ringetone: Du kan indstille den

MP3-fil, der afspilles, som ringetone
v I ndstillinger: Skift Equalizer eller
Afspilning, eller vælg Angiv Bland for at
blande numrene.

02
03
04

TIP! Du kan regulere lydstyrken under
musikafspilning med lydstyrketasterne på siden af
telefonen.

05
06

Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at
vælge et udvalg af sange i mappen Alle sange.
1	Vælg MP3-afspiller og derefter Min

afspilningsliste.

3	Tryk på

for at holde en pause i sangen.

4	Tryk på

for at springe videre til den næste

2	Tryk på Ny, indtast navnet på afspilningslisten,

for at springe tilbage til den forrige

3	Mappen Alle sange vises. Vælg alle de

sang.
5	Tryk på

sang.
6	Tryk på mp3-tasten C på siden for at skjule

skærmbilledet med musikafspilleren, så du
kan fortsætte med at bruge din telefon som
normalt, mens musikken spiller.

7	Tryk på

for at standse musikken og
vende tilbage til menuen Musik.

Tryk på

, og vælg mellem:
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og tryk på Gem.

07
08
09
10

sange, du vil medtage på afspilningslisten,
ved at rulle til de ønskede sange og trykke
på
. Der sættes et hak ved navnet. Hvis
du kommer til at tilføje en uønsket sang, skal
du markere den og trykke på
igen for at
fjerne hakket.

4	Tryk på Gem for at gemme afspilningslisten.

Afspilning af en afspilningsliste
1	Tryk på MP3-afspiller og derefter på Min

afspilningsliste.

2	Vælg den afspilningsliste, du vil afspille, og

tryk på Vis og derefter på

.

Multimedie

Brug af indstillingsmuligheder, mens der
afspilles musik

01
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Multimedie
Redigering af afspilningsliste

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange
eller slette sange fra en afspilningsliste.
Du kan organisere dine afspilningslister. Det gør
du ved at redigere afspilningslisten.
1	Vælg MP3-afspiller og derefter Min

afspilningsliste.

2	Rul til den afspilningsliste, du vil redigere, og

tryk på Vis og derefter på

. Vælg mellem:

vA
 fspil: Afspil afspilningslisten.
vT
 ilføj: Med denne indstilling kan du tilføje eller

slette sange på afspilningslisten.
v 
Fjern: Fjern en sang fra afspilningslisten. Tryk
på Ja for at bekræfte.
v 
Flyt op/Flyt ned: Flyt sangen op eller ned
på listen for at ændre den rækkefølge, den
afspilles i.
v 
Slet flere: Slet sange på afspilningslisten.
v 
Fjern alle: Fjern alle sangene på
afspilningslisten.
v 
Information: Vis oplysninger om
afspilningslisten.

Sletning af en afspilningsliste
1	Vælg MP3-afspiller og derefter Min

afspilningsliste.

2	Rul til den afspilningsliste, du vil slette, og tryk

på

.

Multimedie

3 Vælg Slet, og tryk på Ja for at bekræfte.
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Kamera

Menu 4.2

Du kan tage billeder eller optage videoer ved
at bruge telefonens indbyggede kameramodul.
Desuden kan du sende fotos til andre og vælge
fotos som baggrund.
TIP! Strømforbruget øges, når du bruger kameraet.
Hvis ikonet
vises på baggrundsbilledet, angiver
det, at batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad
batteriet, før du bruger det.

• Sådan tager du et billede
Hold kameraknappen C nede. Kameraet er klar
til brug, og du kan dreje skærmen til vandret.
- Tag skarpe billeder ved at trykke på
kameraknappen C, mens du holder kameraet
uden at ryste det.
- Juster afstanden korrekt til det objekt, du vil
tage et billede af (mere end 50 cm).
- Håndter kameraet forsigtigt, da det er sårbart
over for rystelser, og brug en blød klud, når du
rengør kameralinsen.
- Du må ikke skille kameraet ad eller ændre det,
da det kan medføre brand eller funktionsfejl.
- Autofokus-funktionen er aktiveret, når der tages
billeder. Tryk kameraknappen C halvt ned for
at justere fokus.
Tryk på
for at indstille forskellige forhold.
Du kan flytte markøren ved at trykke på
lrud.
TIP! Du kan justere zoom ved at bruge UD
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v Flyt til [
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vF
 arveeffekt [

]: Der er 4 tilgængelige
indstillinger. Fra (normal/farve), Sepia, Mono
(sort-hvid) eller Negativ.
vH
 vidbalance [
]: Bruges til at ændre
indstillingerne, så de passer til omgivelserne.
Auto, Dagslys, Elektrisk belysning, Overskyet
eller Selvlysende.
vL
 ukkerlyd [
]: Du kan angive den lyd,
der skal afspilles, når du tager et billede.
vN
 ulstil indstillinger [
]: Bruges til at
nulstille indstillingerne.

Videokamera

Menu 4.3

01
02
03
04
05
06
07
08

1	Vælg menuen Videokamera.
2	Bortset fra følgende punkter er

indstillingsmenuen for videokameraet
den samme som indstillingsmenuen for
fotokameraet:
vV
 ideotilstand [
]: Kan bruges til at
sende en videofil via MMS eller Generelt.
vO
 pløsning [
]: Du kan vælge følgende
opløsninger: 320x240, 176x144.

09
10

Multimedie

]: Vælg, om du vil se fotos i dit
Album eller skifte til kameratilstanden Video.
v Skudtilstand [
]: Her kan du indstille
skudtilstanden til Auto, Portræt, Landskab,
Sport, Natfunktion.
v Opløsning [
]: Bruges til at angive
billedstørrelsen. (2048x1536)(1600x1200),
(1280x960) (640x480). Multibillede kan
kun bruges med opløsningen (320x240) og
(640x480) pixel.
v Kvalitet [
]: Bruges til at indstille
billedkvaliteten til Normal, Fin eller Superfin.
v Portrætforbedrer [
]: Bruges til at
indstille portrætforbedring.
v Blitz [
]: Giver dig mulighed for at
indstille blitzen, når du fotograferer et mørkt
sted.
v Reduktion af rystelser [
]: Vælg Til for
at kompensere for kamerarystelser.
v Selvudløser [
]: Kan bruges til at vælge
tidsforsinkelsen (3 sekunder, 5 sekunder eller
10 sekunder). Telefonen tager derefter et foto
efter det angivne tidsrum.
v Gem i [
]: Du kan angive stedet, efter du
har taget et billede. (Ekstern/Telefon)
v Multimediebillede [
]: Gør det muligt
at tage flere billeder lige efter hinanden.
v Autofokus [
]: Slå autofokus til eller fra.
Hvis du vil tage billeder meget tæt på, kan du
i stedet vælge Makro. Hvis du forsøger at tage
et nærbillede, og fokuseringsfeltet forbliver
rødt, kan du prøve at aktivere makrotilstand.
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Multimedie
FM-radio

Menu 4.4

Menu 4.5

Du kan optage stemmenotater.

TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at
forlænge hovedtelefonledningen, som fungerer som
FM-antenne.

1	Tryk på

1	Tryk på nummertasten til en radiokanal for at

2	Hvis du vil holde pause eller genoptage

gemme den aktuelt valgte radiostation.
2	Når du har forudindstillet radiokanaler, kan

du lytte til andre kanaler ved at trykke på den
tilsvarende nummertast (kort tryk).
3	Du kan få adgang til følgende

Multimedie
28

Stemmeoptager

 u kan søge efter radiostationer og lytte til
D
radioen.

indstillingsmenuer ved at trykke på venstre
funktionstast l [Indstillinger].
vR
 ediger frek.: Du kan justere frekvensen
og ændre radiostationen i den valgte kanal.
Du kan ændre frekvensen med 0,1 MHz ad
gangen med l, r og taltasterne.
vA
 utomatisk scanning: Hvis du vælger
Til for “Automatisk scanning nu?”, indstilles
radiokanalen automatisk. Hvis du vælger Ja,
når meddelelsen “Gem denne station?” vises,
gemmes den valgte frekvens.
vL
 yt via højttaler: Vælg indstillingen for at
lytte til radioen via den indbyggede højttaler.
Du slukker for højttaleren ved at vælge “Lyt via
hovedsæt” i [Indstillinger].
vS
 tationsoplysninger: Til for at få vist
oplysninger om radiostationen.

Optag
for at begynde at optage. Når
optagelsen begynder, vises tælleren og
meddelelsen Optager.
optagelsen, skal du trykke på venstre
funktionstast eller tasten OK.
3	Tryk på højre funktionstast Stop, når du vil

afslutte optagelsen.

Album

Du kan få vist Mappen Lyde, der indeholder
en liste over alle de lydfiler, der er gemt i
hukommelsen.

LG KF600 | Brugermanual
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Meddelelser
Ny besked

Menu 5.1

Denne menu indeholder funktioner i forbindelse
med tekst-, multimedie-, e-mail- og Bluetoothmeddelelser.

Tekst (Menu 5.1.1)
Du kan skrive og redigere en tekstmeddelelse.
1 Vælg Tekst, hvis du vil skrive en ny

meddelelse.
2 Du kan gøre tekstindtastning nemmere ved at

bruge T9.
3 Tryk på knapperne for at vedhæfte følgende.
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Kladder.

01

v T9-sprog: Vælg sproget til T9-

indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere
T9-indtastningsmetoden ved at vælge T9 fra.
vN
 yt T9-ord: Vælg Nyt T9-ord for at tilføje et
nyt ord i ordbogen.
vH
 åndskrift: Vælg indstillingen for at slå
genkendelse af håndskrift til, begynd på en ny
meddelelse.
vR
 yd tekst: Du kan slette teksten, når du
skriver en SMS.
vA
 fslut: Viser meddelelsesmenuen igen.

02

TIP! Tegnsæt: Vælg Begrænset understøttelse for
at ændre 2-byte-tegn til 1-byte-tegn. (“á é í ó ñ ú”
-> “a e i o n u”)

08

Multimedie (Menu 5.1.2)
Du kan skrive og redigere multimediemeddelelser,
mens du kontrollerer meddelelsens størrelse.

03
04
05
06
07

09
10

1	Vælg Multimedie, hvis du vil skrive en ny

meddelelse.
2	Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge

en af de multimediemeddelelse-skabeloner,
der allerede findes.
Den maksimale filstørrelse, som kan indsættes i
en MMS, er 300 kb.
1 Indtast modtagerens nummer.
2	Tryk på tasten d for at tilføje flere

modtagere.

3 Du kan tilføje telefonnumre til adressebogen.

Meddelelser

Indsæt
- Symbol: Du kan tilføje specialtegn.
- Billede: Du kan indsætte standardgrafik eller
grafik i Mine billeder, som kan bruges til korte
meddelelser.
- L yd: Du kan indsætte lyde, som kan bruges til
korte meddelelser.
- Standardbilleder: Du kan indsætte gemte
animationer.
-S
 tandardlyde: Du kan indsætte gemte lyde.
- Tekstskabelon: Du kan bruge de
tekstskabeloner, som allerede er gemt i
telefonen.
-N
 avn og nummer: Du kan tilføje
telefonnumre eller e-mail-adresser i
adressebogen.
-M
 it visitkort: Du kan tilføje dit eget visitkort
til meddelelsen.

vG
 em som kladde: Lagrer meddelelser under
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Meddelelser
4	Tryk på l [Indstillinger], og tryk på Send, når
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du har indtastet numrene.
Indsæt
- Symbol: Du kan tilføje specialtegn.
- Billede: Du kan indsætte Eksisterende billede
eller grafik i Mine billeder fra Nyt foto til brug
i sms’er.
- Lyd: You can insert sounds the Existing sound
or New voice record for short messages.
- Video: Du kan indsætte lyde i Eksisterende
lyd eller Ny stemmeoptagelse til brug i sms’er.
- Symbol: Du kan indsætte Symbol.
- Tekstskabelon: Du kan bruge de
tekstskabeloner, som allerede er gemt i
telefonen.
- Navn og nummer: Du kan tilføje
telefonnumre eller e-mail-adresser i
adressebogen.
- Nyt dias: Du kan vælge Indsæt dias før eller
Indsæt dias efter.
- Mere: Du kan indsætte Kontakt, Mit visitkort
eller Tidsplan.
vG
 em: Du kan gemme MMS-beskeder som
Kladder eller Som skabeloner.
vR
 ediger emne: Du kan ndre udvalgte
multimediemeddelelser.
v Forh ndsvisning: Du kan se den
multimedie-meddelelse, du har skrevet, f r du
sender den.
vV
 arighed af dias: Du kan angive varigheden
af dias for MMS'en.

v Fjern: Du kan fjerne.
v T9-sprog: Vælg sproget til T9-

indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere
T9-indtastningsmetoden ved at vælge “T9 fra”.
v Nyt T9-ord: Vælg Nyt T9-ord for at tilføje et
nyt ord i ordbogen.
v Ryd tekst: Du kan slette teksten, når du
skriver en SMS.
v Håndskrift: Vælg indstillingen for at slå
genkendelse af håndskrift til, begynd på en ny
meddelelse.
v Afslut: Hvis du trykker på Afslut,
mens du skriver en meddelelse, kan du
afslutte meddelelsen og gå tilbage til
meddelelsesmenuen. Den meddelelse, du har
skrevet, gemmes ikke.
TIP! Hvis du vælger et billede med en stor filstørrelse
(f.eks. 200 KB) til en multimediemeddelelse, vil
det tage ca. 10 sekunder at indlæse den. Du
kan desuden ikke aktivere nogen taster under
indlæsningen. Efter ca. 10 sekunder skulle du kunne
skrive meddelelsen.

E-mail (Menu 5.1.3)
E-mail-konto (Menu 5.1.3.1)
Før du kan sende/modtage e-mail, skal du
konfigurere en ny e-mail-konto.
1	Vælg et emne, og skriv din meddelelse. Tryk

på
for at vedhæfte billeder, videoklip, lyde
eller andre filtyper.
2	

tryk på Send for at indtaste modtagerens
adresse.
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3 Berør Send, hvorefter din e-mail bliver sendt.
4	Brug fanerne til at indtaste modtagernes

adresse og skrive meddelelsen. Brug fanen
Filer til at vedhæfte billeder, videoer, lyde eller
andre filtyper.
5 Tryk på Send, og e-mailen sendes.

Adgangspunkt (Menu 5.1.3.2)
Angiv navnet på adgangspunktet.
Interval for hentning (Menu 5.1.3.3)
Vælg, hvor ofte KF600-telefonen skal kontrollere,
om der er nye e-mail-meddelelser.
Signatur (Menu 5.1.3.4)
Opret en e-mail-signatur, og aktiver denne
funktion.

Bluetooth-meddelelse (Menu 5.1.4)
vG
 em som kladde: Vælg indstillingen, hvis du
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du skriver meddelelsen, kan du afslutte
meddelelsen og gå tilbage til det forrige
skærmbillede. Meddelelsen, du har skrevet,
gemmes ikke.

01
02

TIP! Du kan for hver enkelt e-mail-konto gemme op
til 100 meddelelser i alt. Mapperne Kladde, Udbakke
og Afsendt kan indeholde op til 100 meddelelser.
Hvis Indbakke bliver fuld, modtager du ikke længere
e-mail.
TIP! Maks. størrelsen for en sendt meddelelse er 300
kb med vedhæftede filer, og maks. størrelsen for en
modtaget meddelelse er 300 kb. Hvis du modtager
en meddelelse med mere end 5 vedhæftede filer, vil
du kun modtage 5 af dem. Nogle vedhæftede filer
vises muligvis ikke korrekt.

03
04
05
06
07
08
09

TIP! Hvis du modtager en mail på over 300 KB, vil du
ikke kunne læse den for store mail.

10

Meddelelser

vil gemme meddelelsen i Kladder.
vT
 9-sprog: Vælg sproget til T9indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere
T9-indtastningsmetoden ved at vælge “T9 fra”.
vN
 yt T9-ord: Vælg menuen Nyt T9-ord for at
tilføje et nyt ord i ordbogen.
vR
 yd tekst: Du kan slette teksten, når du
skriver meddelelsen.
vH
 åndskrift: Vælg indstillingen for at slå
genkendelse af håndskrift til, begynd på en ny
meddelelse.

vA
 fslut: Hvis du vælger denne funktion, mens
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Indbakke

Menu 5.2

Du bliver orienteret, når du har modtaget
meddelelser. De gemmes i indbakken.
Hvis telefonen viser “Ikke plads til SIMmeddelelse”, behøver du kun at slette SIMmeddelelser fra Indbakken.. Hvis telefonen viser
“Ikke plads til meddelelse”, kan du få mere plads
i hvert lager ved at slette meddelelser, medier og
programmer.

* S IM-meddelelse

Meddelelser
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SIM-meddelelse betyder, at meddelelsen
ekstraordinært er lagret på SIM-kortet. Du kan
flytte denne meddelelse til telefonen.
Ved meddelelse om multimediemeddelelse skal
du vente, til meddelelsen er downloadet og
behandlet.
v Vis:

Du kan få vist de modtagne meddelelser.
vS
 let: Du kan slette den aktuelle meddelelse.
vS
 var: Du kan svare afsenderen.
vS
 var alle: Du kan svare alle afsendere.
vV
 ideresend: Du kan videresende den valgte
meddelelse til en anden person.
vB
 esvar opkald: Du kan ringe tilbage til
afsenderen.
v I nformation: Du kan få vist information om
modtagne meddelelser; Afsenders adresse,
Emne (kun for multimediemeddelelser), Dato
og klokkeslæt for meddelelse, Meddelelsestype
og Meddelelsesstørrelse.

v Slet flere: Når du har valgt de meddelelser,

du vil fjerne, kan du slette de valgte
meddelelser.
v Slet alle læste: Du kan slette alle læste
meddelelser.
v Slet alt: Du kan slette alle meddelelser.

Indbakke

Menu 5.3

Når du åbner denne menu, kan du enten oprette
forbindelse til din fjernindbakke for at hente dine
nye e-mail-meddelelser, eller du kan få vist de
e-mail-meddelelser, du har hentet tidligere, uden
at logge på e-mail-serveren.
Du kan kontrollere Kladder, Udbakke.

Kladder

Menu 5.4

Ved at bruge denne menu kan du forudindstille
multimediemeddelelser, som du ofte bruger.
Denne menu viser en liste over forudindstillede
multimediemeddelelser.
Du har adgang til følgende funktioner:
v Vis: Du kan få vist multimediemeddelelserne.
v Rediger: Bruges til at redigere en valgt
meddelelse.
v Slet: Sletter meddelelsen, du har valgt.
v Information: Du kan se oplysninger om en
valgt meddelelse.
v Slet flere: Når du har valgt de meddelelser,
du vil fjerne, kan du slette d1.3e valgte
meddelelser ved at trykke på OK.
v Slet alt: Sletter alle meddelelserne i mappen.
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Udbakke

Menu 5.5

Denne menu lader dig se den meddelelse, du er
ved at sende, eller som ikke kunne afsendes.
Når meddelelsen er sendt uden problemer, flyttes
den til Sendt post.
v Vis: Du kan få vist meddelelsen.
v Slet: Du kan slette meddelelsen.
v Gensend: Du kan sende den valgte
meddelelse igen.
v Rediger: Bruges til at ændre den valgte
meddelelse.
v Information: Du kan kontrollere oplysninger
om hver meddelelse.
v Slet flere: Vælg meddelelser, og slet de valgte
meddelelser.
v Slet alt: Du kan slette alle meddelelser i
udbakken.

Sendt

Menu 5.6

Med denne menu kan du få vist de meddelelser,
som allerede er sendt. Du kan kontrollere
klokkeslæt og indhold for meddelelsen.

TIP! Når du modtager en telefonmeddelelse,
vises et ikon på telefonen, og du hører en alarm.
Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige
oplysninger til at indstille telefonen korrekt.

01

Info-meddelelser

03

Menu 5.8

(Afhængigt af netværk og abonnement)
Info-meddelelser er tekstmeddelelser, som
leveres af netværket til GSM. De indeholder
generel information, så som vejrudsigter,
trafikmeldinger, taxanumre, adresser på apoteker
og aktiekurser.
Hver type har et nummer. Derfor kan du kontakte
din tjenesteudbyder, hvis du har indtastet det
specifikke nummer til informationstjenesten.
Når du modtager en info-meddelelse, får du en
pop-up-meddelelse om, at der er modtaget en
meddelelse, eller også vises info-meddelelsen
direkte.
Følg rækkefølgen nedenfor i standbytilstand for at
få vist meddelelsen igen.

02

04
05
06
07
08
09
10

Læst (Menu 5.8.1)
1	Hvis du har modtaget en info-meddelelse, og

Aflyt telefonsvarer

Menu 5.7

Når du har valgt denne menu, skal du blot trykke
på OK for at aflytte telefonsvareren.

2	Meddelelsen vises, indtil der kommer en

anden meddelelse.

Meddelelser
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vælger Læst for at få vist meddelelsen, vil den
blive vist på skærmen.
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Emner (Menu 5.8.2)
(Afhængigt af netværk og abonnement)
vV
 is liste: Du kan se de infotjenestenumre,

du har tilføjet. Hvis du trykker på de enkelte
knapper, kan du redigere og slette de
infotjenestekategorier, du har tilføjet.
vA
 ktiv liste: Du kan angive numre til infomeddelelser i den aktive liste. Hvis du aktiverer
et infotjenestenummer, kan du modtage
meddelelser, der er afsendt fra dette nummer.

Skabeloner

Menu 5.9

Tekst (Menu 5.9.1)
Du har følgende seks tekstskabeloner:
• Ring tilbage.
• Jeg er forsinket. Jeg er der kl.
• Hvor er du nu?
• Jeg er på vej
• Haster! Ring til.
• Jeg elsker dig
Du har adgang til følgende funktioner:
vS
 end via
- Tekstmeddelelse: Brug indstillingen til
at sende den valgte skabelonmeddelelse
med SMS.

Meddelelser
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- Multimediemeddelelse: Brug indstillingen
til at sende den valgte skabelonmeddelelse
med MMS.
- Bluetooth-meddelelse: Brug
denne funktion til at sende den valgte
skabelonmeddelelse via Bluetooth.
- E -mail: Med denne menu kan du redigere,
slette eller tilføje en e-mail-konto.
v Slet: Sletter skabelonen.
v Ny skabelon: Brug indstillingen til at oprette
en ny skabelon.
v Slet alt: Kan bruges til at slette alle
multimediemeddelelser.
v Vis: Du kan få vist multimedieskabeloner.
v Rediger: Brug denne funktion til at
skrive en ny meddelelse eller redigere
den skabelonmeddelelse, du har valgt på
tekstskabelonlisten.

Multimedie (Menu 5.9.2)
Du kan bruge følgende indstillinger, når du har
gemt en ny skabelon.
v Gem: Bruges til at gemme nye
multimedieskabeloner, du har oprettet.
v Indsæt: Du kan tilføje Symbol, Billede, Video,
Lyd, Nyt dias, Tekstskabelon, Kontakt, Visitkort
og Andre.
v Vis: Du kan få vist de multimedieskabeloner,
du har skrevet.
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v Rediger emne: Bruges til at ændre en valgt

multimediemeddelelse.
v Varighed for dias: Du kan angive
varigheden af dias for multimediemeddelelsen.
v T9-sprog: Vælg det ønskede sprog til T9indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere
T9-indtastningsmetoden ved at vælge T9 fra.
v Afslut: Viser meddelelsesmenuen igen.

Indstillinger

Menu 5.0

Tekstmeddelelse (Menu 5.0.1)
v Meddelelsestype:
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få adressen på SMS-centret via denne menu,
når du vil sende en tekstmeddelelse.
vT
 egnsæt
vB
 ærerindstilling: Du kan indstille
bærerindstillingen til f.eks. GSM foretrukket,
GPRS foretrukket.

02
03
04

Multimediemeddelelse (Menu 5.0.2)
vE
 mne: Når denne menu er åben, kan du

01

05

indtaste emnet for multimediemeddelelser.
vV
 arighed for dias: Viser varigheden for hver
side, når du skriver meddelelsen.
vP
 rioritet: Du kan indstille prioriteten for en
meddelelse, du har valgt.
vG
 yldighedsperiode: Denne netværkstjeneste
giver dig mulighed for at indstille, hvor
længe dine tekstmeddelelser skal gemmes i
meddelelsescentret.
vA
 fsendelsesrapport: Hvis indstillingen Ja
er valgt i denne menu, kan du kontrollere, om
meddelelsen sendes uden fejl.
vL
 æs rapport: Du kan modtage en
rapport om, hvorvidt modtageren har læst
meddelelsen.

06
07
08
09
10

Meddelelser

Tekst, Tale, Fax, Personsøgning, X.400, E-mail,
ERMES
Meddelelsestypen er sædvanligvis indstillet
til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre
formater. Kontakt din udbyder for at få oplyst,
om denne funktion er tilgængelig.
v Gyldighedsperiode: Denne netværkstjeneste
giver dig mulighed for at indstille, hvor
længe dine meddelelser skal gemmes i
meddelelsescentret.
v Afsendelsesrapport: Hvis du vælger
indstillingen Ja, kan du kontrollere, om
meddelelser sendes uden fejl.
v Svardebitering: Når en meddelelse
sendes, kan modtagerne svare og overføre
omkostningerne til din telefonregning.

vN
 ummer til meddelelsescenter: Du kan
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vA
 utomatisk download: Hjemmenetværk

giver dig mulighed for at modtage
multimediemeddelelser afhængigt af
hjemmenetværk. Roaming-netværk
giver dig mulighed for at modtage
multimediemeddelelser afhængigt af roamingnetværk. Hvis du vælger Automatisk, modtager
du multimediemeddelelser automatisk. Hvis du
vælger Manuel, modtager du kun en besked
om meddelelsen i indbakken, og derefter kan
du kontrollere meddelelsen.
vN
 etværksprofil: Hvis du vælger
Multimediemeddelelsesserver,
kan du angive URL-adressen på
multimediemeddelelsesserveren.
vT
 illadt meddelelsestype
Personlig: Personlig meddelelse.
Reklame: Kommerciel meddelelse.
Information: Nødvendige oplysninger.

E-mail (Menu 5.0.3)
vE
 -mail-konto

Med denne menu kan du redigere, slette eller
tilføje en e-mail-konto.
1 Tryk på Ny.
2 	Du kan nu vælge, hvordan din konto skal

Meddelelser
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fungere
Kontonavn: Kontoens navn.
E-mail-adresse: Indtast den email-adresse, du har modtaget af din
tjenesteudbyder.

Mit navn: Du kan oprette et kaldenavn.
Server til indgående mail: Indtast POP3adressen og portnummeret for den server, der
modtager din e-mail.
Brugernavn: Indtast dit e-mail-id.
Adgangskode: Indtast din e-mailadgangskode.
Server til udgående mail: Indtast SMTPadressen og portnummeret for den computer,
der sender din e-mail.
Godkendelse af udgående mail: Når du
sender mailen, kan du angive, om der skal
bruges godkendelse.
Udgående server-ID/adgangskode:
Indtast id og adgangskode for at sende din
e-mail.
Tryk på
, og vælg Avancerede
indstillinger for at angive følgende
oplysninger.
- Avancerede indstillinger
Protokoltype: Vælg din protokoltype.
(POP3/IMAP4)
Maksimum modtagestørrelse: Få vist
den maksimale størrelse på e-mails, du kan
modtage.
Gem på server: Vælg Til for at lade
meddelelserne blive på serveren.
Indsæt signatur: Vælg Til for at knytte din
signatur til dine e-mail-meddelelser.
Svar-e-mail-adresse: Den e-mail-adresse,
som svaret sendes til.
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Indgående portnummer: Bruges til at
redigere nummeret på POP3/IMAP-porten.
Udgående portnummer: Bruges til at
redigere nummeret på SMTP-porten.
Automatisk hentning: Vælg indstillingen
for automatisk at
hente dine e-mails.
Hent download: Vælg Kun overskrifter
eller Alle. Nu er din konto konfigureret, og den
vises på listen over konti i mappen E-mail.
•N
 y Konto: Du kan konfigurere op til 5
e-mail-konti ved at vælge menuen Ny konto.
I menuen Rediger kan du indstille følgende
værdier.
• Slet: Sletter den valgte konto fra listen.
• Slet alt: Du kan slette alle kontolister.
v Adgangspunkt
Angiv navnet på adgangspunktet.
v Interval for hentning
Vælg, hvor ofte KF600-telefonen skal
kontrollere, om der er nye e-mail-meddelelser.
v Signatur
Opret en e-mail-signatur, og aktiver denne
funktion.

Du kan modtage telefonsvarermeddelelser, hvis
din netværksudbyder understøtter funktionen. Når
der modtages en ny telefonsvarermeddelelse,
vises et symbol på skærmen. Kontakt
netværksudbyderen for at få de oplysninger, der
skal bruges til at indstille telefonen rigtigt.

Service-meddelelse (Menu 5.0.5)

01
02
03
04
05

Du kan angive, hvorvidt du ønsker at modtage
meddelelsen.

06

Infotjeneste (Menu 5.0.6)

07

vM
 odtag

Til: Hvis du vælger denne menu, modtager du
info-meddelelser på telefonen.
Fra: Hvis du vælger denne menu, modtager
du ikke længere info-meddelelser.
vA
 dvarsler
Til: Telefonen bipper, når du har modtaget
meddelelser fra infotjenestenumre.
Fra: Telefonen bipper ikke, selvom du
modtager info-meddelelser.
vS
 prog
Du kan vælge det ønskede sprog ved at trykke
på tasten . Infomeddelelsen vil blive vist i
det sprog, du har valgt.

08
09
10

Meddelelser
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Nummer på stemmemail (Menu 5.0.4)
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Mine ting
Billeder

Menu 6.1

Billeder indeholder en mappe med
standardbilleder, der på forhånd er indlæst i
telefonen, billeder, du har downloadet, og billeder,
der er taget med telefonens kamera.

Indstillingsmenuer for billeder

De tilgængelige indstillinger i Billeder afhænger
af den billedtype, du har valgt. Alle indstillingerne
er tilgængelige for de billeder, du har taget med
telefonens kamera, men for standardbilleder er
kun indstillingerne Filoplysninger, Udskriv med,
Diasshow, Sorter efter og Eksempelvisning/
Listevisning tilgængelige.
Tryk på i billedmappen for at få vist listen med
indstillinger.
v S
 let: Slet det valgte billede.
v S
 end via: Send det valgte billede til en ven
via MMS, Bluetooth eller e-mail.
TIP! Billedet (.jpeg) skal muligvis skaleres, for at det
kan sendes via MMS eller e-mail.
v F
 il: Roter, omdøb eller se oplysninger

Mine ting
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(Navn, Størrelse, Dato, Opløsning, Type og
Copyright) om det valgte billede. Hvis der
er isat et eksternt hukommelseskort, vises
to indstillinger mere: Flyt til ekstern
hukommelse og Kopier til ekstern
hukommelse.
v U
 dskriv med: Udskriv en billedfil via
PictBridge eller Bluetooth®.

v D
 iasshow: Se Oprettelse af et diasshow

på side 48.

v N
 y mappe: Opret en ny mappe i

hovedmappen Billeder.

v S
 let flere: Vælg mere end ét billede, før du

trykker på Slet.

v S
 let alt: Sletter alle fotos i mappen Billeder.
v S
 orter efter: Opstil billederne efter dato,

type eller navn.

v L
 istevisning/Eksempelvisning: Bruges til

at ændre den måde, fotos vises på.

Afsendelse af et foto
1	Rul til og vælg Billeder.
2	Vælg et foto, og tryk på

.

3	Tryk på Send via, og vælg mellem

Multimediemeddelelse, Bluetooth eller
E-mail.

4	Hvis du vælger Multimediemeddelelse

eller E-mail, vedhæftes fotoet til meddelelsen,
og du kan skrive og sende meddelelsen som
normalt. Hvis du vælger Bluetooth, bliver du
bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen
søger efter en enhed, billedet kan sendes til.

Organisering af dine billeder
1	Rul til og vælg Billeder.
2	Tryk på

og derefter på Sorter efter.

3	Vælg mellem Dato, Type eller Navn.
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Sletning af et billede

v V
 is: Vælg mellem Fuldt billede og Fuld

1	Rul til og vælg Billeder.
2	Vælg et billede, og tryk på

.

3	Tryk på Slet.

Sletning af flere billeder
1	Rul til og vælg Billeder.
2	Tryk på

, og vælg Slet flere.

3	Der vises et felt ved siden af hvert billede.

Vælg billedet, og tryk på
for at markere
det. Hvis du vil fjerne markeringen af et
billede, skal du trykke på
igen, så
markeringen fjernes fra feltet.
4	Når du har markeret alle de relevante felter,

skal du trykke på Slet og bekræfte, at du vil
slette alle de markerede meddelelser.

Oprettelse af et diasshow

Hvis du vil se eller bladre gennem alle billederne i
telefonen, kan du oprette et diasshow, så du ikke
skal åbne og lukke hvert enkelt billede.
1	Vælg Billeder.
2	Vælg det foto, diasshowet skal begynde med,

og tryk på

.

3 Vælg Diasshow, hvorefter diasshowet starter.
4	Tryk på Pause for at stoppe diasshowet
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02
03

Lyde

Menu 6.2

Mappen Lyde indeholder Standardlyde og dine
stemmeoptagelser. Her kan du håndtere, sende
eller angive lyde som ringetoner.

04
05
06

Brug af en lyd

07

1	Vælg lyde.
2	Vælg Standardlyde, eller vælg på listen med

stemmeoptagelser.

3	Vælg en lyd, og tryk på

01

for at høre den.

09

4	Tryk på Angiv som, og vælg mellem

Ringetone og Ringetone-ID.

Videoer

08

10

Menu 6.3

Mappen Mine videoer viser listen over hentede
videoer og de videoer, du har optaget på
telefonen.

Sådan ser du en video
1	Vælg Videoer.
3	Vælg en video, og tryk på

.

Mine ting

midlertidigt og på Afslut for at afslutte
diasshowet og gå tilbage til mappen Billeder.
Hvis du trykker på under diasshowet, vises
yderligere indstillinger:

skærm. Vælg Landskab, hvis du vil ændre
billedets retning.
v Gentagelse til/fra: Beslut, om diasshowet
skal gentages.
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Mine ting
TIP! Videoens størrelse skal måske justeres, før den
kan sendes via MMS. Nogle videoer kan være for
store til at overhovedet at kunne sendes via MMS.
Hvis det er tilfældet, skal du vælge en af de andre
sendemuligheder.

Andre

Brug af indstillingsmenuen for video

TIP! Det er kun muligt at sende filer via Bluetooth,
hvis de er lagret i telefonens hukommelse eller den
eksterne hukommelse.

Tryk på i mappen Videoer for at få vist
følgende liste med indstillinger.
v S
 let: Slet den valgte video.
v F
 il: Omdøb videoen, flyt den til en anden
mappe eller få vist oplysninger (Navn,
Størrelse, Dato, Opløsning, Type og Copyright).
v N
 y mappe: Opret en ny mappe i
hovedmappen Videoer.
v S
 let flere: Vælg mere end ét videoklip, før du
trykker på Slet.
v S
 let alt: Slet alle klippene i mappen Videoer.
v S
 orter efter: Opstil videoerne efter dato,
type eller navn.
v L
 istevisning/Eksempelvisning: Bruges til
at ændre den måde, videoerne vises på.

Dokumenter

Menu 6.4

Fra menuen Dokumenter kan du se alle
dine dokumentfiler. Herfra kan du se Excel-,
PowerPoint-, Word-, tekst- og PDF-filer.

Mine ting
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Menu 6.5

Vis listen over filerne i mappen Andet i
den interne og eksterne hukommelse. I
multimediehukommelsen.

TIP! Når du tilslutter til en pc via et USB-kabel,
ser du kun følgende mapper i intern hukommelse:
Billeder, Lyd, Videoer og Andre. Du kan se alle
mapper i den eksterne hukommelse. Hvis der via
Bluetooth etableres forbindelse til en pc, er det
muligt at udveksle filer som f.eks. billeder, lyde,
videoklip, dokumenter med andre mapper end
standardmapperne. (I andre mapper vil funktionerne
til “vis” og “afspil” ikke fungere)

Spil og programmer

Menu 6.6

I denne menu kan du håndtere de Javaprogrammer, der er i din telefon. Du kan afspille
eller slette downloadede programmer eller angive
tilslutningsindstillinger.

Ekstern hukommelse

Menu 6.7

Via denne menu kan du se billeder, lyde, videoer,
dokumenter og andre på hukommelseskortet.
Hvis ekstern hukommelse ikke er tilgængelig,
vises pop-up-meddelelsen Indsæt ekstern
hukommelse.

LG KF600 | Brugermanual
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TIP! SIM-kortet skal være installeret, for at telefonen
bliver genkendt som en flytbar disk.
Ny, fantastisk LG
KF600-telefonen fungerer som en lagerenhed. Hvis
du tilslutter USB-kablet, kan du bruge telefonen som
en flytbar disk. Du kan downloade MP3-filer, fotos,
videoer, tekstfiler osv. Du kan hurtigt få adgang til
telefonen fra pc’en ved blot at tilslutte USB-kablet.
TIP! Funktionen LAGERENHED fungerer kun, når
telefonen er i standbytilstand.
TIP! TAG IKKE kablet ud under download af filer. Når
du har downloadet filer, er det en god idé at klikke på
“Sikker fjernelse af hardware” på pc’en og derefter
fjerne kablet.
TIP! Hvis du kopierer en fil til en flytbar disk, vises
der en meddelelse i forbindelse med animationen i
displayet. Dette betyder, at LAGERENHEDEN arbejder,
og at der overføres data. Kablet må ikke afbrydes,
mens animationen vises. IHvis du fjerner kablet,
mens animationen vises i displayet, vil det resultere
i, at data går tabt eller beskadiges, og telefonen kan
også tage skade.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mine ting
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Profiler
I Profiler kan du justere og tilpasse telefonens
toner til forskellige begivenheder, miljøer eller
opkaldsgrupper.
Der er fem forudindstillede profiler: Generelt,
Stille, Kun vibrator, Udendørs og
Hovedsæt.

v Feedback på tryk og tast: Du kan indstille

2	Rul til den profil på listen, du vil aktivere.

samtlige funktioner med berøringsdisplay og
taster (toner, lydstyrke, vibration osv.).
v Glidetone: Giver dig mulighed for at indstille
klaptonen, så den passer til omgivelserne.
v Lydeffektlydstyrke: Indstil lydstyrken for
lydeffekter.
v Sluk/tænd for lydstyrken: Indstil
lydstyrken for den tone, der afspilles, når du
tænder eller slukker telefonen.

3 Vælg derefter Aktiver.

TIP! Ikke alle profiler kan omdøbes.

Aktiver (Menu 7.X.1)
1 Der vises en liste med profiler.

Redig. (Menu 7.X.2)
Rul til den ønskede profil i profillisten. Vælg
Tilpas.
Profilindstillingsmuligheden åbnes. Indstil
muligheden som ønsket.
vO
 pkaldsadvarselstype: Indstil signaltypen
for indgående opkald.
vR
 ingetoner: Vælg den ønskede ringetone
på listen.
vR
 ingelydstyrke: Indstil ringetonens
lydstyrke.
vM
 eddelelsesalarmtype: Indstil alarmtypen
for meddelelser.
vM
 eddelelsestoner: Vælg alarmtonen for
meddelelser.
vM
 eddelelseslydstyrke: Indstilling af
meddelelsestonen.

Profiler
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Kontakter
Søg

Menu 8.1

1 Indtast det navn, du vil søge efter.

TIP! Du kan foretage en hurtig søgning ved at
indtaste det første bogstav i navnet.
2	Hvis du vil redigere, slette eller kopiere en
post, skal du berøre .
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Ny kontakt

01
02

Menu 8.2

Du kan tilføje en post i telefonbogen
ved hjælp af denne funktion. Telefonens
hukommelseskapacitet er 1000 poster. SIMkortets hukommelse afhænger af udbyderen
af mobiltjenesten. Antallet af tegn afhænger
af SIM-kortet.

03
04
05
06
07

TIP! Maks. længden på det gemte navn og nummer
afhænger af SIM-kortet.

08

1 Vælg Ny kontakt.

09

2 Vælg det lager, posten skal gemmes i.

10

3 Indtast et navn.
4	Tryk på d, hvorefter du kan indtaste

et nummer. (Mobil, Hjem, Kontor, E-mailadresse, Fax)
5	Du kan indstille en gruppe for posten ved
at trykke på l, r.
6 Du kan indstille en ringetone og et billede
til posten.
Kontakter

Følgende menu vises.
v V
 is: Du kan få vist oplysninger om hver
post.
v R
 ediger: Du kan redigere navnet,
nummeret, gruppen, ringetonen og billedet
ved at bruge navigationstasten.
v Ny besked: Når du har fundet det ønskede
nummer, kan du sende en meddelelse
(tekst/multimedie/e-mail) til det valgte
nummer.
v Send via: Du kan sende telefonbogens
data via Tekstmeddelelse,
Multimediemeddelelse, Bluetooth eller
E-mail.
v Slet: Du kan slette en post.
v Ny kontakt: Når du har valgt det sted,
kontakten skal gemmes (SIM/Telefon), kan
du føje den til telefonbogslisten.
v Slet flere: Gør det muligt at fjerne et antal
valgte filer.

Du kan flytte en
post fra SIM-kortet til telefonen eller fra
telefonen til SIM-kortet.

v Kopier til telefon/SIM:
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Kontakter
Lynopkald

Menu 8.3

Du kan knytte tasterne 2 til 9 til
en post på navnelisten. Du kan foretage et
opkald direkte ved at trykke på denne tast.
1 Vælg Lynopkald.
2 Hvis du vil tilføje et lynopkald, skal du
vælge <tom> ved at trykke på Tildel.
Derefter kan du søge efter navnet i
telefonbogen.
3 Når du har tildelt lynopkaldsnummeret,
kan du ændre og slette posten. Du kan
også foretage et opkald eller sende en
meddelelse via nummeret.

Grupper

Menu 8.4

Du kan oprette lister med medlemmerne i
hver gruppe. Der er 7 grupper, du kan oprette
lister for.
v Se medlemmer: Viser de
gruppemedlemmer, du har valgt.
v Ringetone for gruppe: Kan bruges til at
angive en ringetone for gruppemedlemmers
opkald.

Giver dig mulighed for at
vælge ikon afhængigt af gruppen.
v Fjern medlem: Du kan fjerne medlemmet
fra listen med gruppemedlemmer. Navnet
og nummeret forbliver i telefonbogen.
v Gruppeikon:

v Fjern alle medlemmer: Du kan fjerne alle

medlemmer fra listen over gruppemedlemmer.

Du kan ændre et gruppenavn.
Du kan nulstille alt.
v Vis: Viser den gruppe, du har valgt.
v Tilføj: Du kan tilføje gruppemedlemmer.
v Omdøb:

v Nulstil alle:

Kopier alt

Menu 8.5

Du kan kopiere poster fra SIM-kortets
hukommelse til telefonens hukommelse og
omvendt.
v SIM til telefon: Du kan kopiere posten fra
SIM-kortet til telefonens hukommelse.
v Telefon til SIM: Du kan kopiere posten fra
telefonens hukommelse til SIM-kortet.

Slet alt

Menu 8.6

Du kan slette alle poster på SIM-kortet eller
i telefonen.

Kontakter
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Indstillinger

Menu 8.7

01

v Vis muligheder

Rul for at markere Vis muligheder, og tryk
derefter på OK.
- Navn og nummer: Telefonbogen viser
navn og nummer.
- Med billede: Der vises personoplysninger
og billede i telefonbogen.

Information

02
03
04
05

Menu 8.8

v Serviceopkaldsnumre

Brug denne funktion til at få adgang til en
bestemt liste med tjenester, der udbydes af
din netværksoperatør (hvis det understøttes af
dit SIM-kort).
v Egne numre (SIM-afhængigt)
Du kan gemme og checke dit eget nummer
på SIM-kortet.

06
07
08
09
10

v Visitkort

Med denne funktion kan du oprette dig eget
visitkort med dit navn og mobiltelefonnummer.
Hvis du vil oprette et nyt visitkort, skal du
trykke på venstre funktionstast l [Ny] og
indtaste oplysningerne i felterne.
Hvis du vil redigere, slette eller sende
et visitkort, skal du vælge den venstre
funktionstast l [Indstillinger].

Kontakter
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Indstillinger
Dato og klokkeslæt

Menu 9.1

Menu 9.3

Baggrundsbillede (Menu 9.3.1)

Indstil dato (Menu 9.1.1)

Du kan vælge de baggrundsbilleder, der vises i
standbytilstand.

Du kan indtaste dags dato.

Timer til baggrundslys (Menu 9.3.2)

Datoformat (Menu 9.1.2)
Du kan angive datoformatet, f.eks. ÅÅÅÅ/MM/DD,
DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ.
(D: dag/M: måned/Å: år)

Indstil klokkeslæt (Menu 9.1.3)

Du kan angive varigheden for skærmens
baggrundsbelysning.
(Fra/10 sek./20 sek./30 sek./60 sek.)

Lysstyrke (Menu 9.3.3)

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

Du kan angive displayets lysstyrke: 100 %, 80 %,
60 % eller 40 %

Tidsformat (Menu 9.1.4)

Genvej til startbilledet (Menu 9.3.4)

Du kan indstille tidsformatet til 24 timer eller
12 timer.

Hvis du vælger Til, vises funktionaliteten for 4
navigationstaster og Menu-tasten som billeder
midt på standbyvinduet.

Automatisk opdatering (Menu 9.1.5)
Vælg Til, og telefonen opdaterer tid og dato
automatisk.

Sprog

Menu 9.2

Du kan ændre sproget for de tekster, der
vises på telefonen. Valget påvirker også
indtastningsmetodesproget.

Tema (Menu 9.3.5)
Du kan hurtigt ændre hele skærmens udseende.

Menuformat (Menu 9.3.6)
Telefonen leveres med Gitter- og Listemenutemaer. Vælg menuformatet ved at rulle og
trykke på OK.

Hovedskrifttype (Menu 9.3.7)

Indstillinger
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Skærm

Du kan indstille funktioner i forbindelse med dato
og klokkeslæt.

Du kan vælge den ønskede mail-typografi.
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Skrifttype ved opkald (Menu 9.3.8)
Telefonen leveres med fire opkaldsformater.
(Musik-stil/Græsplæne-stil/Patch-stil)

Standbytekst (Menu 9.3.9)
Hvis du vælger Til, kan du redigere den tekst,
som vises i standbytilstand.

TIP! Når telefonen modtager data fra en anden
Bluetooth-enhed, bliver du bedt om en bekræftelse.
Når du har bekræftet overførslen, kopieres filen til
din telefon.

01

TIP! Afhængigt af filtypen gemmes den i en af
følgende mapper:

03

- Video (.3gp, mp4): Mappen Videoer
- Billede (.bmp, gif, jpg, png): Mappen Billeder

Netværksnavn (Menu 9.3.0)
Hvis funktionen aktiveres, vises netværksnavnet
på LCD-skærmen.

- MP3 (.mp3): Sounds folder

06

- Dokumenter (.txt): Mappen Dokumenter
TIP! Der gemmes et dokument (txt) med op til 160
tegn i Indbakke (menu 5-2).
v Bluetooth til/fra

Forbindelser

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Bluetooth lader kompatible mobilenheder, tilbehør
og computere, som er inden for tæt rækkevidde,
kommunikere direkte med hinanden uden brug
af kabler.
Denne telefon leveres med indbygget
Bluetooth-funktionalitet, som gør det muligt at
tilslutte den til kompatible Bluetooth-hovedsæt,
-computertilbehør osv.
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Du kan aktivere eller annullere Bluetoothfunktionen.
v Enhedsliste
- Opret/Afbryd forbindelse: Efter parring
med headset eller stereoheadset oprettes der
automatisk forbindelse med den pågældende
enhed. Efter parring med en telefon kan der
oprettes forbindelse til enhedens ftp.
- T ilføj ny: Gør det muligt at søge efter nye
Bluetooth-enheder og føje dem til telefonens
liste med parrede enheder. Når du vælger
Tilføj ny, begynder håndsættet at lede efter
Bluetooth-enheder i nærheden.

07
08
09
10

Indstillinger

TIP! Understøttede profiler: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP,
SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

04
05

- Lyd (.amr, wav, aac): Mappen Lyde

Kalibrering af tastatur (Menu 9.3.*)
Nulstil InteractPad af hensyn til
brugervenligheden.

02
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Indstillinger
TIP! Hvis den ønskede enhed ikke bliver fundet
ved søgning, skal du trykke på Opdater for at
søge igen.

Indstillinger
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Hvis du overfører filer via Bluetooth, vises
displayets pauseskærm, fordi filen overføres
i baggrunden.
Rul til den ønskede enhed, og tryk på
Par. Du vil derefter blive bedt om at
indtaste en adgangskode. Adgangskoden
kan være en hvilken som helst kode, du
ønsker at benytte (der skal bruges samme
adgangskode af begge enheder), eller er
fastlagt af producenten af den enhed, som
du forsøger at oprette forbindelse til. Se
brugervejledningen til den enhed, som du
er ved at oprette parring for, for at finde ud
af, om den allerede har en foruddefineret
adgangskode.
Du kan få vist alle de enheder, som KF600telefonen allerede er parret med. Du kan
få adgang til indstillingerne ved at åbne
Parrede enheder
- O
 mdøb: Gør det muligt at ændre navnet på
den parrede Bluetooth-enhed og den måde,
det vises på telefonen.
- Angiv som autoriseret/Angiv som
uautoriseret: Kan bruges til at autorisere
en forbindelse mellem hver Bluetoothenhed. Hvis du f.eks. regelmæssigt bruger
et Bluetooth-hovedsæt med din telefon, vil
en indstilling af forbindelsen som autoriseret
betyde, at hovedsættet automatisk opretter
forbindelse til telefonen, hver gang
hovedsættet tændes.

- Flyt: Kan bruges til at slette en parret
Bluetooth-enhed.
- Flyt alle: Gør det muligt at slette alle
parrede Bluetooth-enheder.
v Bluetooth-indstillinger
- Min synlighed: Angiver, om telefonen vil
være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- Mit navn: Du kan angive navnet på
Bluetooth-enheden. Standardnavnet er LG
KF600.
- Min adresse: Du kan se adressen på din
Bluetooth-enhed.
v Alle tjenester
Efter parring kan den understøttede Bluetoothprofil for den pågældende enhed vises.

Netværk (Menu 9.4.2)
Du kan vælge et netværk, som enten skal
registreres automatisk eller manuelt.
Netværksvalg (Menu 9.4.2.1)
Netværksvalget indstilles normalt til Automatisk.
v Automatisk: Hvis du vælger tilstanden
Automatisk, søger telefonen automatisk efter
og vælger et netværk for dig. Indstillingen
Automatisk bevares, selvom telefonen slukkes.
v Manuel: Telefonen finder de tilgængelige
netværk og viser dem. Derefter kan du
vælge det netværk, du vil anvende, hvis
det netværk har en roaming-aftale med din
netværksoperatør derhjemme. Du kan vælge
et andet netværk, hvis telefonen ikke kan få
adgang til det valgte netværk.
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v Foretrukne: Du kan oprette en liste med

foretrukne netværk, som telefonen vil forsøge
at blive registreret på først i forhold til andre
netværk. Listen oprettes ud fra telefonens
foruddefinerede liste med kendte netværk.

GPRS-tilknytning (Menu 9.4.2.2)
Du kan angive GPRS-indstillinger afhængigt af,
hvor du befinder dig.
v Tændt
Hvis du vælger denne menu, registreres
telefonen automatisk på et GPRS-netværk,
når du tænder den. Hvis du starter en
WAP- eller pc-opkaldsforbindelse mellem
telefon og netværk, er det muligt at overføre
data. Når du afslutter programmet, afsluttes
GPRS-forbindelsen, men registreringen på
GPRS-netværket bibeholdes.
v Efter behov
Hvis du vælger denne menu, oprettes GPRSforbindelsen, når du tilsluttes til en WAP- eller
programtjeneste, og forbindelsen afbrydes, når
du afslutter WAP- eller programtilslutningen.
Adgangspunkt (Menu 9.4.2.3)
v Vis: Vis navnet på adgangspunktet.
v Rediger: Rediger navnet på adgangspunktet.

TIP! Ændringer kan påvirke andet indhold.

<Dataindstillinger>
Vises kun, hvis du vælger Dataindstillinger som
bærer/tjeneste.
-O
 pkaldsnummer: Indtast det
telefonnummer, der skal ringes op til for at få
adgang til din WAP-gateway.
- Bruger-ID: Brugerens id til opkaldsserveren
(IKKE til WAP-gateway’en).
- Adgangskode: Den adgangskode,
der bruges til at identificere dig over for
opkaldsserveren (IKKE WAP-gateway’en).
- Opkaldstype: Vælg dataopkaldstypen,
Analog eller Digital (ISDN).
- Opkaldshastighed: Hastigheden for
dataforbindelsen; 9.600 eller 14.400
(afhænger af operatøren)
- Dvaletid: Du skal indtaste timeout-tiden.
Når du har indtastet denne, er WAPnavigationstjenesten kun tilgængelig, hvis der
indtastes eller overføres data.
- Primær server: Indtast IP-adressen på den
primære DNS-server, du bruger.
- Sekundær server: Indtast IP-adressen på
den sekundære DNS-server, du bruger.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Indstillinger
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Netværksprofil
v Dataforbindelser
• Navn: Du kan indtaste netværksnavnet.
• Bærer: Du kan angive bærerdatatjenesten.
1 Data/2 GPRS
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Indstillinger
<GPRS-indstillinger>
Tjenesteindstillingerne er kun tilgængelige, når
GPRS er valgt som bærertjeneste.
- APN: Indtast APN for GPRS.
- Bruger-ID: Bruger-id’et identificerer dig
over for APN-serveren.
-A
 dgangskode: Den adgangskode, som
APN-serveren kræver.
-P
 rimær server: Indtast IP-adressen på den
primære DNS-server, du bruger.
-S
 ekundær server: Indtast IP-adressen på
den sekundære DNS-server, du bruger.

USB-tilslutning (Menu 9.4.3)
Du kan vælge en tilstand for datatjeneste og
lagerenhed.
Når du er færdig med at bruge telefonens
hukommelse, kan du klikke på Afslut og gøre
følgende.
FORSIGTIG!
Før du fjerner kablet, skal du trykke på Afslut. Ellers
kan integriteten af de overførte data ikke garanteres.
1 Klik på meddelelsesområdet.

[Fjern eller udstød hardware]
2 Vælg USB-lagerenhed, og klik på Stop.

Følgende meddelelse vises: USB-lagerenheden
kan nu fjernes sikkert fra systemet

Indstillinger
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3 Tag derefter kablet ud.

Opkald

Menu 9.5

Du kan indstille den menu, der er relevant for
et opkald.

Omstillingstjeneste (Menu 9.5.1)
Omstillingstjenesten gør det muligt at viderestille
indgående stemmeopkald, faxopkald og
dataopkald til et andet nummer. Du kan få
yderligere oplysninger ved at kontakte din
tjenesteudbyder.
v Alle stemmeopkald
Omstiller ubetinget alle stemmeopkald.
v Hvis optaget
Omstiller stemmeopkald, når telefonen er
optaget.
v Hvis der ikke svares
Omstiller stemmeopkald, som du ikke
besvarer.
v Hvis uden for rækkevidde
Omstiller stemmeopkald, når telefonen
er slukket eller er uden for netværkets
dækningsområde.
v Alle dataopkald
Omstiller ubetinget til et nummer med en
pc-forbindelse.
v Alle faxopkald
Omstiller ubetinget til et nummer med en
faxforbindelse.
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v Deaktiver alle

Annullerer alle viderestillinger af opkald.
Undermenuerne
Omstillingstjeneste-menuerne har de
undermenuer, der vises nedenfor.
- Aktiver
Aktiver den tilsvarende tjeneste.
Nummer til telefonsvarer
Videresender til meddelelsescentret. Denne
funktion vises ikke ved menuerne Alle dataopkald
og Alle faxopkald.
Til andet nummer
Indtaster nummeret til omstilling.
Til favoritnummer
Du kan kontrollere de seneste 5 omstillede
numre.
- Deaktiver
Deaktiver den tilsvarende tjeneste.
- Vis status
Viser status for den tilsvarende tjeneste.

Svartilstand (Menu 9.5.2)
v Skub åben
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Hvis du vælger denne menu, kan du modtage
et opkald ved blot at trykke på tasten s
[Send].

Send mit nummer (Menu 9.5.3)

01
02
03

(afhænger af netværk og abonnement)

04

vA
 ngiv efter netværk

Hvis du vælger indstillingen, kan du sende
dit telefonnummer afhængigt af linjen, når
telefonen har to telefonlinjer, f.eks. linje 1
eller linje 2.
vT
 il
Du kan sende dit telefonnummer til en anden
person.
Dit telefonnummer vises på modtagerens
telefon.
vF
 ra
Dit telefonnummer vises ikke.

05
06
07
08
09
10

Opkald venter (Menu 9.5.4)
(afhænger af netværket)
vA
 ktiver

Hvis du vælger Aktiver, kan du acceptere et
ventende (modtagende) opkald.
vD
 eaktiver
Hvis du vælger Annuller, kan du ikke modtage
det ventende (modtagende) opkald.
vV
 is status
Viser status for Opkald venter.

Indstillinger

Hvis du vælger denne menu, kan du besvare et
indgående opkald ved at åbne klappen.
v Vilkårlig tast
Hvis du vælger denne menu, kan du modtage
et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast
bortset fra tasten e [Afslut].

v Opkaldknap
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Indstillinger
Minuttæller (Menu 9.5.5)

1 Vælg Anmodning om PIN-kode i menuen med

Hvis du vælger Til, kan du kontrollere opkaldets
varighed ud fra en dyb lyd, der afspilles hvert
minut under et opkald.

2 Vælg Til eller Fra.

Automatisk genopkald (Menu 9.5.6)
vT
 il

Når denne funktion er aktiveret, vil telefonen
automatisk foretage genopkald, hvis der ikke
blev oprettet forbindelse.
vF
 ra
Din telefon forsøger ikke at foretage
genopkald, hvis der ikke blev oprettet
forbindelse.

Send DTMF (Menu 9.5.7)
Du kan sende toner under et aktivt opkald
for at kontrollere din telefonsvarer eller andre
automatiske telefontjenester.

Sikkerhed

Menu 9.6

Anmodning om PIN-kode (Menu 9.6.1)
I denne menu kan du indstille telefonen til
at spørge efter PIN-koden til SIM-kortet, når
telefonen tændes.
Hvis funktionen aktiveres, bliver du bedt om at
indtaste PIN-koden.

Indstillinger
52

sikkerhedsindstillinger, og tryk derefter på OK.

3 Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du

indtaste PIN-koden, når du tænder telefonen.
4 Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere

end 3 gange, låses telefonen. Hvis PIN-koden
blokeres, skal du indtaste din PUK-kode.
5 Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange.

Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere
end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op.
Så skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Telefonlås (Menu 9.6.2)
Du kan bruge en sikkerhedskode til at undgå
uautoriseret brug af telefonen. Når nu tænder
telefonen, vil den bede om sikkerhedskoden, hvis
du angiver telefonlåsen til Når der tændes.
Hvis du indstiller telefonlåsen til Når SIM
udskiftes, vil din telefon kun bede dig om
sikkerhedskoden, når du skifter SIM-kort.

Berøringspladelås (Menu 9.6.3)
Hvis du aktiverer denne funktion, låses
berøringspanelet.

Opkaldsspærring (Menu 9.6.4)
Tjenesten Opkaldsspærring gør det umuligt at
foretage eller modtage bestemte typer opkald.
Adgangskoden til opkaldsspærring kræves til
funktionen. Du kan få vist følgende undermenuer.
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v Alle udgående

Spærringstjenesten for alle udgående opkald.
v Udgående internationale
Spærringstjenesten for alle udgående,
internationale opkald.
v Udg. internationale undtagen hjemland
Spærringstjenesten for alle udgående
internationale opkald undtagen til
hjemmenetværket.
vA
 lle indgående
Spærringstjenesten for alle indgående opkald.
v I ndk. hvis udenlands
Spærringstjenesten for alle indgående opkald
ved roaming.
v Deaktiver al spærring
Du kan annullere alle spærringstjenester.
vS
 kift adgangskode
Du kan skifte adgangskode til tjenesten
Opkaldsspærring.
Undermenuerne:
- Aktiver
Gør det muligt at anmode netværket om at slå
opkaldsbegrænsning til.
- Deaktiver
Slå den valgte opkaldsbegrænsning fra.
- Vis status
Vis status, uanset om opkaldene er spærrede
eller ej.

01

(SIM-afhængigt)
Du kan begrænse dine udgående opkald til
valgte telefonnumre. Numrene beskyttes af din
PIN2-kode.
vT
 il
Du kan begrænse dine udgående opkald til
valgte telefonnumre.
vF
 ra
Du kan annullere den faste opkaldsfunktion.
vL
 istevisning
Du kan se nummerlisten, der er gemt som
Fast opkaldsnummer.

02
03
04
05
06
07

Skift koder (Menu 9.6.6)

08

PIN er en forkortelse for Personal Identification
Number. PIN-koden bruges til at forhindre
uautoriseret brug.
Du kan skifte adgangskoderne: Sikkerhedskode,
PIN1-kode, PIN2-kode.

09
10

1 Hvis du vil skifte Sikkerheds-/PIN1/PIN2-kode,

skal du indtaste den nuværende kode og trykke
på OK.
2 Indtast den nye Sikkerheds-/PIN/PIN2-kode, og

bekræft dem.

Indstillinger
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Fast opkaldsnummer (Menu 9.6.5)
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Indstillinger
Flytilstand

Menu 9.7

Herfra kan du benytte de af telefonens funktioner,
der ikke bruger det trådløse netværk, mens du
befinder dig i et fly eller steder, hvor der ikke er
trådløst netværk.
Hvis du har slået flytilstand til, vises tilstandens
ikon på skærmen i stedet for ikonet for
netværkssignal.
vT
 il: Du kan ikke foretage (eller modtage)
nogen opkald, herunder nødopkald, eller
benytte andre funktioner, der kræver
netværksdækning
vF
 ra: Du kan slå flytilstand fra og få adgang til
netværket ved at genstarte telefonen.

Strømbesparende

Nulstil

Menu 9.9

Du kan gendanne alle fabriksstandardværdier.
Du skal bruge sikkerhedskoden til at aktivere
funktionen.

Hukommelsesstyring

Menu 9.0

Du kan kontrollere ledig plads og brugt
hukommelse i hvert lager, Intern hukommelse og
Multimediehukommelse. Du kan åbne de enkelte
lagermenuer.

Menu 9.8

Hvis du vælger Til, kan du spare på strømmen,
når du ikke bruger telefonen.

Indstillinger
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Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til din telefon.
Du kan vælge tilbehør, der opfylder dine
kommunikationskrav.

Standardbatteri

01
02

Håndfri
øretelefon og
controller til
musikafspiller

03
04
05

(sæt)

06

v Stereoheadset

Rejseoplader
Med denne oplader
kan du oplade
batteriet, når du
ikke er hjemme
eller på kontoret.

Svar- og Afslut-knap, styring
af musikafspiller, lydstyrkeregulering,
Parker-knap og mikrofon.

v Controller:

10
SVENSKA
N O R S K
D A N S K
S U O M I

TIP! Brug altid originalt LG-tilbehør.
TIP! Ellers risikerer du, at garantien bortfalder.
TIP! Forskellige lande kan have forskelligt
tilbehør. Forhør dig hos vores lokale partner eller
forhandler for at få yderligere oplysninger.

Tilbehør
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08
09
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KF600

Datakabel/cd
Du kan tilslutte
telefonen til en
pc for at udveksle
data mellem dem.

07
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Netværkstjeneste

Tekniske data

Den trådløse telefon, der er beskrevet i denne
vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-,
DCS 1800-, PCS1900- og W-CDMA-netværk.

Generelt

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning
kaldes netværkstjenester. Det er specielle
tjenester, du kan få efter aftale med din udbyder
af trådløse tjenester. Før du kan få gavn af
en sådan tjeneste/tjenester, skal du oprette
abonnement på den/dem via din tjenesteudbyder
og herfra få instruktioner om brug.

Produktnavn: KF600
System: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Arbejdstemperatur
Maks.: +55 °C (afladning)/+45 °C (opladning)
Min.: -10 °C

Netværkstjeneste
56
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Af hensyn til din sikkerhed
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være
farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke
overholdes. Yderligere oplysninger findes i denne
manual.
ADVARSEL!
• Mobiltelefoner skal altid være slukkede i fly.
• Undlad at holde telefonen i hånden under kørsel.
• Brug ikke telefonen i nærheden af tankstationer,
brændstofdepoter, kemiske virksomheder, eller hvor
der finder sprængninger sted.
• Brug KUN ORIGINALE batterier og opladere for din
egen sikkerheds skyld.
• Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens
den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller
ødelægge telefonen.
• Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små
børns rækkevidde. Den indeholder små dele, som
kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

FORSIGTIG!
• Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet
i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på
hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at
påvirke medicinsk udstyr.
• Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle
mobilnetværk. Derfor er det tilrådeligt ikke at være
afhængig af mobiltelefonen til nødopkald.
• Benyt udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå
at skade telefonen.
• Alle radiosendere har en vis risiko for interferens
med elektroniske produkter i nærheden. Svag
interferens kan muligvis påvirke tv’er, radioer,
pc’er osv.
• Batterier bør bortskaffes i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
• Undlad at afmontere telefonen eller batteriet.
• Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
58
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være
farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke
overholdes. Yderligere oplysninger findes i denne
manual.

v Oplysninger om SAR-data til lande/områder,

hvor man har antaget en IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) SARgrænse på 1.6 W/kg i gennemsnit over et (1)
gram væv (f.eks. USA, Canada, Australien og
Taiwan).

Udsættelse for radiofrekvenssignaler
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Pleje og vedligeholdelse af produktet

03
04

ADVARSEL!
Brug kun de batterier, opladere og det tilbehør, der er
godkendt til brug med denne særlige telefonmodel.
Brug af andre typer kan gøre eventuelle godkendelser
eller garantier, der gælder for telefonen, ugyldige og
kan være farligt.
v

02

S kil ikke enheden ad. Medbring den hos en
kvalificeret servicetekniker, når der er brug
for reparation.

v Hold enheden væk fra elektriske apparater,

som f.eks. tv’er, radioer og pc’er.
v Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks.
radiatorer eller ovne.
v Placer aldrig telefonen i en mikrobølgeovn, da
batteriet vil eksplodere.
v Tab ikke enheden.
v Enheden må ikke udsættes for mekaniske
vibrationer eller stød.
v Telefonens belægning kan blive beskadiget,
hvis den pakkes ind i indpakningspapir eller
lignende.
v Brug ikke skrappe kemikalier (såsom alkohol,
benzen, fortyndere) eller rensemidler til at
rengøre telefonen. Der er risiko for at dette kan
forårsage brand.

05
06
07
08
09
10
Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Oplysninger om udsættelse for
radiobølger og SAR (Specific Absorption
Rate - specifik absorptionshastighed)
Denne mobiltelefon model KF600 er designet
til at overholde gældende sikkerhedskrav i
forbindelse med udsættelse for radiobølger. Dette
krav er baseret på videnskabelige retningslinjer,
der indeholder sikkerhedsmargener, som er
udformet med henblik på at sørge for alles
sikkerhed uanset alder og helbred.
v Retningslinjerne for udsættelse af
radiobølger benytter måleenheden SAR
(Specific Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). SAR-test udføres
ved hjælp af standardiserede metoder, mens
telefonen sender på det højeste certificerede
effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
v Mens der kan være forskelle på SARniveauerne for forskellige LG-telefonmodeller,
er de alle udviklet til at opfylde de relevante
retningslinjer for udsættelse af radiobølger.
v ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection) anbefaler en
SAR-grænse på 2 W/kg i gennemsnit pr. ti (10)
gram væv.
v Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel
testet med DASY4 under brug ved øret er
0.471 W/kg (10 g) og 0.743 W/kg (10 g), når
enheden bæres på kroppen.

01
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
v Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller

v Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.

meget støv.
v Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort
eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne
på magnetstriben.
v Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand.
Det kan beskadige telefonen.
v Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
v Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks.
øretelefoner og hovedsæt. Sørg for, at kabler
er gemt sikkert væk og ikke kommer i berøring
med antennen.
v Tag datakablet ud, før du tænder telefonen.

v Kør ind til siden, og parker bilen, før du

Elektroniske enheder

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket
kan påvirke ydeevnen.
v Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af
medicinsk udstyr uden først at bede om
lov. Undgå at anbringe telefonen oven på
pacemakere, dvs. i brystlommen.
v Visse høreapparater kan blive forstyrret af
mobiltelefoner.
v Svag interferens kan muligvis påvirke tv’er,
radioer, pc’er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af
mobiltelefoner i områder, hvor du kører.
v Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under
bilkørsel.
v Hav fuld opmærksomhed på kørslen.

foretager eller besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
v Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse
elektroniske systemer i motorkøretøjer, f.eks.
musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
v Hvis din bil er udstyret med airbag, må den
ikke blokeres af installeret eller bærbart
trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig
skade, hvis det ikke kan fungere korrekt.
Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du
sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så
du er opmærksom på omgivelserne. Det er især
vigtigt, hvis du skal krydse en vej.

Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat
for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor
anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for
håndsættet tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at
lydstyrken for musik og opkald er indstillet på et
fornuftigt niveau.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder.
Overhold restriktioner og alle bestemmelser
og regler.
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Oplysninger om og pleje af batteriet

v Anvend ikke telefonen, når du tanker

v Du behøver ikke at aflade batteriet

brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af
brændstof eller kemikalier.
v Transporter og opbevar ikke letantændelige
gasarter, væsker og eksplosive stoffer i det
rum i bilen, der indeholder mobiltelefonen og
tilbehør.

helt, før du genoplader. Til forskel fra
andre batterisystemer er der ikke nogen
hukommelseseffekt, der kan forringe batteriets
ydeevne.
v Brug kun LG-batterier og -opladere. LGopladere er udviklet til at forlænge batteriets
levetid.
v Du må ikke skille batteripakken ad eller
kortslutte den.
v Hold batteripakkens metalkontakter rene.
v Udskift batteriet, når det ikke længere har
en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan
genoplades hundredvis af gange, inden den
skal udskiftes.
v Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet
brugt i lang tid, for at forlænge brugbarheden.
v Udsæt ikke batteriopladeren for direkte
sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj
fugtighed, som f.eks. badeværelset.
v Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde
omgivelser, da det kan forringe batteriets
ydeevne.
v Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type.
v Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i
henhold til producentens anvisninger.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.
v Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om
bord i et fly.
v Anvend ikke telefonen i flyet uden tilladelse fra
kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted uden for små
børns rækkevidde. Den indeholder små dele, som
kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle
mobilnetværk. Derfor er det tilrådeligt ikke at
være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald.
Forhør dig hos den lokale udbyder.
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Områder med brand- og eksplosionsfare
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Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin
LG KF600 -matkapuhelimen omistajalle.
Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia
digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.
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Vanhojen laitteiden hävittäminen
1	Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2	Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
3	Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4 L isätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit
laitteen.
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Puhelimen ominaisuudet

Lopetus-/virtanäppäin
Lopettaa tai hylkää
puhelun.
Kytkee/katkaisee
puhelimen virran.
Paina kerran, kun
haluat palata
valmiusnäkymään.

Laturi-, kaapeli- ja
handsfree-liitäntä
Äänenvoimakkuus

Poistonäppäin
Poistaa merkin joka
painalluksella. Näppäintä
painamalla voit siirtyä
takaisin edelliseen
näyttöön.
Päänäyttö
InteractPad™
Puhelunäppäin
Soittaa valittuun numeroon
ja vastaa puheluihin.

MP3-soitin

Kuvauspainike

Puhelin
8
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Kameran linssi

SIM-kortti
Muistikorttipaikka
Akku

Puhelin
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Salama
Akun kansi
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SIM-kortin ja akun asentaminen

1 Irrota akun kansi
Liu’uta akun kantta puhelimen alaosaa kohti ja
ulospäin puhelimesta.

2 Irrota akku
Nosta akun alaosaa ja irrota akku varovasti
akkulokerosta.

VAROITUS
Älä poista akkua sormenkynnen avulla.
VAROITUS
Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta.
Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

Puhelin

5 Aseta akun kansi paikalleen
Liu’uta akun kantta puhelimen yläosaa kohti,
kunnes se napsahtaa paikalleen.

10
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3 Aseta SIM-kortti paikalleen
Liu’uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan.
Varmista, että kortin kullanvärinen
kosketuspinta on alaspäin.
Voit poistaa SIM-kortin vetämällä sitä varovasti
vastakkaiseen suuntaan.

6 Puhelimen lataaminen
Vedä KF600-puhelimen sivulla olevan laturin
liitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja
kytke se virtalähteeseen. Lataa KF600puhelinta, kunnes näytössä on viesti Täysin
ladattu.

Puhelin
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4 Aseta akku paikalleen
Aseta ensin akun yläosa akkulokeron
yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen
liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen
akun alaosaa, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
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Muistikortti
Muistikortin asentaminen

2 Valitse Muistinhallinta ja valitse Ulkoinen

muisti.

Laajenna puhelimen käytettävissä olevaa
muistitilaa muistikortilla. KF600 tukee enintään 2
Gt:n muistikorttia.

3 Valitse Formatoi ja kirjoita salasana.

Oletussalasana on 0000. Kortti alustetaan, ja
se on valmis käyttöön.

1 Irrota akun kansi ja akku aiemmin kuvatulla

tavalla.

4 Voit tarkastella KF600-puhelimen alustettuja

kansioita valitsemalla
ja valitsemalla
sitten
. Valitse Ulkoinen muisti.
Näyttöön tulee viisi kansiota: Kuvat, Äänet,
Videot, Asiakirjat ja Muut.
Lisätietoja muistikortin käyttämisestä on sivulla
38.

2 Aseta muistikortti paikalleen. Liu’uta

muistikortti yläosassa olevaan korttipaikkaan,
kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista,
että kultaiset kosketuspinnat ovat ylöspäin.

VAROITUS
Kun alustat muistikortin, kortin koko sisältö
poistetaan. Jos et halua menettää muistikortin tietoja,
varmuuskopioi tiedot ensin.

Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystietojen siirtäminen SIM-kortista
puhelimeen:
1 Valitse valmiusnäkymässä

3 Aseta akun kansi paikalleen normaalisti.

Muistikortin alustaminen

ja valitse

.

3 Valitse Puhelimesta SIM-korttiin ja valitse

Jos muistikortti on jo alustettu, voit aloittaa kortin
käyttämisen. Muussa tapauksessa alusta kortti.
1 Valitse valmiusnäkymässä

ja valitse

2 Valitse Kopioi kaikki.

sitten Säilytä alkuperäinen tai Poista
alkuperäinen.

.

4 Vahvista valitsemalla Kyllä.

Puhelin
12
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Valikkokartta
PUHELULOKIT
1 Kaikki puhelut
2	Vastaamattomat
puhelut
3 Soitetut puhelut
4	 Vastatut puhelut
5 Puhelun kesto
6 Puhelun hinta
7 Datatiedot

TYÖKALUT
1 Herätyskello
2 Kalenteri
3 Laskin
4	 Muistio
5 Sekuntikello
6 Yksikönmuunnin
7 Maailmankello
8 SIM-palvelut

MULTIMEDIA
1 MP3-soitin
2 Kamera
3 Videokamera
4	 FM-radio
5 Äänen nauhoitus

VIESTIT
1 Uusi viesti
2 Saapuneet
3 Postilaatikko
4	 Luonnokset
5 Lähtevät
6 Lähetetyt
7	Kuuntele vastaajan
viestit
8 Palveluviestit
9 Viestipohjat

OMAT
1 Kuvat
2 Äänet
3 Videot
4	 Asiakirjat
5 Muut
6 Pelit ja sovellukset
7 Ulkoinen muisti

PROFIILIT
1 Yleinen
2 Äänetön
3 Vain värinä
4	 Ulkona
5 Nappikuuloke

YHTEYSTIEDOT
1 Etsi
2 Uusi yhteystieto
3 Pikavalinnat
4	 Ryhmät
5 Kopioi kaikki
6 Poista kaikki
7 Asetukset
8 Tietoja

ASETUKSET
1	Päivämäärä ja
kellonaika
2 Kieli
3 Näyttö
4	 Yhteydet
5 Puhelut
6 Suojaus
7 Offline-tila
8 Virransäästö
9 Nollaa
0 Muistinhallinta

Puhelin
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SELAIN
1 Kotisivu
2 Yahoo! Go
3 Kirjanmerkit
4	 Anna osoite
5 Historia
6 Tallennetut sivut
7 Selainastukset
8 Yahoo-asetukset
9 Tietoja
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Valmiusnäkymä
KF600-puhelin palaa valmiusnäkymään, kun
sitä ei käytetä hetkeen. Tässä näkymässä voit
esimerkiksi käyttää valikoiden vaihtoehtoja,
soittaa puhelun pikavalikosta ja muuttaa profiilia.
KF600-puhelimessa on kaksi näyttöä, InteractPad
ja päänäyttö. Voit kosketusnäytön avulla
määrittää, mitä sen yllä olevassa päänäytössä
näytetään.

v Kun siirryt asetusvalikkoon, voit käyttää

kosketusnäytön neljää nuolinäppäintä.
Voit siirtyä valikon vaihtoehdosta toiseen
koskettamalla nuolta tai voit siirtyä suoraan
haluamaasi kohteeseen liu’uttamalla sormeasi
kosketusnäytön pinnalla.

Kosketusnäytön vihjeet

Valmiusnäkymässä voit tutustua kosketusnäytön
käyttöön.
Valitse kohde koskettamalla kohteen kuvaketta
kosketusnäytössä. KF600-puhelin värisee, kun
kosketat toimintoa.
v 
Älä paina näyttöä liian lujaa, sillä InteractPad
on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
vV
 alitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi.
Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.
vK
 un näytössä ei ole valoa, avaa valmiusnäkymä
painamalla puhelimen oikealla sivulla olevaa
kameranäppäintä.
vÄ
 lä peitä puhelinta, koska InteractPad ei toimi
minkään materiaalin läpi.

Valmiusnäkymä
14
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Pikanäppäimet
Pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä toimintoja
helposti yhdellä painalluksella.

Luo ja lähetä tekstiviesti. Lisätietoja
on sivulla 30.
Koskettamalla tätä voit avata
osoitekirjan.
Yhteystiedot näkyvät
aakkosjärjestyksessä. Voit myös
luoda uusia yhteystietoja ja muokata
aiempia. Lisätietoja on sivulla 43.
Ota hälytys käyttöön napauttamalla
tätä.

Päävalikossa on yhdeksän valikkokomentoa.
Valikon avaaminen:
1	Valitse

.

2	Päävalikko näkyy päänäytössä.

Kosketusnäytössä näkyy neljä nuolinäppäintä.
3	Voit siirtyä päävalikon kuvakkeesta toiseen

nuolinäppäinten avulla.
4	Kun haluamasi vaihtoehto on ympyröitynä,

avaa se valitsemalla OK.

Viestit
Puhelulokit
Yhteystiedot

Valitse puhelimen ääniprofiili.
S ulje pikanäppäimet ja lukitse
InteractPad. Avaa lukitus
painamalla kameranäppäintä.

Multimedia
Omat

s Päävalikko

Valmiusnäkymä
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Päävalikko
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Valmiusnäkymä
Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri asioita,
kuten signaalin voimakkuuden, uuden viestin
saapumisen ja akun keston sekä sen, onko
Bluetooth käytössä.
Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa
näkyvien kuvakkeiden merkitykset.
Kuvake

Kuvaus
V erkkosignaalin voimakkuus
(palkkien määrä vaihtelee)
Ei verkkoa

Kuvake

Kuvaus
Värinäprofiili käytössä
Ulkona-profiili käytössä
Äänetön-profiili käytössä
Kuuloke-profiili käytössä
Soitonsiirto käytössä
GPRS käytettävissä

Jäljellä oleva akun kesto
EDGE käytettävissä
Akku on tyhjä
Verkkovierailu
Uusi MSG
Uusi ääniviesti
Saapuneet-kansio on täynnä

Offline-tila on valittu
Bluetooth

Hälytys asetettu

Valmiusnäkymä

Värinäprofiili käytössä

16

LG KF600 | Käyttöopas

F600_finish_0125.indd 16

2008.1.26 3:26:6 PM

Selain
Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia WAPpalveluja (Wireless Application Protocol), kuten
pankki-, uutis-, sää- ja lentotietopalveluja.
Nämä palvelut on suunniteltu erityisesti
matkapuhelimiin. Niitä ylläpitävät WAPpalveluntarjoajat.
Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja hinnoittelu
siltä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta,
jonka palvelua haluat käyttää. Palveluntarjoajat
antavat myös neuvoja palvelujen käyttämisestä.
Kun yhteys on muodostettu, näyttöön avautuu
kotisivu. Sivun sisältö vaihtelee palveluntarjoajan
mukaan. Voit sulkea selaimen milloin tahansa
painamalla (e)-näppäintä. Puhelin palaa
valmiustilaan.

Puhelimen näppäinten käyttö
Puhelimen näppäimet toimivat eri tavalla, kun
niitä käytetään Internetin selaamiseen.

Navigointi WAP-selaimella

WAP-selaimen valikon käyttö
Kun selaat verkkoa, käytettävissä on monia
valikkokomentoja.

Voit selata Internetiä joko puhelimen näppäimillä
tai WAP-selaimen valikon avulla.

02

Kuvaus

03

u
d

Vierittää sisältöalueen rivejä

c

Palaa edelliselle sivulle

O

Valitsee asetukset ja vahvistaa
toiminnot

04
05
06
07
08
09

VIHJE WAP-selainvalikkojen sisältö saattaa vaihdella
selainversion mukaan.

10

Selain
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Selain
Kotisivu

valikko 1.1

Muodostaa yhteyden kotisivulle. Kotisivuna on
aktivoidussa profiilissa määritetty sivusto. Jos
et ole määrittänyt sivustoa, palveluntarjoaja
määrittää sen.

Yahoo! Go

Viestit 1.2

Voit käyttää Yahoo Mobile Internet Service
-palvelua.
v oneSearch: voit tehdä nopeita hakuja.
v Sähköposti: näyttää sähköpostitilisi.
v Sää: Näyttää nykyisen sään sekä ennusteen
eri alueille maailmanlaajuisesti. Voit näyttää
tallennettujen kaupunkien sääyhteenvedon
tai tarkastella yksityiskohtaista ennustetta
valitsemalla Avaa.
v Paikalliset ja kartat: paikallisten
osoitteiden, ravintoloiden, baarien, hotellien ja
muiden etsiminen ja selaaminen.
v Sisällönlukijat: voit valita eri sisältötyyppejä,
kuten uutiset, talous, viihde ja urheilu
v Kalenteri ja Osoitekirja: Voit tarkastella
tapaamisia ja kaikkia yhteystietoja ollessasi
liikkeellä. Kalenterin tapaamiset ja tapahtumat
näkyvät myös Tänään-näkymässä.
v Flickr: Flickr-toiminnolla voit jakaa ja käyttää
kuviasi ollessasi liikkeellä. Kun käyttäjä on
kirjautunut Flickr-sivustoon, voit nähdä kaikki
Flickr-kuvat ja yhteystietojesi kuvat.

TIP! Joissakin maissa Yahoo! Go Service -palvelu ei
ole käytettävissä verkkopalvelusyistä.

Kirjanmerkit

valikko 1.3

Tässä valikossa voit tallentaa suosikki-WWWsivujesi URL-osoitteet, jotta voit käyttää niitä
helposti myöhemmin.

Kirjanmerkin luominen
1 Paina vasenta valintanäppäintä Asetukset.
2 Valitse Lisää uusi ja paina OK-näppäintä.
3	Kirjoita haluamasi URL-osoite sekä otsikko

ja paina OK-näppäintä. Kun olet valinnut
haluamasi kirjanmerkin, seuraavat valinnat
ovat käytettävissä.
v Uusi kirjanmerkki: Luo uusi kirjanmerkki
valitsemalla tämä vaihtoehto.
v Uusi kansio: Luo uusi kansio valitsemalla
tämä vaihtoehto.
v Kopioi: Kopioi kansioon
v Lähetä URL: Lähettää valitun kirjanmerkin
teksti- tai multimediaviestinä ja
sähköpostiviestinä.

Anna osoite

valikko 1.4

Voit muodostaa yhteyden suoraan haluamaasi
sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina
OK-näppäintä.

Selain
18
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Historia

valikko 1.5

Tässä valikossa näkyvät viimeksi selatut sivut.

Tallennetut sivut

valikko 1.6

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun
offline-tiedostona. Sivuja voi tallentaa enintään
30.
HUOMIO! Enimmäiskapasiteetti on 500 kt.

Selainasetukset

valikko 1.7

Voit määrittää Internet-palveluun liittyvän profiilin
sekä välimuistia ja tietoturvaa koskevat asetukset.

Verkon profiilit (valikko 1.7.1)

F600_finish_0125.indd 19

01

Renderointitila (valikko 1.7.2)

02

vN
 ormaali: Näyttää kaikki tiedot normaalisti.
vO
 ptimoitu: Näyttää kaikki tiedot optimoituina.

Välimuisti (valikko 1.7.3)

04

Käyttämiesi palveluiden tiedot on tallennettu
puhelimen välimuistiin.

05

VIHJE Välimuisti on puskurimuisti, jonne tallennetaan
tietoja tilapäisesti.

Evästeet (valikko 1.7.4)

03

06
07

Valitse, käytetäänkö evästeitä.

08

Suojaussertifikaatit (valikko 1.7.5)

09

Voit tarkastella puhelimeen tallennettujen omien
sertifikaattien luetteloa.

10

Näytä kuva (valikko 1.7.6)
Valitse, näytetäänkö kuva tai avatar.

Javascript (valikko 1.7.7)
Voit ottaa JavaScriptin käyttöön ja poistaa sen
käytöstä.

Selain

Profiili sisältää verkkotiedot, joita tarvitaan
Internet-yhteyden luomiseen.
Puhelimen muistiin on tallennettu joidenkin
operaattorien oletusprofiilit. Oletusprofiileja ei voi
nimetä uudelleen.
Jokaisessa profiilissa käytettävissä ovat
seuraavat valikot:
Aktivoi
Aktivoi valitun profiilin.
Näytä
Näet valitun profiilin.
v Muokkaa: Voit muokata valittua profiilia.
v Uusi profiili: Voit lisätä uuden profiilin.
v Poista: Poistaa valitun profiilin luettelosta.

vP
 alauta kaikki: Voit palauttaa kaikki profiilit.

19
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Selain
Tallennuksen sijainti (valikko 1.7.8)
vP
 uhelin: Näyttää uusien sovellusten käytössä

olevan ja käytettävissä olevan ulkoisen muistin.

vU
 lkoinen: Näyttää uusien sovellusten

käytössä olevan ja käytettävissä olevan
ulkoisen muistin.

Yahoo-asetukset

valikko 1.8

Voit tarkastella WAP-selaimen versiotietoja.

Tietoja

Viestit 1.9

Voit määrittää verkon profiilit Yahoo! Go
-palvelulle ja Java-ohjelmalle.

Selain
20
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Puheluhistoria
Voit tarkistaa vastaamattomien, vastattujen ja
soitettujen puhelujen tiedot vain, jos verkko
tukee Calling Line Identification -tunnistusta (CLI)
palvelualueella.
Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja
nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja
kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja.

Kaikki puhelut

valikko 2.1

Voit tarkastella kaikkia soitettujen ja
vastaanotettujen puheluiden luetteloita.

Vastaamattomat puhelut

valikko 2.2

Voit tarkastella 50 edellisen vastaamattoman
puhelun tietoja. Voit myös
v tarkistaa, mistä numerosta puhelu on tullut,
soittaa numeroon ja tallentaa numeron
osoitekirjaan
v tallentaa soittajan ja puhelinnumeron
osoitekirjaan
v lähettää viestin kyseiseen numeroon
vp
 oistaa puhelun luettelosta.

valikko 2.3

01

Voit tarkastella 50 edellisen soitetun puhelun ja
soittoyrityksen tietoja. Voit myös
v tarkistaa, mistä numerosta puhelu on tullut,
soittaa numeroon ja tallentaa numeron
osoitekirjaan
v tallentaa soittajan ja puhelinnumeron
osoitekirjaan
v lähettää viestin kyseiseen numeroon
vp
 oistaa puhelun luettelosta.

02
03
04
05
06

Vastatut puhelut

valikko 2.4

Voit tarkastella 50 edellisen vastatun puhelun
tietoja. Voit myös
v tarkistaa, mistä numerosta puhelu on tullut,
soittaa numeroon ja tallentaa numeron
osoitekirjaan
v tallentaa soittajan ja puhelinnumeron
osoitekirjaan
v lähettää viestin kyseiseen numeroon
vp
 oistaa puhelun luettelosta.

07
08
09
10

Puheluhistoria
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Soitetut puhelut
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Puheluhistoria
Puhelun kesto

valikko 2.5

Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen
puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelujen
kestot.
Käytettävissä ovat seuraavat kestot:
vV
 iimeisin puhelu: viimeisimmän puhelun
kesto.
vK
 aikki puhelut: kaikkien soitettujen ja
vastattujen puheluiden yhteiskesto siitä lähtien,
kun laskuri viimeksi nollattiin.
vS
 oitetut puhelut: soitettujen puheluiden
yhteispituus.
vV
 astatut puhelu: vastattujen puheluiden
yhteispituus.

Puhelun hinta

Datatiedot

valikko 2.7

GPRS-tietojen avulla voit tarkistaa verkon kautta
siirretyn tiedon määrän.
Lisäksi voit tarkistaa verkossa viettämäsi ajan.

valikko 2.6

Tarkista tällä toiminnolla viime puhelun ja
kaikkien puhelujen hinnat. Voit myös säilyttää tai
nollata hintatiedot. Hintatietojen nollaamiseen
tarvitaan PIN2-koodi.

Puheluhistoria
22

LG KF600 | Käyttöopas

F600_finish_0125.indd 22

2008.1.26 3:26:8 PM

Työkalut
Herätyskello

valikko 3.1

Kalenteri

valikko 3.2

01

Voit asettaa herätyksen päättymään tiettynä
ajankohtana.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

1	Valitse Käytössä ja määritä hälytysaika.

(valikko 3.2.1)

02

2	Valitse toistojakso: Kerran, Päivittäin Ma - Pe,

1	Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.

03

Ma - La tai La - Su.
3	Selaa alaspäin ja valitse hälytyksen

asetukseksi Seurantaprofiili, Aina ääni tai Aina
värinä.
4	Selaa alas ja valitse hälytysääni.

Valitse uusi ääni valitsemalla Etsi.
5	Selaa alas ja määritä hälytyksen nimi tai

säilytä ehdotettu nimi.
6 Valitse Tallenna.

VIHJE Voit määrittää enintään 5 hälytystä.

Voit valita päivämäärän selaamalla haluamaasi
päivämäärään kosketusnäytön nuolilla tai
valitsemalla
ja kirjoittamalla päivämäärän.

05

VIHJE Kun olet tallentanut tapahtuman kalenteriin,
valitse
ja valitse sitten Siirry päivämäärään.
Näin pääset nopeasti päivämäärään, jolle haluat
määrittää tapahtuman.

06
07

2	Valitse Uusi ja määritä aika, jolloin

08

haluat tapahtuman alkavan. Selaa alas
kosketusnäytön nuolten avulla ja määritä
tapahtuman päättymisaika.

09

3	Selaa uudelleen alas ja valitse, määritetäänkö

VIHJE Hälytys toimii valittuna ajankohtana, vaikka
puhelimen olisi suljettu.
Jos valitset Torkku, hälytys käynnistyy uudelleen 5
minuutin kuluttua, ja jos valitset LOPETA, puhelimen
näyttöön tulee Käynnistä puhelin -viesti.

tapahtumalle hälytys. Voit tarkastella
käytettävissä olevia vaihtoehtoja selaamalla
vasemmalle tai oikealle. Voit määrittää
hälytyksen tapahtuman alkamisajan yhteyteen.
Voit myös muistuttaa itseäsi tapahtumasta
määrittämällä hälytyksen soimaan ennen
tapahtuman alkamista.

10

4 	Selaa alas ja määritä tapahtuman aihe.

Kirjoita kirjaimia ja numeroita näppäimistön
avulla.

Työkalut
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Työkalut
5 Selaa uudelleen alas ja valitse, onko tapahtuma

kertaluontoinen vai toistetaanko se päivittäin,
viikoittain, kuukausittain vai v uosittain. Jos
tapahtuma on toistuva, voit selata alas ja
määrittää myös erääntymispäivän, jolloin
tapahtumat loppuvat kokonaan.
6	Valitse Tallenna. Tapahtuma tallennetaan

kalenteriin. Kalenterissa näkyy kolmio
niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu
tapahtumia.

Kalenteritapahtuman muokkaaminen
(valikko 3.2.2)

ja valitse Kaikki merkinnät,
kun haluat tarkastella kaikkien tapahtumien
luetteloa. Selaa muokattavaan tapahtumaan
ja valitse Näytä. Voit myös valita tapahtuman
päivän kalenterista ja valita Näytä.

1	Paina

2	Valitse Muokkaa ja selaa tapahtuman

yksityiskohtaan, jota haluat muuttaa. Muokkaa
tietoja ja tallenna muokattu tapahtuma
valitsemalla Tallenna.

VIHJE Voit poistaa tapahtuman kalenterista
valitsemalla tuomalla tapahtuman näyttöön ja
valitsemalla sitten Poista.

Kalenteritapahtuman jakaminen
(valikko 3.2.3)

1	Valitse jaettava tapahtuma ja valitse sitten

.
2	Valitse Lähetysmuoto ja valitse

Tekstiviesti, Multimediaviesti,
Bluetooth tai Sähköposti.

Laskin

valikko 3.3

Tämä sisältää vakiotoiminnot, kuten +, -, x,
/ : lisääminen, vähentäminen, kertominen ja
jakaminen.
Voit käyttää myös erilaisia funktioita, kuten +/-,
sin, cos, tan, log, ln, exp, deg, rad.
1	Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
2	Valitse laskutoimituksen merkki

kosketuspainikkeilla.
3	Kirjoita taas numerot.
4	Näet tuloksen valitsemalla =.
5	Voit valita monimutkaisempien

laskutoimitusten komennon valitsemalla

.

6	Valitse AC, kun haluat tyhjentää näytön ja

aloittaa uuden laskutoimituksen.

Työkalut
24
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Muistio

valikko 3.4

2	Jos merkintä on tyhjä, valitse Uusi.
3	Kirjoita muistio ja valitse Tallenna.

Sekuntikello

valikko 3.5

1	Ota aikaa valitsemalla Käynnistä ja tallenna

kierrosaika valitsemalla Kierros.

2	Vahvista kierrosennätys valitsemalla Pysäytä.
3	Palauta oletustila valitsemalla Nollaa.
4	Jos haluat käynnistää sekuntikellon

pysäytysajasta, valitse Jatka. Jos haluat
aloittaa ajanoton alusta, valitse Nollaa.

Yksikönmuunnin

Maailmankello

valikko 3.7

Voit tarkistaa Greenwichin ajan (GMT) ja
suurimpien kaupunkien ajan painamalla l, r,
u, d ja
.
Näytössä näkyy kaupungin nimi sekä nykyinen
päivämäärä ja aika.

1	Valitse Muistio valitsemalla Näytä.

valikko 3.6

SIM-palvelut
Tämä valikko vaihtelee SIM-kortin ja
verkkopalvelujen mukaan.

01
02
03
04

valikko 3.8

05
06
07
08
09
10

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön
toiseksi. Muuntotyyppejä on seitsemän: Valuutta,
Alue, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus ja
Nopeus.
1	Valitse yksikkö painamalla OK-näppäintä.
2	Valitse muuntoyksikkö painamalla u,

d. Yksikönmuuntimessa ei voi käyttää
miinusmerkkiä (-).

3	Valitse vakioarvo painamalla l, r.

Työkalut
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Multimedia
MP3-soitin

valikko 4.1

LG KF600 -puhelimessa on kiinteä MP3-soitin,
jolla voit toistaa suosikkikappaleitasi.
vK
 aikki kappaleet: Kaikki puhelimessa olevat
kappaleet.
vO
 ma soittolista: Kaikki luodut soittolistat
sekä Luettelossa-, Edelliset kappaleet ja
Suosikit-luettelot.
vA
 setukset: Säädä musiikkiasetuksia.

Kappaleen toistaminen

VIHJE Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia
kuunnellessasi puhelimen sivulla olevien
äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

1	Valitse MP3-soitin ja valitse sitten Oma

.

3	Keskeytä kappale valitsemalla

soittolista.

.

2	Valitse Uusi, kirjoita soittolistan nimi ja valitse

4	Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla

Tallenna.

.
5	Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla
6	Piilota soitinnäyttö koskettamalla sivussa

olevaa MP3-painiketta C. Tällöin voit jatkaa
puhelimen käyttöä tavalliseen tapaan ja
kuunnella samalla musiikkia.

7	Keskeytä musiikin toisto ja palaa

.

Musiikin toiston asetusten käyttäminen
Multimedia
26

Toista-tilaa tai sekoita kappaleiden
toistojärjestys valitsemalla Aseta
satunnaistoisto.

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla
kappaleita Kaikki kappaleet -kansiosta.

2	Valitse Kaikki kappaleet ja valitse sitten

musiikkivalikkoon valitsemalla

toistettavan MP3-tiedoston soittoääneksi.
vA
 setukset: Muuta Taajuuskorjain- tai

Soittolistan luominen

1 Valitse MP3-soitin.

toistettava kappale. Valitse

v Aseta soittoääneksi: Voit asettaa

Valitse
ja valitse jokin seuraavista:
vN
 äytä soittolista: Tarkastele toistettavaa
soittolistaa.

.

3	Kaikki kappaleet -kansio aukeaa. Valitse

soittolistaan sisällytettävät kappaleet
selaamalla haluamiisi kappaleisiin ja
valitsemalla . Valittujen kappaleiden
nimen vieressä näkyy valintamerkki. Jos
valitset vahingossa kappaleen, jota et halua
lisätä soittolistaan, poista kappaleen valinta
valitsemalla
uudelleen.

4	Tallenna soittolista valitsemalla Tallenna.

Soittolistan toistaminen
1	Valitse MP3-soitin ja valitse sitten Oma

soittolista.

2	Valitse toistettava soittolista, valitse Näytä ja

valitse sitten

.
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Kamera

Soittolistan muokkaaminen

Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia
musiikkikappaleita tai poistaa niitä soittolistalta.
Voit myös halutessasi järjestellä ja muokata
soittolistoja.
1	Valitse MP3-soitin ja valitse sitten Oma

soittolista.

2	Selaa muokattavaan soittolistaan, valitse

Näytä ja valitse sitten
. Valitse jokin
seuraavista:
vT
 oista: Toista soittolista.
vL
 isää: Tämän vaihtoehdon avulla voit lisätä ja
poistaa soittolistan kappaleita.
v 
Poista: Poista kappale soittolistasta. Vahvista
valitsemalla Kyllä.
v 
Siirry ylös/alas: Muuta soittolistan
toistojärjestystä siirtämällä kappaletta ylös tai
alas luettelossa.
v 
Monipoisto: Poista kappaleita soittolistasta.
v 
Poista kaikki: Poista soittolistan kaikki
kappaleet.
v 
Tietoja: Näytä soittolistan tiedot.
1	Valitse MP3-soitin ja valitse sitten Oma

soittolista.

3	Valitse Poista ja vahvista poisto valitsemalla
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VIHJE Kun käytät kameraa, virrankulutus lisääntyy.
Näyttöön ilmestyvä
-kuvake osoittaa, että akun
virta on vähissä ja että akku kannattaa ladata ennen
puhelimen käyttöä.

03

.

Voit määrittää eri asetuksia napauttamalla
Voit siirtyä painamalla lrud.
VIHJE Voit säätää zoomia valitsemalla UD

02

04
05
06
07
08
09
10

.

Multimedia

Kyllä.

01

• Valokuvan ottaminen
Pidä kameran C-näppäintä alhaalla. Kamera on
käyttövalmis. Voit kallistaa näytön vaakasuoraan
asentoon.
- Saat tarkkoja kuvia painamalla kameran Cnäppäintä ja pitämällä kameraa paikallaan.
- Säädä etäisyys kuvattavaan kohteeseen
sopivaksi (sen on oltava yli 50 cm).
- Käsittele kameraa varoen, sillä se on herkkä
tärähdyksille. Puhdista kameran linssi
pehmeällä kankaalla.
- Älä pura tai muokkaa kameraa, sillä tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön tai sytyttää laitteen
tuleen.
- Automaattitarkennus on käytössä, kun otat
valokuvan.Voit säätää tarkennusta painamalla
kameran C-näppäimen puoleenväliin.

Soittolistan poistaminen

2	Selaa poistettavaan soittolistaan ja valitse

valikko 4.2

Puhelimen sisäisellä kameralla voit ottaa
valokuvia tai tallentaa videokuvaa. Lisäksi voit
lähettää valokuvia tai asettaa niitä taustakuviksi.
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Multimedia
vS
 iirry [

Multimedia
28

]: Valitse, kun haluat tarkastella
Albumin valokuvia tai siirtyä Videokameratilaan.
vK
 uvaustila [
]: Voit määrittää
kuvaustilaksi Automaattinen, Pystysuunta,
Maisema tai Urheilu.
vT
 arkkuus [
]: Voit määrittää kuvakoon.
(2 048 x 1536)(1600 x 1200), (1280 x 960)
(640 x 480) . Sarjakuvaus on käytettävissä
vain, kun resoluutio on (320 x 240) tai
(640 x 480) pikseliä.
vL
 aatu [
]: Voit määrittää kuvanlaaduksi
Normaali, Tarkka tai Erittäin tarkka.
vK
 uvanparannus [
]: Voit ottaa
kuvanparannuksen käyttöön.
vS
 alama [
]: Voit ottaa salaman käyttöön
kuvatessasi pimeässä.
v Kuvanvakain [
]: Valitse Käytössä, jos
kameran pitäminen vakaana tuottaa ongelmia.
vA
 jastin [
]: Voit valita viiveajan (3, 5
tai 10 sekuntia), jonka jälkeen puhelin ottaa
kuvan.
vT
 allenna [
]: Voit valita etäisyyden kuvan
ottamisen jälkeen. (Ulkoinen/Puhelin)
vM
 onta kuvaa [
]: Voit ottaa useita
kuvia peräkkäin.
v Autom. tark. [
]: Ota
automaattitarkennus käyttöön ja poista se
käytöstä. Valitse Makro, jos otat lähikuvia. Jos
haluat ottaa lähikuvan, mutta tarkennusruutu
näkyy punaisena, ota makrotila käyttöön.

vV
 äriteho [

]: Neljä käytettävissä olevaa
asetusta. Ei käytössä (normaali/väri), Seepia,
Mono (mustavalko) ja Negatiivi.
vV
 alkotasap. [
]: Voit muuttaa
asetuksia ympäristön mukaan. Automaattinen,
Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen tai Loisteputki.
vS
 ulkimen ääni [
]: Voit valita kameran
sulkimen äänen.
vP
 alauta asetukset [
]: Voit palauttaa
asetukset.

Videokamera

valikko 4.3

1	Valitse Videokamera-valikko.
2	Videokamera-asetusten valikko vastaa

valokuva-asetusten valikkoa lukuun ottamatta
seuraavia vaihtoehtoja:
vV
 ideotila [
]: Voit lähettää videotiedoston
multimediaviestinä tai yleisenä viestinä.
vT
 arkkuus [
]: Voit valita tarkkuudeksi
320 x 240 tai 176 x 144.

FM-radio

valikko 4.4

Voit hakea ja kuunnella radioasemia.
VIHJE Voit parantaa radioaseman vastaanottoa
muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokkeen
johdon asentoa.
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1	Tallenna kuuntelemasi radiokanava muistiin

painamalla haluamasi tallennuspaikan
numeronäppäintä.
2	Kun olet tallentanut radiokanavat

esivalintoihin, voit vaihtaa kanavaa painamalla
esivalintapaikkaa vastaavaa numeronäppäintä
(lyhyt painallus).
3	Pääset seuraaviin asetusvalikoihin vasemmalla

valintanäppäimellä l [Asetukset].
v Muokkaa taajuutta: Voit säätää taajuutta
ja muuttaa valitun kanavan radioasemaa. Voit
muuttaa taajuutta 0,1 MHz:n askelin milloin
tahansa numeronäppäimillä sekä seuraavilla
näppäimillä: l, r.
v Automaattinen haku: Jos valitset
Suoritetaanko automaattinen haku?
-asetukseksi Käytössä, radiokanava asetetaan
automaattisesti. Kun Tallenna tämä asema?
tulee näkyviin, voit tallentaa valitun taajuuden
valitsemalla Kyllä.
v Kaiuttimen kautta: Valitsemalla tämän
vaihtoehdon voit kuunnella radiota sisäisillä
kaiuttimilla. Voit poistaa kaiuttimen käytöstä
valitsemalla [Asetukset]-kohdassa Kuuntele
kuulokkeilla.
v Asematiedot päältä: Jos valitset
Asematiedot käytössä, näet radioasemien
tiedot.

valikko 4.5

Voit tallentaa äänimuistion.

01

Nauhoita

02

1	Käynnistä tallennus valitsemalla

. Kun
tallennus on käynnistynyt, näytössä näkyy
viesti Tallennus sekä laskuri.

03
04

2	Keskeytä tallennus tai jatka sitä painamalla

vasenta valintanäppäintä tai OK-painiketta.
3	Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla oikealla

valintanäppäimellä Pysäytä.

Albumi

Voit tarkastella Äänet-kansiota, joka sisältää
kaikki muistiin tallennetut äänitiedostot.

05
06
07
08
09
10

Multimedia
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Äänen nauhoitus
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Viestit
Uusi viesti

valikko 5.1

Tämä valikko sisältää teksti-, multimedia-,
sähköposti- ja Bluetooth-viesteihin liittyviä
toimintoja.

Teksti (valikko 5.1.1)
Voit kirjoittaa tai muokata tekstiviestiä.
1 Jos haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse

Teksti.
2 T9-sanakirja helpottaa tekstin syöttämistä.
3 Voit liittää seuraavia painamalla kyseistä

painiketta.

Viestit

Lisää
- Merkki: Voit lisätä erikoismerkkejä.
- Kuva: Voit lisätä oletuskuvia tai Omat kuvat
-kansion kuvia tekstiviesteihin.
- Ääni: Voit lisätä tekstiviesteihin ääniä.
- Oletuskuvat: Voit lisätä tallennettuja
animaatioita.
- Oletusäänet: Voit lisätä tallennettuja ääniä.
- Viestipohja: Voit käyttää puhelimessa
valmiiksi määritettyjä viestipohjia.
- Nimi ja numero: Voit lisätä osoitekirjan
puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita.
- Oma käyntikortti: Lisää viestiin oma
käyntikorttisi.
v Tallenna luonnoksiin: Tallentaa viestit
luonnoksiin.
v T9-kielet: Valitse T9-syöttötilan kielet.
Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä
valitsemalla T9 pois käytöstä.

30
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v Uusi T9-sana: Valitse Uusi T9-sana, kun

haluat lisätä uuden sanan sanakirjaan.

v Käsinkirjoitus: Valitse, kun haluat ottaa

käsinkirjoituksen tunnistuksen käyttöön ja
aloittaa uuden viestin.
v Tyhjennä teksti: Voit tyhjentää tekstin
tekstiviestiä kirjoittaessasi.
v Poistu: Voit palata Viesti-valikkoon.

VIHJE Merkkien koodaus: Valitse Rajoitettu tuki,
sillä se muuttaa 2 tavun merkin 1 tavun merkiksi. (á é
í ó ñ ú -> a e i o n u)

Multimedia (valikko 5.1.2)
Kirjoita ja muokkaa multimediaviestejä ja tarkista
viestin koko.
1	Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse

Multimedia.
2	Voit luoda uuden viestin tai valita jonkin

valmiista multimediaviestimalleista.
Multimediaviestiin liitettävän viestin
enimmäiskoko on 300 kt.
1 Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.
2	Lisää useita vastaanottajia painamalla d-

näppäintä.

3 Voit hakea numeroita puhelinluettelosta.
4	Paina l [Asetus], valitse numerot ja paina

Lähetä.
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Lisää
- Merkki: Voit lisätä erikoismerkkejä.
- Image: Voit lisätä nykyisen kuvan tai
Omat kuvat -kansion kuvia tekstiviesteihin
valitsemalla Uusi kuva.
-K
 uva: Voit lisätä nykyisen äänen tai uuden
äänitteen tekstiviesteihin.
-V
 ideo: Voit lisätä nykyisen videon tai uuden
videon tekstiviesteihin.
- Merkki: Voit lisätä merkin..
- Viestipohja: Voit käyttää puhelimessa
valmiiksi määritettyjä viestipohjia.
-N
 imi ja numero: Voit lisätä osoitekirjan
puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita.
- Uusi dia: Voit valita Lisää dia ennen tai Lisää
dia jälkeen.
- Lisää: Voit lisätä yhteystiedot, oman
käyntikortin tai aikataulun.
v Tallenna: Voit tallentaa multimediaviestit
Luonnoksiin tai Malleina.
v Muokkaa aihetta: Muokkaa valitsemiasi
multimediaviestej
v Esikatselu: Esikatsele kirjoittamasi
multimediaviestit.
v Sivun kesto: Määritä multimediaviestin
sivun kesto.
v Poista: Voit poistaa.
v T9-kielet: Valitse T9-syöttötilan kielet.
Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä
valitsemalla T9 pois käytöstä.

haluat lisätä uuden sanan sanakirjaan.

01

vT
 yhjennä teksti: Voit tyhjentää tekstin

tekstiviestiä kirjoittaessasi.
vK
 äsinkirjoitus: Valitse, kun haluat ottaa
käsinkirjoituksen tunnistuksen käyttöön ja
aloittaa uuden viestin.
vP
 oistu: Voit lopettaa kirjoittamisen ja
palata Viesti-valikkoon valitsemalla Poistu.
Kirjoittamaasi viestiä ei tallenneta.

02

VIHJE Jos haluat liittää multimediaviestiin suuren
kuvan (tiedostokoko esim. 200 k), lataaminen kestää
noin 10 sekuntia. Lataamisaikana näppäimiä ei
voi aktivoida. Voit kirjoittaa viestin noin kymmenen
sekunnin kuluttua.

06

Sähköposti (valikko 5.1.3)

09

Sähköpostitili (valikko 5.1.3.1)
Sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen
edellyttää uuden sähköpostitilin määrittämistä.

10

03
04
05

07
08

1	Kirjoita aihe ja viesti.Liitä kuvia, videoita, ääntä

ja muita tiedostotyyppejä valitsemalla

.

2	
valitse sitten Lähetä ja kirjoita vastaanottajien
osoitteet.
3 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä.
4	Määritä vastaanottajien osoitteet ja kirjoita

viesti välilehtien avulla. Tiedostot-välilehdessä
voit liittää viestiin kuvia, videoita, ääntä tai
muita tiedostoja.
5 Viesti lähetetään, kun valitset Lähetä.

Viestit
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 usi T9-sana: Valitse Uusi T9-sana, kun
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Viestit
Tukipiste (valikko 5.1.3.2)
Määritä tukipisteen nimi.
Hae aikaväli (valikko 5.1.3.3)
Valitse, miten usein KF600 tarkistaa uudet
sähköpostiviestit.
Allekirjoitus (valikko 5.1.3.4)
Luo sähköpostin allekirjoitus ja ota se käyttöön.

Bluetooth-viesti (valikko 5.1.4)
vT
 allenna luonnoksiin: Valitse tämä, kun

haluat tallentaa viestin luonnoksiin.

vT
 9-kielet: Valitse T9-syöttötilan kielet.

Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä
valitsemalla T9 pois käytöstä.
vU
 usi T9-sana: Valitse Uusi T9-sana -valikko,
kun haluat lisätä uuden sanan sanakirjaan.
vT
 yhjennä teksti: Voit tyhjentää tekstin
tekstiviestiä kirjoittaessasi.
vK
 äsinkirjoitus: Valitse, kun haluat ottaa
käsinkirjoituksen tunnistuksen käyttöön ja
aloittaa uuden viestin.
vP
 oistu: Lopeta viestin kirjoittaminen ja
palaa edelliseen näyttöön valitsemalla Poistu.
Kirjoittamaasi viestiä ei tallenneta.

Viestit
32

VIHJE Sähköpostitilien enimmäiskoko on 100 viestiä.
Luonnokset-, Lähtevät- ja Lähetetty-kansioiden
enimmäiskoko on 100 viestiä. Jos Saapuneetkansio on täynnä, et voi vastaanottaa enempää
sähköposteja.

VIHJE Lähetetyn viestin ja liitteen suurin sallittu
yhteiskoko on 300 kt. Vastaanotetun viestin
enimmäiskoko on 300 kt. Jos vastaanotat viestin,
jossa on enemmän kuin viisi liitettä, vain viisi liitettä
vastaanotetaan. Jotkin liitteet saattavat näkyä väärin.
VIHJE Jos saat yli 300 kt:n kokorajan ylittävän
viestin, se ei ole tarkasteltavissa.

Saapuneet

valikko 5.2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan
hälytysmerkillä. Viestit tallennetaan Saapuneetkansioon.
Jos puhelimen näytössä on teksti Ei tilaa SIMviesteille, Saapuneet-kansiosta on poistettava
ainoastaan SIM-viestit. Jos puhelimen näyttöön
tulee Ei tilaa viestille -ilmoitus, voit vapauttaa
tilaa poistamalla eri kansioista viestejä, mediaa
ja sovelluksia.

* S IM-viesti
SIM-viesti tarkoittaa, että viesti on
poikkeuksellisesti tallennettu SIM-korttiin. Voit
siirtää tämän viestin puhelimeen.
Multimediaviestistä tulee ilmoitus vasta, kun viesti
on ladattu ja käsitelty.
v Näytä: Tarkastele vastaanotettuja viestejä.
v Poista: Poista nykyinen viesti.
v Vastaa: Vastaa lähettäjälle.
v Vastaa kaikille: Vastaa kaikille lähettäjille.
v Välitä edelleen: Lähetä valittu viesti toiselle
vastaanottajalle.
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v Soita takaisin: Soita viestin lähettäjälle.
v Tietoja: Voit tarkastella vastaanotettujen

viestien tietoja, kuten lähettäjän osoitetta,
aihetta (vain multimediaviesteissä), viestien
päivämäärää ja aikaa sekä viestin tyyppiä
ja kokoa.
v Monipoisto: Valitse haluamasi viestit ja
poista ne.
v Poista kaikki luetut: Poista kaikki luetut
viestit.
v Poista kaikki: Poista kaikki viestit.

Postilaatikko

valikko 5.3

Tässä valikossa voit ottaa etäyhteyden
sähköpostiisi ja vastaanottaa uudet
sähköpostiviestit. Voit lukea aiemmin
haettuja sähköpostiviestejä kirjautumatta
sähköpostipalvelimelle.
Voit tarkistaa luonnokset ja lähtevät.

Luonnokset

valikko 5.4
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olevat viestit.

Lähtevät

01
valikko 5.5

02

Tässä valikossa voit tarkastella viestejä, jotka
aiotaan lähettää tai joiden lähettäminen ei
onnistunut.
Kun viesti on lähetetty, viesti siirtyy Lähetetytvalikkoon.
vN
 äytä: Tarkastele viestiä.
vP
 oista: Poista viesti.
vL
 ähetä uudelleen: Lähetä valittu viesti
uudelleen.
vM
 uokkaa: Muokkaa valittua viestiä.
vT
 ietoja: Tarkastele kunkin viestin tietoja.
vM
 onipoisto: Valitse ja poista viestit.
vP
 oista kaikki: Poista kaikki Lähtevät-kansion
viestit.

03

Lähetetyt

04
05
06
07
08
09
10

valikko 5.6

Tästä valikosta voit katsella jo lähetettyjä viestejä.
Voit tarkastaa viestin ajan ja sisällön.

Kuuntele vastaajan viestit valikko 5.7
Valitse valikko ja kuuntele vastaajan viestit
painamalla OK.
VIHJE Kun vastaanotat ääniviestin, puhelimen
näyttöön tulee kuvake ja kuulet äänimerkin.
Lisätietoja palveluun liittyvistä puhelimen asetuksista
saat verkkosi palveluntarjoajalta.

Viestit

Tässä valikossa voit määrittää valmiiksi viisi
useimmin käytettyä multimediaviestiä. Tässä
näkyy valmiiksi määritettyjen multimediaviestien
luettelo.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.
v Näytä: Tarkastele multimediaviestejä.
v Muokkaa: Muokkaa valittua viestiä.
v Poista: Poista valitsemasi viesti.
v Tietoja: Tarkastele valitsemasi viestin tietoja.
v Monipoisto: Valitse poistettavat viestit ja
paina OK.

v Poista

kaikki: Poistaa kaikki kansiossa
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Viestit
Palveluviestit

valikko 5.8

(Verkko- ja tilauskohtaisia)
Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun
puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on
yleisiä tietoja, esimerkiksi säätiedotuksia, tietoja
liikenteestä, takseista, apteekeista ja osakkeista.
Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä
palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn
numeron tietopalveluun.
Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet
ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta
viestistä tai tämä viesti tulee suoraan näkyviin.
Kun haluat katsoa viestiä uudelleen, myös
muussa kuin valmiustilassa, toimi seuraavan
ohjeen mukaan.

Lue (valikko 5.8.1)
1	Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja

päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti
avautuu näyttöön.
2	Viesti on näytössä, kunnes uusi viesti on

haettu.

Aiheet (valikko 5.8.2)
(Verkko- ja tilauskohtaisia)
vN
 äytä luettelo: Katso muistiin lisätyt

neuvontapalveluviestien numerot. Voit muokata
lisättyä neuvontapalveluluokkaa tai poistaa sen
painamalla kyseistä painiketta.

Viestit
34

v Aktiivinen luettelo: Voit valita

neuvontapalveluviestien numerot
aktiivisesta luettelosta. Voit vastaanottaa
viestejä neuvontapalvelusta aktivoimalla
neuvontapalvelun numeron.

Viestipohjat

valikko 5.9

Viestipohja (valikko 5.9.1)
Käytettävissä ovat seuraavat kuusi tekstipohjaa:
• Soita minulle.
• Olen myöhässä. Tulen klo
• Missä olet nyt?
• Olen tulossa
• Kiire! Ota yhteyttä.
• Rakastan sinua
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.
v Lähetysmuoto
- Tekstiviesti: Lähetä valitsemasi viestipohja
tekstiviestinä.
- Multimediaviesti: Lähetä valitsemasi
viestipohja multimediaviestinä.
-B
 luetooth-viesti: lähetä valittu viestipohja
Bluetooth-yhteydellä.
- Sähköposti: Tässä valikossa voit muokata,
poistaa tai lisätä sähköpostitilejä.
v Poista: Poista viestipohja.
v Uusi viestipohja: Luo uusi viestipohja.
v Poista kaikki: Voit poistaa kaikki
multimediaviestit.
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v Näytä: Näytä multimediamallit.
v Muokkaa: Valitse tämä vaihtoehto, kun

haluat kirjoittaa uuden viestin tai muokata
viestipohjien luettelosta valittua viestipohjaa.

Multimedia (valikko 5.9.2)
Tallennettuasi mallin voit käyttää seuraavia
asetuksia.
v Tallenna: Tallenna luomasi uusi
multimediamalli.
v Lisää: Voit lisätä merkin, kuvan, videon,
ääntä, uuden dian, viestipohjan, yhteystiedon,
käyntikortin ja muun kohteen.
v Esikatselu: Esikatsele kirjoittamasi
multimediamalli.
v Muokkaa aihetta: Muokkaa valitsemaasi
multimediaviestiä.
v Sivun kesto: Määritä multimediaviestin
sivun kesto.
v T9-kielet: Valitse T9-syöttötilan kieli.
Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä
valitsemalla T9 pois käytöstä.
v Poistu: Siirry takaisin Viesti-valikkoon.

valikko 5.0

01

Tekstiviesti (valikko 5.0.1)

02

vV
 iestityyppi:

tekstiviesti, ääniviesti, faksiviesti, hakuviesti,
X.400-viesti, sähköpostiviesti ja ERMES
Tavallisesti viestityypiksi on määritetty
Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen
muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat
palveluntarjoajalta.
vV
 oimassaoloaika: Tämän verkkopalvelun
avulla voit määrittää, kuinka kauan
tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
vL
 ähetysraportti: Jos asetukseksi on
määritetty Kyllä, voit tarkistaa, onnistuiko
viestin lähettäminen.
vV
 astauksen veloitus: Kun viesti on lähetetty,
vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen
viestinlähettäjän kustannuksella.
vV
 iestikeskuksen numero: Kun haluat
lähettää tekstiviestin, tästä valikosta saat
tekstiviestikeskuksen osoitteen.
vM
 erkkien koodaus
vV
 erkkoasetus: määritä verkkoasetukset,
kuten Ensisijainen GMS ja Ensisijainen GPRS.

03
04
05
06
07
08
09
10

Viestit
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Viestit

Viestit
36

Multimediaviesti (valikko 5.0.2)

Sähköposti (valikko 5.0.3)

vA
 ihe: Voit kirjoittaa multimediaviestin aiheen,

v Sähköpostitili

kun tämä valikko on avattuna.
vD
 ian kesto: Näytä kesto kullakin sivulla
viestiä kirjoitettaessa.
vT
 ärkeysjärjestys: Määritä valitun viestin
tärkeysjärjestys.
vV
 oimassaoloaika: Tämän verkkopalvelun
avulla voit määrittää, kuinka kauan viestejäsi
säilytetään viestikeskuksessa.
vL
 ähetysraportti: Jos asetukseksi on
määritetty Kyllä tässä valikossa, voit tarkistaa,
onnistuiko viestin lähettäminen.
vL
 ue raportti: Voit halutessasi saada viestin
siitä, onko vastaanottaja saanut viestisi.
vA
 utomaattinen lataus: Valitsemalla
Kotiverkko voit vastaanottaa multimediaviestejä
kotiverkon mukaan. Valitsemalla Verkkovierailu
voit vastaanottaa multimediaviestejä
verkkovierailun mukaan. Jos valitset
Automaattinen, saat multimediaviestit
automaattisesti. Jos valitset Manuaalinen,
saat ainoastaan ilmoitusviestin saapuneiden
kansioon ja voit tarkistaa ilmoituksen.
vV
 erkkoprofiili: Jos valitset
multimediaviestipalvelimen, voit määrittää sen
URL-osoitteen.
vS
 allittu viestityyppi
Oma: Oma viesti.
Mainos: Mainosviesti.
Tietoja: Tarpeelliset tiedot.

Tässä valikossa voit muokata, poistaa tai lisätä
sähköpostitilejä.
1 Valitse Uusi.
2 	Määritä nyt tilin asetukset.

Tilin nimi: Tilin nimi.
Sähköpostiosoite: Näppäile
palveluntarjoajan antama sähköpostiosoite.
Oma nimi: Määritä oma lempinimi.
Tulevan postin palvelin: Näppäile
se POP3-osoite ja portin numero, johon
sähköpostit saapuvat.
Käyttäjänimi: Kirjoita sähköpostin
käyttäjätunnus.
Salasana: Kirjoita sähköpostin salasana.
Lähtevän postin palvelin: Näppäile sen
tietokoneen SMTP-osoite ja portin numero,
josta sähköpostit lähetetään.
Lähtevän postin autentikointi: Voit
määrittää, käytetäänkö lähtevän sähköpostin
autentikointia.
Lähettävän palvelimen tunnus/
salasana: Kirjoita tunnus ja salasana
sähköpostiviestin lähettämistä varten.
Määritä seuraavat tiedot valitsemalla
ja
valitsemalla sitten Lisäasetukset.
- Lisäasetukset
Protokollatyyppi: Valitse protokollatyyppi.
(POP3/IMAP4)
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Vastaajan numero (valikko 5.0.4)
Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos
verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Kun
puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake.
Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta,
jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen
mukaisesti.

Palveluviesti (valikko 5.0.5)

01
02
03
04

Valitse, saatko viestejä vai et.

05

Neuvontaviesti (valikko 5.0.6)

06

vV
 astaanota

07

Kyllä: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin
ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.
Ei: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota
vastaan neuvontapalveluviestejä.
vH
 älytykset
Kyllä: Jos tämä asetus on valittu, puhelimesta
kuuluu äänimerkki, kun neuvontapalveluviesti
on vastaanotettu.
Ei: Jos tämä asetus on valittu, puhelimesta ei
kuulu äänimerkkiä, kun neuvontapalveluviesti
on vastaanotettu.
vK
 ielet
Valitse haluamasi kieli painamalla
näppäintä. Sen jälkeen neuvontapalveluviesti
näkyy valitsemallasi kielellä.

08
09
10

Viestit

Vastaanotettavan viestin
enimmäiskoko: Näytä vastaanotettavien
viestien enimmäiskoko.
Tallenna palvelimelle: valitse Kyllä, jos
haluat, että viestit jätetään palvelimelle.Lisää
allekirjoitus: valitse Kyllä, jos haluat lisätä
allekirjoituksen sähköpostiviesteihin.
Vastaa sähköpostiosoitteeseen:
Sähköpostiosoite, johon vastaus toimitetaan.
Tulevan postin porttinumero: Voit
muokata POP3/IMAP portin numeroa.
Lähtevän postin porttinumero: Voit
muokata SMTP-portin numeroa.
Automaattinen haku: Valitse tämä
vaihtoehto, kun haluat, että
sähköpostiviestit haetaan automaattisesti.
Hae ladattavat: Valitse Vain otsikot
tai Kaikki. Tilisi on määritetty, ja se näkyy
Sähköposti-kansion tililuettelossa.
•U
 usi tili: Uusi tili -valikossa voit määrittää
enintään viisi sähköpostitiliä. Muokkaavalikossa voit määrittää seuraavat arvot.
• Poista: Poistaa valitun profiilin luettelosta.
• Poista kaikki: Poista kaikki tililuettelot.
v Tukipiste
Määritä tukipisteen nimi.
v Hae aikaväli
Valitse, miten usein KF600 tarkistaa uudet
sähköpostiviestit.
v Allekirjoitus
Luo sähköpostin allekirjoitus ja ota se käyttöön.
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Omat
Kuvat

valikko 6.1

Kuvat-valikko sisältää puhelimeen ennalta
ladattujen oletuskuvien kansion, itse lataamiesi
kuvien kansion sekä puhelimen kameralla
otettujen kuvien kansion.

Kuvat-asetusvalikot

Kuvien asetukset määräytyvät valitun kuvatyypin
mukaan. Kaikki asetukset ovat käytettävissä
puhelimen kameralla otetuissa kuvissa, mutta
oletuskuvia koskevat vain seuraavat asetukset:
Tiedostotiedot, Tulostustapa, Kuvaesitys,
Lajitteluperuste sekä Pikkukuvanäyttö ja
Luettelonäkymä.
Avaa asetusten luettelo valitsemalla
kuvakansiossa .
v P
 oista: Poista valittu kuva.
v L
 ähetysmuoto: Lähetä valittu kuva
multimediaviestinä, Bluetooth-viestinä tai
sähköpostiviestinä.
VIHJE Kuvaa (.jpeg) on ehkä pienennettävä,
ennen kuin sen voi lähettää multimedia- tai
sähköpostiviestinä.
v T
 iedosto: Kierrä valittua kuvaa, nimeä

se uudelleen tai tarkastele sen tietoja
(nimi, koko, päivämäärä, tarkkuus, tyyppi
ja tekijänoikeustiedot). Jos puhelimeen on
asetettu ulkoinen muistikortti, käytettävissä
on kaksi lisätoimintoa: Siirrä ulkoiseen
muistiin ja Kopioi ulkoiseen muistiin.

v T
ulostustapa: Tulosta kuva PictBridge- tai

Bluetooth®-yhteyden avulla.

v K
 uvaesitys: Lisätietoja on kohdassa

Kuvaesityksen luominen sivulla 48.

v U
 usi kansio: Luo uusi kansio Kuvat-

pääkansion alle.

v M
 onipoisto: Valitse useita kuvia ja valitse

sitten Poista.

v P
 oista kaikki: Poista kaikki Kuvat-kansion

kuvat.

v L
 ajitteluperuste: Järjestä kuvat

päivämäärän, tyypin tai nimen mukaan.

v L
 uettelonäkymä / Pikkukuvanäyttö:

Muuta kuvien tarkastelutapaa.

Kuvan lähettäminen
1	Valitse Kuvat.
2	Valitse valokuva ja valitse

.

3	Valitse Lähetysmuoto ja valitse

Multimediaviesti, Bluetooth tai
Sähköposti.

4	Jos valitset Multimediaviesti tai

Sähköposti, kuva liitetään viestiin ja voit
kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla
tavalla. Jos valitset Bluetooth, sinua
kehotetaan käynnistämään Bluetooth ja
puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää
kuvan.

Omat
38
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Kuvien järjestäminen

Kuvaesityksen luominen

1	Valitse Kuvat.
2	Valitse ensin

ja sitten Lajitteluperuste.

3	Valitse Päivämäärä, Tyyppi tai Nimi.

valitse

1	Valitse Kuvat.

-kuvaketta.

3	Valitse Poista.

Usean kuvan poistaminen
1	Valitse Kuvat.
2	Valitse

1	Valitse Kuvat.

ja valitse sitten Monipoisto.

3	Jokaisen kuvan vieressä näkyy ruutu. Merkitse

kuva valitsemalla se ja valitsemalla sitten
. Voit poistaa valintaruudun merkinnän
valitsemalla
uudelleen.
4	Kun olet valinnut haluamasi valintaruudut,

01
02
03

2	Valitse kuvaesityksen ensimmäinen kuva ja

Kuvan poistaminen
2	Valitse kuva ja paina

Jos haluat katsoa kaikki puhelimessa olevat kuvat
tai selata niitä, voit luoda kuvaesityksen, jolloin
kuvia ei tarvitse avata ja sulkea yksitellen.

.

04

3 Valitse Kuvaesitys. Esitys alkaa.
4	Keskeytä kuvaesitys valitsemalla Tauko. Kun

haluat päättää kuvaesityksen ja palata Kuvatvalikkoon, valitse Lopeta.
Kun valitset
kuvaesityksen aikana,
käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
v N
 äytä: Valitse Koko kuva ja Koko näyttö.
Valitse Maisema, jos haluat muuttaa kuvan
suuntaa.
v T
oisto käytössä / ei käytössä: Valitse,
toistetaanko kuvaesitys.

05
06
07
08
09
10

valitse Poista ja vahvista merkittyjen kuvien
poisto.

Omat
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Omat
Äänet

valikko 6.2

Äänet-kansio sisältää Oletusäänet-kansion
sekä omat äänitallenteet. Kansiossa voit hallita ja
lähettää ääniä sekä määrittää niitä soittoääniksi.

Äänen käyttäminen
1 Valitse Äänet.
2	Valitse Oletusäänet tai valitse ääni

äänitallennetiedostojen luettelosta.

3	Valitse ääni ja kuuntele se valitsemalla

.

4	Valitse Määritä ja valitse Soittoääni tai

Soittoäänen tunnus.

Videot

valikko 6.3

Omat videot -kansiossa näkyy luettelo ladatuista
videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.

Videon katsominen

Avaa asetusten luettelo valitsemalla Videotkansiossa
.
v P
 oista: Poista valittu video.
v T
 iedosto: Nimeä tiedosto uudelleen, siirrä
se toiseen kansioon tai tarkastele tietoja
(nimi, koko, päivämäärä, tarkkuus, tyyppi ja
tekijänoikeustiedot).
v U
 usi kansio: Luo uusi kansio Videotpääkansion alle.
v M
 onipoisto: Valitse useita videoleikkeitä ja
valitse sitten Poista.
v P
 oista kaikki: Poista kaikki Videot-kansion
videoleikkeet.
v L
 ajitteluperuste: Järjestä videot
päivämäärän, tyypin tai nimen mukaan.
v L
 uettelonäkymä / Pikkukuvanäyttö:
Muuta videoiden tarkastelutapaa.

Asiakirjat

1	Valitse Videot.
2	Valitse video ja valitse sitten

Videon asetusvalikon käyttäminen

.

VIHJE Videota on ehkä pienennettävä, ennen kuin
sen voi lähettää multimediaviestinä. Liian isoja
videoita ei voi lähettää multimediaviestinä, joten
valitse siinä tapauksessa jokin toinen lähetysasetus.

valikko 6.4

Asiakirjat-valikossa voit tarkastella puhelimen
kaikkia asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-,
PowerPoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja.

Omat
40
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Muut

valikko 6.5

Näytä luettelo tiedostoista, jotka on tallennettu
Muut-kansioon sisäiseen, ulkoiseen tai
multimediamuistiin.
VIHJE Voit lähettää viestejä Bluetooth-yhteydellä
vain, jos ne on tallennettu puhelimen muistiin, ei
ulkoiseen muistiin.
VIHJE Kun liität puhelimen tietokoneeseen
USB-kaapelilla, voit katsella vain sisäisen muistin
Kuvat-, Äänet-, Videot- ja Muut-kansioita. Voit katsella
kaikkia ulkoisen muistin kansioita.Jos muodostat
Bluetooth-yhteyden tietokoneeseen, voit siirtää kuvia,
ääntä, videoita, asiakirjoja ja Muut-kansioita lukuun
ottamatta oletuskansiota. (Muut-kansion näyttö- ja
toistotoiminnot eivät ole käytettävissä)

Pelit ja sovellukset

valikko 6.6

Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen
asennettuja Java-sovelluksia. Voit suorittaa
tai poistaa ladattuja sovelluksia tai asettaa
yhteysvalinnan.

Ulkoinen muisti

VIHJE SIM-kortti on asetettava, jotta puhelin
tunnistetaan siirrettäväksi levyksi.

01

Uusi upea LG

02

KF600 toimii massamuistilaitteena. Kun kytket
puhelimeen USB-kaapelin, voit käyttää puhelinta
siirrettävänä levynä. Voit ladata esimerkiksi MP3tiedostoja, valokuvia, videoita ja tekstitiedostoja.
Voit yhdistää tietokoneen ja puhelimen nopeasti
kytkemällä USB-kaapelin.

03
04
05

VIHJE Massamuistitoimintoa voi käyttää vain
lepotilassa.

06

VIHJE Älä irrota kaapelia, kun lataat tiedostoja. Kun
tiedostot on ladattu, käytä tietokoneen turvallista
laitteiden poistotoimintoa ja irrota sitten kaapeli.
VIHJE Kun kopioit tiedoston siirrettävään levyyn,
voit nähdä viestin näyttöanimaationa. Se tarkoittaa,
että massamuisti on käytössä ja tietoja siirretään
parhaillaan. Älä irrota kaapelia näyttöanimaation
aikana. Jos irrotat kaapelin näyttöanimaation aikana,
tiedot voivat hävitä tai vahingoittua tai puhelin voi
vaurioitua.

07
08
09
10

valikko 6.7

Tässä valikoissa voi tarkastella muistikortilla
olevia kuvia, ääniä, videoita, asiakirjoja ja muita
tiedostoja. Jos ulkoinen muisti ei ole käytössä,
näyttöön tulee seuraava viesti: Aseta ulkoinen
muisti.

Omat
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Profiilit
Profiilit-kohdassa voit säätää ja mukauttaa
puhelimen soittoääniä erilaisia tapahtumia,
ympäristöjä tai soittajaryhmiä varten.
Valmiiksi määritettyjä profiileja on viisi:
Yleinen, Äänetön, Vain värinä, Ulkona ja
Nappikuuloke.

Aktivoi (valikko 7.x.1)
1 Profiililuettelo tulee näkyviin.
2	Selaa aktivoitavan profiilin kohdalle Profiilit-

luettelossa.
3 Valitse sitten Aktivoi.

v Kosketus- ja näppäinvaste: voit määrittää

kaikki kosketus- ja näppäinasetukset (äänet,
äänenvoimakkuus, värinä jne.
v Liukukannen äänet: Valitse selausääni
käyttöympäristön mukaan.
v Tehosteiden äänenv.: Aseta tehosteiden
äänenvoimakkuus.
v Käynnistyksen äänenv.: Aseta puhelimen
käynnistämisen ja sammuttamisen yhteydessä
kuuluvan merkkiäänen voimakkuus.
VIHJE Kaikkia profiileja ei voi nimetä uudelleen.

Muokkaa (valikko 7.x.2)
Selaa haluamaasi profiilin kohdalle
profiililuettelossa. Valitse Omat asetukset.
Profiilin asetusvalikko avautuu. Valitse haluamasi
vaihtoehto.
vP
 uheluhälytystyyppi: Valitse saapuvien
puheluiden hälytystyyppi.
vS
 oittoäänet: Valitse haluamasi soittoääni
luettelosta.
vS
 oiton voimakkuus: Aseta soittoäänen
voimakkuus.
vV
 iestin hälytystyyppi: Määritä viestien
hälytystyyppi.
vV
 iestiäänet: Valitse viestien hälytysääni.
vV
 iestin äänenvoimakkuus: määritä
viestiäänen voimakkuus.

Profiilit
42
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Yhteystiedot
Etsi

valikko 8.1

1 Kirjoita haettava nimi.

VIHJE Pikahaku käynnistyy, kun kirjoitat etsittävän
nimen ensimmäisen kirjaimen.
2 Voit muokata, poistaa tai kopioida merkinnän
napauttamalla .

F600_finish_0125.indd 43

valikko 8.2

Lisää puhelinluettelomerkintä tällä toiminnolla.
Puhelimen muistiin mahtuu 1 000 merkintää.
SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu
palveluntarjoajasta. Merkkien määrä riippuu
SIM-kortista.

01

VIHJE Tallennettavan nimen ja numeron
enimmäispituus riippuu SIM-kortin tyypistä.

04

03

05

1 Valitse Uusi yhteystieto.

06

2 Valitse tallennuspaikka.
3 Anna nimi.
4	Paina d ja kirjoita numero.

02

07

(Matkapuhelin, Koti, Toimisto,
Sähköpostiosoite, Faksi)
5	Voit määrittää merkinnälle ryhmän
painamalla l, r.
6 Voit määrittää merkinnälle soittoäänen ja
valokuvan.

08
09
10

Yhteystiedot

Näkyviin tulee seuraava valikko.
v Näytä: Tarkastele merkintöjä.
v M
 uokkaa: Voit muokata nimeä,
numeroa, ryhmää, soittoääntä ja kuvaa
navigointinäppäimellä.
v Uusi viesti: Kun olet löytänyt haluamasi
numeron, voit lähettää teksti-, multimediatai sähköpostiviestin valittuun numeroon.
v Lähetysmuoto: Voit lähettää osoitekirjan
tietoja teksti-, multimedia-, Bluetooth- tai
sähköpostiviestillä.
v Poista: Poista merkintä.
v Uusi yhteystieto: Kun olet valinnut
tallennuspaikan (SIM/puhelin), voit lisätä
uuden yhteystiedon osoitekirjaan.
v Monipoisto: Voit poistaa valitsemasi
tiedostot.
v Kopioi puhelimeen/SIM-kortille:
Voit kopioida merkinnän SIM-kortilta
puhelimeen tai puhelimesta SIM-kortille.

Uusi yhteystieto
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Yhteystiedot
Pikavalinnat

valikko 8.3

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä
2 - 9 nimiluettelon merkinnälle.
Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon
painamalla tätä näppäintä.
1 Valitse Pikavalinta.
2 Jos haluat lisätä pikavalinnan, valitse
<tyhjä> valitsemalla Määritä. Sitten voit
etsiä numeron osoitekirjasta.
3 Kun olet määritellyt pikavalinnan, voit
muuttaa ja poistaa merkinnän. Voit myös
soittaa tai lähettää viestin tähän numeroon.

Ryhmät

valikko 8.4

Voit tallentaa ryhmiin jäseniä. Numeroita voi
tallentaa seitsemään ryhmään.
v Näytä jäsenet: Näyttää valitun ryhmän
jäsenet.
v Ryhmäsoittoääni: Määritä ryhmän
jäsenille oma soittoääni.
v Ryhmän kuvake: Valitse ryhmälle oma
kuvake.
v Poista jäsen: Voit poistaa jäsenen
ryhmäluettelosta. Nimi ja numero eivät silti
poistu puhelinluettelosta.
v Poista kaikki jäsenet: voit poistaa kaikki

jäsenet ryhmän jäsenluettelosta.

vN
 imeä uudelleen: Voit

nimeä.

muuttaa ryhmän

v Palauta kaikki: Voit

palauttaa kaikki.
Näyttää valitun ryhmän.
v Lisää: Lisää jäseniä ryhmään.
v Näytä:

Yhteystiedot
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Kopioi kaikki

valikko 8.5

SIM-kortilta voi kopioida numeroita puhelimen
muistiin ja päinvastoin.
v SIM-kortilta puhelimeen: Kopioi merkintä
SIM-kortista puhelimen muistiin.
v Puhelimesta SIM-korttiin: Kopioi
merkintä puhelimen muistista SIM-korttiin.

Poista kaikki

valikko 8.6

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortista ja
puhelimesta.

Asetukset

valikko 8.7

v Näytä asetukset

Korosta Näytä asetukset ja paina sitten OK.
- Nimi ja numero: Osoitekirjassa näytetään
nimi ja numero.
- Kuvan kanssa: Osoitekirjassa näytetään
henkilötiedot ja kuva.

valikko 8.8

01

v Palvelunumerot

Tämän toiminnon avulla voit nähdä luettelon
palveluntoimittajan tarjoamista palveluista (jos
SIM-kortti tukee toimintoa).
v Omat numerot
(SIM-kortin mukaan)
Tallenna oma numerosi SIM-korttiin, jolloin
sen tarkistaminen on helppoa.
v Käyntikortti

Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda
oman käyntikortin, joka sisältää nimen ja
matkapuhelimen numeron.
Voit luoda käyntikortin painamalla vasenta
valintanäppäintä l [Uusi] ja määrittämällä
tiedot kenttiin.
Jos haluat muokata käyntikorttia tai poistaa tai
lähettää sen, paina vasenta valintanäppäintä
l [Asetukset].

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Yhteystiedot
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Asetukset
Päivämäärä ja kellonaika

valikko 9.1

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät
asetukset.

Näyttö

valikko 9.3

Taustakuva (valikko 9.3.1)
Määritä valmiustilan taustakuvat.

Aseta päivämäärä (valikko 9.1.1)
Määritä nykyinen päivämäärä.

Taustavalon ajastin (valikko 9.3.2)

Päivämäärän muoto (valikko 9.1.2)

Määritä, kuinka kauan näytön taustavalo palaa.
(Pois / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s)

Voit määrittää päivämäärän muodoksi VVVV/KK/
PP, PP/KK/VVVV tai KK/PP/VVVV.
(P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

Kirkkaus (valikko 9.3.3)

Aseta aika (valikko 9.1.3)

Voit säätää näytön kirkkautta: 100%, 80%,
60%, 40%

Päänäytön pikavalinta (valikko 9.3.4)

Määritä nykyinen kellonaika.

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12
tuntia.

Kun valitset vaihtoehdon Käytössä, neljän
navigointinäppäimen ja Valikko-näppäimen
toiminnot näkyvät kuvina lepotilassa olevan
ikkunan keskellä.

Automaattipäivitys (valikko 9.1.5)

Teema (valikko 9.3.5)

Valitse Päällä. Puhelin päivittää automaattisesti
tiedot ja ajan.

Muuta näytön ulkoasua nopeasti.

Kieli

Puhelimessa on ruudukko- ja
luettelovalikkoteemat. Määritä valikon tyyli
selaamalla ja painamalla OK.

Kellonajan muoto (valikko 9.1.4)

valikko 9.2

Valitse näyttötekstien kieli. Tämä asetus vaikuttaa
myös syöttökieleen.

Valikon tyyli (valikko 9.3.6)

Yleinen fontti (valikko 9.3.7)
Asetukset

Voit valita mieleisesi viestin fonttityylin.

46
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Numerovalinnan fontti (valikko 9.3.8)
Puhelimessa on neljä numeronvalintatapaa
(Nuotit/Ruoho/Tilkut).

Valmiusteksti (valikko 9.3.9)
Jos valitset Käytössä, voit muokata valmiustilassa
näkyvää tekstiä.

VIHJE Tuettu profiili: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP, SPP,
A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

VIHJE Tiedosto tallennetaan tiedostomuodon mukaan
johonkin seuraavista kansioista:

Verkon nimi (valikko 9.3.0)
Jos otat tämän toiminnon käyttöön, verkon nimi
näkyy näytössä.

- Video (.3gp, mp4): Videot-kansio

InteractPad™ kalibrointi (valikko 9.3.*)

- Ääni (.amr, wav, aac): Äänet-kansio

Palauta InteractPad.

Yhteydet

valikko 9.4

Bluetooth (valikko 9.4.1)
Bluetooth mahdollistaa langattoman yhteyden
lähellä oleviin yhteensopiviin mobiililaitteisiin,
lisälaitteisiin ja tietokoneisiin.
Tämä puhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa, joten
siitä voidaan muodostaa yhteys puhelimiin,
tietokoneisiin ja muihin Bluetooth-yhteensopiviin
laitteisiin.

02
03
04
05
06

- Kuva (.bmp, gif, jpg, png): Kuvat-kansio
- MP3 (.mp3): Äänet-kansio

07

- Asiakirjat (.txt): Asiakirjat-kansio

08

VIHJE Enintään 160 merkin pituinen asiakirja (txt)
tallennetaan Saapuneet-kansioon (valikko 5-2).

09
10

v Bluetooth käytössä/pois käytöstä

Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
v Laiteluettelo
- Yhdistä / Katkaise yhteys: Kun nappi- tai
stereokuuloke on liitetty pariliitoksella, yhteys
muodostetaan automaattisesti. Kun puhelin
on liitetty pariliitoksella, voit muodostaa sillä
FTP-yhteyden.

==

Asetukset
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VIHJE Kun tietoja vastaanotetaan toisesta Bluetoothlaitteesta, puhelin pyytää vahvistusta. Tiedonsiirron
vahvistamisen jälkeen tiedosto kopioidaan
puhelimeen.
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Asetukset
- L isää uusi: Voit etsiä uusia Bluetoothlaitteita ja lisätä ne puhelimen pariksi
liitettyjen laitteiden luetteloon. Kun
valitset Lisää uusi, puhelimesi alkaa etsiä
kantoalueen sisällä olevia Bluetooth-laitteita.
VIHJE Jos etsintä ei löydä haluttua laitetta, yritä
uudelleen valitsemalla Päivitä.

Asetukset
48

Jos siirrät tiedoston Bluetooth-yhteydellä,
näyttö siirtyy lepotilaan tiedostonsiirron
vuoksi.
Selaa haluamasi laitteen kohdalle ja paina
Liitä pariksi. Sinua pyydetään antamaan
salasana. Salasana voi olla mikä tahansa
koodi (kummassakin laitteessa on käytettävä
samaa koodia), tai pariksi liitettävän laitteen
valmistaja on voinut määrittää koodin
valmiiksi. Tarkista pariksi liitettävän laitteen
käyttöoppaasta, onko laitteelle määritetty
salasana valmiiksi.
Voit katsella kaikkia laitteita, joiden pariksi
KF600 on jo liitetty, Jos valitset Pariksi
liitetyt laitteet, voit tarkastella asetuksia.
- N
 imeä uudelleen: Voit muuttaa pariksi
liitetyn Bluetooth-laitteen nimeä ja laitteen
näyttämistapaa.
- Aseta luotetuksi/Aseta ei-luotetuksi:
Voit määrittää luotettavan yhteyden
kahden Bluetooth-laitteen välille. Jos
esimerkiksi käytät usein puhelimesi kanssa
Bluetooth-kuuloketta, voit asettaa yhteyden
valtuutetuksi, jolloin kuuloke muodostaa
automaattisesti yhteyden puhelimeen, kun
kuuloke kytketään päälle.

- Poista: Poista pariksi lisätty Bluetooth-laite.
- Poista kaikki: Poista kaikki pariksi lisätyt
Bluetooth-laitteet.
v Bluetooth-asetukset
- Oma näkyvyys: Ilmaisee, näkevätkö muut
Bluetooth-laitteet puhelimen.
- Oma nimi: Määritä Bluetooth-laitteen nimi.
Oletusnimi on LG KF600.
- Oma osoite: Voit tarkastella Bluetoothlaitteen osoitetta.
v Kaikki palvelut
pariliitoksen muodostamisen jälkeen laitteen
tuettu Bluetooth-profiili on nähtävissä.

Verkko (valikko 9.4.2)
Valitse verkko, joka rekisteröidään joko
automaattisesti tai manuaalisesti.
Verkon valinta (valikko 9.4.2.1)
Tavallisesti verkonvalinta-asetuksena on
Automaattinen.
v Automaattinen: Automaattinen-tilassa
puhelin etsii ja valitsee verkon automaattisesti.
Kun olet valinnut Automaattinen-asetuksen,
puhelin on Automaattinen-tilassa myös virran
katkaisemisen ja kytkemisen jälkeen.
v Manuaalinen: Puhelin etsii ja näyttää
käytettävissä olevien verkkojen luettelon. Voit
valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on
seurantasopimus oman puhelinoperaattorisi
kanssa. Voit valita toisen verkon, jos
ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.
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v Ensisijainen:Määritä haluamasi verkot.

Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa
mainittuihin verkkoihin järjestyksessä.
Luettelon verkot voi valita puhelimessa
olevasta tunnettujen verkkojen luettelosta.

GPRS-liitteet (valikko 9.4.2.2)
Voit määrittää GPRS-palvelun tilanteen mukaan.
v Virta päälle
Jos tämä asetus on valittu, puhelin
rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon,
kun puhelimeen kytketään virta. WAP- tai
puhelinverkkosovellus muodostaa yhteyden
puhelimesta verkkoon, ja tiedonsiirto on
mahdollista. Kun sovellus suljetaan, GPRSyhteys katkeaa, mutta rekisteröinti GPRSverkkoon jää voimaan.
v Tarvittaessa
Jos tämä asetus on valittu, GPRS-yhteys
muodostetaan, kun puhelimesta muodostetaan
yhteys WAP-palveluun. Yhteys suljetaan, kun
WAP-palvelun käyttö päättyy.
Tukipiste (valikko 9.4.2.3)
v Näytä: Näytä tukipisteen nimi.
v Muokkaa: Muokkaa tukipisteen nimeä.

VIHJE Muutokset saattavat vaikuttaa muuhun
sisältöön.

<Data-asetukset>
Käytettävissä vain, jos teleliikenneasetukseksi
on valittu Data.
-V
 alitse numero: Kirjoita numero, jolla
WAP-yhdyskäytävään muodostetaan yhteys.
- Käyttäjätunnus: Puhelinpalvelimen
käyttäjätiedot (EI WAP-yhdyskäytävän).
- Salasana: Puhelinpalvelimen
henkilökohtainen salasana (EI WAPyhdyskäytävän).
- Soittotyyppi: Valitse datapuheluntyyppi,
analoginen tai digitaalinen (ISDN).
- Tiedonsiirtonopeus: datayhteyden
nopeus, 9 600 tai 14 400 (vaihtelee
operaattorista riippuen)
- Viiveaika: Kirjoita aikakatkaisujakson
pituus.
WAP-navigointipalvelu ei ole käytettävissä,
jos tämän jakson aikana ei siirretä dataa.
- Ensisijainen palvelin: Kirjoita käyttämäsi
ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
- Toissijainen palvelin: Kirjoita käyttämäsi
toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
==

Asetukset
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Verkkoprofiili
v Tietoyhteydet
• Nimi: Kirjoita verkon nimi.
• Verkko: Valitse teleliikennepalveluasetus.
1 Data/2 GPRS
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Asetukset
<GPRS-asetukset>
Palveluasetukset ovat käytettävissä vain, kun
teleliikennepalveluksi on valittu GPRS.
- APN: Kirjoita GPRS:n APN-nimi.
- Käyttäjätunnus: APN-palvelimen käyttäjän
tiedot.
-S
 alasana: APN-palvelimen salasana.
- Ensisijainen palvelin: Kirjoita käyttämäsi
ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
- T oissijainen palvelin: Kirjoita käyttämäsi
toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

USB-yhteys (valikko 9.4.3)
Voit valita yhden tietoliikennepalvelu- ja
massamuistitilan.
Kun et enää käytä puhelimen muistia, valitse
Poistu ja toimi seuraavasti.
VAROITUS
Valitse Poistu, ennen kuin irrotat kaapelin. Muuten
siirretyn tiedon eheyttä ei voida taata.
1 Napsauta hiirellä ilmoitusalueella.

[Irrota tai Poista laite]
2 Valitse USB-massamuistilaite ja valitse Pysäytä.

Seuraava viesti ilmestyy: “USB-massamuistilaite
voidaan nyt poistaa järjestelmästä turvallisesti”

Puhelut

valikko 9.5

Voit asettaa valikon puhelun mukaan.

Soitonsiirto (valikko 9.5.1)
Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat
äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen
numeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.
v Kaikki äänipuhelut
Siirtää kaikki äänipuhelut.
v Jos numero on varattu
Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.
v Jos numero ei vastaa
Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.
v Jos ei tavoiteta
Siirtää äänipuhelut, kun puhelimesta
on katkaistu virta tai kun se on verkon
peittoalueen ulkopuolella.
v Kaikki datapuhelut
Siirtää kaikki datapuhelut tietokoneliitännällä
varustettuun numeroon.
v Kaikki faksipuhelut
Siirtää kaikki datapuhelut faksiliitännällä
varustettuun numeroon.
v Peruuta kaikki
Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.

3 Irrota kaapeli.

Asetukset
50
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Alivalikot
Soitonsiirto-valikoissa on seuraavat alivalikot.
- Aktivoi
Aktivoi palvelu.
Vastaajan numeroon
Lähettää viestikeskukseen. Tätä toimintoa ei voi
valita Kaikki datapuhelut- ja Kaikki faksipuhelut
-valikosta.
Toiseen numeroon
Määrittää numeron, johon puhelut siirretään.
Suosikkinumeroon
Tarkista viisi viimeisintä siirtonumeroa.
- Poista käytöstä
Peruuta siirtopalvelut.
- Näytä tila
Tarkista siirtopalvelun tila.

Vastaustila (valikko 9.5.2)
v Kansi auki
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01

(riippuu verkosta ja tilauksesta)
vM
 ääritä verkon mukaan

Jos valitset tämän asetuksen, voit lähettää
oman puhelinnumeron kahden linjan palvelun
mukaan (linja 1/2).
vK
 äytössä
Kun lähetät puhelinnumerosi,
se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
vP
 ois käytöstä
Puhelinnumeroa ei näytetä.

02
03
04
05
06

Puhelu tulossa (valikko 9.5.4)

07

(riippuu verkosta)

08

vA
 ktivoi

09

Jos valitset Aktivoi, voit hyväksyä tulevan
puhelun.
vP
 oista käytöstä
Jos valitset Peruuta, et tunnista tulevaa
puhelua.
vN
 äytä tila
Näyttää tulevan puhelun tilan.

10
==

Minuuttimuistutus (valikko 9.5.5)
Jos valitset Käytössä, voit tarkistaa puhelun
pituuden kerran minuutissa kuuluvan äänimerkin
avulla.

Asetukset

Jos tämä asetus on käytössä, puheluihin voi
vastata avaamalla puhelimen läpän.
v Jokin näppäin
Jos valitset tämän valikon, voit vastata
puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä
paitsi e [Lopeta] -näppäintä.
v Vain hyväksymistunnus
Jos valitset tämän valikon, voit vastata
puheluihin vain painamalla s [Lähetä]
-näppäintä.

Lähetä oma numero (valikko 9.5.3)
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Asetukset
Automaattinen uudelleenvalinta
(valikko 9.5.6)
vK
 äytössä

Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee
numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen
ei saada yhteyttä ensimmäisellä kerralla.
vP
 ois käytöstä
Puhelin ei valitse numeroa uudelleen, jos
numeroon ei saada yhteyttä.

Lähetä DTMF (valikko 9.5.7)
Voit käyttää vastaajaa ja muita automaattisia
puhelinpalveluita puhelun aikana lähettämällä
näppäinääniä.

Suojaus

valikko 9.6

PIN-koodipyyntö (valikko 9.6.1)
Tässä valikossa voit asettaa puhelimen
pyytämään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimen
virta kytketään päälle.
Jos toiminto on aktivoitu, puhelin pyytää
kirjoittamaan PIN-koodin.
1 Valitse PIN-koodipyyntö Suojausasetukset-

valikosta ja paina sitten OK.

2 Valitse Käytössä tai Pois käytöstä.
3 Jos haluat muuttaa asetusta, kytke puhelimeen

Asetukset
52

virta ja kirjoita PIN-koodi.

4 Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa,

puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita
PUK-koodi.
5 Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10

kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10
kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse.
Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Puhelimen lukitus (valikko 9.6.2)
Estä puhelimen luvaton käyttö käyttämällä
suojakoodia. Jos määrität asetukseksi Kun virta
on kytketty, puhelin pyytää suojakoodia aina, kun
kytket puhelimeen virran.
Jos olet valinnut puhelimen lukituksen
asetukseksi SIM vaihdettu, puhelin pyytää
turvallisuuskoodia vain, kun SIM-kortti
vaihdetaan.

InteractPad™ lukitus (Viestit 9.6.3)
Ottamalla tämän toiminnon käyttöön voit lukita
kosketuspainikkeet.

Puhelunesto (valikko 9.6.4)
Puhelunestopalvelu estää puhelinta
vastaanottamasta tietynlaisia puheluita. Lisäksi se
estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä
toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana.
Käytössä ovat seuraavat alivalikot.
v Kaikki soitetut puhelut
Kaikkien soitettavien puheluiden esto.
v Puhelut ulkomaille
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
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v Lähtevä kansainvälinen, ei kotimaa

Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske
kotiverkkoa.
vK
 aikki saapuvat
Kaikkien saapuvien puheluiden esto.
vV
 astaanotto ulkomailla
Kaikkien saapuvien puheluiden esto
seurannassa.
v Peruuta puhelunestot
Peruuta kaikkien puheluiden estot.
vV
 aihda salasana
Muuta puheluneston salasanaa.
Alivalikot:
- Aktivoi
Lähettää estopyynnön.
- Poista käytöstä
Poistaa estopalvelun käytöstä.
- Näytä tila
Näyttää, onko puhelut estetty.

Kiinteä numero (valikko 9.6.5)
(SIM-kortin mukaan)
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PIN on lyhenne sanoista Personal Identification
Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön.
Voit muuttaa suojakoodia, PIN1-koodia ja
PIN2-koodia.
1 Jos haluat muuttaa turva-, PIN1- tai PIN2-

koodia, kirjoita alkuperäinen koodi ja paina OK.

2 Kirjoita uusi turva-, PIN- tai PIN2-koodi ja

vahvista se.

Offline-tila

02
03
04
05

valikko 9.7

Näin voit käyttää lentokoneessa ja muissa
sellaisissa paikoissa, joissa langaton verkko ei ole
käytössä, puhelimen niitä ominaisuuksia, joihin ei
tarvita langatonta verkkoa.
Jos otat lentokonetilan käyttöön, kuvake näkyy
näytössä verkkosignaalikuvakkeen sijasta.
vK
 äytössä: Et voi soittaa (tai vastaanottaa)
puheluja, mukaan lukien hätäpuhelut, etkä
käyttää muita toimintoja, joihin tarvitaan
verkkoa.
vP
 ois käytöstä: Poistaa offline-tilan käytöstä
ja käynnistää puhelimen uudelleen verkkoon
kytkeytymistä varten.

Virransäästö

01

06
07
08
09
10
==

valikko 9.8

Jos valitset virransäästötilan asetukseksi
Käytössä, virtaa säästyy, kun et käytä puhelinta.

Asetukset

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin
numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan
PIN2-koodi.
vK
 äytössä
On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin
numeroihin.
vP
 ois käytöstä
Peruuta puhelujen rajoittaminen.
vN
 umeroluettelo
Katso Kiinteä numero -luettelon numeroita.

Muuta koodeja (valikko 9.6.6)
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Asetukset
Nollaa

valikko 9.9

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän
toiminnon käyttämiseen vaaditaan suojakoodi.

Muistin tila

valikko 9.0

Tarkista säilöjen, sisäisen muistin ja
multimediamuistin vapaan ja käytetyn muistin
määrä. Kunkin säilön valikko on käytettävissä.

Asetukset
54
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Lisävarusteet
Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita
erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien
viestintätarpeidesi mukaan.

Vakioakku

01
02

Handsfreekuulokemikrofoni ja
musiikkisoitin

03
04

ohjainyhdistelmä

05

v Stereokuuloke
v Ohjain: Vastaus-

Matkasovitin
Tällä laturilla
puhelimen akku
voidaan ladata
missä tahansa.
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06
07
08
09

Käyttöopas

10

KF600

SVENSKA
N O R S K
D A N S K
S U O M I

VIHJE Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
VIHJE Muiden lisävarusteiden käyttäminen
saattaa mitätöidä takuun.
VIHJE Lisävarusteet saattavat vaihdella
myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja
paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Lisävarusteet

Datakaapeli/CD
Tällä kaapelilla
puhelin
voidaan liittää
tietokoneeseen
tiedonsiirtoa
varten.

ja lopetusnäppäin,
musiikkisoittimen ohjain,
äänenvoimakkuuden säädin, pitopainike
ja mikrofoni.
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Verkkopalvelu

Tekniset tiedot

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on
hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, DCS 1800-,
PCS1900- ja W-CDMA-verkoissa.

Normaali

Monet tässä ohjeessa kuvatuista
toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat
matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia
erikoispalveluja. Ennen verkkopalvelujen
käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden
käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.

Tuotteen nimi: KF600
Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (latauksen purku)
+45 °C (lataus)
Vähintään: -10 °C

Verkkopalvelu
56
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Turvaohjeet
Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa olla vaarallista tai laitonta. Lisätietoja on
käyttöoppaassa.
VAROITUS
• Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.
• Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
• Älä käytä puhelinta huoltoasemien,
polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai
räjäytystyömaiden läheisyydessä.
• Käytä turvallisuutesi vuoksi ainoastaan
ALKUPERÄISIÄ akkuja ja latureita.
• Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä
ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa
puhelinta.
• Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.
Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.

VAROITUS
• Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt
edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä
lääketieteellisiä laitteita.
• Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä
kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa.
Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään
matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa.
• Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita. Näin
vältät puhelimen vaurioitumisen.
• Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä
olevia elektronisia laitteita. Pienetkin häiriöt voivat
vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.
• Akut on hävitettävä voimassa olevien säädösten
mukaisesti.
• Älä pura puhelinta tai akkua.
• Väärin asetettu akku saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.

Turvaohjeet
58
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa olla vaarallista tai laitonta. Lisätietoja on
käyttöoppaassa.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

F600_finish_0125.indd 59

hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo,
joka on keskimäärin 1.6 wattia/kilogramma
(W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman
kudosmassaa kohti. (esimerkiksi USA:ssa,
Kanadassa, Australiassa ja Taiwanissa).

01
02
03
04

Huolto ja ylläpito

05

VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä akkuja,
latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö
voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

06

v Älä

08

v Älä säilytä puhelinta televisioiden, radioiden

09

pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle
huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

ja tietokoneiden sekä muiden sähkölaitteiden
lähellä.
v Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun
lämpölähteen lähellä.
v Älä koskaan laita puhelinta mikroaaltouuniin,
sillä akku voi räjähtää.
v Älä pudota puhelinta.
v Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle
tai iskuille.
v Puhelimen pinta voi vahingoittua, jos se
kääritään muoviin.
v Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia,
bensiiniä, ohenteita tai puhdistusaineita,
puhelimen puhdistamiseen. Terävät esineet
voivat aiheuttaa tulipalon.

07

10
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja
ominaisabsorptionopeuksista (SAR)
Matkapuhelinmalli KF600 on suunniteltu
täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat
tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan,
joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden
ikään tai terveydentilaan katsomatta.
v Altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli SAR. SARtesteissä käytetään laitteen suurinta
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla.
v Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat
vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
v ICNIRP:n (international Commission on NonIonizing Radiation Protection) suosittelema
SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä
(10) grammalla kudosta.
v Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n
testeissä saatu SAR-arvo oli 0.471 W/kg (10 g)
pidettäessä laitetta korvalla ja 0.743 W/kg (10
g) vartalon lähellä kannettuna.

v SAR-datatiedot niille maille/alueille, joissa on
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
v Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
v Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden

korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
v Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi
vahingoittaa puhelinta.
v Älä kastele puhelinta.
v Ole varovainen, kun käytät lisävarusteita, kuten
kuulokkeita. Varmista, että johdot on asetettu
turvallisesti ja että ne eivät koske antenniin
tarpeettomasti.
v Irrota datakaapeli, ennen kuin kytket
puhelimeen virran.

Elektroniset laitteet

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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Häiriöt saattavat heikentää kaikkien
matkapuhelinten suorituskykyä.
v Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten
laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä
puhelinta sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).
v Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin
kuulolaitteita.
v Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi
televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia,
jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
v Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
v Keskity ajamiseen.
v Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.

v Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat

tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
v Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi

elektronisiin järjestelmiin, kuten autostereoihin
ja turvavarusteisiin.
v Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että
kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä
sen aukeamista. Jos turvatyyny ei avaudu
oikein, seurauksena. voi olla vakava vamma.
Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä
kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit
tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen
tärkeää, kun ylität kadun.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi
vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet
kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on
korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin
ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä
kohtuullisena.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana.
Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai
ohjeita.

Räjähdysherkät alueet
v Älä käytä puhelinta huoltoasemilla. Älä käytä

puhelinta polttoaineiden tai kemikaalien
läheisyydellä.
v Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä
tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa
säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.
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Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä
lentokoneessa.
v Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset
lentokoneeseen.
v Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen
ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.
Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä
kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa.
Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään
matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy
lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.
v Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan

ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä
poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta
muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
v Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:
n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun
käyttöikä.
v Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
v Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
v Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla
tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen
kuin se on vaihdettava.
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aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
v Älä altista laturia suoralle auringonvalolle

tai käytä sitä pesuhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
v Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se
saattaa heikentää akun suorituskykyä.
v Väärin asetettu akku saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.
v Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Akun tiedot ja huolto

v Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään
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BEGRÆNSET GARANTI
1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:
LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materialeeller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:
(1) 	Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet
er købt.
(2) 	Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives
eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
(3) 	Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være
begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
(4) 	Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes
dermed ikke af denne begrænsede garanti.
(5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
(6) 	Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG’s kundeserviceafdeling.
LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som
dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:
(1) 	Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
(2) 	Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert
opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger,
uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation
eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller
som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
(3) 	Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller
produktionsfejl.
(4) 	Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets
defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.
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(5) 	Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6) 	Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte
af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke
udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til
bestemte former for anvendelse.
(7) 	Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
(8) 	Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af
normal brug.
(9) 	Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne
grænseværdier.
(10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
(11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:
Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.
VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR
AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG
ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB
ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE
MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.
Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte
skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne
begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover
kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.
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ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:
LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i
eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:
(1) 	Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
(2) 	Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke
overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
(3) 	Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være
begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
(4) 	Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke
omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
(5) 	På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides
rimelig tvil.
(6) 	Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling.
LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under
denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:
(1) 	Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
(2) 	Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring,
eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert
reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold
som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller
væskesøl.
(3) 	Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved
materialet eller konstruksjonen.
(4) 	Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs
kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.
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(5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
(6) 	Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte
være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte,
herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et
bestemt formål.
(7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
(8) 	Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale
bruk.
(9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
(10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
(11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:
Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.
VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM
SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS
INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER,
ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET
TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT
GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE
PRODUKTET.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelser eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader
eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene
eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan
også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.
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GARANTIVILLKOR
1. GARANTINS OMFATTNING::
Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har
några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:
(1) 	Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
(2) 	Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte
överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
(3) 	Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst
land, förutsatt att detta särskilt anges.
(4) 	Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och
omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
(5) 	På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
(6) 	Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt
dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:
Garantin gäller inte i följande fall:
(1) 	Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är
avsedd för.
(2) 	Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala
förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar,
reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning,
misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte
råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
(3) 	Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller
i konstruktionen.
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(4) 	Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta
till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
(5) 	Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6) 	Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga
eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat
till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
(7) 	Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
(8) 	Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens
normala användning.
(9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
(10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
(11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:
Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.
GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED
AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.
LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV
DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER
INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD
GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR
DENNA PRODUKT.
Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador
eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid.
Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa
specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra
rättigheter.
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RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:
LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana
toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:
(1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
(2) 	Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää
tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
(3) 	Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on
rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
(4) 	Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden
rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
(5) 	LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
(6) 	Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun.
LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän
rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:
(1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
(2) 	Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista,
virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä,
luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista,
puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien
kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
(3) 	Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
(4) 	Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai
toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
(5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.
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(6) 	Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman
rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
(7) 	Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
(8) 	Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet
normaalissa käytössä.
(9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
(10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
(11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:
Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.
OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN,
VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG
ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN
TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN
LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.
Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun
voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä
takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.
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