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Grattis till ditt val av den avancerade och
kompakta mobilen KM500 från LG, som
är utformad för att användas tillsammans
med den senaste digitala tekniken inom
mobilkommunikation.

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 Mer 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 mobilen

Knappen Avsluta/
strömbrytare
Används till att avsluta
eller avvisa ett samtal.
Används till att stänga
av/sätta på mobilen.
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
Samtalsknapp
Används till att ringa upp
ett telefonnummer och
svara på inkommande
samtal.
Komma igång
10
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Knappen Ta
bild

Uttag för
headset

01
02
03
Batterilucka

Kameralins
Blixt

04
05
06
07
08

Minneskortplats

SIM-kort
Komma igång

Batteriet

11

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1 Ta av batterihöljet
Tryck ner knappen längst upp på mobilen
för att frigöra batteriluckan, dra sedan bort
batteriluckan.

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

VARNING! Använd inte nageln när du tar
ut batteriet.

VARNING! Ta inte ut batteriet medan
mobilen är påslagen eftersom det kan skada
mobilen.

Komma igång

5 Sätt tillbaka batterihöljet
För in batterihöljets nedre del i den nedre
delen av batterifacket och tryck tills höljet
klickar på plats.

12
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01
02
03
04
05
3 Installera SIM-kortet
Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se
till att kortets guldfärgade kontaktyta är
vänd nedåt.
Om du vill ta ut SIM-kortet drar du det
försiktigt i motsatt riktning.

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

06
07
08

6 Ladda telefonen
Skjut åt sidan laddningsuttagets lucka
på sidan av KM500. Anslut laddaren till
telefonen och eluttaget. Ladda KM500
tills ett meddelande om att batteriet är
fulladdat visas på skärmen.

Komma igång
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Minneskort
Installera ett minneskort

Överföra kontakter

Utöka mobilens minne med ett minneskort.
KM500 kan användas tillsammans med
minneskort på upp till 2 GB.
1 Ta bort batterihöljet enligt beskrivningen
ovan.
2 Sätt i minneskortet. För in minneskortet
i minneskortplatsen högst upp tills det
klickar på plats. Se till att den guldfärgade
kontaktytan är vänd uppåt.

Så här överför du dina kontakter från SIMkortet till mobilen:
1 På startskärmen trycker du på
eller
och väljer
.
2 Välj Kopiera alla.
3 Välj Mobil till SIM-kortet och därefter
Behåll original eller Flytta telefonbok.
4 Bekräfta genom att välja OK.

3 Sätt tillbaka batteriluckan enligt

beskrivningen ovan.

Komma igång
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Menyöversikt
SPEL &
PROGRAM
1 Spel
2 Program
3 Nätproﬁl

SAMTALSHISTORIK

ORGANISATÖR

MULTIMEDIA

01

1 Alla samtal
2 Missade
samtal
3 Utgående
samtal
4 Mottagna
samtal
5 Samtalslångd
6 Visa
samtalskostnad
7 Datainformation

1 Kalender
2 Anteckning
3 Att göra

1
2
3
4

02

Kamera
Videokamera
FM-radio
Röstanteckningar

03
04
05
06

MINA SAKER

PROFILER

KONTAKTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1
2
3
4
5

Bilder
Ljud
Videoklipp
Övriga
Spel &
Program
6 Externt minne

1 Allmänt
2 Tyst
3 Endast
vibration
4 Utomhus
5 Headset

1
2
3
4
5
6
7
8

VERKTYG

WEBBLÄSARE
1
2
3
4
5
6
7
8

MP3SPELARE

INSTÄLLNINGAR

1
2
3
4
5
6
7

Nytt meddelande
Inkorg
E-postlåda
Bluetooth-ruta
Utkast
Utkorg
Skickat
Lyssna på röstbrevlåda
Informationsmeddelanden
Mallar
Inställningar

Alarmklocka
Miniräknare
Drickskalkylator
Stoppur
Enhetskonverterare
Världsklocka
SIM-tjänster

Hem
Yahoo
Bokmärken
Gå till URL
Historik
Sparade sidor
Inställningar
Information

1
2
3
4
5
6
7

Nu spelas
Alla låtar
Mina spellistor
Artister
Album
Genrer
Blanda alla
låtar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Sök
Ny kontakt
Snabbval
Grupper
Kopiera alla
Ta bort alla
Inställningar
Information

Datum och tid
Språk
Skårm
Anslutning
Samtal
Säkerhet
Flygläge
Energisparläge
Återställ
Minnesstatus

07
08

Komma igång

MEDDELANDEN

15

Startskärmen
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

Startskärmen
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Ikon

Beskrivning
Proﬁlen Vibration är aktiverad
Proﬁlen Allmänt är aktiverad
Proﬁlen Utomhus är aktiverad

Beskrivning

Proﬁlen Tyst är aktiverad

Nätsignalens styrka (antalet
streck varierar)

Proﬁlen Headset är aktiverad

Ingen nätsignal

Samtal vidarekopplas

Återstående batteritid

GPRS är tillgängligt

Batteriet är tomt

EDGE är tillgängligt

Nytt SMS

Roaming

Nytt röstmeddelande

Flygläge är valt

Inkorgen för meddelanden är full

Bluetooth

Nytt textmeddelande +
röstmeddelande
Ett alarm är inställt
LG KM500 | Användarhandbok

01
02
03
04
05
06
07
08

Startskärmen
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Samtal
Ringa samtal eller videosamtal

Svara på och avvisa samtal

1 Ange numret med knappsatsen.

När mobilen ringer svarar du genom att trycka
på knappen
.
Under tiden mobilen ringer trycker du på
om du vill stänga av ljudet. Det här är
en utmärkt funktion om du till exempel har
glömt att ändra proﬁlen till Tyst inför ett
möte.
Om du vill avvisa det inkommande samtalet
trycker du på knappen
.

Ta bort en siffra genom att trycka på C.
2 Tryck på knappen
när du vill börja
samtalet.
3 Avsluta samtalet genom att trycka på
.
knappen
Tips! Om du vill lägga till + för
internationella samtal trycker du på och
håller ned 0.

Ringa samtal från Kontakter
1 Tryck på knappen

om du vill öppna
adressboken.
2 Använd knappsatsen och ange den första
bokstaven för den kontakt du vill ringa
upp. För t.ex. Kontoret trycker du på 5 två
gånger.
3 Om du vill bläddra bland kontakterna och
deras olika nummer använder du
och
.
4 Tryck på knappen
när du vill börja
samtalet.
Grunderna
18
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Tips! Du kan ändra inställningarna på
mobilen och besvara samtal på olika sätt. Tryck på
eller
, välj
och därefter Samtal.
Välj Svarsläge och välj mellan Skjut upp,
Tryck på valfri knapp eller Endast lur-knapp.

Alternativ vid pågående samtal
01
02
Alternativ - Välj i en lista över ﬂera alternativ
för pågående samtal, som Kontakter och
Meddelanden så att du kan se dina
meddelanden och lägga till kontakter medan
samtalet pågår.

Justera volymen
Om du vill justera volymen under pågående
samtal trycker du på volymknapparna på
höger sida av telefonen.

03
04
05
06
07
08

Grunderna
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Samtal
Snabbuppringning

Visa samtalslistor

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som
du ringer ofta.
1 Tryck på
eller
och välj
med
hjälp av
och
.
2 Välj Snabbval.
3 Din röstbrevlåda är redan inställd på
kortnummer 1. Det går inte att ändra. Välj
ett annat nummer antingen genom att
,
och trycka på
för
använda
att välja Tilldela eller genom att trycka
på knappnumret.
4 Adressboken öppnas. Välj den kontakt
som du vill ska ha det numret med hjälp
av knapparna
och
, och välj sedan
OK.

Tryck på
eller
och välj
om du
vill visa:
Alla samtal – Hela listan över uppringda,
mottagna och missade samtal.
Missade samtal – En lista över obesvarade
samtal.
Utgående samtal – En lista över alla
telefonnummer som du har ringt upp.
Mottagna samtal – En lista över alla
telefonnummer som har ringt dig.
Samtalslängd - Information om hur lång tid
som du ringt.
Visa samtalskostnad – Visa kostnaderna
för dina uppringda samtal (den här tjänsten
beror på nätet och vissa operatörer erbjuder
den inte) samt hur långa alla samtal har varit
– såväl mottagna som uppringda.
Datainformation – Visa mängden i kB för all
mottagen och skickad information.

När du vill ringa ett kortnummer trycker
du på och håller ned det tilldelade numret
tills kontakten visas på skärmen. Eftersom
samtalet rings upp automatiskt behöver du
inte trycka på
.

Tips! Från en samtalslogg kan du välja
Alternativ och därefter Ta bort om du vill ta bort
valda eller alla inspelade poster.

Grunderna
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Tips! Använd
,
för att
markera ett enskilt samtal om du vill visa
datum och tidpunkt för samtalet. Om du vill visa
samtalstiden väljer du Alternativ och därefter
Visa.

Använda vidarekoppling
1 Tryck på
2
3

4

5

eller , välj
och
därefter Samtal.
Välj Vidarekoppling.
Ange om alla samtal ska vidarekopplas när
linjen är upptagen, när det är inget svar
eller när det inte går att nå dig.
Ange om samtalet ska vidarekopplas till
röstbrevlådan, ett annat nummer eller till
ditt favoritnummer.
Ange vidarekopplingsnumret eller
välj Sök om du vill bläddra efter ett
vidarekopplingsnummer.

Obs! Vidarekoppling av samtal kostar.
Kontakta din nätoperatör för mer information.
Tips! Om du vill stänga av all
vidarekoppling väljer du Avbryt allt på menyn
Vidarekoppling.

Använda samtalsspärr
1 Tryck på

eller , välj
och
därefter Ringer upp.
2 Välj Samtalsspärr.
3 Välj något av eller alla följande alternativ:
Alla utgående
Utgående internationellt
O/G international except home
country
Alla inkommande
Inkommande utomlands
Ta bort alla spärrar
Ändra lösenord
4 Välj Aktivera och ange lösenordet för
samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om
den här tjänsten.

01
02
03
04
05
06
07
08

Tips! Välj Fast nummer på menyn
Ringer upp om du vill aktivera och sätta
samman en lista över telefonnummer som
kan ringas från din mobil. Till det behöver du
PIN2-koden från operatören. Det går endast
att ringa upp telefonnummer i listan över
fasta nummer från din mobil.

Grunderna
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Samtal
Ändra inställningar
1 Tryck på

eller , välj
och
därefter Samtal.
2 Här kan du justera inställningar för:
Vidarekoppling – Välj om du vill
vidarekoppla samtalen.
Svarsläge – Välj om du vill svara med
knappen OK, valfri knapp eller genom att
öppna mobilen.
Sänd nummer – Välj om ditt nummer ska
visas när du ringer upp någon.
Samtal väntar – Få ett meddelande när
ett samtal väntar.
Minutton – Välj På om du vill höra en ton
varje minut under ett samtal.
Aut. återuppringning – Välj På eller Av.
Stangd anvandargrupp – Standard/ På/
Av
Skicka DTMF-toner – Välj På eller Av

Grunderna
22
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Kontakter
Söka efter en kontakt
1 Tryck på

eller

, välj

Alternativ för kontakter
och

därefter Sök.
Eller använd den något snabbare metoden …
1 Tryck på
.
2 Ange den första bokstaven för den kontakt
du vill ringa upp. För t.ex. Kontoret trycker
du på 5 två gånger.
3 Om du vill bläddra bland kontakterna och
deras olika nummer använder du
och
.

Lägga till en ny kontakt
1 Tryck på

eller , välj
och
därefter Ny kontakt.
2 Ange om du vill spara din nya kontakt på
mobilen eller SIM-kortet.
3 Ange all information du har och välj Spara.
Eller använd den något snabbare metoden …
1 Ange numret som du vill spara och välj
Alternativ och därefter Spara nummer eller
Lägg till beﬁntlig kontakt.
2 Ange informationen enligt ovan och välj
Spara.

01
02
03
04
05
06
07
08

Grunderna

Obs! Om du vill spara en kontakts epostadress trycker du på
för att ange
en symbol och bläddra med
och
tills
du ser @.

Du kan utföra olika åtgärder när du visar en
kontakt. Så här kommer du åt och använder
valmenyn:
1 Öppna den kontakt du vill använda. Se
Söka efter en kontakt ovan.
2 Tryck på
om du vill öppna listan med
alternativ.
Härifrån kan du:
Visa - Bläddra bland den information du
har om denna kontakt.
Redigera – Ändra kontaktens uppgifter.
Nytt meddelande - Skicka ett
meddelande till kontakten. Om kontakten
har en e-postadress väljer du om du vill
skicka ett meddelande i form av SMS eller
MMS. Du hittar mer information om att
skicka meddelanden på sidan 29.
Skicka via - Skicka kontaktens uppgifter
till en annan person som ett visitkort. Ange
om du vill skicka den som ett SMS, MMS
eller via Bluetooth.
Ta bort - Ta bort kontakten. Välj OK eller
tryck på
om du är säker.
Ny kontakt - Lägg till en ny kontakt.
Ta bort ﬂera - Markera ﬂera kontakter
som ska tas bort.
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Kontakter
Kopiera till SIM-kort/mobil – Ange om
informationen ska ﬂyttas eller kopieras till
SIM-kortet eller mobilen (beroende på var
den sparades först).

Lägga till en kontakt i en grupp
Du kan samla dina kontakter i grupper
och på så sätt hålla isär t.ex. familj och
arbetskamrater. I din mobil ﬁnns redan ett
antal grupper inställda bl.a. Vänner, Kollega
och VIP.
1 Tryck på
eller , välj
och
därefter Grupper.
2 Bläddra till den grupp som du vill lägga till
en kontakt i och välj Alternativ och därefter
Lägg till medlem.
3 Dina kontakter visas. Bläddra till de
kontakter som du vill lägga till i gruppen
och välj Alternativ och Markera alla (eller
tryck på
och därefter Klar.
Tips! Du kan tilldela en ringsignal eller ikon till
en grupp. Välj den grupp till vilken du vill tilldela
ringsignalen eller ikonen, välj därefter Alternativ
och den post du vill använda.

Grunderna
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Ändra namn på en grupp
Du kan ändra namn på en grupp så att det
passar dig.
1 Tryck på
eller , välj
och
därefter Grupper.
2 Markera den grupp du vill ändra namn på.
3 Välj Alternativ, välj Ändra namn och ange
det nya gruppnamnet.
4 Välj Spara.
Obs! Du kan bara tilldela en kontakt till en
grupp eller lägga till en bild till en kontakt som
du sparat i mobilminnet (inte SIM-minnet).

Lägga till en bild till en kontakt

Ta bort alla kontakter

Du kan ändra hur dina kontakter visas i
adressboken genom att lägga till en bild.
1 Tryck på
eller , välj
och därefter
Inställningar.
2 Välj Visa alternativ och därefter Med
foto.
3 Återgå sedan till adressboken och välj den
kontakt till vilken du vill lägga till en bild.
4 Välj Alternativ och därefter Redigera.
5 Bläddra till avsnittet Foto.
Välj Alternativ och därefter Ny bild.
Kamerasökaren öppnas och du kan ta en
bild av kontakten

1 Tryck på

Kopiera kontakter till SIM-kortet

Visa information
1 Tryck på

eller , välj
därefter Information.

01
02
03
04
05

och

Härifrån kan du visa Eget nummer och
Visitkort.

06
07
08

Tips! Om du inte redan skapat ett
visitkort kan du göra det med hjälp av skärmen
Visitkort. Välj Nytt och ange dina uppgifter som
för en kontakt. Välj Spara.

Grunderna

Du kan också välja att kopiera dina kontakter
från SIM-kortet till mobilen eller från mobilen
till SIM-kortet.
1 Tryck på
eller , välj
och
därefter Kopiera alla.
2 Välj om du vill kopiera kontakterna från
SIM-kortet till mobilen eller från Mobil
till SIM-kortet.
3 Ange om du vill behålla de ursprungliga
posterna eller ta bort dem.

eller , välj
och
därefter Rensa kontakter.
2 Välj om du vill ta bort kontakter från SIMkortet eller mobilen.
3 Välj OK om du är säker.
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Meddelanden
Meddelanden

7 Ange telefonnumret eller välj Alternativ

KM500 kombinerar SMS, MMS och
Bluetooth-meddelande till en intuitiv och
lättanvänd meny. Tryck på
eller
och
välj
.

och därefter Kontakter om du vill öppna
kontaktlistan.
Du kan lägga till ﬂera kontakter.
8 Välj Alternativ och därefter Skicka, eller
tryck på .

Skicka meddelanden

Grunderna
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Det snabbaste sättet att börja skicka ett SMS
är att trycka på
och gå direkt till steg 4
nedan. I annat fall:
1 Tryck på
eller , välj
och
därefter Nytt meddelande.
2 Ange om du vill skicka Text eller
Multimedia. (Om du vill skicka något med
Bluetooth går du till sidan 55).
3 Ett nytt meddelande öppnas.
4 Skriv meddelandet med T9-läget eller Abc
manuell textinmatning.
Se Skriva text nedan för information om
hur du växlar mellan olika textlägen.
5 Välj Alternativ och därefter Infoga om du
vill lägga till en bild, video, ljud, textmall,
kontakt, visitkort eller symbol.
6 Välj Alternativ och därefter Skicka till,
eller tryck på .
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Skriva text
Du kan mata in text på tre olika sätt:
Med T9-läget och Abc manuell textinmatning.
Om du vill aktivera T9-läget startar du ett nytt
meddelande, väljer Alternativ, T9-språk och
T9 på. Med T9 på kan du växla mellan T9läge, Abc manuell textinmatning och siffror
genom att trycka på
.
T9-läget
I T9-läget används en inbyggd ordbok som
känner igen ord som du skriver utifrån följden
på de knappar du trycker in. Tryck bara på
den sifferknapp motsvarande den bokstav
du vill skriva så känner ordboken igen ordet
när alla bokstäverna har matats in. Tryck till
exempel på 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 om du vill
skriva “telephone”.
Om det ord du vill skriva inte visas väljer du
Alternativ och därefter Nytt ord. Skriv ordet
i det manuella Abc-läget så läggs ordet eller
namnet till i ordboken.

Abc manuell textinmatning
I Abc-läget måste du trycka på knappen
upprepade gånger för att mata in en bokstav.
Om du till exempel vill skriva “hello” trycker du
två gånger på 4, två gånger på 3, tre gånger
på 5, tre gånger på 5 igen och tre gånger på 6.
VARNING! Du betalar per 160 tecken
textmeddelande för varje person som du skickar
meddelandet till.

Informationsmeddelanden - Alla
informationsmeddelanden och uppdateringar
som du får från operatören.
Mallar - En lista med användbara
meddelanden som är färdigskrivna för snabbt
svar.
Härifrån har du också åtkomst till
din röstbrevlåda genom att välja
Lyssna på röstbrevlåda och till dina
meddelandeinställningar genom att välja
Inställningar.

Hantera meddelanden

Tryck på
eller
och välj
. Du
känner säkert igen den mappstruktur som
används i KM500 - och den är lätt att
använda.
Inkorg – Alla meddelanden som kommer in
placeras i inkorgen. Härifrån kan du svara,
vidarebefordra och mycket mer. Se nedan för
mer information.
Bluetooth - I mappen Bluetooth ﬁnns dina
Bluetooth-meddelandemappar.
Utkast – Om du inte har tid att skriva klart ett
meddelande kan du spara det här så länge.
Utkorg – En mapp för tillfällig lagring medan
meddelanden skickas.
Skickat - Alla skickade meddelanden
placeras i mappen Skickat.

Med hjälp av inkorgen kan du hantera dina
meddelanden.
1 Tryck på
eller , välj Meddelanden
och därefter Inkorg.
2 Välj och välj därefter:
Svara - Skicka ett svar på valt
meddelande.
Vidarebefordra - Skicka valt meddelande
vidare till en annan person.
Ringa upp – Ring upp den som skickade
meddelandet till dig.
Information - Visa detaljer om ett
meddelande, t.ex. vilken tid det skickades.
Ta bort ﬂera - Ta bort valda meddelanden.
Radera alla lästa - Alla öppnade
meddelanden tas bort.

02
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Grunderna

Meddelandemappar

01
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Meddelanden
Ta bort alla - Du kan välja om du vill ta
bort alla meddelanden av en viss typ.
Om meddelandet Inget utrymme för
SIM-meddelande visas tar du bort några
meddelanden från inkorgen.
Om meddelandet Inget utrymme för
meddelanden visas kan du antingen ta bort
meddelanden eller sparade ﬁler och på så
sätt skapa mer utrymme.

Använda mallar

Grunderna

Du kan skapa mallar för de SMS och MMS
som du oftast skickar. Det ﬁnns redan en del
mallar i telefonen som du kan anpassa efter
önskemål.
1 Tryck på
eller , välj Meddelanden
och därefter Mallar.
2 Välj Textmallar eller MMS-mallar.
Du kan sedan välja Alternativ och därefter
Redigera om du vill ändra beﬁntliga
mallar eller välj Alternativ och inställningen
Ny eller Ta bort.
3 Om du vill skicka en mall markerar du den,
väljer Alternativ och därefter Skicka via.
4 Ange hur du vill skicka mallen - som SMS,
MMS eller Bluetooth-meddelande.
5 Välj en kontakt och därefter Alternativ och
Skicka (eller tryck på ).
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Ändra inställningar för
textmeddelanden
Meddelandeinställningarna i KM500 är
förinställda så att du kan börja skicka
meddelanden direkt.
Se nedan om du vill ändra inställningarna.
eller , välj Meddelanden
Tryck på
och därefter Inställningar och SMS. Du kan
ändra inställningar för:
Meddelandetyp - Omvandla texten till Röst,
Fax, Söker, X.400 E-post eller ERMES.
Giltighetstid – Ange hur länge meddelandet
ska sparas i meddelandetjänsten.
Leveransrapport – Ange om du vill motta
en bekräftelse på att ditt meddelande har
levererats.
Mottagaravgift - Ange om du vill faktureras
för meddelandemottagarens svar.
Nummer till meddelandetjänst – Ange
uppgifterna för meddelandetjänsten.
Teckenkodning – Ange hur tecknen ska
kodas. Detta påverkar meddelandets storlek
och därmed kostnaden.
Bärarinställning - Ange om du vill skicka
meddelanden via GSM eller GPRS.

Ändra inställningar för MMS
Meddelandeinställningarna i KM500 är
förinställda så att du kan börja skicka
meddelanden direkt.
Se nedan om du vill ändra inställningarna.
Tryck på
eller , välj Meddelanden
och därefter Inställningar och MMS.
Du kan ändra inställningar för:
Ämne - Inkludera ett ämnesfält i dina MMS.
Bildvisningstid – Ange hur länge bilden ska
visas på skärmen.
Prioritet – Ange prioritetsnivå för MMS.
Giltighetstid – Ange hur länge meddelandet
ska sparas i meddelandetjänsten.
Leveransrapport – Ange om du vill tillåta
och/eller begära en leveransrapport.
Läsa rapport – Ange om du vill tillåta
och/eller skicka en läsrapport.
Automatisk hämtning - Ange om du vill
hämta MMS automatiskt eller manuellt,
beroende på om du är hemma eller det sker
via roaming.
Nätproﬁl - Välj en operatörsspeciﬁk nätproﬁl
för sändning av MMS.

Tillåten meddelandetyp - Ange från vilken
typ av avsändare multimediemeddelanden
ska tillåtas.

Ändra övriga inställningar
Tryck på
eller , välj Meddelanden,
Inställningar och därefter:
Röstbrevlådenummer - Här lagras
ditt röstbrevlådenummer. Kontakta din
nätoperatör om du vill ha mer information om
vilka tjänster de erbjuder.
Push-meddelande - Här kan du stänga
av push-meddelande, vilket innebär att dina
meddelanden inte längre tas emot med pushteknik direkt till enheten utan bara tas emot
när du kontrollerar nya meddelanden.
Informationsmeddelanden - Ange
mottagningsstatus, signaler och språk för
informationsmeddelanden.
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Grunderna
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Kamera
Ta ett foto snabbt
1 Tryck på och håll ned knappen

på höger sida av mobilen så visas
kamerasökaren på skärmen.
2 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen
mot det du vill fotografera.
3 Tryck på knappen
eller
på höger
sida av mobilen om du vill ta en bild.

Använda verktygsfältet med
alternativ
När du väljer Alternativ visas ett nytt
verktygsfält med alternativ längst ned på
sökarskärmen. Använd och för att
navigera bland alternativen.

När du har tagit en bild
Bilden som du har tagit visas på skärmen.
Bildens namn visas längst ned på skärmen.
Välj Alternativ för att öppna en undermeny där
du kan välja om du vill ta en ny bild, ställa in
bilden som bakgrundsbild eller bild-ID, titta
på andra bilder i albumet eller skicka bilden
som MMS eller Bluetooth.

Kreativitet
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Upplösning – Se Ändra bildstorlek på
sidan 31.
Kvalitet - Välj mellan Normal, Fin och
Superﬁn. Ju ﬁnare kvalitet desto skarpare
blir bilden, men ﬁlstorleken ökar också vilket
innebär att det får plats färre bilder i minnet.
Flash – Sätt blixten i läget På eller Av.
Som standard är blixten inställd på
läget Av för att spara batteri. När du
går ur kameraläget återgår blixten till
standardinställningen Av.

Självutlösare – Med självutlösaren kan
du ställa in en fördröjning efter att avtryckaren
har tryckts in. Välj mellan 3 sek., 5 sek. eller
10 sek. Passar utmärkt när du själv vill vara
med på gruppbilden.
Multibild - Med den här funktionen
kan du ta upp till 6 bilder automatiskt
och i mycket snabb följd. Utmärkt när
du vill fotografera rörliga motiv eller
sportevenemang.
Färgeffekt – Välj mellan fyra
färgtonsalternativ: Av (normal/färg), Sephia,
Svartvit (svartvit) eller Negativ.
Vitbalans – Vitbalansen ser till att
det vita i en bild är verklighetstroget.
Det kan hända att du behöver bedöma
ljusförhållandena för att kameran ska kunna
justera rätt vitbalans. Välj mellan Auto,
Dagsljus, Glödlampeljus, Molnigt eller
Lysrörsljus.
Slutarsignal - Välj ett av tre slutarljud.
Återst. inst. – Välj Ja om du vill
återställa telefonen till de ursprungliga
kamerainställningarna.

Ändra bildstorlek
Ändra bildens storlek för att spara
minnesutrymme. Ju ﬂer pixlar desto större
ﬁlstorlek, vilket innebär att det krävs större
utrymme i minnet. Om du vill få plats med ﬂer
bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så
att ﬁlstorleken blir mindre.
1 Välj Alternativ och välj
i verktygsfältet.
2 Välj ett pixelvärde bland alternativen (QV:
320X240, V: 640X480, 1M: 1280X960,
2M: 1600X1200).
3 Välj önskad storlek och välj OK så
verkställs ändringarna. Inställningsmenyn
stängs automatiskt och du kan ta bilder.
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Visa sparade bilder
1 Du kommer åt dina sparade bilder i

kameraläget och från startskärmen. I
sökaren väljer du Album. På startskärmen
trycker du på
eller , därefter väljer
du
och Bilder.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Använd pilarna för att välja den bild du vill
visa och välj Alternativ, Visa eller tryck på
om du vill förstora bilden.
Kreativitet
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Kamera
Använda zoom vid visning av en
bild
Använd pilknapparna för att ﬂytta
fokusområdet och för att zooma in eller ut.

Använda en bild som bakgrundsbild
eller Bild-ID
Ställ in bilden så att den visas vid vissa
tillfällen. Använd och i bildgalleriet för att
välja en bild och välj därefter Alternativ. Ställ
in den valda bilden för användning som
bakgrundsbild eller Bild-ID för en av dina
kontakter.
Obs! Bild-ID kan bara läggas till för kontakter
som sparats i mobilen, inte på SIM-kortet.

Kreativitet
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Videokamera
Ta en snabb video
1 Tryck på
2
3

4
5

6

eller
, välj
och därefter
Videokamera.
Rikta kameralinsen mot det du vill
videoﬁlma.
Tryck en gång på
eller tryck på
på höger sida av telefonen
knappen
för att börja spela in.
INSP visas längst ned till vänster i sökaren
och en timer visar videoklippets längd.
Om du vill pausa videoinspelningen väljer
du Paus och du fortsätter genom att välja
Återgå.
Välj Stopp om du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp
En stillbild för videoklippet visas på skärmen.
Bildens namn visas längst ned på skärmen.
Välj Alternativ om du vill öppna en undermeny
där du kan välja att spela in en ny video,
spela upp videon eller skicka videon via MMS
eller Bluetooth, eller att visa andra videoklipp
i ditt album.

Använda verktygsfältet med
alternativ
När du väljer Alternativ visas ett nytt
verktygsfält med alternativ längst ned på
sökarskärmen. Använd pilknapparna för att
navigera bland alternativen.
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Kreativitet

Videoläge – Om du vill spela in ett
videoklipp som du vill skicka i ett MMS väljer
du MMS.
Upplösning – Om du vill få plats med
ﬂer videoklipp i telefonen kan du ändra
pixelantalet så att ﬁlstorleken blir mindre. Välj
mellan två alternativ för videoklippet, 320 x
240 eller 176 x 144.
Kvalitet – Välj mellan Superﬁn, Fin
och Normal. Ju ﬁnare kvalitet desto skarpare
blir videoklippet, men ﬁlstorleken ökar också
vilket innebär att det får plats färre videoklipp
i minnet.
Flash – Sätt blixten i läget På eller Av.
Som standard är blixten inställd på läget Av
för att spara batteriström.
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Videokamera
Färgeffekt – Välj en bildeffekt för
det videoklipp du spelar in. Välj mellan fyra
färgtonsalternativ: Av (normal/färg), Sephia,
Svartvit (svartvit) eller Negativ.
Vitbalans - Vitbalansen ser till att
det vita i videoklippen är verklighetstroget.
Det kan hända att du behöver bedöma
ljusförhållandena för att kameran ska kunna
justera rätt vitbalans. Välj mellan Auto,
Dagsljus, Glödlampeljus, Molnigt eller
Lysrörsljus.
Återst. inst. – Välj Ja om du vill
återställa telefonen till de ursprungliga
videokamerainställningarna.
Tips! Inställningsmenyn visas ovanpå
sökaren så när du ändrar något i bildens färgton
eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i
förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

Kreativitet
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Titta på sparade videoklipp
1 Du kommer åt dina sparade videoklipp

antingen från videokameraläget eller
från startskärmen. I sökaren väljer du
Album. På startskärmen trycker du på
eller , därefter väljer du
och
Videoklipp.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Använd och för att välja det videoklipp
du vill visa och välj Alternativ, Spela upp
eller tryck på
för att visa klippet.

Justera volymen vid
videouppspelning
Om du vill justera volymen på videoklippet
under tiden det spelas upp använder du
knapparna på höger sida av mobilen.

Galleri
Det är enkelt att lagra multimedieﬁler i
telefonens minne så att du lätt kommer åt
bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även
att spara ﬁler på ett minneskort. Fördelen
med att använda minneskort är att du får mer
ledigt utrymme i mobilens minne.
Alla multimedieﬁler sparas i Mina saker. Du
kommer åt dina saker genom att trycka på
eller
och därefter
för att öppna
en lista med mappar där alla dina
multimedieﬁler lagras.

Bilder
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

01
02
03
04
05
06
07
08

Kreativitet

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 Visa,
Ange som, Filinformation, Bildspel,
Sortera efter och Miniatyrvy/Listvy.
Välj Alternativ i mappen Bilder om du vill visa
en lista över alternativ.
Ta bort - Ta bort den markerade bilden.

Skicka via - Skicka den markerade bilden till
någon annan via MMS, Bluetooth eller e-post.
Obs! Storleken på bilden kan behöva ändras
innan den kan skickas via MMS.
Fil - Redigera bilden, ändra namn eller visa
information (namn, storlek, datum, bildstorlek
och upphovsrätt) för den valda bilden. Om ett
externt minneskort är isatt visas ytterligare
två alternativ: Flytta till externt minne och
Kopiera till externt minne.
Skriv ut via Bluetooth - Skriv ut en bildﬁl
via Bluetooth®.
Bildspel - Se Skapa ett bildspel på sidan 37.
Ny mapp - Skapa en ny mapp i
huvudmappen Bilder.
Ta bort ﬂera - Markera ﬂer än en bild innan
du trycker på Ta bort.
Ta bort alla - Ta bort samtliga bilder i
mappen Bilder.
Sortera efter - Ordna bilderna efter datum,
typ eller namn.
Listvy/minatyrvy - Byt visningssätt för
bilderna.
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Galleri
Skicka en bild

Ta bort bilder

1 Tryck på

1 Tryck på

2

2 Bläddra till Bilder och välj det.

3
4
5

eller
och välj
.
Bläddra till Bilder och välj det.
Markera en bild och välj Alternativ.
Välj Skicka via och välj mellan MMS,
Bluetooth och E-post.
Om du väljer MMS eller E-post bifogas
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.

Hantera bilder
1 Tryck på

eller

och välj

.

2 Bläddra till Bilder och välj det.
3 Välj Alternativ och därefter Sortera efter.
4 Välj mellan Datum, Typ och Namn.

Kreativitet
36

LG KM500 | Användarhandbok

eller

och välj

.

3 Markera en bild och välj Alternativ.
4 Välj Ta bort.

Ta bort ﬂera bilder
1 Tryck på

eller

och välj

.

2 Bläddra till Bilder och välj det.
3 Välj Alternativ och därefter Ta bort ﬂera.
4 En ruta visas bredvid varje bild. Välj bilden

och välj därefter Alternativ, Markera alla
eller tryck på
för att markera den.
Om du vill avmarkera en bild väljer du
Alternativ, Avmarkera alla eller tryck på
så att bocken försvinner från rutan.
5 När du har markerat alla aktuella rutor
väljer du Klar och bekräftar att du vill ta
bort de markerade bilderna.

Skapa ett bildspel

Ljud

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.
1 Tryck på
eller
och välj
.
2 Bläddra till Bilder och välj det.
3 Markera den bild som du vill att bildspelet
ska börja med och välj Alternativ.
4 Välj Bildspel så startar det.
5 Välj Alternativ, Paus om du vill pausa
bildspelet och Avsluta om du vill avsluta
bildspelet och återgå till mappen Bilder.

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

Om du väljer Alternativ medan bildspelet
pågår får du tillgång till ytterligare alternativ:
Upprepa på/av - Välj om bildspelet ska
upprepas eller inte.

1 Tryck på

3
4

5

02
03

Använda ett ljud
2

01

eller
och välj
.
Bläddra till Ljud och välj det.
Välj Standardljud eller en ﬁl i listan över
inspelade ljud.
Välj ett ljud och välj därefter Alternativ,
Spela upp eller tryck på
för att lyssna
på det.
Välj Alternativ, Ange som och välj mellan
Ringsignal och ID för ringsignal.

04
05
06
07
08

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

Spela upp video
1 Tryck på

eller

och välj

.

2 Bläddra till Videoklipp och välj det.
3 Välj ett videoklipp och välj därefter

.

Kreativitet

Alternativ, Spela upp eller tryck på
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Använda alternativ när
videouppspelningen är pausad

som MMS och i sådana fall väljer du något av
de andra sändningsalternativen.

Om du väljer Alternativ försätts videoklippet
som spelas upp i pausläge och du kan välja
mellan:
Ta bort – Ta bort videoklippet.
Skicka via - Skicka videoklippet med MMS,
Bluetooth eller e-post.
Fil - Ändra namn på videoklippet, ﬂytta valt
videoklipp till mapp, visa information (namn,
storlek, datum, uppspelning och upphovsrätt).
Landskap/helskärmsläge - Ändra hur
videoklippet visas.

Använda alternativmenyn för video

Skicka videoklipp
1 Välj ett videoklipp med hjälp av

pilknapparna.
2 Välj Alternativ, Skicka via och välj mellan

MMS, Bluetooth och E-post.
3 Om du väljer Meddelande eller E-post

bifogas videoklippet med 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 videon till.
Kreativitet

Obs! Storleken på videoklippet kan behöva
ändras innan det kan skickas via MMS. Vissa
videoklipp är helt enkelt för stora för att skickas
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Om du väljer Alternativ i mappen Videoklipp
visas följande lista med alternativ.
Ta bort - Ta bort det markerade videoklippet.
Fil - Ändra namn på videoklippet, visa
information (namn, storlek, datum,
uppspelning och upphovsrätt).
Ny mapp - Skapa en ny mapp i
huvudmappen Videoklipp.
Ta bort ﬂera - Markera ﬂer än ett videoklipp
innan du trycker på Ta bort.
Ta bort alla - Ta bort samtliga videoklipp i
mappen Videoklipp.
Sortera efter - Ordna videoklippen efter
datum, typ eller namn.
Miniatyrvisning /Liggande visning - Byt
visningssätt för videoklippen.

Övriga
I mappen Övriga lagras ﬁler som inte är
bilder, ljud, videoklipp, spel eller program.
Det kan hända att ﬁler som överförs från
datorn till telefonen hamnar i mappen Övriga.

Spel och program

Externt minne

Din KM500 levereras med förinstallerade spel
som du kan roa dig med när du har tid över.
Om du väljer att hämta ytterligare spel och
program sparas de i den här mappen.

Om du satt i ett minneskort visas det som en
mapp i Mina saker. Mappen för det externa
minne delas upp i ytterligare fem mappar:
Bilder, Ljud, Videoklipp och Övriga. Varje mapp
innehåller alla ﬁler av den typen som sparas på
minneskortet istället för i mobilen.

01

Använda telefonen som
masslagringsenhet

05

Spela spel
1 Tryck på

eller
och välj
.
2 Bläddra till Spel & Program och välj det.
3 Välj det spel du vill spela och välj därefter
Alternativ, Spela upp eller tryck på .

Använda alternativmenyn för spel
Om du väljer Alternativ i mappen Spel visas
följande lista med alternativ.
Spela upp – Välj detta alternativ om du vill
spela spelet.
Information - Visar ﬁlens namn, version,
leverantör, datastorlek och domän.

KM500 kan användas som masslagringsenhet
precis som ett USB-minne. Det här är ett
utmärkt sätt att ﬂytta ﬁler från datorn till
mobilen. Om du satt i ett minneskort visas två
enheter på datorn när du ansluter med
Masslagring. Mobilminnet och det externa
minnet.
1 Tryck på
eller , välj
och
därefter Anslutning.
2 Välj USB-anslutning.
3 Bläddra till Masslagring och välj OK.
4 Sätt i den mindre änden av USB-kabeln
i USB-kabelanslutningen på kanten av
KM500. Anslut den större änden till
datorns USB-port.

02
03
04

06
07
08

Kreativitet
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5 En mapp för ﬂyttbar disk öppnas

automatiskt (två mappar om du har satt i
ett minneskort) där alla mappar i mobilen
eller på minneskortet visas.
6 Dra och släpp bilder, videoklipp, musik eller
annat i rätt mapp.
7 Ta bort mobilen säkert genom att klicka
på ikonen Säker borttagning av
maskinvara på skrivbordets verktygsfält.
8 När du vill komma åt bilderna kan du t.ex.
trycka på
eller
följt av
, välja
Externt minne och därefter Bilder. Alla
bilder du precis fört över ﬁnns där.

Överföra ﬁler till mobilen
Du kan också överföra ﬁler från datorn till
mobilen med hjälp av Bluetooth.
1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i
mobilen och på datorn och att de syns i
respektive enhet.
2 Använd datorn för att skicka ﬁlen via
Bluetooth.
3 När ﬁlen har skickats måste du bekräfta
den i mobilen genom att välja Ja.
4 Filen sparas i lämplig mapp beroende på
ﬁltypen. Bilder sparas t.ex. i mappen Bilder
och musik i mappen Ljud. Om telefonen
inte kan identiﬁera ﬁltypen sparas ﬁlen i
mappen Övriga.
Obs! Filer som skickas med Bluetooth sparas
i mobilminnet.

Kreativitet
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Multimedia
Musik
KM500 från LG har en inbyggd MP3-spelare
så att du kan lyssna på din favoritmusik.
Musikidentiﬁeringsteknik och
relaterade data tillhandahålls av

Överföra musik till telefonen
Det enklaste sättet att överföra musik på är
med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.
Överföra via Bluetooth:
1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats
i båda enheterna och att de syns i
respektive enhet.
2 Markera musikﬁlerna i den andra enheten
och välj att skicka via Bluetooth.
3 När ﬁlen har skickats måste du bekräfta
den i telefonen genom att välja Ja.
4 Filen visas i MP3-spelare > Alla låtar.

01
02
03
04
05
06
07
08

Kreativitet

Gracenote®.
Gracenote-tekniken utgör branschstandarden
inom musikidentiﬁeringsteknik och leverans
av relaterat innehåll. Om du vill få mer
information besöker du www.gracenote.com.
Cd- och musikrelaterade data från Gracenote,
Inc. copyright © 2006 Gracenote. Gracenoteprogramvara copyright © 2006 Gracenote.
Denna produkt och tjänst kan täckas av ett
eller ﬂera av följande amerikanska patent:
USA-patentnummer 5,987,525, 6,061,680,
6,154,773, 6,161,132, 6,230,192, 6,230,
207, 6,240,459, 6,330,593 samt andra
utfärdade och sökta patent. Vissa tjänster
tillhandahålls under licens från Open Globe,
Inc. för det amerikanska patentet 6,304,523.
Gracenote och CDDB är registrerade
varumärken som tillhör Gracenote.
Gracenote-logotypen och logotypen “Powered
by Gracenote” är varumärken som tillhör
Gracenote.

Om du vill komma åt MP3-spelaren trycker
du på
eller
och väljer
. Härifrån
har du åtkomst till:
Alla låtar – Innehåller alla låtar i mobilen.
Min spellista - Innehåller alla spellistor du
skapat samt listan På väg, Artister, Album,
Genrer och Blanda alla låtar. Du kan välja
speciell musik efter ﬂera olika egenskaper.
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Spela upp en låt
1 Tryck på
2
3
4
5
6

7

eller
och välj
.
Välj Alla låtar och därefter den låt som du
vill spela. Tryck på .
Tryck på
om du vill pausa en låt.
Tryck på
om du vill hoppa till nästa låt.
Tryck på
om du vill gå tillbaka till
föregående låt.
Välj Alternativ, Minimera om du vill dölja
musikspelarskärmen så att du kan
fortsätta att använda telefonen som vanligt
samtidigt som musiken spelar.
Välj Tillbaka om du vill stoppa musiken och
återgå till musikmenyn.

Använda alternativ vid
musikuppspelning

Kreativitet
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Välj Alternativ och välj mellan:
Minimera
Naturligt ljud av
Lagg till I spellista
Lyssna via Bluetooth
Set as ringtone
Betyg
Information
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Ljudinställningar - Ändra Blanda eller
Spelläge, eller välj Ange blandning om du vill
blanda musiken.
Tips! Om du vill ändra volymen
medan du lyssnar på musik använder du
volymknapparna på sidan av telefonen.

Skapa en spellista
Du kan skapa egna spellistor genom att välja
ett antal låtar i mappen Alla låtar.
1 Tryck på
eller
och välj
.
2 Välj Mina spellistor.
3 Välj Nytt, ange spellistans namn och välj
Spara.
4 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.
5 Välj Alternativ, Spara om du vill spara
spellistan.

Spela upp en spellista

Redigera en spellista

1 Tryck på

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 Tryck på
eller
och välj
.
2 Välj Min spellista.
3 Bläddra till den spellista som du vill
redigera och välj Visa. Välj därefter
Alternativ.
Spela upp - Spela upp spellistan.
Lägg till - Lägg till eller ta bort låtar ur
spellistan.
Ta bort - Ta bort en låt ur spellistan.
Bekräfta genom att välja Ja.
Flytta upp/Flytta ned – Flytta
låten uppåt eller nedåt i listan så att
uppspelningsordningen ändras.
Ta bort ﬂera - Ta bort låtar ur spellistan.
Ta bort alla - Ta bort alla låtar ur
spellistan.
Information - Visa information om
spellistan.

eller
och välj
.
2 Välj Mina spellistor.
3 Välj den spellista som du vill spela upp och
välj Visa. Tryck därefter på .
Tips! Du kan hämta nya låtar till din
KM500 med Music Sync-programmet på den
medföljande CD-skivan.
De låtarna får en extra funktion med namnet
More Like This™, som gör att du med en
knapptryckning kan generera automatiska
spellistor med liknande låtar, enligt albumtitel
eller artist, eller efter musikens stämning. De
här särskilda spellistorna sparas i Min spellista
i en mapp med namnet More Like This. Du
kan använda och hantera de här spellistorna
som du vill.

01
02
03
04
05
06
07
08
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Ta bort en spellista

Kreativitet

1 Tryck på

eller
och välj
.
2 Välj Min spellista.
3 Bläddra till den spellista som du vill ta bort
och välj Alternativ.
4 Välj Ta bort och bekräfta genom att välja
Ja.
Obs!
DRM (Digital Rights Management)
Ett resultat av DRM-systemet är att vissa
medieobjekt som du hämtar från Internet eller
tar emot med MMS kan ha en “Köpa
rättighet”-meny för att du ska kunna få
åtkomst till dem. Du skaffar en nyckel för att
köpa rättigheten från den webbplats som
äger rättigheterna till innehållet.
Musiken är copyrightskyddad i internationella
avtal och nationella copyrightlagar. Du måste
kanske erhålla tillstånd eller en licens för att
reproducera eller kopiera musik. I vissa länder
är det förbjudet i lag att som privatperson
kopiera copyrightskyddat material. Kontrollera
vilka lagar som gäller i respektive land
gällande sådant material.
När en MP3-ﬁl spelas upp på MP3-spelaren
och du trycker på MP3-snabbknappen kan du
använda bakgrundsmusikläget. I
bakgrundsmusikläget kan MP3-ﬁler spelas
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upp medan du använder andra funktioner.
Bakgrundsmusikläget kan stängas av på
MP3-spelarskärmen.

Använda radion
KM500 från LG har en inbyggd FM-radio så
att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du
är på resande fot.
Obs! Om du vill lyssna på radio måste
du använda hörlurar. Anslut dem till
hörlursuttaget (samma uttag som för
laddaren).

Kanalsökning
Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom
att söka efter dem manuellt eller automatiskt.
De sparas sedan på särskilda kanalnummer
så att du inte behöver söka efter kanaler varje
gång du vill lyssna på radio. Det går att spara
upp till 12 radiokanaler i mobilen.
Så här söker du automatiskt:
1 Tryck på
eller
och välj
.
2 Välj FM-radio.
3 Välj Automatisk sökning och därefter
Ja.
4 Varje gång en kanal hittas får du en
fråga om du vill spara den. Välj Ja om
du vill spara kanalen och Nej om du
inte vill spara den. Alla kanaler som du

väljer att spara tilldelas automatiskt ett
kanalnummer i mobilen.
Så här söker du manuellt:
1 Tryck på
eller
och välj
.
2 Välj FM-radio.
3 Välj det kanalnummer som du vill spara
kanalen på och välj därefter Redigera.
4 Om du vill ange kanalen använder du
pilknapparna för att söka efter frekvensen
eller också kan du ange frekvensen med
knappsatsen.
5 Välj Spara.
Obs! Du kan också redigera de kanaler du
sparat på ett kanalnummer genom att
använda Redigera, samma funktion som du
använder för att manuellt ställa in kanaler.
Tips! Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som
fungerar som FM-antenn.

Återställa kanaler
1 Tryck på

eller

och välj

.

2 Välj FM-radio.
3 Välj Alternativ, Återställ kanaler. Bekräfta

återställningen genom att välja Ja. Alla
kanaler återgår till den ursprungliga
87,5 Mhz-frekvensen.

eller

02
03
04
05

Lyssna på radio
1 Tryck på

01

och välj

.

2 Välj FM-radio.
3 Välj kanalnumret för den kanal som du vill

lyssna på.

06
07
08

Röstmemo
Med röstinspelning kan du spela in
röstanteckningar eller andra ljud.
1 Tryck på
eller
och välj
.
2 Välj Röstanteckningar.
när du vill börja inspelningen.
3 Tryck på
4 Välj Paus om du vill pausa inspelningen.
5 Välj Stopp om du vill stoppa inspelningen.
6 Välj Alternativ, Spela upp om du vill lyssna
på inspelningen.
Kreativitet

Obs! Du kan lyssna på alla röstinspelningar
du sparat genom att välja Alternativ, Album.
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Skicka en röstinspelning
1 När inspelningen är klar väljer du Alternativ.
2 Välj Skicka via och välj mellan MMS,

Bluetooth och E-post. Om du väljer
Meddelande eller E-post läggs
inspelningen till meddelandet och du kan
skriva det och skicka det som vanligt.
Om du väljer Bluetooth ombeds du att
aktivera Bluetooth.
Tips! Om du har för avsikt att skicka
din inspelning som ett meddelande väljer du
Alternativ, Inspelningsläge innan du börjar
inspelningen. Välj MMS. Det här säkerställer
att inspelningen får plats i ett meddelande.

Kreativitet
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Organisatör/verktyg
Lägga till händelser i kalendern

6 Bläddra ned igen och välj om händelsen

1 På startskärmen trycker du på

bara inträffar en gång eller om den
ska upprepas dagligen, veckovis,
månadsvis eller varje år. Om händelsen
upprepas kan du också bläddra ned och
ange en giltighetstid, det vill säga när
händelsen helt ska upphöra.
7 Välj Spara så sparas händelsen i
kalendern. En triangelformad markör anger
de dagar då det ﬁnns händelser sparade.

01

Redigera en kalenderhändelse

07

eller
och därefter Kalender.
, väljer
2 Välj det datum när du vill lägga till en
händelse. Du kan välja ett datum antingen
genom att bläddra fram till det med hjälp
av pilknapparna eller genom att välja
Alternativ och ange datumet manuellt.
Obs! När du har sparat en händelse i
kalendern måste du välja Gå till datum efter
att du har valt Alternativ för att kunna ange ett
datum för händelsen.
3 Välj Alternativ och välj därefter Nytt

eller
och därefter Kalender.
, väljer
2 Välj Alternativ och välj Alla scheman om
du vill visa en lista över alla dina händelser.
Bläddra till den händelse som du vill
redigera och välj Alternativ, Visa eller tryck
på . Alternativt kan du välja dagen för
händelsen i kalendern och välja Alternativ,
Visa eller trycka på
.
3 Välj Alternativ, Redigera eller tryck på
och bläddra till den händelseinformation
som du vill ändra. Gör ändringarna och
spara den redigerade händelsen genom att
välja Spara.
Obs! Du kan ta bort en händelse ur kalendern
genom att visa händelsen och välja Alternativ,
Ta bort.

03
04
05
06

08

Kalender

schema och ange den tidpunkt när du vill
att händelsen ska börja. Bläddra ned med
hjälp av pilknapparna och ange händelsens
sluttid.
4 Bläddra ned och ange ett ämne för
händelsen.
5 Bläddra ned igen och välj om du vill ställa
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.

1 På startskärmen trycker du på

02

47

Organisatör/verktyg
Dela en kalenderhändelse
1 På startskärmen trycker du på

eller
, väljer
och därefter Kalender.
2 Välj den händelse som du vill dela och välj
Alternativ.
3 Välj Skicka via och välj SMS, MMS,
Bluetooth eller E-post.

Lägga till en anteckning
1 På startskärmen trycker du på

eller
, väljer
och därefter Anteckning.
2 Välj Nytt och skriv in anteckningen.
3 Välj Alternativ, Spara eller tryck på
.
4 Anteckningen visas på skärmen nästa
gång du öppnar Anteckningar.
Tips! Du kan redigera en befintlig
anteckning.
Välj den anteckning du vill redigera, välj
därefter Alternativ och till sist Redigera.

Lägga till en ny händelse i Att
göra-listan
1 På startskärmen trycker du på

eller
, väljer
och därefter Att göra.
2 Välj Nytt och ange slutdatum, anteckning,
prioritet och status för den nya Att göralistan. (Genom att använda Alternativ kan
du välja datumet i kalendern.)
3 Välj Alternativ, Spara.
4 Att göra-listan visas på skärmen och du
kan visa, lägga till, ta bort och mycket mer
genom att välja ett av alternativen.

Ställa in alarmet
1 På startskärmen trycker du på
2
3
4

5
6

Kalender

7

eller
, väljer
och därefter Alarmklocka.
Välj Nytt.
Bläddra ned och ange den tidpunkt som du
vill att alarmet ska utlösas.
Ange om alarmet ska utlösas En gång,
Varje dag, Mån–fre, Mån–lör eller
Lör–sön.
Bläddra ned och välj alarmljud. Välj
Alternativ, Ljud om du vill välja ett nytt ljud.
Bläddra ned och ange ett namn på alarmet
eller behåll det föreslagna namnet.
Välj Spara.

Obs! Du kan ställa in upp till 5 alarm.
48
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Använda räknaren

Omvandla en måttenhet

1 På startskärmen trycker du på

1 På startskärmen trycker du på

2
3

4
5

eller
, väljer
och därefter Miniräknare.
Ange siffror med hjälp av de numeriska
knapparna.
Du kan göra enkla beräkningar genom att
välja önskad funktion (+, –, *, /) och sedan
trycka på =.
För mer komplicerade beräkningar väljer
du Funktion och väljer ett kommando.
Välj Rensa för att rensa skärmen och
påbörja en ny beräkning.

Använda stoppuret
1 På startskärmen trycker du på
2
3
4
5

eller
, väljer
och därefter Stoppur.
Välj Starta när du vill starta timern.
Välj Varv om du vill registrera en varvtid.
Välj Stopp om du vill stoppa timern.
Välj Återgå om du vill starta om stoppuret
på den tid där du stoppade det, eller välj
Återställ om du vill börja om tidtagningen
igen.

eller
, väljer
och därefter
Enhetskonverterare.
2 Ange om du vill omvandla valuta, fält,
längd, vikt, temperatur, volym eller
hastighet.
3 Bläddra upp för att välja den mätenhet du
vill använda. Bläddra till vänster eller höger
för att ange en enhet och bläddra sedan
ned för att ange enhetens kvantitet.
4 Bläddra ned till rutan för enhetsomvandling
och välj den mätenhet som du vill
omvandla till. Omvandlingen visas
automatiskt i raden nedan.

01
02
03
04
05
06
07
08
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Lägga till en stad i världsklockan
1 På startskärmen trycker du på

eller
, väljer
och därefter Världsklocka.
2 Välj Alternativ och därefter Ändra stad.
Välj sedan önskad stad.
3 Välj Ny stad bland alternativen om du vill
lägga till ﬂer städer i listan.

Använda SIM-tjänster
Denna meny kan variera beroende på SIMoch nättjänsterna.
Om det går att använda SAT-tjänster (SIM
Application Toolkit) på SIM-kortet, så visas
den här menyn med det operatörsspeciﬁka
namnet som lagrats på SIM-kortet.

Kalender
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Internet
Med hjälp av webbläsaren kommer du lätt
åt de senaste nyheterna, väderprognoserna
samt aktuell information om sport och
traﬁkhändelser när du behöver det. Dessutom
kan du med hjälp av webbläsaren hämta
det allra senaste inom musik, ringsignaler,
bakgrundsbilder och spel.

Ansluta till Internet
1 På startskärmen trycker du på

, väljer

eller

och därefter OK.

2 Du kommer åt webbläsarens startsida

direkt genom att välja Hem. Alternativt
väljer du Gå till URL och skriver in önskad
URL-adress.
Obs! Det kostar extra när du använder
den här tjänsten och hämtar innehåll.
Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din
nätoperatör.

Lägga till och komma åt
bokmärken
Du kan lägga till bokmärken och spara
webbplatser så att du kommer åt dina
favoritsidor snabbare.
1 På startskärmen trycker du på
eller
, väljer
och därefter OK.
2 Välj Bokmärken. En lista över dina
bokmärken visas på skärmen.
3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer
du Alternativ och därefter Nytt bokmärke.
Ange ett namn för bokmärket följt av URLadressen.
4 Välj Spara. Dina bokmärken visas i listan
över bokmärken.
5 Du kommer åt bokmärket genom att
bläddra till önskat bokmärke och välja
Alternativ, Anslut eller trycka på . Du
ansluts då till den bokmärkta sidan.
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Internet
Spara en sida

Visa webbläsarens historik

1 Anslut till önskad webbsida enligt

1 På startskärmen trycker du på

beskrivningen ovan.
2 Välj Alternativ, bläddra till Spara och välj
Den här sidan.
3 Välj OK.
Tips! I den här menyn kan du även
redigera rubriker för sparade sidor, skydda eller
ta bort skydd för skärmanteckningar och ta bort
sparade sidor.

eller
, väljer
och därefter OK.
2 Välj Historik och därefter OK.
3 En lista över de webbsidor du har använt
senast visas. Om du vill komma åt en av
dessa sidor bläddrar du till önskad sida
och väljer Alternativ, Anslut eller tryck på
.

Ändra webbläsarinställningarna
1 På startskärmen trycker du på

Öppna en sparad sida
1 På startskärmen trycker du på

eller
, väljer
och därefter OK.
2 Välj Sparade sidor.
3 Välj önskad sida och därefter Alternativ,
Anslut eller tryck på
.

Internet
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eller
, väljer
och därefter OK. Välj
Inställningar.
2 Du kan välja hur mobilen ska hantera, visa
och använda information när du surfar
på Internet. Du kan justera inställningar
i Nätproﬁl , Visningsläge, Cache,
Cookies, Säkerhetscertiﬁkat, Visa bild,
Javascript och Använt minne.
3 Välj OK när du har ändrat inställningarna.

Inställningar
I den här mappen kan du anpassa
inställningarna i KM500 enligt önskemål.
Obs! Mer information om samtalsinställningar
ﬁnns på sidan 22.

Anpassa proﬁler
Det går snabbt att ändra proﬁlen på
startskärmen. Välj helt enkelt
och
därefter den proﬁl du vill aktivera. Välj mellan:
Allmänt
Tyst
Endast vibration
Utomhus
Headset
Anpassa proﬁlinställningarna med hjälp av
menyn Inställningar.
1 Tryck på

eller

och välj

.

2 Välj den proﬁlinställning du vill redigera

och välj Anpassa.
3 I proﬁlerna Tyst och Endast vibration

1 Tryck på

eller

och välj

.

2 Välj Skärm och välj mellan:

Bakgrundsbild - Välj en bakgrundsbild
som ska visas på skärmen.
Bakgrundsbelysningstimer - Ange hur
länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.
Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.
Genväg till startskärm - Ändra genväg
för startskärmen.
Tema – Ändra skärmens utseende snabbt.
Menystil - Ändra menyvyn från
Rutnätsvy till Listvy eller tvärtom.
Uppringningsstil - Anpassa teckenstilen
när du anger telefonnummer.
Text i viloläge - Välj om du vill lägga till
ett meddelande på startskärmen.
Nätnamn - Välj om du vill visa eller dölja
nätnamnet.
Obs! Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd
desto mer batteri förbrukas och det behöver
laddas oftare.
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kan du justera vibrationen. För övriga
proﬁler kan du ändra alla ljud- och
signalalternativ i listan, t.ex. Signaltyp för
samtal, Ringsignaler och
Ringsignalsvolym, Signaltyp
meddelanden och Meddelandesignaler,
Meddelandevolym, Knappsatstoner,
Tangentvolym, Bildsignal,
Ljudeffektvolym och Volym för på/av.

Ändra skärminställningar
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Inställningar
Ändra mobilens inställningar

Inställningar

Du kan anpassa KM500 efter dina behov och
önskemål.
Tryck på
eller
och välj
. Välj från
listan nedan:
Datum och tid – Anpassa datum- och
tidsinställningar eller välj automatisk
tidsuppdatering när du reser.
Språk - Ändra språk för skärmen på
KM500.
Skärm - Ändra skärminställningar.
Anslutning - Se Ändra
anslutningsinställningar om du vill veta
mer.
Samtal - Se Samtalsinställningar på sidan
22 om du vill veta mer.
Säkerhet - Se Ändra
säkerhetsinställningar på sidan 57 om du
vill veta mer.
Flygläge - Växla ﬂygläget till På eller Av.
Du kan inte ringa samtal, ansluta till
Internet, skicka meddelanden eller
använda Bluetooth när ﬂygläget är
påslaget.
Energisparläge - Välj om energisparläget
ska ha inställningen Alltid på, på för Bara
natt eller Av.
Återställ – Återställ alla inställningar till
fabriksinställningarna.
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Minnesstatus - Se Använda
minneshanteraren på sidan 58 om du vill
veta mer.

Ändra anslutningsinställningar
Anslutningsinställningarna för din operatör
har automatiskt ställts in, så att du kan börja
använda mobilen direkt. Använd den här
menyn om du vill ändra någon inställning.
Tryck på
eller
och välj
. Välj
Anslutning. Du kan välja mellan:
Bluetooth - Ställ in KM500 för Bluetoothanvändning. Du kan anpassa din synlighet till
andra enheter eller söka igenom enheter som
du är ihopparad med.
Nät - KM500 ansluts automatisk till önskat
nät.
Dessa inställningar går att ändra från den här
menyn.
Du kan också lägga till nya åtkomstpunkter
med hjälp av den här menyn.
USB-anslutningsläge – Välj Datatjänst
och synkronisera KM500 med hjälp av
programvaran LG PC Suite för att kopiera ﬁler
från mobilen. Om du satt i ett minneskort
väljer du Masslagring om du vill använda
telefonen på samma sätt som ett USB-minne.
Anslut datorn och dra och släpp ﬁler till
mappen för ﬂyttbar enhet på KM500. Läs mer
på sidan 39.

Skicka och ta emot ﬁler via
Bluetooth
Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och
ta emot ﬁler på eftersom det inte krävs några
sladdar och anslutningen går snabbt och
enkelt. Det går även att ansluta till ett
Bluetooth-headset för att ringa och ta emot
samtal.
Innan du kan börja dela ﬁler med Bluetooth
måste du para ihop din enhet med en annan
Bluetooth-enhet. Mer information om att para
ihop enheter ﬁnns i Para ihop med en
annan Bluetooth-enhet.
Så här slår du på Bluetooth:
1 Tryck på
eller
och välj
. Välj
Anslutning och därefter Bluetooth.
2 Välj Bluetooth av/på och därefter På.
3 Välj Av om du vill stänga av Bluetooth.

Så här skickar du en ﬁl:
1 Öppna den ﬁl som du vill skicka. Det
brukar ofta vara en bild-, video- eller
musikﬁl.
2 Välj Alternativ, Skicka via och därefter
Bluetooth.
3 Välj Ja för att slå på Bluetooth om den inte
redan är aktiverad.
4 KM500 söker automatiskt efter andra
Bluetooth-aktiverade enheter inom
räckvidd.
5 Välj vilken enhet du vill skicka ﬁlen till och
välj Skicka.
6 Filen skickas.
Så här tar du emot en ﬁl:
1 För att ta emot ﬁler måste du ha ställt in
Bluetooth-inställningarna På och Synlig.
Läs i Ändra Bluetooth-inställningar
nedan om du vill veta mer.
2 Du ombeds att bekräfta ﬁlen från
avsändaren. Välj Ja för att ta emot ﬁlen.
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Tips! Kontrollera att filen skickas med
förloppsindikatorn.

Inställningar
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Inställningar
Ändra Bluetooth-inställningar:

4 Välj önskad enhet för ihopparning, välj

1 Tryck på

Para ihop, ange lösenordet och välj
därefter OK.
5 Mobilen ansluter till den andra enheten där
du anger samma lösenord.
6 Den lösenordsskyddade Bluetoothanslutningen är klar.

eller
och välj
. Välj
Anslutning och därefter Bluetooth.
2 Välj Bluetooth-inställningar. Gör
ändringar för:
Synlighet - Välj om du vill visa eller dölj
enheten för andra.
Mitt namn – Ange ett namn för mobilen.
Min adress – Ändra din Bluetooth-adress.

Para ihop med en annan Bluetoothenhet

Inställningar
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Genom att para ihop KM500 och en annan
enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad
anslutning. På så sätt blir ihopparningen
säkrare.
1 Kontrollera att du har Bluetoothinställningarna På och Synlig. Du kan
ändra din synlighet på menyn Bluetoothinställningar genom att välja Visning
och därefter Visa.
2 Välj Enhetslista på menyn Bluetooth och
välj därefter Ny.
3 KM500 söker efter enheter.
När sökningen är klar visas Para ihop och
Uppdatera på skärmen.
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Använda Bluetooth-headset
1 Kontrollera att du har Bluetooth-

inställningarna På och Synlig.
2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge

och para ihop enheterna med hjälp av
instruktionerna som medföljde headsetet.
3 Välj Ja och välj Anslut nu. KM500 växlar
automatiskt till proﬁlen Headset.

Ändra säkerhetsinställningar
Ändra säkerhetsinställningar för att skydda
KM500 och viktig information däri.
Tryck på
eller
och välj
. Välj
Säkerhet och välj därefter från listan nedan:
Begär PIN-kod - Välj en PIN-kod som ska
begäras när du slår på telefonen.
Telefonlås - Välj en säkerhetskod för att låsa
telefonen. Välj inställningen När strömmen
slås på, Vid byte av SIM-kort eller
Omedelbart.
Automatiskt knapplås - Välj en tidsgräns
för automatisk låsning av knappen.
Ändra koder - Ändra Säkerhetskod, PIN1kod eller PIN2-kod.
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Tillbehör
Följande tillbehör medföljer KM500.

Laddare
Datakabel och CD
Koppla ihop och
synkronisera KM500
med PC.

Batteri
Användarhandbok
Lär dig mer om KM500.

Stereoheadset
En del av innehållet i den här handboken
kanske inte stämmer in på din telefon,
beroende på telefonens programvara eller
på tjänsteleverantören.

KM500 Användarhandbok

Externt minne

Tillbehör
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Nättjänster

Tekniska data

Mobilen som beskrivs i den här guiden är
godkänd för användning på näten GSM 900,
DCS 1800 och PCS1900.
Ett antal funktioner som ingår i den här
guiden kallas gemensamt för nättjänster.
De är specialtjänster som du skaffar från
din operatör. Innan du kan nyttja någon
sådan tjänst måste du teckna tjänsten
hos operatören, som också tillhandahåller
instruktioner för den.

Allmänt
Produktnamn : KM500
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturgränser
Max: + 55 °C (urladdning),
+ 45 °C (laddning)
Min: – 10 °C
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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.

VARNING!
• Stäng av telefonen i alla områden där

VARNING
• Mobiltelefoner måste alltid vara avstängda

i ﬂygplan.

•

• Håll inte telefonen i handen när du kör bil.
• Använd inte telefonen i närheten av

•

•

Riktlinjer för säker och effektiv användning
62

•

•

bensinstationer, bränsledepåer, kemiska
fabriker eller sprängplatser.
För säkerhets skull bör du ENDAST
använda rekommenderade ORIGINALbatterier och -laddare.
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.
Undvik att ladda mobilen nära
lättantändliga material eftersom mobilen
kan bli varm och orsaka eldsvåda.
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•
•

•
•

det krävs. Du bör till exempel inte
använda telefonen på sjukhus eftersom
den kan störa känslig medicinsk
utrustning.
Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i
alla mobilnät. Undvik därför situationer där
du endast har telefonen att tillgå för att
ringa nödsamtal.
Använd bara originaltillbehör, annars kan
telefonen ta skada.
All utrustning som sänder ut radiovågor
kan störa annan elektronik i närheten.
Mindre störningar kan märkas på tv, radio,
datorer och liknande utrustning.
Batterier ska omhändertas i enlighet med
gällande lagar och regler.
Ta inte isär telefonen eller batteriet.

Exponering för radiovågor

• SAR-uppgifter för boende i länder/regioner

som har antagit SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), vilket
är 0,631 W/kg per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten
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.
• Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad
tekniker utföra nödvändiga reparationer.
• Använd inte telefonen i närheten av
elektriska apparater som tv, radio och
dator.
• Håll telefonen borta från värmekällor som
element och spis.
• Tappa den inte i marken.
• Utsätt inte telefonen för vibrationer eller
stötar.
• Telefonens yta kan ta skada om du klär in
den i plast.
• Rengör telefonens utsida med en torr
trasa. (Använd inte lösningsmedel som
bensen, thinner eller alkohol.)

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Information om radiovågor och SAR (Speciﬁc
Absorption Rate).
Telefonmodellen KM500 är utformad så att
den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter
ifråga 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.
• I riktlinjerna för exponering för radiovågor
används en mätenhet som kallas Speciﬁc
Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester
utförs med en standardiserad metod, där
telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på
alla frekvensband som används.
• 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.
• SAR-gränsvärdet som rekommenderas av
Internationella kommissionen för skydd
mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är
2W/kg per tio (10) gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för den här
telefonmodellen som har uppmätts
av DASY4 för användning vid örat är
0,594 W/kg (10 g) och när den bärs mot
kroppen 0,799 W/kg (10 g).
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• Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller
•

•
•
•

stora mängder damm.
Förvara inte telefonen nära kreditkort eller
biljetter. Informationen på magnetremsan
kan skadas.
Peka inte på skärmen med vassa föremål.
Det kan skada telefonen.
Håll telefonen borta från vätska och fukt.
Använd alla tillbehör, till exempel
handsfree, med försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.

Användning av telefonen
Elektroniska apparater

Riktlinjer för säker och effektiv användning
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Alla telefoner kan utsättas för störningar som
kan påverka funktionsdugligheten.
• Använd inte telefonen i närheten av

medicinsk utrustning utan att först ha
begärt tillstånd. Förvara inte telefonen
utanpå en pacemaker, dvs. i bröstﬁckan.
• Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.
• Mindre störningar kan märkas på tv, radio,
datorer och liknande utrustning.
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Traﬁksäkerhet
Kontrollera vilka lagar och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller i de
områden du beﬁnner dig i.
• Håll inte i telefonen medan du kör.
• Ägna all uppmärksamhet på körningen.
• Använd handsfree-utrustning om sådan

ﬁnns.
• Stanna vid vägkanten innan du ringer

upp eller svarar om körförhållandena gör det
möjligt.
• Radiovågorna från telefonen kan påverka
vissa elektroniska system i fordonet såsom
bilstereo och säkerhetsutrustning.
• Om du kör ett fordon som 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.

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

Brandfarliga ångor

Nödsamtal

• Använd inte telefonen vid tankstationer.

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.

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

Batteriinformation och skötsel
• Batteriet behöver inte laddas ur helt innan

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

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.

•
•
•

•

•
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Barn

•

du laddar upp det. Till skillnad från andra
batterier har det här ingen minneseffekt
som kan försämra batteriets prestanda.
Använd enbart LG:s batterier och laddare.
LG:s laddare är konstruerade för att
maximera batteriets livslängd.
Ta inte isär eller kortslut batteriet.
Håll batteriets poler rena.
Byt ut batteriet när det inte längre fungerar
på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas
upp ﬂera hundra gånger innan det behöver
bytas ut.
Ladda batteriet om det inte har använts
under en längre tid. Det ger bättre
prestanda.
Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus.
Använd den inte heller i fuktiga miljöer som
badrum.

65

Riktlinjer för säker och effektiv användning
• Förvara inte batteriet i varma eller kalla

miljöer. Det kan försämra batteriets
prestanda.
• Om batteriet ersätts med fel batterityp kan
det resultera i en explosion.
• Kassera förbrukade batterier i enlighet
med tillverkarens instruktioner. Lämna
in batterierna för återanvändning om det
är möjligt. Släng inte batterierna bland
hushållssoporna.
• Kassera förbrukade batterier i enlighet
med tillverkarens instruktioner.

Riktlinjer för säker och effektiv användning
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Noget af indholdet i denne manual
kan afvige fra din telefon, afhængigt af
telefonens software eller din udbyder.

KM500 Brugermanual

Tillykke med købet af den avancerede og
kompakte KM500-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 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle
telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den
butik, hvor du købte produktet.

Slutbrugerlicensaftale for Gracenote®
Version 20061005
Dette program eller denne enhed indeholder software fra Gracenote Inc. i Emeryville, Californien
(“Gracenote”). Softwaren fra Gracenote (“Gracenote-softwaren”) sætter dette program i
stand til at udføre disk- og/eller ﬁlidentiﬁkation og indhente musikrelaterede oplysninger,
inklusive oplysninger om navn, kunstner, spor og titel (“Gracenote-data”) fra onlineservere
eller integrerede databaser (kollektivt “Gracenote-servere”) samt at udføre andre funktioner.
Du må kun bruge Gracenote-data igennem dette programs eller denne enheds tiltænkte
slutbrugerfunktioner.
Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere
udelukkende til din egen personlige ikke-kommericelle brug. Du indvilliger i ikke at tildele,
kopiere, overføre eller transmittere Gracenote-softwaren eller nogen Gracenote-data til nogen
tredjepart. DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTESOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT TILLADT HERI.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren
og Gracenote-servere vil ophøre, hvis du overtræder disse begrænsninger. Hvis din licens
ophører, accepterer du at ophøre enhver og al brug af Gracenote-dataene, Gracenote-softwaren
og Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder i Gracenote-data, Gracenotesoftwaren og Gracenote-serverne, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen
omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig for nogen oplysninger, som du giver.
Du accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve dets rettigheder under denne aftale mod dig
direkte i dets eget navn.
Gracenote-servicen benytter en unik identiﬁkation til at spore forespørgsler til statistiske formål.
Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk identiﬁkation er at lade Gracenote-servicen tælle
forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan få yderligere oplysninger ved at se websiden for
Gracenotes Fortrolighedserklæring for Gracenote-servicen.

Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenote-data er licenseret til dig “I
FORHÅNDENVÆRENDE STAND”. Gracenote giver ingen repræsentationer eller garantier,
udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til nøjagtigheden af eventuelle Gracenote-data fra
Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-serverne
eller til at ændre datakategorier af enhver årsag, som Gracenote anser for tilstrækkelig. Der
gives ingen garanti for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-servere er fejlfri, eller at
funktionsdygtigheden af Gracenote-software eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser.
Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere datatyper
eller kategorier, som Gracenote måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at ophøre dets
serviceydelser når som helst.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE,
INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE
GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS GENNEM BRUGEN AF GRACENOTESOFTWAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE
SKADER ELLER FOR NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE INDTÆGTER.
© Gracenote 2006

KONFIGURATION

01

STANDBYSKÆRMBILLEDET

02

DET GRUNDLÆGGENDE

03

VÆR KREATIV

04

VÆR ORGANISERET

05

INTERNETTET

06

INDSTILLINGER

07

TILBEHØR

08

Indhold
01 KONFIGURATION
Lær din telefon at kende ........................10
Isætning af SIM og batteri ......................12
Hukommelseskort ..................................14
Menuoversigt .........................................15

02 STANDBYSKÆRMBILLEDET
Statuslinjen .........................................16

03 DET GRUNDLÆGGENDE
Opkald ...................................................18
Foretagelse af et opkald eller
videoopkald .........................................18
Sådan foretages et opkald fra dine
kontakter ............................................18
Sådan besvares og afvises et opkald.....18
Funktioner under opkald ......................19
Indstilling af opkaldslydstyrken ............19
Lynopkald ...........................................20
Visning af dine opkaldslogs ..................20
Brug af viderestilling ............................21
Brug af opkaldsblokering......................21
Ændring af opkaldsindstillingen ............22

6

LG KM500 | Brugermanual

Kontakter ...............................................23
Søgning efter en kontakt ......................23
Tilføjelse af en ny kontakt .....................23
Kontaktindstillinger ..............................23
Sådan tilføjer du en kontakt til en
gruppe ................................................24
Sådan omdøber du en gruppe ..............24
Sådan tilføjer du et billede til en kontakt....25
Sådan kopierer du dine kontakter
til din SIM............................................25
Sådan sletter du alle dine kontakter ......25
Visning af oplysninger ..........................25
Beskeder ...............................................26
Meddelelser ........................................26
Afsendelse af en meddelelse ................26
Indtastning af tekst ..............................26
Meddelelsesmapper ............................27
Håndtering af meddelelser ...................27
Brug af skabeloner ..............................28
Ændring af SMS-indstillinger ................28
Ændring af indstillingerne for
multimediemeddelelser ........................29
Ændring af andre indstillinger ...............29

04 VÆR KREATIV
Kamera..................................................30
Sådan tages et hurtigt foto ...................30
Når du har taget dit foto .......................30
Sådan bruger du værktøjslinjens
indstillinger .........................................30
Ændring af billedstørrelsen ...................31
Visning af gemte fotos .........................32
Brug af zoom ved visning af et foto .......32
Indstilling af et foto som baggrund eller
Billed-ID ..............................................32
Videokamera..........................................33
Optagelse af en hurtig video .................33
Når du har optaget videoen ..................33
Sådan bruger du værktøjslinjens
indstillinger .........................................33
Visning af dine gemte videoer...............34
Justering af lydstyrken ved visning af
en video ..............................................34
Mine ting ...............................................35
Billeder ..............................................35
Indstillingsmenuer for Billeder...............35
Afsendelse af et foto ............................36
Organisering af dine billeder .................36
Sletning af et billede ............................36
Sletning af ﬂere billeder .......................36
Oprettelse af et diasshow .....................37
Lyde ................................................37

Brug af en lyd......................................37
Videoer ...............................................37
Sådan ser du en video .........................37
Brug af indstillinger, mens videoen er
sat på pause .......................................38
Afsendelse af et videoklip ....................38
Brug af indstillingsmenuen for video ....38
Andre ................................................39
Spil og programmer .............................39
Sådan spiller du et spil .........................39
Brug af indstillingsmenuen for spil ........39
Ekstern hukommelse ...........................39
Brug af telefonen som en
Masselagerenhed ................................39
Overførsel af en ﬁl til telefonen .............40
Multimedie ............................................41
Musik ................................................41
Overførsel af musik til telefonen............41
Afspilning af en sang ...........................42
Brug af indstillingsmuligheder, mens der
afspilles musik ....................................42
Oprettelse af en afspilningsliste ............42
Afspilning af en afspilningsliste .............43
Redigering af afspilningsliste ................43
Sletning af en afspilningsliste ...............44
Brug af radioen....................................44
Søgning efter stationer .........................44
Nulstilling af kanaler ............................45
7

Indhold
Lytte til radio .......................................45
Diktafon ..............................................45
Afsendelse af stemmeoptagelsen ........46

05 VÆR ORGANISERET
Kalender/Værktøjer ................................47
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen ..47
Redigering af en kalenderbegivenhed....47
Deling af en kalenderbegivenhed ..........48
Tilføjelse af et notat .............................48
Tilføjelse af en ny begivenheden til
opgavelisten ........................................48
Indstilling af alarm ...............................48
Brug af lommeregneren .......................49
Sådan bruger du stopuret.....................49
Omregning af en enhed .......................49
Tilføjelse af en by til dit verdensur .........50
Sådan bruger du SIM-tjenesterne .........50

06 INTERNETTET
Internettet ..............................................51
Adgang til internettet ...........................51
Tilføjelse og åbning af bogmærker ........51
Gemning af en side..............................52
Åbning af en gemt side ........................52
Visning af din browseroversigt ..............52
Ændring af webbrowserens indstillinger ...52

8

LG KM500 | Brugermanual

07 INDSTILLINGER
Indstillinger ............................................53
Tilpasning af proﬁler ............................53
Ændring af skærmindstillinger ..............53
Ændring af telefonindstillinger ..............54
Ændring af forbindelsesindstillinger.......54
Afsendelse og modtagelse af ﬁler ved
hjælp af Bluetooth................................55
Parring med en anden Bluetooth-enhed ...56
Brug af et Bluetooth-headset ................56
Ændring af sikkerhedsindstillinger.........57

08 TILBEHØR
Tilbehør .................................................58
Netværkstjeneste ...................................59
Tekniske data ........................................59
Generelt ..............................................59
Arbejdstemperaturer ............................59
Retningslinjer for sikker og effektiv brug..62

9

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 forrige
skærm.
Hovedskærm

Opkaldstast
Ringer til et
telefonnummer og
besvarer indgående
opkald.
Optageknap
Konﬁguration
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Stik til
hovedsæt

01
02
03
Batteridæksel

Kameralinse
Blitz

04
05
06
07
08

Port til
hukommelsesport
SIM-kort
Konﬁguration

Batteri

11

Isætning af SIM og batteri

1 Fjern batteridækslet
Tryk på batteriets låseknap øverst på
telefonen og hold den nede, og træk
batteridækslet af.

2 Sådan fjernes batteriet
Løft toppen af batteriet, og fjern den
forsigtigt fra batterirummet.

ADVARSEL: Du skal ikke bruge neglene,
når du fjerner batteriet

ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når
telefonen er tændt, da dette kan beskadige
telefonen.

Konﬁguration

5 Sæt batterilåget på igen
Sæt bunden af batteridækslet ind under
batterirummets kant, og skub den, indtil
dækslet klikker på plads.
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01
02
03
04
05
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.

4 Installation af batteriet
Isæt først batteriet på den nederste del
af batteripladsen. Sørg for, at batteriets
kontakter ﬂugter med telefonens kontakter.
Tryk ned på den øverste del af batteriet,
indtil det klikker på plads.

06
07
08

6 Opladning af telefonen
Skyd afdækningen over opladerbøsningen
i siden af KM500 tilbage. Isæt opladeren,
og sæt stikket i en stikkontakt. KM500
skal oplades, indtil en meddelelse om, at
batteriet er helt opladet, vises på skærmen.

Konﬁguration
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Hukommelseskort
Isætning af et hukommelseskort

Overførsel af kontakter

Udbyg den hukommelsesplads, der er
tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et
hukommelseskort. KM500 understøtter
hukommelseskort på op til 2 GB.
1 Fjern batteridækslet og batteriet som
beskrevet før.
2 Indsæt hukommelseskortet. Skub
hukommelseskortet ind i porten foroven,
indtil det låses på plads. Sørg for, at
området med guldkontakterne vender
opad.

Sådan overføres kontakter fra dit SIM-kort til
telefonen:
1 På standbyskærmbilledet skal du trykke på
eller
og vælge
.
2 Vælg Kopier alle.
3 Vælg Telefon til SIM og derefter Behold
original eller Slet original.
4 Vælg OK for at bekræfte.

3 Sæt batteridækslet på igen.

Konﬁguration
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Menuoversigt
SPIL OG
PROGR.
1 Spil
2 Programmer
3 Netværksproﬁl

OPKALDSOVERSIGT

LOMMEKALENDER

MULTIMEDIE

01

1 Alle opkald
2 Ubesvarede
opkald
3 Udgående
opkald
4 Modtagne
opkald
5 Varighed
6 Vis opkaldspris
7 Dataoplysninger

1 Kalender
2 Notat
3 Opgaver

1
2
3
4

02

Kamera
Videokamera
FM-radio
Stemmeoptager

03
04
05
06

BESKEDER

MINE TING

PROFILER

KONTAKTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Ny besked
Indbakke
E-mail-boks
Bluetooth-boks
Kladder
Udbakke
Sendt
Aﬂyt beskeder
Info-meddelelser
Skabeloner
Indstillinger

Billeder
Lyde
Videoer
Andre
Spil & progr.
Ekstern
hukommelse

BROWSER

1 Alarmur
2 Lommeregner
3 Drikkepenge
udregning
4 Stopur
5 Enhedskonvertering
6 Verdensur
7 SIM-tjenester

1
2
3
4
5
6
7
8

Hjem
Yahoo
Bogmærker
Gå til URL
Historik
Gemte sider
Indstillinger
Information

MP3AFSPILLER
1 Afspilning
2 Alle sange
3 Min
afspilningsliste.
4 Kunstnere
5 Album
6 Genrer
7 Bland alle
sange

Søg
Ny kontakt
Hurtigopkald
Grupper
Kopier alt
Slet alt
Indstillinger
Information

07
08

INDSTILLINGER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Dato og tid
Sprog
Skærm
Tilkobling
Opkald
Sikkerhed
Flytilstand
Strømbesparende
Nulstil
Hukommelsesstatus

Konﬁguration

VÆRKTØJ

Generelt
Lydløs
Kun vibration
Udendørs
Høretelefoner
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Standbyskærmbilledet
Statuslinjen
Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige
ikoner 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

Beskrivelse
Proﬁlen Vibration er i brug
Proﬁlen Generelt er i brug
Proﬁlen Udendørs er i brug

Ikon

Beskrivelse
Netværkssignalstyrke (antallet af
linjer varierer)

Proﬁlen Stille er i brug
Proﬁlen Headset er i brug

Intet netværkssignal
Opkald viderestilles
Resterende batterilevetid
GPRS er tilgængelig
Batteriet er tomt
EDGE er tilgængelig
Ny SMS
Roaming
Ny talemeddelelse
Flytilstand er valgt
Standbyskærmbilledet
16

Meddelelsesindbakken er fuld
Bluetooth
Ny tekst- og stemmebesked
En alarm er indstillet
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01

02

03

04

05

06

07

08

Standbyskærmbilledet
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Opkald
Foretagelse af et opkald eller
videoopkald

Sådan besvares og afvises et
opkald

1 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet.

Når telefonen ringer, skal du trykke på
-tasten for at besvare opkaldet.
Mens din telefon ringer, skal du trykke på
for at slå ringelyden fra. Det er praktisk,
hvis du har glemt at ændre proﬁlen til Stille
under et møde.
Tryk på
-tasten for at afvise det
indgående opkald.

Tryk på C for at slette et ciffer.
2 Tryk på
-tasten for at starte opkaldet.
3 Tryk på
-tasten for at afslutte opkaldet.
TIP! For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på 0 og holde
den nede.

Sådan foretages et opkald fra dine
kontakter
1 Tryk på

Det grundlæggende
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-tasten for at åbne
adressebogen.
2 Indtast det første bogstav på den kontakt,
du vil ringe til, ved hjælp af tastaturet. Så
tryk på 6 tre gange for Kontor.
3 Hvis du vil rulle gennem listen over
kontakter og deres forskellige numre, skal
du bruge
og .
4 Tryk på
-tasten for at starte
opkaldet.

LG KM500 | Brugermanual

TIP! Du kan ændre indstillingerne på
din telefon for at besvare opkald på forskellige
eller
, og vælg
, og
måder. Tryk på
vælg Opkald.
Vælg Svartilstand, og vælg mellem Skub
åben, Hvilken som helst tast eller Send
kun nøgle.

Funktioner under opkald
01
02
Indstillinger - Vælg fra en liste med ekstra
indstillinger for indgående opkald, inklusive
Kontakter og Meddelelser, så du kan
kontrollere dine meddelelser og tilføje
kontakter under et opkald.

Indstilling af opkaldslydstyrken
For at justere lydstyrken under et opkald skal
du trykke på lydstyrketasterne på højre side
af din telefon.

03
04
05
06
07
08

Det grundlæggende
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Opkald
Lynopkald

Visning af dine opkaldslogs

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til
et lynopkaldsnummer.
1 Tryk på
eller
og vælg
vha.
og
.
2 Vælg Lynopkald.
3 Telefonsvareren er allerede indstillet til
lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Vælg
et hvilket som helst andet nummer enten
,
og trykke på
ved at bruge
for at vælge Tildel eller ved at trykke på
-tastnummeret.
4 Adressebogen åbnes. Vælg den kontakt,
du vil knytte til det pågældende nummer,
ved at bruge
og
-tasterne, og vælg
derefter OK.

Tryk på
eller , og vælg
for at vise:
Alle opkald - Få vist hele listen over de
opkald, du har ringet til, modtaget og mistet.
Ubesvarede opkald - Få vist listen over
opkald, du er gået glip af.
Udgående opkald - Få vist listen over alle
de numre, du har ringet til.
Modtagne opkald - Få vist listen over alle
de numre, der har ringet til dig.
Varighed - Få vist oplysninger om, hvor lang
tid du har brugt på opkald.
Vis opkaldspris – Få vist de priser, der
beregnes på de numre, du har ringet til
(denne tjeneste er afhængig af netværket, og
visse selskaber kan ikke understøtte den) og
opkaldsvarigheden for alle dine opkald – både
dem du har modtaget og ringet til.
Dataoplysninger – Få vist den samlede
størrelse i kilobyte på alle dine modtagne og
sendte data.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal
du trykke på det tilknyttede nummer og holde
det nede, indtil kontakten vises på skærmen.
Opkaldet igangsættes automatisk. Det er ikke
nødvendigt at trykke på
.

Det grundlæggende

TIP! Vælg Indstillinger og Slet i en
hvilken som helst opkaldslog for at slette det
valgte eller samtlige registrerede elementer.
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TIP! Ved hjælp af
,
skal du
markere et enkelt opkaldselement for at få vist
dato og klokkeslæt for opkaldet. For at få vist
opkaldsvarigheden skal du vælge Indstillinger
og Vis.

Brug af viderestilling
1 Tryk på
2
3

4
5

eller

, vælg

og vælg

Opkald.
Vælg Vidersestil opkald.
Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når
linjen er optaget, når der ikke bliver svaret,
eller når du ikke træffes.
Vælg, om du vil omstille til telefonsvareren,
et andet nummer eller dit yndlingsnummer.
Indtast dit omstillingsnummer,
eller vælg Søg for at lede efter dit
omstillingsnummer.

Bemærk: Der kræves afgifter
ved viderestillede opkald. Kontakt
netværksudbyderen for at få yderligere
oplysninger.

1 Tryk på

eller , vælg
og vælg
Opkald.
2 Vælg Opkaldsspærring.
3 Vælg en af eller alle syv valgmuligheder:
Alle udgående
Udgående internationale
O/G international except home
country
Alle indgående
Indk. hvis udenlands
Annuller alle spærringer
Skift adgangskode
4 Vælg Aktiver, og indtast adgangskode til
opkaldsspærring. Kontakt teleselskabet for
denne tjeneste.
TIP! Vælg Fast nummer fra menuen
Opkald for at aktivere og sammensætte
en liste over numre, der kan ringes til fra
telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra
selskabet. Der kan kun ringes til de numre,
der er indeholdt på listen over faste numre,
fra telefonen.

01
02
03
04
05
06
07
08

Det grundlæggende

TIP! Hvis du vil slå omstilling fra, skal
du vælge Annuller alle i menuen Viderestil
opkald .

Brug af opkaldsblokering
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Opkald
Ændring af opkaldsindstillingen
1 Tryk på

eller , vælg
og vælg
Opkald.
2 Her kan du ændre indstillingerne for:
Vidersestil opkald – Vælg, om du vil
viderestille dine opkald.
Svartilstand – Vælg, om du vil besvare
telefonen via accepttasten, en vilkårlig tast
eller ved at skubbe telefonen åben.
Send mit nummer – Vælg, om dit
nummer skal vises, når du ringer til en
anden person.
Ventende opkald – Bliv orienteret, når et
opkald venter på dig.
Minutsignal – Vælg Til for at få gengivet
en tone hvert minut under et opkald.
Auto-genopkald – Vælg Til eller Fra.
Send DTMF-toner – Vælg Til eller Fra

Det grundlæggende
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Kontakter
Søgning efter en kontakt
1 Tryk på

eller

, vælg

og vælg

Søg.
Eller ved at bruge den noget hurtigere
metode…
1 Tryk på
.
2 Indtast det første bogstav på den kontakt,
du vil ringe til. Så tryk på 6 tre gange for
Kontor.
3 Hvis du vil rulle gennem listen over
kontakter og deres forskellige numre, skal
du bruge
og .

Tilføjelse af en ny kontakt
1 Tryk på

01

Kontaktindstillinger

03

Der er mange ting, du kan gøre, når du får
vist en kontakt. Sådan får du adgang til og
kan bruge indstillingsmenuen:
1 Åbn den kontakt, du vil bruge. Se Søgning
efter en kontakt ovenfor.
2 Tryk på
for at åbne listen over
indstillinger.
Her er følgende indstillinger:
Vis - Gennemse de oplysninger, du har om
denne kontakt.
Rediger - Rediger oplysningerne for
kontakterne.
Ny meddelelse - Send en meddelelse til
kontakten. Hvis kontakten har en emailadresse, skal du vælge, om du vil
sende en tekst-, multimediemeddelelse.
Se side 29 for at få oplysninger om,
hvordan du sender meddelelser.
Send via - Send oplysningerne om
kontakten til en anden person som
visitkort. Vælg at sende som en
Tekstmeddelelse,

04

02

05
06
07
08

Det grundlæggende

eller , vælg
og vælg
Ny kontakt.
2 Vælg, om du vil gemme din nye kontakt på
din telefon eller dit SIM-kort.
3 Indtast alle de oplysninger, du har, og vælg
Gem.
Eller ved at bruge den noget hurtigere
metode…
1 Indtast det nummer, du vil gemme, og vælg
Indstillinger, og vælg Gem nummer, eller
Tilføj til eksisterende kontakt.
2 Indtast de relevante oplysninger som
ovenfor, og vælg Gem.

Bemærk: Hvad angår lagring af en kontakts
e-mailadresse, skal du trykke på
for at
indtaste et symbol og rulle med
og
,
indtil du ser @.

23

Kontakter
Multimediemeddelelse, via Bluetooth.
Slet - Slet kontakten. Vælg OK, eller tryk
på , hvis du er sikker.
Ny kontakt - Tilføj en ny kontakt.
Slet ﬂere - Marker ﬂere kontakter, der
skal slettes.
Kopier til SIM/telefon - Vælg, om du
vil ﬂytte eller kopiere til SIM-kortet eller
telefonen (afhængigt af, hvor du oprindeligt
gemte kontakten).

Sådan tilføjer du en kontakt til en
gruppe

Det grundlæggende
24

Du kan indsamle dine kontakter i grupper
og f.eks. holde dine arbejdskolleger og din
familie adskilte. Der er en række grupper,
herunder Venner, Kolleger og VIP , der
allerede er oprettet på telefonen.
1 Tryk på
eller , vælg
og vælg
Grupper.
2 Rul hen til den gruppe, du vil tilføje en
kontakt til, og vælg Indstillinger, og vælg
Tilføj medlem.
3 Dine kontakter åbnes. Rul hen til de
kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælg
Indstillinger, og Marker alle (eller tryk blot
på
og derefter på Udført.
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TIP! Du kan tildele en ringetone eller et ikon
til en gruppe. Vælg den gruppe, du vil tildele
ringtonen eller ikonet, og vælg Indstillinger, og
vælg et ønsket element.

Sådan omdøber du en gruppe
Du kan omdøbe grupperne, så de passer til
din livsstil.
1 Tryk på
eller , vælg
og vælg
Grupper.
2 Marker den, du vil omdøbe.
3 Vælg Indstillinger, vælg Omdøb, og indtast
dit nye gruppenavn.
4 Vælg Gem.
Bemærk: Du kan kun tildele en kontakt
til en gruppe, eller tilføje et billede til en
kontakt, der er gemt i din telefons (ikke SIM)
hukommelse.

Sådan tilføjer du et billede til en
kontakt
Du kan ændre visningen af kontakterne i din
adressebog til at medtage et billede.
1 Tryk på
eller , vælg
og vælg
Indstillinger.
2 Vælg Vis indstillinger, og vælg Med foto.
3 Vend derefter tilbage til adressebogen, og
vælg den kontakt, du vil tilføje et foto til.
4 Vælg Indstillinger , og vælg Rediger.
5 Rul ned til Fotoafsnittet.
Vælg Indstillinger, og vælg Nyt billede.
Din kamerasøger åbnes, så du kan tage et
billede af din kontakt

Sådan kopierer du dine kontakter
til din SIM

1 Tryk på

eller , vælg
og vælg
Slet kontakter.
2 Vælg at slette kontakterne fra SIM eller
Telefon.
3 Vælg OK, hvis du er sikker.

Visning af oplysninger
1 Tryk på

eller
Oplysninger.

, vælg

og vælg

Her kan du få vist dit Eget nummer og
Visitkort.
TIP! Hvis du endnu ikke har oprettet et visitkort,
giver Visitkort-skærmen dig mulighed for
at oprette et. Vælg Nyt, og indtast alle dine
oplysninger, som du ville gøre for en hvilken som
helst kontakt. Vælg Gem.
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Du kan også vælge at kopiere dine kontakter
fra din SIM til din telefon eller fra din telefon
til din SIM.
1 Tryk på
eller , vælg
og vælg
Kopier alle.
2 Vælg at kopiere kontakterne fra SIM til
telefon eller Telefon til SIM.
3 Vælg, om du vil beholde de originale poster
eller slette dem.

Sådan sletter du alle dine kontakter
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Beskeder
Meddelelser

7 Indtast telefonnummeret, eller vælg

Din KM500 kombinerer Tekstmeddelelse,
Multimediemeddelelse, Bluetooth-meddelelse
i én intuitiv og brugervenlig menu. Tryk blot på
eller
og vælg
.

Indstillinger, og vælg Kontakter for at
åbne listen over kontakter.
Du kan tilføje ﬂere kontakter.
8 Vælg Indstillinger, og vælg Send, eller tryk
blot på .

Afsendelse af en meddelelse

Det grundlæggende
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Den hurtigste måde at komme i gang med at
sende en Tekstmeddelelse er at trykke på
og gå direkte til trin 4 nedenfor. Ellers:
1 Tryk på
eller , vælg
og
derefter Ny meddelelse.
2 Vælg at sende en Tekst eller
Multimedier. (Hvis du vil sende noget vha.
Bluetooth, skal du se side 55).
3 En ny meddelelse åbnes.
4 Indtast din meddelelse vha. T9-intelligent
ordbog eller Ordbog fra.
Se Indtastning af tekst nedenfor for at
se, hvordan du skifter mellem de forskellige
tekstindtastningstilstande.
5 Vælg Indstillinger, og vælg Indsæt for at
tilføje et billede, video, lyd, tekstskabelon,
kontakt, visitkort eller symbol.
6 Vælg Indstillinger, og vælg Send til , eller
tryk blot på .
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Indtastning af tekst
Du kan indtaste tekst på tre måder:
T9-intelligent ordbog og Ordbog fra
For at aktivere T9-intelligent ordbog skal
du begynde på en ny meddelelse, vælge
Indstillinger, vælge T9-sprog og vælge T9
til. Med T9 slået til kan du skifte mellem
T9-intelligent ordbog, Ordbog fra og tal ved at
trykke på
.
T9-intelligent ordbog
T9-tilstand bruger en indbygget ordbog
til at genkende ord, du skriver, baseret på
de tastesekvenser, du trykker på. Du skal
bare trykke på den taltast, der passer til
det bogstav, du vil indtaste, og ordbogen
genkender ordet, når alle bogstaverne er
indtastet. Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for
at skrive “telefon”.
Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du
vælge Indstillinger, og vælge Nyt ord. Indtast
ordet ved hjælp af tilstanden Ordbog fra. Så
tilføjes ordet eller navnet til ordbogen.

Ordbog fra
I Ordbog fra-tilstand skal du trykke på tasten
gentagne gange for at indtaste et bogstav.
Hvis du vil skrive “hallo”, skal du trykke på 4
to gange, 2 en gang, 5 tre gange, 5 tre gange
igen og derefter på 6 tre gange.
ADVARSEL Du bliver opkrævet for hver
160 tegns tekst og for hver person, du sender
meddelelsen til.

Meddelelsesmapper
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Håndtering af meddelelser
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Du kan bruge indbakken til at håndtere dine
meddelelser
1 Tryk på
eller , vælg Meddelelser
og derefter Indbakke.
2 Vælg , og vælg derefter at:
Svar - Send et svar til den valgte
meddelelse
Videresend - Send den valgte meddelelse
videre til en anden person.
Besvar opkald - Ring til den person, der
sendte dig meddelelsen.
Oplysninger - Vis detaljerne om en
meddelelse, f.eks. hvornår den blev sendt.
Slet ﬂere - Slette valgte meddelelser.
Slet alle læste - Alle åbnede meddelelser
bliver slettet.
Slet alle - Du kan vælge, om du vil slette
alle bestemte slags meddelelser.

07
08

Det grundlæggende

Tryk på
eller , vælg
. Du kan
genkende den mappestrukter, der bruges i
KM500. Den forklarer sig selv.
Indbakke - Alle de meddelelser, du
modtager, anbringes i indbakken. Her kan du
svare, videresende og andet, se nedenfor for
at få ﬂere oplysninger.
Bluetooth-boks - Bluetoothboksmappen indeholder dine Bluetoothmeddelelsesmapper.
Kladder - Hvis du ikke har tid til at afslutte
teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du
har skrevet indtil videre, her.
Udbakke - Dette er en midlertidig mappe til
lagring af ﬁler, mens de sendes.
Sendt - Alle de meddelelser, du sender,
placeres i din Sendt-mappe.

Info-meddelelser - Alle info-meddelelser og
opdateringer modtaget fra din operatør
Skabeloner - En liste over nyttige
meddelelser, allerede skrevet for et hurtigt
svar.
Du kan også få adgang til din telefonsvarer
herfra ved at vælge Lyt til telefonsvarer og
dine meddelelsesindstillinger ved at vælge
Indstillinger.
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Beskeder
Hvis du ser meddelelsen Ikke plads til
SIM-meddelelse, skal du slette nogle
meddelelser fra indbakken.
Hvis du ser meddelelsen Ikke plads
til meddelelser, kan du slette enten
meddelelser eller gemte ﬁler for at få plads.

Brug af skabeloner

Det grundlæggende

Du kan oprette skabeloner til de Tekst- og
Multimediemeddelelser, du sender hyppigst.
Telefonen indeholder allerede nogle
skabeloner, som du kan redigere, hvis du vil.
1 Tryk på
eller , vælg Meddelelser
og derefter Skabeloner.
2 Vælg Tekstskabeloner eller
Multimedieskabeloner. Du kan derefter
vælge Indstillinger og vælge Rediger for at
ændre eksisterende skabeloner eller vælge
Indstillinger for at tilføje Nye eller Slette
skabeloner.
3 Hvis du vil sende en skabelon, skal du
vælge den, du vil sende, vælge Indstillinger
og vælge Send via.
4 Vælg, hvordan du vil sende skabelonen;
som en Tekst-, Multimedie- eller Bluetoothmeddelelse.
5 Vælg en kontakt, og vælg Indstillinger,
Send (eller tryk blot på ).

28
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Ændring af SMS-indstillinger
Meddelelsesindstillinger i KM500 er
foruddeﬁnerede, så du kan sende
meddelelser med det samme.
Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du se
nedenfor for at få ﬂere oplysninger.
Tryk på
eller , vælg Meddelelser,
og vælg derefter Indstillinger og
Tekstmeddelelse. Du kan foretage
ændringer i:
Meddelelsestyper - Konverter din tekst til
Tale, Fax, Personsøgning, X.400 e-mail eller
ERMES.
Gyldighedsperiode - Vælg, hvor
længe meddelelsen skal gemmes i
meddelelsescenteret.
Leveringsrapport - Vælg at modtage
bekræftelse på, at meddelelsen blev leveret.
Svardebitering - Vælg at betale for
meddelelsesmodtagerens svar.
Nummer til meddelelsescenter - Indtast
oplysninger om meddelelsescenteret.
Tegnvisning - Vælg, hvordan tegnene skal
vises. Dette har indﬂydelse på størrelsen af
meddelelsen og derfor også dataafgifterne.
Bærerindstilling - Vælg, om du vil sende
meddelelserne via GSM eller GPRS.

Ændring af indstillingerne for
multimediemeddelelser

Ændring af andre indstillinger
Tryk på
eller , vælg Meddelelser,
vælg Indstillinger og derefter:
Nummer pa telefonbesked - Nummeret
til din telefonsvarer gemmes her. Kontakt din
netværksoperatør for at få ﬂere oplysninger
om tjenesten.
Push-meddelelse - Her kan du slå Pushmeddelelser fra, hvilket betyder, at dine
meddelelser ikke længere dukker direkte op
på din enhed, når de bliver modtaget, kun når
du kontrollerer for nye meddelelser.
Info-meddelelser - Vælg modtagestatus,
advarsler og sprog for dine info-meddelelser.
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Meddelelsesindstillinger i KM500 er
foruddeﬁnerede, så du kan sende
meddelelser med det samme.
Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du se
nedenfor for at få ﬂere oplysninger.
Tryk på
eller , vælg Meddelelser,
og vælg derefter Indstillinger og
Multimediemeddelelse.
Du kan foretage ændringer i:
Emne- Medtag et emnefelt i dine
multimediemeddelelser.
Varighed for dias - Vælg, hvor længe dine
dias skal vises på skærmen.
Leveringstid - Vælg prioritetsniveauet for
din MMS.
Gyldighedsperiode - Vælg, hvor
længe meddelelsen skal gemmes i
meddelelsescenteret.
Leveringsrapporter - Vælg at tillade og/eller
anmode om en leveringsrapport.
Læs rapport - Vælg at tillade og/eller sende
en rapport om, at beskeden er læst.
Automatisk download - Vælg download
multimediemeddelelser automatisk eller
manuelt, afhængigt af, om du er hjemme eller
på farten.

Netværksproﬁl - Vælg en operatørspeciﬁk
netværksproﬁl for afsendelsen af
multimediemeddelelser.
Tilladte beskedtyper - Vælg
hvilken type afsendere, du vil tillade
multimediemeddelelser fra.
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Kamera
Sådan tages et hurtigt foto
1 Tryk på og hold

-tasten nede på højre
side at telefonen, og kameraets søger
vises på skærmen.
2 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen
mod billedets motiv.
3 Tryk på
eller -tasten på højre side af
telefonen for at tage et foto.

Sådan bruger du værktøjslinjens
indstillinger
Valg af Indstillinger viser en ny værktøjslinje
med indstillinger på bunden af skærmbilledet
med søgeren. Brug og for at navigere
rundt i indstillingerne.

Når du har taget dit foto
Dit foto vises på skærmen. Navnet på billedet
vises nederst på skærmen.
Vælg Indstillinger for at åbne en undermenu,
hvor du kan vælge at tage et Nyt Foto,
indstille dit billede som Baggrundsbillede
elller Billed-ID eller se på de andre fotos
i dit Album eller sende fotoet som en
Multimediemeddelelse eller Bluetooth.

Vær kreativ
30

LG KM500 | Brugermanual

Opløsning – Se Ændring af
billedstørrelsen på side 31.
Kvalitet - Vælg mellem Normal, Fin og
Superﬁn. Jo ﬁnere kvalitet desto skarpere
bliver billedet, men ﬁlstørrelsen øges også,
hvilket betyder, at du kan lagre færre billeder
i hukommelsen.
Blitz – Sæt blitzen på Til eller Fra.
Blitzen er sat på Fra som standard, hvilket
sparer batteristrøm. Hver gang du afslutter
kameraet, vil det vende tilbage til tilstanden
Fra, som er standard.

Ændring af billedstørrelsen
Du kan ændre størrelsen af fotoet for at spare
hukommelsesplads. Jo ﬂere pixel desto større
ﬁlstørrelse, hvilket betyder, at de optager
mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have
plads til ﬂere billeder i telefonen, kan du
ændre antallet af pixel for at gøre ﬁlstørrelsen
mindre.
1 Vælg Indstillinger, og vælg
fra
værktøjslinjen.
2 Vælg en pixelværdi fra de ﬁre numeriske
indstillinger (QV: 320X240, V: 640X480,
1M: 1280X960, 2M: 1600X1200).
3 Vælg den størrelsesindstilling, du vil
bruge, og vælg OK for at implementere
dine ændringer. Indstillingsmenuen lukkes
automatisk, så du er klar til at tage billedet.
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Selvudløser - Den forsinkede
udløsertid giver dig mulighed for at indstille
en tidsforsinkelse til optageknappen. Vælg
mellem 3 sekunder, 5 sekunder og 10
sekunder. Funktionen er velegnet, hvis du
gerne selv vil være med på gruppebilledet.
Multibillede - Dette giver dig mulighed
for at tage seks billeder automatisk meget
hurtigt efter hinanden, velegnet til at tage
fotos af motiver, der bevæger sig, eller til
sportsbegivenheder.
Farveeffekt – Vælg mellem ﬁre
farvetoneindstillinger: Fra (normal/farve),
Sepia, Mono (sort og hvid) eller Negativ.
Hvidbalance - Hvidbalancen sikrer,
at det hvide i fotos ser realistisk ud. For at
kameraet kan justere hvidbalancen korrekt
skal du muligvis angive lysforholdene.
Vælg mellem Auto, Dagslys, Elektrisk
belysning, Skyet eller Selvlysende.
Lukkertone - Vælg en af de tre
lukkerlyde.
Nustil indsti – Vælg Ja for at
genstarte din telefon til dens originale
kameraindstillinger.
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Kamera
Visning af gemte fotos
1 Du kan få adgang til de gemte

fotos i kameratilstanden og i
standbyskærmbilledet. I søgeren
skal du blot vælge Album. På
standbyskærmbilledet skal du trykke på
eller
og derefter vælge
og
Billeder.
2 Galleriet vises på skærmen.
3 Brug pilene til at vælge det foto, du vil have
vist, og vælg Indstillinger, Vis, eller tryk blot
for at forstørre det.
på

Brug af zoom ved visning af et foto
Brug piletasterne for at ﬂytte
fokuseringsområdet og zoome ind og ud.

Indstilling af et foto som baggrund
eller Billed-ID
Angiv billedet til at blive vist på bestemte
tidspunkter. Fra dit billedgalleri skal du bruge
og til at vælge et billede og vælge
Indstillinger. Brug det valgte billede som
baggrund eller Billed-ID for en af dine
kontakter.
Vær kreativ

Bemærk: Billed-ID kan kun tilføjes til
kontakter, der er gemt på din telefon, ikke din
SIM.

32
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Videokamera
Optagelse af en hurtig video
1 Tryk på

eller
, og vælg
og
derefter Videokamera.
2 Ret kameralinsen hen mod videoens motiv.
3 Tryk en gang på

, eller tryk på
-tasten på højre side af telefonen for at
starte optagelsen.
4 REC vises i det nederste venstre hjørne
af søgeren, og en timer viser videoens
længde.
5 Hvis du vil holde pause i videoen, skal
du trykke på Pause og genoptage ved at
trykke på Genoptag.
6 Vælg Stop for at stoppe optagelsen.

Når du har optaget videoen
Et stillbillede, der repræsenterer den video, du
har optaget, vises på skærmen. Navnet på
billedet vises nederst på skærmen.
Vælg Indstillinger for at åbne en undermenu,
hvor du kan vælge at tage en Ny video,
afspille videoen eller Sende videoen via
Multimediemeddelelse eller Bluetooth eller se
på de andre videoer i dit Album.

Sådan bruger du værktøjslinjens
indstillinger
Valg af Indstillinger viser en ny værktøjslinje
med indstillinger på bunden af skærmbilledet
med søgeren. Brug piletasterne til at navigere
rundt i indstillingerne.
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Mode video – Hvis du vil
optage en video, du vil sende i en
multimediemeddelelse, skal du vælge MMS.
Opløsning – Hvis du vil have plads
til ﬂere videoer i telefonen, kan du ændre
antallet af pixel for at gøre ﬁlstørrelsen
mindre. Vælg mellem to indstillinger for din
video, 320 x 240 eller 176 x 144.
Kvalitet - Vælg mellem Superﬁn, Fin
og Normal. Jo ﬁnere kvalitet desto skarpere
en video, men ﬁlstørrelsen øges dermed,
hvilket betyder, at du kan gemme færre
videoer i telefonhukommelsen.
Blitz – Sæt blitzen på Til eller Fra.
Blitzen er sat på Fra som standard, hvilket
sparer batteristrøm.
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Videokamera
Farveeffekt - Vælg en billedeffekt,
der skal gælde for den video, du optager.
Vælg mellem ﬁre farvetoneindstillinger: Fra
(normal/ farve), Sepia, Mono (sort og hvid)
eller Negativ.
Hvidbalance - Hvidbalancen sikrer, at
det hvide i videoer ser realistisk ud. For at
kameraet kan justere hvidbalancen korrekt
skal du muligvis angive lysforholdene.
Vælg mellem Auto, Dagslys, Elektrisk
belysning, Skyet eller Selvlysende.
Nustil indsti – Vælg Ja for at
genstarte din telefon med dens originale
videokameraindstillinger.
TIP! Indstillingsmenuen er overlejret
over søgeren, så når du ændrer elementer i
billedfarven eller -kvaliteten, kan du se billedet
ændre sig i eksemplet bag indstillingsmenuen.

Vær kreativ
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Visning af dine gemte videoer
1 Du kan få adgang til dine gemte

videoer enten i videokameratilstanden
eller i standbyskærmbilledet.. I
søgeren skal du blot vælge Album. På
standbyskærmbilledet ska du trykke på
eller
og derefter vælge
og
Videoer.
2 Galleriet vises på skærmen.
3 Brug og til at vælge den video, du vil
se, og vælg Indstillinger, Afspil eller tryk
blot på
for at se den.

Justering af lydstyrken ved visning
af en video
Hvis du vil justere lydstyrken på en video,
mens den afspilles, skal du bruge tasterne på
højre side af telefonen.

Mine ting
Du kan gemme alle multimedieﬁler i
telefonens hukommelse, så du har nem
adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og
spil. Du kan også gemme dine ﬁler på et
hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et
hukommelseskort er, at du kan frigive plads i
telefonens hukommelse.
Alle dine multimedieﬁler gemmes i Mine ting.
Hvis du vil have adgang til dine ting, skal du
trykke på
eller
og derefter på
for at åbne en liste over mapper, der
indholder alle dine multimedieﬁler.

Billeder
Billeder indeholder en mappe over
standardbilleder, der måtte være forudindlæst
i telefonen, billeder, du har downloadet, og
billeder, der er taget med telefonens kamera.

Indstillingsmenuer for Billeder
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De tilgængelige indstillinger i billeder
afhænger af den billedtype, du har valgt. Alle
indstillingerne vil være tilgængelige for de
billeder, du har taget med telefonens kamera,
men indstillingerne Vis, Angiv som,
Filoplysninger, Diasshow, Sorter efter og
Miniature/Listevisning er kun tilgængelige
for standardbillederne.
I mappen Billeder skal du vælge Indstillinger
for at få vist listen over indstillinger.

Slet - Slet det valgte billede.
Send via - Send det valgte billede til en ven
via MMS, Bluetooth eller e-mail.
Bemærk: Billedet skal måske have justeret
størrelsen, før det kan sendes via MMS.
Fil - Rediger billede, omdøb eller vis
oplysningerne (Navn, Størrelse, Dato,
Billedstørrelse og Copyright) om det
valgte billede. Hvis du har isat et eksternt
hukommelseskort, vises yderligere to
indstillinger: Flyt til ekstern hukommelse
og Kopier til ekstern hukommelse.
Udskriv via Bluetooth - Udskriv en billedﬁl
via eller Bluetooth®.
Diasshow - Se Oprettelse af et diasshow
på side 37.
Ny mappe - Opret en ny mappe i
hovedmappen Billeder.
Slet ﬂere - Vælg mere end et billede, før du
vælger Slet.
Slet alle - Slet alle billederne i mappen
Billeder.
Sorter efter - Arranger dine billeder efter
Dato, Type eller Navn.
Listevisning/Miniaturevisning - Du kan
ændre den måde, du ser dine billeder på.
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Mine ting
Afsendelse af et foto

Sletning af et billede

1 Tryk på

1 Tryk på

2
3
4

5

eller

, og vælg derefter

.
Rul hen og vælg Billeder.
Vælg et foto, og vælg Indstillinger.
Vælg Send via, og vælg mellem
Multimediemeddelelse, Bluetooth eller
E-mail.
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.

eller , og vælg derefter
.
2 Rul hen og vælg Billeder.
3 Vælg et billede, og vælg Indstillinger.
4 Vælg Slet.

Sletning af ﬂere billeder
1 Tryk på
2
3
4

Organisering af dine billeder
1 Tryk på

eller , og vælg derefter
.
2 Rul hen og vælg Billeder.
3 Vælg Indstillinger og derefter Sorter efter.
4 Vælg mellem Dato, Type eller Navn.

Vær kreativ
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5

eller , og vælg derefter
.
Rul hen og vælg Billeder.
Vælg Indstillinger, og vælg Slet ﬂere.
Der vises et felt ved siden af hvert billede.
Vælg billedet, og vælg Indstillinger, Marker
alle, eller tryk blot på
for at markere
det. Hvis du vil fjerne markeringen af
et billede, skal du vælge Indstillinger,
Afmarker alle eller blot trykke på
, så
markeringen fjernes fra feltet.
Når du jar markeret alle de relevante felter,
skal du vælge Udført og bekræfte, at du vil
slette alle de markerede billeder.

Oprettelse af et diasshow

Lyde

Hvis du vil se på alle billederne på din telefon
eller gennemse, hvad du har, kan du oprette
et diasshow, så du er fri for at åbne og lukke
hvert enkelt billede.
1 Tryk på
eller , og vælg derefter
.
2 Rul hen og vælg Billeder.
3 Vælg det foto, der skal starte diasshow, og
vælg Indstillinger.
4 Vælg Diasshow, og så begynder det.
5 Vælg Indstillinger, Pause for at holde en
pause i diasshowet og Afslut for at afslutte
diasshowet og vende tilbage til mappen
Billeder.

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

Valg af Indstillinger under diasshowet giver
ﬂere valgmuligheder:
Gentag fra/til - Beslut, om du vil have
diasshowet gentaget eller ej.

Videoer

2
3
4
5

eller

02
03

Brug af en lyd
1 Tryk på

01

, og vælg derefter

.
Rul hen og vælg Lyde.
Vælg Standardlyde, eller vælg blandt
listen over stemmeoptagelsesﬁler.
Vælg en lyd, og vælg Indstillinger, Afspil,
eller tryk blot p
for at lytte til det.
Vælg Indstillinger, Angiv som, og vælg
mellem Ringetone eller Ringetone-ID.

04
05
06
07
08

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

Sådan ser du en video
1 Tryk på

Vær kreativ

eller , og vælg derefter
.
2 Rul hen og vælg Videoer.
3 Vælg en video, og vælg Indstillinger, Afspil,
eller tryk blot på .
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Brug af indstillinger, mens videoen
er sat på pause
Ved valg af Indstillinger vil den afspillede
video være i pausetilstand, og du kan vælge
mellem:
Slet - Slet videoen.
Send via - Send videoen i Multimedie eller
Bluetooth eller E-mail.
Fil - Omdøb videoen, Flyt den valgte video til
mappen, Vis oplysningerne(Navn, Størrelse,
Dato, Afspilning og Copyright).
Liggende / Fuld tilstand - Du kan ændre,
hvordan du ser videoen.

Afsendelse af et videoklip
1 Vælg en video ved at bruge piletasterne.
2 Vælg Indstillinger, Send via, og vælg

Vær kreativ
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mellem Multimediemeddelelse,
Bluetooth eller E-mail.
3 Hvis du vælger Meddelelse eller E-mail,
vedhæftes videoklippet 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, videoen
kan sendes til.
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Bemærk: Videoen skal måske have justeret
størrelsen, før det 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.

Brug af indstillingsmenuen for
video
I mappen Videoer skal du vælge Indstillinger
for at få vist følgende liste over indstillinger.
Slet - Slet den valgte video.
Fil - Omdøb videoen og få vist oplysningerne
(Navn, Størrelse, Dato, Afspilning og
Copyright).
Ny mappe - Opret en ny mappe i
hovedmappen Videoer.
Slet ﬂere - Vælg mere end et videoklip, før
du vælger Slet.
Slet alle - Slet alle klippene i mappen
Videoer.
Sorter efter - Arranger dine videoer efter
Dato, Type eller Navn.
Listevisning/Miniaturevisning - Du kan
ændre den måde, du ser dine videoer på.

Andre

Ekstern hukommelse

Mappen Andre bruges til at gemme ﬁler, der
ikke er billeder, lyde, videoer, spil eller
programmer.
Det kan være, at når du overfører ﬁler fra
computeren til telefonen, at de vises i
mappen Andre.

Hvis du har isat et hukommelseskort, vises det
som en mappe i Mine ting. Din eksterne
hukommelse bliver inddelt i ﬁre yderligere
mapper: Billeder, Lyde, Videoer og Andre. Hver
mappe indeholder alle de ﬁler af den type, der
skal gemmes på dit hukommelseskort i stedet
for din telefon.

Spil og programmer
Der følger førindlæste spil med din KM500, så
du kan blive underholdt, når du har tid til det.
Hvis du vælger at downloade yderligere spil
eller programmer, bliver de gemt i denne
mappe.

Sådan spiller du et spil
1 Tryk på

eller , og vælg derefter
.
2 Rul hen, og vælg Spil og programmer.
3 Vælg det spil, du ønsker, og vælg
Indstillinger, Afspil, eller tryk blot på .

Brug af indstillingsmenuen for spil

Din KM500 kan bruges som en
masselagerenhed, fuldstændig ligesom et USBstik. Det er en god måde at ﬂytte dine ﬁler fra
din computer til din telefon. Hvis du har isat et
hukommelseskort, når du tilslutter som
lagerenhed, vises det som to drev på din
computer. Telefonhukommelsen og den
eksterne hukommelse.
1 Tryk på
eller , vælg
og
derefter Tilkobling.
2 Vælg USB-forbindelse.
3 Rul hen til Lagerenhed, og vælg OK.
4 Indsæt den mindre ende af USB-kablet
i USB-kabelforbindelsen på kanten af
KM500. Sæt den større ende ind i USBporten på din computer.

02
03
04
05
06
07
08
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I mappen Spil skal du vælge Indstillinger for at
få vist følgende liste over indstillinger.
Afspil – Vælg dette for at afspille spillet.
Information - Vis ﬁlens Navn, Version,
Forhandler, Datastørrelse og Domæne.

Brug af telefonen som en
Masselagerenhed
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5 En ﬂytbar diskmappe åbnes automatisk, to,

hvis du har isat et hukommelseskort, der
viser alle mapperne i din telefon eller dit
hukommelseskort.
6 Træk og slip dine billeder, videoer, musik
eller andre til de korrekte mapper.
7 Du kan fjerne din telefon sikkert ved at
klikke på ikonet Sikker fjernelse af
hardware i værktøjslinjen på skrivebordet.
8 For at få adgang til dine billeder kan
du f.eks. trykke på
eller
og
derefter vælge
efterfulgt af Ekstern
hukommelse og derefter Billeder. Alle
de billeder, du lige har overført, bliver
indeholdt

Overførsel af en ﬁl til telefonen
Du kan også overføre ﬁler fra din computer til
din telefon vha. Bluetooth.
1 Sørg for, at telefonen og computeren har
aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for
hinanden.
2 Brug computeren til at sende ﬁlen via
Bluetooth.
3 Når ﬁlen er sendt, skal du acceptere den
på telefonen ved at vælge Ja.
4 Filen bliver gemt i den relevante mappe
afhængigt af type. Så f.eks. gemmes
fotograﬁer i mappen Billeder og musik
i mappen Lyde. Hvis din telefon ikke
kan identiﬁcere ﬁltypen, gemmes ﬁlen i
mappen Andre.
Bemærk: Filer sendt vha. Bluetooth gemmes
til telefonhukommelsen.

Vær kreativ
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Multimedie
Musik
LG KM500 har en indbygget MP3-afspiller,
som du kan bruge til at afspille al din
yndlingsmusik.

Overførsel af musik til telefonen
Den nemmeste måde at overføre musik til
telefonen på er via Bluetooth eller
synkroniseringskablet.
Sådan overfører du via Bluetooth:
1 Sørg for, at begge enheder har Bluetooth
aktiveret, og at de er synlige for hinanden.
2 Vælg musikﬁlen på den anden enhed, og
vælg at sende den via Bluetooth.
3 Når ﬁlen er sendt, skal du acceptere den
på telefonen ved at vælge Ja.
4 Filen vises i MP3-afspiller > Alle sange.

01
02
03
04
05
06
07
08

Vær kreativ

Musikgenkendelsesteknologi og
relaterede data stilles til
rådighed af Gracenote®.
Gracenote er branchestandarden for
musikgenkendelsesteknologi og relateret
indholdslevering. Du kan få yderligere
oplysninger ved at besøge www.gracenote.
com.
Cd og musikrelaterede data fra Gracenote,
Inc., copyright © 2006 Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2006 Gracenote. Dette
produkt og denne service kan benytte sig af
en eller ﬂere af følgende amerikanske
patenter: nr. 5.987.525, nr. 6.061.680, nr.
6.154.773, nr. 6.161.132, nr. 6.230.192, nr.
6.230.207, nr. 6.240.459, nr. 6.330.593 og
andre patenter, som er udstedt eller
verserende. Visse serviceydelser, som er
leveret under licens fra Open Globe, Inc. for
det amerikanske patent: nr. 6.304.523.
Gracenote og CDDB er registrerede
varemærker tilhørende Gracenote. Gracenotelogoet og logotypen, samt logoet “Powered by
Gracenote” er varemærker tilhørende
Gracenote.

For at få adgang til MP3-afspilleren, skal du
trykke på
eller
og vælge
. Her
har du adgang til:
Alle sange - Indeholder alle de sange, du har
på telefonen.
Min afspilningsliste - Indeholder alle de
afspilningslister, du har oprettet, samt På
Go-listen, Kunstnere, Album, Genrer og
Bland alle sange - Du kan vælge bestemt
musik ud fra ﬂere karakteristika.

41

Multimedie
Afspilning af en sang
1 Tryk blot på
2
3
4
5
6

7

eller , og vælg
.
Vælg Alle sange og derefter den sang, du
vil afspille. Tryk på .
Tryk på
for at holde pause i sangen.
Tryk på
for at springe videre til den
næste sang.
Tryk på
for at springe videre til den
forrige sang.
Vælg Indstillinger, Minimer for at skjule
skærmbilledet med musikafspilleren, så
du kan fortsætte med at bruge din telefon
som normalt, mens musikken spiller.
Vælg Tilbage for at standse musikken og
vende tilbage til menuen Musik.

Brug af indstillingsmuligheder,
mens der afspilles musik

Vær kreativ
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Vælg Indstillinger, og vælg mellem:
Minimer
Naturlig lyd fra
Lyt via Bluetooth
Set as ringtone
Tilfoj tii afspilningsliste
Bedømmelse
Information
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Indstillinger - Skift Equalizer eller
Afspilningstilstand eller Angiv tilfældig
afspilning som til for at blande musikken.
TIP! Hvis du vil ændre lydstyrken, mens
du lytter til musik, skal du bruge tasterne på
siden af telefonen.

Oprettelse af en afspilningsliste
Du kan oprette dine egne afspilningslister
ved at vælge et udvalg af sange i mappen
Alle sange.
1 Tryk på
eller , og vælg
.
2 Vælg Min afspilningsliste.
3 Vælg Ny, indtast navnet på
afspilningslisten, og vælg Gem.
4 Mappen Alle sange vises. Vælg alle de
sange, du vil medtage på afspilningslisten
ved at rulle hen til de ønskede sange og
trykke på ; der vises en markering ved
siden af navnet. Hvis du kommer til at
tilføje en uønsket sang, skal du vælge den
og trykke på
igen for at afmarkere
den.
5 Vælg Indstillinger, Gem for at gemme
afspilningslisten.

Redigering af afspilningsliste

1 Tryk på

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange
eller slette sange fra en afspilningsliste.
Det kan også være, at du vil organisere dine
afspilningslister. Hvis du vil det, kan du
redigere afspilningslisten.
1 Tryk på
eller , og vælg
.
2 Vælg Min afspilningsliste.
3 Rul hen til den afspilningsliste, du vil
redigere, og vælg Vis, og vælg derefter
Indstillinger.
Afspil – Afspil afspilningslisten.
Tilføj – Du kan tilføje eller slette sange
fra afspilningslisten ved at bruge denne
indstilling.
Fjern – Fjern en sang fra afspilningslisten.
Vælg Ja for at bekræfte.
Flyt op/Flyt ned – Flyt sangen op eller
ned på listen for at ændre rækkefølgen,
den afspilles i.
Slet ﬂere – Slet sange fra
afspilningslisten.
Fjern alle – Fjern alle sangene fra
afspilningslisten.
Oplysninger – Få vist oplysningerne om
afspilningslisten.

eller , og vælg
.
2 Vælg Min afspilningsliste.
3 Vælg den afspilningsliste, du vil afspille, og
vælg Vis, og tryk på .
TIP! Du kan downloade nye sange til
din KM500 med programmet Music Sync, der
ligger på CD’en.
Disse sange får en ekstra funktion More Like
This™, der giver dig mulighed for at generere
automatiske afspilningslister med et enkelt tryk,
sammensat af lignenede sange udvalgt ud fra
udgivelsens titel eller kunstner eller musikgenre.
Disse særlige afspilningslister bliver gemt i
Min afspilningsliste i en mappe, der hedder
Flere som denne. Du kan bruge og styre disse
afspilningslister, som du vil.

01
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Afspilning af en afspilningsliste
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Sletning af en afspilningsliste

Vær kreativ

1 Tryk på

eller , og vælg
.
2 Vælg Min afspilningslistey.
3 Rul hen til den afspilningsliste, du vil slette,
og vælg Indstillinger.
4 Vælg Slet, og vælg Ja for at bekræfte.
Bemærk:
DRM (Digital Rights Management)
På grund af DRM (Digital Rights
Management)-systemet, kan nogle af
medieemner, du downloader fra internettet
eller modtager via MMS, have en menu kaldet
“Købsrettighed” menu for at få adgang til
dem. Du kan erhverve dig nøglen til at købe
rettigheden fra webstedet, der ejer
rettighederne til indholdet.
Musik er underlagt copyright iht.
internationale traktater og national
copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt
at indhente tilladelse eller licens til at
reproducere eller kopiere musik. I nogle lande
forbyder loven private mod at kopiere
copyrightbeskyttet materiale. Kontroller, om
lokallovene i dit område tillader brugen af
sådant materiale.
Hvis du trykker på MP3-genvejstasten, når du
afspiller en MP3 i MP3-afspilleren, kan du
bruge BGM-tilstanden. I BGM-tilstand kan
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MP3’er afspiller, mens andre funktioner
bruges. BGM kan stoppes på MP3afspillerskærmen.

Brug af radioen
LG KM500 har en FM-radiofunktion, så du
kan stille ind på dine foretrukne stationer og
lytte til dem, mens du er på farten.
Bemærk: Du skal isætte hovedtelefonerne
for at lytte til radioen. Slut dem til
hovedtelefonbøsningen (det er den samme
bøsning, som du bruger til opladeren).

Søgning efter stationer
Du kan indstille radiostationer på telefonen
ved at søge efter dem enten manuelt eller
automatisk. De gemmes herefter under
speciﬁkke kanalnumre, så du ikke behøver at
søge efter dem igen. Du kan gemme op til 12
kanaler i din telefon.
Sådan indstiller du automatisk stationer:
1 Tryk på
eller , og vælg
.
2 Vælg FM-radio.
3 Vælg Automatisk scanning og derefter
på Ja.

4 Hver gang en station ﬁndes, spørger din

KM500, om du vil gemme det. Vælg Ja,
hvis du vil gemme kanalen, og Nej, hvis
du ikke vil. Alle de stationer, du vælger
at gemme, tildeles automatisk til et
kanalnummer på din telefon.
Sådan indstiller du manuelt stationer:
, og vælg
.

Nulstilling af kanaler
1 Tryk på

eller

Ja for at bekræfte nulstillingen. Hver kanal
vender tilbage til startfrekvensen 87,5
MHz.

Lytte til radio

3 Vælg et kanalnummer, som en station skal

1 Tryk på

gemmes under, og vælg Rediger.
4 For at komme ind på stationen kan
du enten bruge piletasterne til at søge
efter frekvensen, eller du kan indtaste
frekvensen vha. tastaturet.
5 Vælg Gem.

2 Vælg FM-radio.

TIP! For at forbedre radiomodtagelsen
kan du forlænge hovedtelefonledningen, der
fungerer som radioantenne.

.

3 Vælg Indstillinger, Nulstil kanaler. Vælg

1 Tryk på
eller
2 Vælg FM-radio.

Bemærk: Du kan også redigere de stationer,
du har gemt i et kanalnummer, ved at bruge
den samme Rediger-funktion, som du bruger
til at indstille stationer manuelt.

, og vælg

2 Vælg FM-radio.

eller

01
02
03
04
05

, og vælg

.

3 Vælg kanalnummeret på den station, du vil

lytte til.

06
07
08

Diktafon

Bemærk: Du kan lytte til alle de
stemmoptagelser, du har gemt, ved at vælge
Indstillinger, Album.

Vær kreativ

Brug din stemmeoptager til at optage
stemmenotater eller andre lyde.
1 Tryk på
eller , og vælg
.
2 Vælg Stemmeoptager.
for at starte optagelsen.
3 Tryk på
4 Vælg Pause for at sætte optagelsen på
pause.
5 Vælg Stop for at afslutte optagelsen.
6 Vælg Indstillinger, Afspil for at lytte
optagelsen.
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Afsendelse af stemmeoptagelsen
1 Når du er færdig med optagelsen, skal du

vælge Indstillinger.
2 Vælg Send via, og vælg mellem

Multimediemeddelelse, Bluetooth eller
E-mail. Hvis du vælger Meddelelse eller
E-mail, føjes optagelsen til meddelelsen,
og du kan skrive og sende den som
normalt. Hvis du vælger Bluetooth, bliver
du bedt om at aktivere Bluetooth.
TIP! Hvis du har planer om at sende
din optagelse som en meddelelse, skal du
vælge Indstillinger og tilstanden Optagelse,
før du starter optagelsen. Vælg MMS.
Dette vil sikre, at optagelsen passer til en
meddelelse.

Vær kreativ
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Kalender/Værktøjer
Tilføjelse af en begivenhed til
kalenderen
1 På standbyskærmen skal du trykke på

eller ,
, og derefter Kalender.
og vælge
2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden
skal tilføjes. Du kan vælge en dato enten
ved at rulle hen til den vha. piletasterne
eller ved at vælge Indstillinger og manuelt
at indtaste datoen.
Bemærk: Når du allerede har en begivenhed
gemt i kalenderen, er du nødt til at vælge Gå
til dato, efter du har valgt Indstillinger for at
indtaste en dato, som begivenheden skal
angives til.
3 Vælg Indstillinger, og vælg Nyt skema, og

begivenheden 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
hvornår begivenhederne stopper helt.
7 Vælg Gem, hvorefter din begivenhed
gemmes i kalenderen. En triangulær
markør markerer dagene, hvor
begivenheder er gemt.

Redigering af en
kalenderbegivenhed

01
02
03
04
05
06
07
08

1 På standbyskærmen skal du trykke på

og derefter
eller
og vælge
Kalender.
2 Vælg Indstillinger , og vælg Alle
tidsplaner for at se en liste over alle dine
begivenheder. Rul hen til den begivenhed,
du vil redigere, og vælg Indstillinger, Vis,
eller tryk blot på . Du kan også vælge
begivenhedsdagen i kalenderen og vælge
Indstillinger, Vis eller blot trykke på .
3 Vælg Indstillinger, Rediger, eller tryk blot på
, og rul hen til den begivenhedsdetalje,
du vil ændre. Foretag dine ændringer, og
vælg Gem for at gemme den redigerede
begivenhed.

Vær organiseret

indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden
skal begynde. Rul ned vha. piletasterne, og
indtast klokkeslættet for begivenheden.
4 Rul ned, og indtast et Emne for
begivenheden.
5 Rul ned igen, og vælg, om du vil indstille
en Alarm for begivenheden. Rul til venstre
eller højre for at se de tilgængelige
valgmuligheder. Du kan vælge, at alarmen
skal blive udløst, når begivenheden
begynder, eller på et givent tidspunkt, før
begivenheden begynder, for at minde dig
om, at begivenheden er under opsejling.

6 Rul ned igen for at vælge, hvorvidt
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Bemærk: Du kan slette en begivenhed fra
din kalender ved at vælge at få vist
begivenheden og derefter vælge Indstillinger,
Slet.

Deling af en kalenderbegivenhed
1 På standbyskærmen skal du trykke på

eller
og vælge
og derefter
Kalender.
2 Vælg den begivenhed, du vil dele, og vælg
Indstillinger.
3 Vælg Send via, og vælg
mellem Tekstmeddelelse,
Multimediemeddelelse, Bluetooth eller
E-mail.

Tilføjelse af et notat

Tilføjelse af en ny begivenheden til
opgavelisten
1 På standbyskærmen skal du trykke på

eller
og vælge
og derefter
Opgavelisten.
2 Vælg Ny, og skriv Forfaldsdato, Bemærk,
Prioritet og Status for din nye opgaveliste.
(Ved hjælp af Indstillinger kan du vælge
den dato, der henviser til din kalender)
3 Vælg Indstillinger, Gem.
4 Din opgaveliste vises på skærmen, og du
kan få vist, tilføje, slette og gøre ﬂere ting
ved at vælge én fra Indstillinger.

Indstilling af alarm
1 På standbyskærmen skal du trykke på

1 På standbyskærmen skal du trykke på

eller
og vælge
og derefter Notat.
2 Vælg Ny, og skriv dit notat.
3 Vælg Indstillinger, Gem, eller tryk blot på
.
4 Dit notat vises på skærmen, næste gang
du åbner Notat-programmet.
Vær organiseret
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Tip! Du kan redigere et eksisterende
notat.
Vælg den, du vil redigere, vælg Indstillinger,
og vælg Rediger.
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2
3
4

5

eller
og vælge
og derefter
Vækkeur.
Vælg Ny.
Rul ned, og indtast det klokkeslæt, hvor du
vil have alarmen til at lyde.
Vælg, om du vil have alarmen til at lyde
En gang, Dagligt, Man - Fre, Man - Lør
eller Lør - Søn.
Rul ned for at vælge alarmlyden. Vælg
Indstillinger, Lyde for at vælge en ny lyd.

6 Rul ned, og indtast et navn, der skal

Sådan bruger du stopuret

tilknyttes alarmen, eller behold det
foreslåede navn.
7 Vælg Gem.

1 På standbyskærmen skal du trykke på

Bemærk: Du kan indstille op til 5 alarmer.

3

Brug af lommeregneren
1 På standbyskærmen skal du trykke på

2
3

4
5

eller
og vælge
og derefter
Lommeregner.
Tryk på de numeriske taster for at indtaste
tal.
Til simple udregninger skal du vælge den
funktion, du skal bruge (+, –, *, /),
efterfulgt af =.
Til mere komplekse udregninger skal du
vælge Funktion for at vælge en kommando.
Vælg Ryd for at rydde skærmen og starte
en ny udregning.

2

4
5

eller
og vælge
og derefter Stopur.
Vælg Start for at starte timeren.
Vælg Omgang, hvis du vil få vist
omgangstiderne.
Vælg Stop for at stoppe timeren.
Vælg Genoptag for at genstarte stopuret
på det tidspunkt, du stoppede det, eller
vælge Nulstil for at starte tiden igen.

Omregning af en enhed
1 På standbyskærmen skal du trykke på

02
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Vær organiseret

eller
og vælge
og derefter
Engedskonvertering.
2 Vælg, om du vil omregne Valuta, Område,
Længde, Vægt, Temperatur, Hastighed
eller Hastighed.
3 Rul op for at vælge den måleenhed, du vil
indtaste. Rul til venstre og højre for at
vælge enhed. Rul derefter ned, og indtast
enhedsantallet.
4 Rul ned til enhedsomregnerfeltet, og vælg
den måleenhed, du vil omregne til.
Omregning vises automatisk i linjen
nedenfor.

01
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Kalender/Værktøjer
Tilføjelse af en by til dit verdensur
1 På standbyskærmen skal du trykke på

eller
og vælge
og derefter
Verdensur.
2 Vælg Indstillinger, og vælg Skift by.
Vælg derefter en by, du ønsker.
3 Vælg Ny by fra indstillingerne for at tilføje
ﬂere byer på din liste.

Sådan bruger du SIM-tjenesterne
Det afhænger af SIM og nettjenesterne.
Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester
(dvs. SIM Application Toolkit), vil denne
menu være det operatørspeciﬁkke navn på
tjenesten, som er gemt på SIM-kortet.

Vær organiseret
50

LG KM500 | Brugermanual

Internettet
Med browseren lige for enden af ﬁngrene
kan du få de seneste nyheder og den seneste
vejrudsigt samt oplysninger om sport eller
traﬁk, når du har brug for det. Derudover
giver browseren dig mulighed for at hente
den nyeste musik, de nyeste ringetoner,
baggrunde og spil.

Adgang til internettet
1 På standbyskærmen skal du trykke på

eller

, vælge

og vælge OK.

2 Hvis du vil have adgang til browserens

hjemmeside direkte, skal du vælge Hjem.
Du kan også vælge Gå til URL og indtaste
den ønskede URL-adresse.
Bemærk: En ekstra betaling vil blive
opkrævet ved tilslutning til denne tjeneste og
hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne
hos din netværksudbyder.

Tilføjelse og åbning af bogmærker
Hvis du vil have nem og hurtig adgang til
dine foretrukne websteder, kan du tilføje
bogmærker og gemme websider.
1 På standbyskærmen skal du trykke på
eller , vælge
og vælge OK.
2 Vælg Bogmærker. En liste over dine
bogmærker vises på skærmen.
3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal
du vælge Indstillinger og vælge Nyt
bogmærke. Indtast et navn på bogmærket
efterfulgt af URL-adressen.
4 Vælg Gem. Bogmærket vises nu på listen
over bogmærker.
5 Hvis du vil åbne bogmærket, skal du bare
rulle til det ønskede bogmærke og vælge
Indstillinger, Tilslut eller blot trykke på .
Du bliver tilsluttet til den afmærkede side.
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Internettet
Gemning af en side

Visning af din browseroversigt

1 Åbn den ønskede webside som beskrevet

1 På standbyskærmen skal du trykke på

ovenfor.
2 Vælg Indstillinger, og rul hen til Gem, vælg
Denne side.
3 Vælg OK.
TIP! Denne menu giver dig også
mulighed for at redigere titler på gemte sider,
beskytte eller fjerne beskyttelse af skærmnotat
og slette gemte sider.

, vælge

og vælge OK.

3 En liste over titler på de websider, du har

åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en
af disse sider, skal du rulle hen til den
ønskede side og vælge Indstillinger, Tilslut
eller blot trykke på .

Ændring af webbrowserens
indstillinger

Åbning af en gemt side

1 På standbyskærmen skal du trykke på

1 På standbyskærmen skal du trykke på

eller , vælge
og vælge OK. Vælg
Indstillinger.
2 Du kan vælge den måde, din mobiltelefon
håndterer, viser og bruger oplysninger, når
du surfer på internettet. Du kan ændre
indstillinger under Netværksproﬁl,
SkÆrm format, Cache, Cookies,
Sikkerhedscertiﬁkater, vis billede,
JavaScript og Hukommelse i brug.
3 Når du har ændret indstillingerne, skal du
vælge OK.

eller , vælge
og vælge OK.
2 Vælg Gemte sider.
3 Vælg den ønskede side, og vælg
Indstillinger, Tilslut, eller tryk blot på

Internettet
52

eller

2 Vælg Historik, og vælg OK.
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.

Indstillinger
I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne,
så KM500 passer til dig.
Bemærk: Du kan få ﬂere oplysninger om
opkaldsindstillinger på side 22.

Meddelelsesomfang, Tastaturtoner,
Tastaturvolumen, Diastoner,
Lydeffektlydstyrke og Sluk/tænd for
lydstyrken.

01
02

Tilpasning af proﬁler

Ændring af skærmindstillinger

03

Du kan hurtigt ændre din proﬁl på
standbyskærmbilledet. Vælg blot
og
derefter den proﬁl, du vil aktivere. Vælg
mellem:
Generelt
Lydløs
Kun vibration
Udendørs
Høretelefoner
Med menuen Indstillinger kan du tilpasse hver
proﬁlindstilling.

1 Tryk på

04

1 Tryk på

eller

, og vælg

.

2 Vælg den proﬁlindstilling, du vil redigere,

og vælg Personliggør.
3 Med hensyn til proﬁlerne Lydlos og Kun
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Indstillinger

vibration kan du tilpasse vibrationerne.
Du kan ændre alle de andre proﬁlers lyde
og alarmindstillinger, der er tilgængelige på
listen, inklusive din Signaltype ved
ringning, Ringetoner og Ringevolumen,
Meddelelsesalarmtype og
Meddelelsestoner,

eller , og vælg
.
2 Vælg Skærm , og vælg mellem:
Baggrund - Vælg et baggrundsbillede, der
skal vises på skærmen.
Timer til baggrundslys - Vælg, hvor
længe baggrundslyset skal være tændt.
Lysstyrke - Juster skærmens lysstyrke.
Genvej til startskærm - Du kan ændre
dine genveje til standbyskærmbilledet.
Tema - Hurtig ændring af hele skærmens
udseende.
Menuopsætning - Du kan ændre
menuvisningen fra Rutenetvisning til
Listevisning eller omvendt.
Opkaldsformat - Juster typograﬁen, når
du indtaster et telefonnummer.
Standbytekst - Vælg at tilføje en
meddelelse til dit standbyskærmbillede.
Netværksnavn - Vælg at få vist eller
skjule netværksnavnet.
Bemærk: Jo længere tid baggrundslyset er
tændt, desto højere er strømforbruget, og det
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Indstillinger
kan være nødvendigt at oplade telefonen
hyppigere.

Ændring af telefonindstillinger

Indstillinger
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Nyd friheden ved at tilpasse KM500, så den
fungerer på den måde, der passer bedst til
dig.
Tryk på
eller
, og vælg
. Vælg fra
listen nedenfor:
Dato og tid - Juster indstillingerne for
dato og tid, eller vælg at opdatere tiden
automatisk, når du rejser.
Sprog - Skift skærmsproget på din
KM500.
Skærm - Skift dine skærmindstillinger.
Forbindelser - Se Ændring af
forbindelsesindstillinger for at få yderligere
oplysninger.
Opkald - Se Opkaldsindstillinger på side
22 for at få yderligere oplysninger.
Sikkerhed - Se Ændring af
sikkerhedsindstillinger på side 57 for at få
yderligere oplysninger.
Flytilstand - Slå ﬂytilstanden Til eller Fra.
Du vil ikke kunne foretage opkald, oprette
forbindelse til internettet, sende
meddelelser eller bruge Bluetooth, når
Flytilstand er slået til.
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Strømbesparende - Vælg at indstille
strømsparerindstillingen på Altid til, tændt
for Kun nat eller Fra.
Nulstil - Nulstiller alle indstillingerne til
fabriksdeﬁnitionerne.
Hukommelsesstatus - Se Brug af
hukommelsesstyring på side 58 for at få
ﬂere oplysninger

Ændring af forbindelsesindstillinger
Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet
af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af
din nye telefon med det samme. Hvis du vil
ændre nogle af indstillingerne, skal du bruge
denne menu.
eller , og vælg
. Vælg
Tryk på
Tilkobling. Dine valgmuligheder er:
Bluetooth - Indstil din KM500 til brug af
Bluetooth. Du kan tilpasse din synlighed for
andre enheder eller gennemsøge enheder, du
er parret med.
Net - KM500 opretter automatisk forbindelse
til dit foretrukne netværk.
Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du
bruge denne menu.
Du kan også tilføje nye adgangspunkter ved
hjælp af denne menu.

USB-forbindelsestilstand - Vælg
Datatjeneste, og synkroniser din KM500
vha. programmet LG PC Suite til at kopiere
ﬁler fra din telefon. Hvis du har isat et
hukommelseskort, skal du vælge
Lagerenhed for at brug din telefon på
samme måde som et USB-stik. Opret
forbindelse til computeren, og træk og slip
ﬁler til den ﬂytbare KM500-enhedsmappe. Se
side 39 for yderligere oplysninger.

Afsendelse og modtagelse af ﬁler
ved hjælp af Bluetooth
Bluetooth er en god måde at sende og
modtage ﬁler på, da der ikke skal bruges
ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette
forbindelse. Du kan også tilslutte et
Bluetooth-headset til at foretage og modtage
opkald.
Før du kan begynde at dele ﬁler med
Bluetooth, skal du parre din enhed med en
anden Bluetooth-enhed. Du kan få
oplysninger om parring af enheder på
Parring med en anden Bluetooth-enhed.
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Tip! Hold øje med statuslinjen for at sikre dig,
at filen bliver sendt.

Indstillinger

Sådan tænder du Bluetooth:
1 Tryk på
eller , og vælg
. Vælg
Tilkobling og derefter Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth til/fra, og vælg Til.
3 Vælg Fra for at slå Bluetooth fra.

Sådan sender du en ﬁl:
1 Åbn den ﬁl, du vil sende. Dette vil typisk
være et foto, en video eller musikﬁl.
2 Vælg Indstillinger, og vælg Send via og
derefter Bluetooth.
3 Vælg Ja for at aktivere Bluetooth, hvis den
ikke allerede er aktiveret.
4 KM500 søger automatisk efter andre
Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden
for rækkevidde.
5 Vælg den enhed, du vil sende ﬁlen til, og
vælg Send.
6 Filen sendes.
Sådan modtager du en ﬁl:
1 Hvis du vil modtage ﬁler, skal Bluetooth
både være slået Til og Synlig. Se
Ændring af Bluetooth-indstillinger
nedenfor for at få ﬂere oplysninger.
2 I en meddelelse bliver du bedt om at
acceptere ﬁlen fra afsenderen. Vælg Ja for
at modtage ﬁlen.
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Indstillinger
Ændring af Bluetooth-indstillinger:

4 Vælg enheden, der skal parres med, og

1 Tryk på

vælg Par, og indtast adgangskoden. Tryk
derefter på OK.
5 Telefonen opretter derefter forbindelse til
den anden enhed, hvor du skal indtaste
den samme adgangskode.
6 Den adgangskodebeskyttede Bluetoothforbindelse er nu klar.

eller , og vælg
. Vælg
Forbindelse og derefter Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth-indstillinger. Du kan
foretage ændringer i:
Synlighed - Vælg, om du vil Vis eller
Skjul din enhed for andre.
Mit navn - Indtast et navn til din KM500.
Min adresse - Rediger din Bluetoothadresse.

Parring med en anden Bluetoothenhed

Indstillinger
56

Ved at parre KM500 og en anden enhed kan
du konﬁgurere en forbindelse, der er beskyttet
med en adgangskode. Det betyder, at
parringen er sikrere.
1 Kontrollér, at Bluetooth er slået Til og
Synlig. Du kan ændre din synlighed i
menuen Bluetooth-indstillinger ved at
vælge Min synlighed og derefter Vis.
2 Vælg Enhedsliste fra Bluetooth-menuen,
og vælg Ny.
3 KM500 søger efter enheder.
Når søgningen er gennemført, vises Par og
Opdater på skærmen.
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Brug af et Bluetooth-headset
1 Kontroller, at Bluetooth er slået Til og

Synlig.
2 Følg instruktionerne, der fulgte med

headsettet, for at få headsettet i
parringstilstand, så du kan parre
enhederne.
3 Vælg Ja for at Tilslutte nu. KM500 skifter
automatisk til proﬁlen Headset.

Ændring af sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre dine sikkerhedsindstillinger for
at beholde din KM500 og de vigtige
oplysninger, den holder beskyttet.
Tryk på
eller , og vælg
. Vælg
Sikkerhed, og vælg derefter fra listen
nedenfor:
Bed om PIN-kode - Vælg en PIN-kode, du
bliver bedt om at indtaste, når du tænder
din telefon.
Telefonlås - Vælg en sikkerhedskode, din
telefon låses med, Når du tænder for
strømmen, Når SIM udskiftes eller Straks.
Automatisk tastaturlås - Vælg en grænse
for automatisk låsning af nøglen.
Skift koder - Skift din Sikkerhedskode,
PIN1-kode eller PIN2-kode.
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Tilbehør
Dette tilbehør fulgte med din KM500.

Oplader

Datakabel og cd
Tilslut og synkroniser
KM500 og pc’en.

Batteri

Brugermanual
Få mere at vide om
KM500.

Noget af indholdet i denne manual
kan afvige fra din telefon, afhængigt af
telefonens software eller din udbyder.

Stereoheadset

KM500 Brugermanual

Ekstern
hukommelse

Tilbehør
58

LG KM500 | Brugermanual

Netværkstjeneste

Tekniske data

Den trådløse telefon, der omtales i denne
vejledning, er godkendt til brug på GSM 900og DCS 1800-netværk.
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.

Generelt
Produktnavn: KM500
System : GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Arbejdstemperaturer
Maks.: +55°C (aﬂadning), +45°C (opladning)
Min.: -10°C
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Tilbehør
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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.

ADVARSEL
• Sluk for telefonen på steder, hvor det

ADVARSEL
• Mobiltelefoner skal altid være slukkede i

ﬂy.

•

• Undlad at holde telefonen i hånden under

kørsel.
• Brug ikke telefonen i nærheden af

•
•

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
62

•

•

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.
Oplad ikke håndsættet i nærheden af
brændbart materiale, da håndsættet kan
blive varmt, så der går ild i materialet, og
ilden risikerer at sprede sig yderligere.
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•
•

•

•

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 må du aldrig
udelukkende være afhængig af telefonen 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.

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler

telefonmodel testet af DASY4 under brug
ved øret er 0,594 W/kg (10 g) og er 0,799
W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
• Oplysninger om SAR-data til lande/
områder, hvor man har antaget en SARgrænse, anbefalet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), der er
0,631 W/kg i gennemsnit over et (1) g væv.

Pleje og vedligeholdelse af
produktet
ADVARSEL!
Brug kun de batterier, opladere og det
tilbehør, der er godkendt til brug med denne
særlige telefonmodel. Brug af andre typer
kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser
eller garantier gældende for telefonen og kan
være farlig.
• Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en
kvaliﬁceret servicetekniker, når der er brug
for reparation.
• Hold enheden væk fra elektriske apparater,
som f.eks. tv’er, radioer og pc’er.
• Hold enheden væk fra varmekilder, som
f.eks. radiatorer eller ovne.
• Tab ikke enheden.
• Enheden må ikke udsættes for mekaniske
vibrationer eller stød.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Oplysninger om udsættelse for radiobølger
og SAR (Speciﬁc Absorption Rate - speciﬁk
absorptionshastighed).
Denne mobiltelefon model KM500 er designet
til at overholde gældende sikkerhedskrav
for udsættelse af radiobølger. Dette krav er
baseret på videnskabelige retningslinjer,
der indeholder sikkerhedsmargener, som
er udformet med henblik på at sørge for
sikkerhed for alle uanset alder og helbred.
• Retningslinjerne for udsættelse af
radiobølger benytter måleenheden SAR
(Speciﬁc Absorption Rate - speciﬁk
absorptionshastighed). SAR-test udføres
ved hjælp af en standardiseret metode,
mens telefonen sender på det højeste
certiﬁcerede effektniveau på alle anvendte
frekvensbånd.
• Mens der kan være forskelle på
SAR-niveauerne for forskellige LGtelefonmodeller, er de alle udviklet til at
opfylde de relevante retningslinjer for
udsættelse af radiobølger.
• ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection) anbefaler en
SAR-grænse på 2 W/kg i gennemsnit over ti
(10) g væv.

• Den højeste SAR-værdi for denne
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Telefonens belægning kan blive beskadiget,

•

•
•

•
•
•

hvis den pakkes ind i indpakningspapir
eller lignende.
Brug en tør klud til at rengøre enheden.
(Brug ikke opløsningsmidler som f.eks.
benzen, fortynder eller alkohol.)
Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller
meget støv.
Opbevar ikke telefonen ved siden af
kreditkort eller billetter, da de kan påvirke
oplysningerne på magnetstriben.
Tryk ikke på skærmen med en skarp
genstand, da det kan beskadige telefonen.
Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner,
med forsigtighed. Rør ikke antennen uden
grund.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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Effektiv betjening af telefonen
Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan opleve interferens,
hvilket kan påvirke ydeevnen.
• Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af

medicinsk udstyr uden først at bede om
lov. Undgå at anbringe telefonen oven på
pacemakere, dvs. i brystlommen.
• Visse høreapparater kan blive forstyrret af
mobiltelefoner.
• 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.
• Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under

bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
• Brug et håndfrit sæt, hvis det er

tilgængeligt.
• Kør ind til siden, og parker bilen, før du

foretager eller besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
• Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse
elektroniske systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
LG KM500 | Brugermanual

• Hvis din bil er udstyret med en airbag, må

der ikke være bærbart trådløst udstyr i
vejen for den. Den kan fejle eller
forårsage alvorlig skade, hvis den ikke
kan fungere korrekt.

Sprængningsområde
Brug ikke telefonen ved sprængningsområder.
Overhold restriktioner, og følg eventuelle love
eller regler.

Områder med brand- og
eksplosionsfare
• Anvend ikke telefonen, når du tanker

Trådløse enheder kan forårsage interferens
i ﬂy.
• Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om
bord i et ﬂy.
• Anvend ikke telefonen i ﬂyet uden tilladelse
fra kabinepersonalet.

Børn
Opbevar telefonen på 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 må du aldrig
udelukkende være afhængig af telefonen
til nødopkald. Forhør dig hos den lokale
udbyder.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

brændstof. Anvend ikke enheden i
nærheden af brændstof eller kemikalier.
• Transporter og opbevar ikke letantændelige
gasarter, væsker og eksplosive materialer
i bilens handskerum, der indeholder
mobiltelefonen og tilbehør.

I ﬂy
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Oplysninger om og pleje af batteriet
• Du behøver ikke at aﬂade batteriet helt, før

•

•
•
•

•

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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•

•

•

du genoplader. Til forskel fra andre
batterisystemer er der ikke nogen
hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.
Brug kun LG-batterier og -opladere.
LG-opladere er udviklet til at forlænge
batteriets levetid.
Du må ikke skille batteripakken ad eller
kortslutte den.
Hold batteripakkens metalkontakter rene.
Udskift batteriet, når det ikke længere har
en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan
genoplades hundredvis af gange, inden det
skal udskiftes.
Genoplad batteriet, hvis det ikke er
blevet brugt i lang tid, for at forlænge
brugbarheden.
Udsæt ikke batteriopladeren for direkte
sollys, og brug den ikke i omgivelser med
høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde
omgivelser, da det kan forringe batteriets
ydeevne.
Der kan opstå eksplosionsfare, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type.
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• Bortskaffelse af brugte batterier skal

ske iht. producentens vejledning.
Genbrug batteriet, når det er muligt.
Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
• Bortskaffelse af brugte batterier skal ske
iht. producentens vejledning.

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 KM500

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og
kompakte mobiltelefonen KM500, 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 Hvis 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.

Betingelser for bruk av Gracenote®
Versjon 20061005
Dette programmet inneholder programvare fra Gracenote, Inc., 2000 Powell Street, Suite.
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spor og tittel (“Gracenote-data”) fra tilkoblede servere (“Gracenote-servere”) og utføre andre
funksjoner. Gracenote gir deg rett til å bruke Gracenote-data bare ved hjelp av de medfølgende
sluttbrukerfunksjonene i denne programvaren og utelukkende til personlig bruk og ikkekommersielle formål.
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slike Gracenote-data til personlig bruk. DU AKSEPTERER AT DU IKKE KAN BRUKE ELLER
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GRACENOTE-PROGRAMVAREN OG HVERT ENKELT ELEMENT I GRACENOTE-DATAENE
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GRACENOTE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å SLETTE DATA FRA GRACENOTESERVERNE ELLER ENDRE DATAKATEGORIER AV ÅRSAKER SOM GRACENOTE ANSER SOM
TILSTREKKELIGE. DET GIS INGEN GARANTI OM AT GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER
GRACENOTE-SERVERNE ER UTEN FEIL ELLER AT GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER
GRACENOTE-SERVERNE FUNGERER UTEN AVBRUDD. GRACENOTE ER IKKE FORPLIKTET TIL Å
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Bli kjent med telefonen

Avslutt- / Av/Påtasten
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-tasten
Sletter ett tegn for hvert
trykk. Bruk denne tasten
for å gå tilbake til forrige
skjerm.
Hovedskjerm

Anropstasten
Brukes til å ringe opp et
telefonnummer og svare
på innkommende anrop.
Utløserknapp

Oppsett
10
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Kontakt for
headset

01
02
03
Batterideksel

Kameralinse
Blits

04
05
06
07
08

Spor for minnekort

SIM-kort
Batteri
Oppsett
11

Sette inn SIM-kortet og batteriet

1 Ta av batteridekselet
Trykk på og hold nede knappen for utløsing
av batteriet øverst på telefonen, og dra av
batteridekselet.

2 Ta ut batteriet
Løsne den øverste 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
Sett inn den nederste delen av
batteridekselet i kanten av batterirommet,
og skyv det til dekselet klikker på plass.

12
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01
02
03
04
05
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.

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

06
07
08

6 Lade opp telefonen
Skyv tilbake dekselet over laderkontakten
på siden av KM500-telefonen. Koble til
laderen, og koble laderen til et strømuttak.
KM500 må lades opp til det vises en
melding på skjermen om at telefonen er
ferdig ladet.

Oppsett
13

Minnekort
Sette inn et minnekort

Overføre kontakter

Med et minnekort kan du utvide telefonens
lagringskapasitet. KM500 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.

Slik overfører du kontaktene fra SIM-kortet
til telefonen:
1 Trykk på
eller på , og velg
fra
standby-skjermen.
2 Velg Kopier alle.
3 Velg Telefon til SIM og deretter Behold
original eller Slett original.
4 Velg OK for å bekrefte.

3 Sett batteridekselet på plass slik det

forklares ovenfor.

Oppsett
14
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Menyoversikt
SPILL OG PROG.

ANROPSHISTORIKK

LOMMEKALENDER

MULTIMEDIA

01

1 Spill
2 Programmer
3 Nettverksproﬁl

1 Alle anrop
2 Ubesvarte
anrop
3 Sendte anrop
4 Mottatte anrop
5 Samtalevarighet
6 Vis
samtalekostnad
7 Datainformasjon

1 Kalender
2 Notat
3 Oppgaver

1
2
3
4

02

Kamera
Videokamera
FM-radio
Taleopptaker

03
04
05
06

MELDINGSTJENESTER

MINE TING

PROFILER

KONTAKTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1
2
3
4
5

Bilder
Lyder
Videoer
Annet
Spill og
programmer
6 Eksternt
minne

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

NETTLESER

MP3-SPILLER

1
2
3
4

1 Spilles nå
2 Alle sanger
3 Mine
spillelister
4 Artister
5 Album
6 Sjangere
7 Tilfeldig
rekkefølge på
alle sanger

Ny melding
Innboks
E-postboks
Bluetooth-boks
Utkast
Utboks
Sendt
Lytt til talepost
Infomeldinger
Maler
Innstillinger

VERKTØY
1
2
3
4
5
6
7

Klokkealarm
Kalkulator
Drikskalkulator
Stoppeklokke
Enhetskonvertering
Verdensklokke
SIM-tjenester

Søk
Ny kontakt
Hurtigvalg
Grupper
Kopier alle
Slett alle
Innstillinger
Informasjon

07
08

INNSTILLINGER
1 Dato og
klokkeslett
2 Språk
3 Skjerm
4 Tilkobling
5 Anrop
6 Sikkerhet
7 Flight Mode
8 Strømsparing
9 Tilbakestill
0 Minnestatus

Oppsett

5
6
7
8

Hjem
Yahoo
Bokmerker
Gå til
Internettadresse
Historikk
Lagrede sider
Innstillinger
Informasjon

Generelt
Lydløs
Bare vibrer
Utendørs
Telefon
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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

Beskrivelse
Signalstyrke for nettverk (antall
søyler vil variere)
Ingen nettverkssignaler
Gjenværende batterikapasitet
Tomt batteri
Ny tekstmelding
Ny talemelding
Meldingsinnboksen er full

Standby-skjermen
16

Ny tekst- + talemelding
Alarm er angitt
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Ikon

Beskrivelse
Proﬁl for vibrerende varsling
i bruk
Generelt-proﬁl i bruk
Utendørs-proﬁl i bruk
Lydløs-proﬁl i bruk
Headset-proﬁl i bruk
Anrop viderekobles
GPRS tilgjengelig
EDGE tilgjengelig
Roaming
Flight Mode er valgt
Bluetooth

01
02
03
04
05
06
07
08

Standby-skjermen
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Anrop
Foreta et anrop eller et videoanrop

Svare på og avvise et anrop

1 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet.

Når telefonen ringer, trykker du på
for å
svare på anropet.
Mens telefonen ringer, trykker du på
for å dempe ringingen. Dette er praktisk hvis
du har glemt å endre proﬁlen til Lydløs i
et møte.
Trykk på
for å avvise det innkommende
anropet.

Trykk på C for å slette et tall.
2 Trykk på
for å starte anropet.
3 Trykk på
for å avslutte anropet.
TIPS Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede 0.

Foreta et anrop fra kontaktene
1 Trykk på

for å åpne adresseboken.
2 Skriv inn første bokstav for kontakten du vil
ringe, ved hjelp av tastaturet. Trykk på 6 tre
ganger for kontoret.
3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene og
deres ulike numre, kan du bruke
og
.
4 Trykk på
for å starte anropet.

Grunnleggende
18
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TIPS Du kan endre innstillingene på
telefonen for å svare på anropene på ulike
eller på
, og velg
måter. Trykk på
og Anrop.
Velg Svarmodus, og velg blant Åpent deksel,
Trykk pa hvilken som helst tast eller Bare
svar-knapp.

Alternativer under anrop
01
02
Alternativer – Velg fra en liste med ﬂere
alternativer under anrop, inkludert Kontakter
og Meldinger, slik at du kan kontrollere
meldinger og legge til kontakter under et
anrop.

Justere ringevolumet
Hvis du vil justere ringevolumet under et
anrop, trykker du på volumtastene på høyre
side av telefonen.

03
04
05
06
07
08

Grunnleggende
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Anrop
Hurtigvalg

Vise anropsloggene

Du kan tildele et hurtigvalgsnummer til en
kontakt du ringer ofte.
1 Trykk på
eller på , og velg
ved
hjelp av
og
.
2 Velg Hurtigvalg.
3 Taleposten er allerede angitt som hurtigvalg
1. Du kan ikke endre dette. Velg et annet
,
nummer ved hjelp av
og ved å
trykke på
for å velge Tildel, eller ved
å trykke på tastenummeret.
4 Adresseboken åpnes. Velg kontakten du vil
tildele det nummeret ved hjelp av tastene
og
, og velg deretter OK.

Trykk på
eller på , og velg
for
å vise:
Alle anrop – Vis hele listen over alle
oppringte numre, mottatte og tapte anrop.
Ubesvarte anrop – Vis listen over eventuelle
anrop du har tapt.
Sendte anrop – Vis listen over alle numrene
du har ringt.
Mottatte anrop – Vis listen over alle
numrene som har ringt deg.
Samtalevarighet – Vis detaljer over hvor
lang tid du har brukt på anropene.
Vis samtalekostnad – Vis kostnadene i
forbindelse med oppringte numre (denne
tjenesten er nettverksavhengig, enkelte
operatører støtter ikke dette) og varigheten på
alle anropene, mottatte anrop og oppringte
numre.
Datainformasjon – Vis hvor mye data du
har mottatt og sendt, i kilobyte.

Hvis du vil ringe et hurtigvalgsnummer,
trykker du på og holder nede det tildelte
nummeret til kontakten vises på skjermen.
Anropet startes automatisk. Du trenger ikke å
trykke på
.

Grunnleggende

TIPS Velg Alternativer og Slett fra en
samtalelogg for å slette valgte eller alle de
innspilte elementene.

20

TIPS Ved hjelp av
,
kan
du utheve alle enkeltanrop for å vise dato
og klokkeslett for anropet. Hvis du vil vise
samtalevarighet, velger du Alternativer og Vis.
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Bruke viderekobling av anrop

Bruke anropssperring

1 Trykk på

1 Trykk på

2
3

4
5

eller på , velg
og
deretter Anrop.
Velg Viderekobling av anrop.
Velg om du vil viderekoble alle anrop, når
linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller
når du ikke kan nås.
Velg om du vil viderekoble til talepost, et
annet nummer eller favorittnummeret.
Angi viderekoblingsnummeret,
eller velg Søk for å søke etter
viderekoblingsnummeret.

Merk: Det påløper kostnader
for viderekoblingsanrop. Kontakt
nettverksoperatøren hvis du vil ha mer
informasjon.
TIPS Hvis du vil slå av all viderekobling
av anrop, velger du Avbryt alle fra menyen
Viderekobling av anrop.

eller på , velg
og
deretter Anrop.
2 Velg Anropssperring.
3 Velg ett av eller alle følgende sju
alternativer:
Alle utgående
Utgående internasjonal
Utgående internasjonal ved roaming
Alle innkommende
Innkommende utenlands
Avbryt alle sperrer
Endre passord
4 Velg Aktiver, og angi passordet
for anropssperring. Kontroller med
nettverksoperatøren for denne tjenesten.

01
02
03
04
05
06
07
08

TIPS Velg Fast nummer fra Ringemenyen for å slå på og sette sammen en liste
over numre som kan ringes fra telefonen. Du
trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er
bare numre som er med på listen over faste
numre, det kan ringes til fra telefonen.

Grunnleggende
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Anrop
Endre anropsinnstillingene
1 Trykk på

eller på , velg
og
deretter Anrop.
2 Herfra kan du justere innstillingene for:

Grunnleggende
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Call divert – Med viderekobling kan du
viderekoble innkommende samtaler, fakser
eller data til et annet nummer.
Call barring – Samtalesperretjenesten
forhindrer at telefonen foretar eller mottar
en bestemt kategori samtaler.
Svarmodus – Velg om du vil svare på
anropet ved hjelp av sendetasten, en
hvilken som helst tast, eller ved å skyve
opp håndsettet.
Send mitt nummer – Velg om nummeret
ditt skal vises når du ringer noen.
Samtale venter – Bli varslet når du har
en samtale som venter.
Minuttvarsel – Velg På for å høre en tone
hvert minutt under et anrop.
Automatisk tilbakeringing – Velg På
eller Av.
Lukket brukergruppe – Standard/På/ Av
Send DTMF-toner – Velg På eller Av.
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Kontakter
Kontaktalternativer

1 Trykk på

Det er mye du kan gjøre når du viser en
kontakt. Slik får du tilgang til og bruker
Alternativer-menyen:
1 Åpne kontakten du vil bruke. Se Søke
etter en kontakt ovenfor.
2 Trykk på
for å åpne listen over
alternativer.
Herfra kan du bruke følgende:
Vis – Bla gjennom detaljene du har om
denne kontakten.
Rediger – Endre kontaktens detaljer.
Ny melding – Send en melding til
kontakten. Hvis kontakten har en epostadresse, må du velge om du vil sende
en tekstmelding eller en MMS. Se side
29 hvis du vil vite mer om hvordan du
sender meldinger.
Send gjennom – Send kontaktens
detaljer til en annen person som et
visittkort. Velg å sende som en
tekstmelding, MMS, via Bluetooth.
Slett – Slett kontakten. Velg OK, eller trykk
på
hvis du er sikker.
Ny kontakt – Legg til en ny kontakt.
Kopier till SIM/ telefon – Du kan også
velge å kopiere kontaktene fra SIM-kortet
til håndsettet eller fra håndsettet til SIMkortet.

eller på , velg
og
deretter Anrop.
Eller ved hjelp av en litt enklere metode …
1 Trykk på
.
2 Angi første bokstav for kontakten du vil
ringe. Trykk på 6 tre ganger for kontoret.
3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene og
deres ulike numre, kan du bruke
og
.

Legge til en ny kontakt
1 Trykk på

eller på , velg
, og
velg Ny kontakt.
2 Velg om du vil lagre den nye kontakten på
telefonen eller på SIM-kortet.
3 Angi all informasjonen du har, og velg
Lagre.
Eller ved hjelp av en litt enklere metode …
1 Angi nummeret du vil lagre, og velg
Alternativer og Lagre nummer eller Legg til
i eksisterende kontakt.
2 Angi den relevante informasjonen som
over, og velg Lagre.
Merk: Når du skal lagre e-postadressen til
en kontakt, trykker du på
for å angi et
symbol, og bla med
og
til du ser @.
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Grunnleggende

Søke etter en kontakt
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Kontakter
Slett ﬂere – Merk ﬂere kontakter du vil
slette.
Kopier til SIM/telefon – Velg å ﬂytte til
eller kopiere til SIM-kortet eller telefonen
(avhengig av hvor du opprinnelig lagret
kontakten).

Legge til en kontakt i en gruppe
Du kan samle kontaktene i grupper og for
eksempel skille mellom arbeidskollegaer og
familie. Det er mange grupper som allerede
er opprettet på telefonen, blant annet venner,
kollega og VIP.
1 Trykk på
eller på , velg
og
deretter Grupper.
2 Bla frem til gruppen du vil legge til en
kontakt i, og velg Alternativer og Legg til
medlem.
3 Kontaktene åpnes. Bla frem til eventuelle
kontakter du vil legge til i gruppen, og velg
Alternativer og Merk alle (eller bare trykk
på
og deretter på Ferdig).

Grunnleggende
24

TIPS Du kan tildele en ringetone eller et
ikon til en gruppe. Velg gruppen du vil tildele
ringetonen eller ikonet til, og velg Alternativer.
Velg deretter elementet du vil ha.
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Gi nytt navn til en gruppe
Du kan gi nytt navn til alle gruppene, slik at
de passer til din livsstil.
1 Trykk på
eller på , velg
og
deretter Grupper.
2 Uthev den du vil gi nytt navn til.
3 Velg Alternativer, velg Gi nytt navn, og
angi det nye gruppenavnet.
4 Velg Lagre.

Merk: Du kan bare tildele en kontakt til en
gruppe eller legge til et bilde i en kontakt
som er lagret i telefonens minne (ikke på
SIM-kortet).

Legge til et bilde i en kontakt

Slette alle kontaktene

Du kan endre utseendet til kontaktene i
adresseboken for å inkludere et bilde.
1 Trykk på
eller på , velg
, og velg
Innstillinger.
2 Velg Visningsalternativ, og velg Med
bilde.
3 Gå deretter tilbake til adresseboken, og
velg kontakten du vil legge til et bilde i.
4 Velg Alternativer, og velg Rediger.
5 Bla nedover til bildedelen.
Velg Alternativer, og velg Nytt bilde.
Kamerasøkeren på kameraet åpnes, slik at
du kan ta et bilde av kontakten.

1 Trykk på

Kopiere kontaktene til SIM-kortet

Vise informasjon
1 Trykk på

eller på
velg Informasjon.

01
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, velg

, og

Herfra kan du vise ditt eget nummer og
visittkort.
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TIPS Hvis du ikke har opprettet et visittkort
ennå, får du et alternativ om å opprette et
på Visittkort-skjermen. Velg Ny, og angi opplysningene slik du ville ha gjort for andre kontakter.
Velg Lagre.

Grunnleggende

Du kan også velge å kopiere kontaktene fra
SIM-kortet til håndsettet eller fra håndsettet
til SIM-kortet.
1 Trykk på
eller på , velg
, og
velg Kopier alle.
2 Velg å kopiere kontaktene fra SIM til
telefon eller Telefon til SIM.
3 Velg om du vil beholde de opprinnelige
oppføringene eller slette dem.

eller på , velg
, og
velg Slett kontakter.
2 Velg å slette kontaktene fra SIM eller
Telefon.
3 Velg OK hvis du er sikker.
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Meldinger
Meldinger

7 Angi telefonnummeret, eller velg

KM500 kombinerer tekstmeldinger, MMSmeldinger og Bluetooth-meldinger på én
intuitiv meny som er enkel å bruke. Bare trykk
på
eller på , og velg
.

Alternativer og Kontakter for å åpne
kontaktlisten.
Du kan legge til ﬂere kontakter.
8 Velg Alternativer og Send, eller bare trykk
på .

Sende en melding

Grunnleggende
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Den raske måten å begynne å sende
tekstmeldinger på er å trykke på
og gå
direkte til trinn 4 nedenfor. Ellers:
1 Trykk på
eller på , velg
og
deretter Ny melding.
2 Velg om du vil sende en Tekst- eller
MMS-melding. (Hvis du vil sende noe ved
hjelp av Bluetooth, kan du se side 55).
3 En ny melding åpnes.
4 Skriv inn meldingen ved hjelp av T9ordlisten eller Abc manuelt.
Se Skrive inn tekst nedenfor for å
se hvordan du bytter mellom de ulike
tekstskrivingsmodusene.
5 Velg Alternativer og Sett inn for å legge til
et bilde, en video, lyd, tekstmal, kontakt, et
visittkort eller et symbol.
6 Velg Alternativer og Send til, eller bare
trykk på .

LG KM500 | Brukerhåndbok

Skrive inn tekst
Det er to måter å skrive inn tekst på:
T9-ordlisten og Abc manuelt.
Hvis du vil slå på T9-ordlisten, begynner du
på en ny melding, velger Alternativer, velger
T9-språk og T9 på. Når T9 er på, kan du
bytte mellom T9-ordlisten, Abc manuell og tall
ved å trykke på
.
T9-ordliste
T9-modusen bruker en innebygd ordliste
til å gjenkjenne ord du skriver på bakgrunn
av tastesekvensene du trykker. Trykk på
nummertasten til bokstaven du vil skrive,
og ordlisten gjenkjenner ordet når alle
bokstavene er skrevet inn. Trykk for eksempel
8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for å skrive telefon.
Hvis ordet du vil ha, ikke vises, velger du
Alternativer og Nytt ord. Skriv inn ordet ved
hjelp av den manuelle Abc-modusen, og ordet
eller navnet blir lagt til i ordlisten.

Abc manuelt
I Abc-modus må du trykke på tasten ﬂere
ganger for å skrive inn en bokstav. Hvis du for
eksempel vil skrive hallo, trykker du på 4 to
ganger, 2 én gang, 5 tre ganger, 5 tre ganger
igjen og deretter 6 tre ganger.
ADVARSEL: Du blir belastet for hver
tekstmelding på 160 tegn for hver person du
sender meldingen til.

Meldingstjenester

Behandle meldinger
Du kan bruke innboksen til å behandle
meldingene.
1 Trykk på
eller på , velg Meldinger
og deretter Innboks.
2 Velg og gjør deretter følgende:
Vis – Bla gjennom detaljene du har om
denne meldingen.
Slett – Slett meldingen.
Svar – Send et svar på den valgte
meldingen.
Videresend – Send den valgte meldingen
videre til en annen person.
Ring tilbake – Ring personen som sendte
deg meldingen.
Large numbber
Informasjon – Vis detaljene for en
melding, f.eks. når den ble sendt.
Slett ﬂere – Slett valgte meldinger.
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Grunnleggende

Trykk på
eller på , velg
. Du vil
gjenkjenne mappestrukturen som brukes på
KM500, den er ganske selvforklarende.
Innboks – Alle meldingene du mottar,
legges i innboksen. Herfra kan du svare på,
videresende osv. Se nedenfor hvis du vil
vite mer.
Bluetooth-boks – Bluetooth-boksen
inneholder Bluetooth-meldingsmappene.
Utkast – Hvis du ikke har tid til å skrive
ferdig en melding, kan du lagre det du har
gjort så langt, her.
Utboks – Dette er en midlertidig
lagringsmappe mens meldinger blir sendt.
Sendt – Alle meldingene du sender,
plasseres i Sendt-mappen.

Infomeldinger – Alle infomeldinger og
oppdateringer du mottar fra operatøren.
Maler – En liste over nyttige meldinger, som
allerede er skrevet, for raskt svar.
Du kan også få tilgang til taleposten
herfra ved å velge Lytt til talepost
og meldingsinnstillingene ved å velge
Innstillinger.
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Meldinger
Slett alle leste – Alle åpnede meldinger
blir slettet.
Slett alle – Du kan velge om du vil slette
alle meldinger av en spesiell type.
Hvis du ser meldingen Ikke plass til SIMmelding, bør du slette noen av meldingene
fra innboksen.
Hvis du ser meldingen Ikke plass til
meldinger, kan du slette meldinger eller
lagrede ﬁler for å lage plass.

Bruke maler

Grunnleggende

Du kan opprette maler for tekst- og MMSmeldingene du sender oftest. Det er allerede
noen maler på telefonen. Du kan redigere
disse hvis du ønsker det.
1 Trykk på
eller på , velg Meldinger
og deretter Maler.
2 Velg Tekstmaler eller MMS-maler. Du
kan deretter velge Alternativer og Rediger
for å endre eksisterende maler, eller velge
Alternativer for å legge til nye eller slette
maler.
3 Når du skal sende en mal, velger du den
du vil sende, velger Alternativer og velger
Send via.
4 Velg hvordan du vil sende malen, som en
tekst-, MMS- eller Bluetooth-melding.

28
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5 Velg en kontakt, og velg Alternativer, Send

(eller bare trykk på

).

Endre tekstmeldingsinnstillingene
Meldingsinnstillingene for KM500 er
forhåndsdeﬁnert, slik at du kan sende
meldinger umiddelbart.
Hvis du vil endre innstillingene, kan du se
nedenfor for mer informasjon.
Trykk på
eller på , velg Meldinger og
deretter Innstillinger og Tekstmelding. Du
kan gjøre endringer i:
Meldingstyper – Konverter teksten til tale,
faks, personsøk, X.400, e-post eller ERMES.
Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge
meldingen lagres i meldingssenteret.
Leveringsrapport – Velg å motta informasjon
om at meldingen ble levert.
Betaling for svar – Velg å bli fakturert for
svaret til meldingsmottakeren.
Nr. til meldingssenter – Angi detaljene for
meldingssenteret.
Tegnkoding – Velg hvordan tegnene kodes,
dette berører størrelsen på meldingen og
derfor dataprisen.
Bærerinnstilling – Velg om du vil sende
meldingene via GSM eller GPRS.

Endre de andre innstillingene

Meldingsinnstillingene for KM500 er
forhåndsdeﬁnert, slik at du kan sende
meldinger umiddelbart.
Hvis du vil endre innstillingene, kan du se
nedenfor for mer informasjon.
Trykk på
eller på , velg Meldinger og
deretter Innstillinger og MMS.
Du kan gjøre endringer i:
Emne – Inkluder et emnefelt i MMSmeldingene.
Lysbildevarighet – Velg hvor lenge
lysbildene vises på skjermen.
Prioritet – Velg prioriteringsnivået for MMS.
Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge
meldingen lagres i meldingssenteret.
Leveringsrapport – Velg å tillate og/eller be
om en leveringsrapport.
Leserapport – Velg å tillate og/eller sende
en leserapport.
Automatisk nedlasting – Velg å laste ned
MMS-meldinger automatisk eller manuelt,
avhengig av om du er hjemme eller utenfor
tjenesteområdet (roaming).
Nettverksproﬁl – Velg en operatørspesiﬁkk
nettverksproﬁl for sending av MMS-meldinger.
Tillatt meldingstype – Velg hvilken type
avsendere du vil tillate MMS-meldinger fra.

Trykk på
eller på , velg Meldinger,
velg Innstillinger og deretter:
Talepostnummer – Talepostnummeret
lagres her. Kontakt nettverksoperatøren hvis
du vil vite mer om tjenesten de tilbyr.
Push-melding – Her kan du slå av Pushmelding, noe som betyr at meldingene dine
ikke lenger blir lagt direkte inn på enheten
når de mottas, bare når du ser etter nye
meldinger.
Infomelding – Velg mottaksstatus, varslinger
og språk for infomeldingene.
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Grunnleggende

Endre MMS-innstillingene
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Kamera
Ta et raskt bilde
1 Trykk på og hold nede

på høyre side
av håndsettet, og dermed vises kameraets
kamerasøker på skjermen.
2 Pek linsen mot bildemotivet mens du
holder telefonen horisontalt.
3 Trykk på
eller på
på høyre side av
håndsettet for å ta et bilde.

Bruke verktøylinjen med
alternativer
Hvis du velger Alternativer, vises det en ny
verktøylinje med alternativer nederst langs
kamerasøkerskjermen. Bruk og til å
navigere gjennom alternativene.

Når du har tatt bildet
Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet
på bildet vises nederst på skjermen.
Velg Alternativer for å åpne en undermeny der
du kan velge å ta et nytt bilde, bruke bildet
som bakgrunn eller bilde-ID, se på de andre
bildene i albumet eller sende bildet som MMS
eller Bluetooth.

Bli kreativ
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Oppløsning – Se Endre bildestørrelsen
på side 31.
Kvalitet – Velg mellom Normal, Skarp
og Superskarp. Jo bedre kvaliteten er, jo
skarpere blir bildet, men ﬁlstørrelsen blir
dermed endret, noe som betyr at du vil kunne
lagre færre bilder i minnet.
Flash – Slå blitsen Av eller På.
Blitsen er som standard satt til Av for å spare
batteriet. Når du slår av kameraet, går det
tilbake til standardinnstillingen Av.

Selvutløser – Med selvutløseren kan du
angi en forsinkelse etter at du har trykket på
utløserknappen. Velg mellom 3 sekunder,
5 sekunder eller 10 sekunder. Perfekt til
gruppebildet du vil være med på.
Seriefoto – Med dette alternativet kan
du ta opptil seks bilder automatisk i svært
rask rekkefølge. Det passer perfekt til å ta
bilder av objekter som beveger seg, eller av
sportsbegivenheter.
Fargeeffekt – Velg blant ﬁre
fargetonealternativer: Av (normal/farge),
Sepia, Mono (svart-hvitt) eller Negativ.
Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at det
hvite på bildene er realistisk. For at kameraet
skal kunne justere hvitbalansen riktig, må
du kanskje angi lysforholdene. Velg mellom
Auto, Dagslys, Glødende, Skyet eller
Fluorescerende.
Lukkertone – Velg én av tre lukkerlyder.
Tilbakestill innstillinger – Velg Ja for å
starte telefonen på nytt med de opprinnelige
kamerainnstillingene.

Endre bildestørrelsen
Endre bildestørrelsen for å spare minneplass.
Jo ﬂere piksler, jo større ﬁlstørrelse, som igjen
betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil
ha plass til ﬂere bilder på telefonen, kan du
endre pikseltallet slik at ﬁlstørrelsen blir
mindre.
1 Velg Alternativer, og velg
fra
verktøylinjen.
2 Velg en pikselverdi fra de ﬁre numeriske
alternativene (QV: 320 X 240, V:
640 X 480, 1M: 1280 X 960, 2M:
1600 X 1200).
3 Velg størrelsesalternativet du vil bruke, og
velg OK for å implementere endringene.
Menyen med innstillingene lukkes
automatisk, slik at du kan ta bildet.
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Vise de lagrede bildene
1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra

Bli kreativ

kameramodus og fra standby-skjermen.
Velg Album fra kamerasøkeren. Fra
standby-skjermen trykker du på
eller
på , deretter velger du
og Bilder.
2 Galleriet vises på skjermen.
3 Bruk pilene til å velge bildet du vil vise, og
velg Alternativer, Vis, eller bare trykk på
for å forstørre det.
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Kamera
Bruke zoom når du viser et bilde
Bruk piltastene til å bevege fokusområdet og
zoome inn og ut.

Angi et bilde som bakgrunn eller
bilde-ID
Angi bildet slik at det vises på bestemte
tidspunkt. Bruk og fra bildegalleriet til å
velge et bilde, og velg Alternativer. Angi at det
valgte bildet skal brukes som bakgrunn eller
bilde-ID for en av kontaktene.
Merk: Bilde-ID kan bare legges til kontakter
som er lagret på telefonen, ikke på SIMkortet.

Bli kreativ
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Videokamera
Videoopptak
1 Trykk på

eller på , og velg
og
deretter Videokamera.
2 Pek kameralinsen mot videomotivet.
3 Trykk på

én gang, eller trykk på
på høyre side av håndsettet for å starte
opptaket.
4 REC vises nederst til venstre i
kamerasøkeren, og et tidsur viser lengden
på videoen.
5 Hvis du vil sette videoen på pause, velger
du Pause og fortsetter ved å velge
Fortsett.
6 Velg Stopp for å stoppe opptaket.

Når du er ferdig med videoopptaket
Det vises et stillbilde som representerer
videoopptaket på skjermen. Navnet på bildet
vises nederst på skjermen.
Velg Alternativer hvis du vil åpne en
undermeny der du kan velge å spille inn en
ny video, spille av videoen, sende videoen
via MMS eller Bluetooth, eller se på de andre
videoene i albumet.

Bruke verktøylinjen med
alternativer
Hvis du velger Alternativer, vises det en ny
verktøylinje med alternativer nederst langs
kamerasøkerskjermen. Bruk piltastene til å
navigere i alternativene.

01
02
03
04
05
06
07
08

Bli kreativ

Videomodus – Når du skal ta opp en
video du vil sende i en multimediemelding,
velger du MMS.
Oppløsning – Hvis du vil ha plass til
ﬂere videoer på telefonen, kan du endre
pikseltallet for å gjøre ﬁlstørrelsen mindre. Du
har to alternativer å velge mellom for videoen:
320 x 240 eller 176 x 144.
Kvalitet – Velg mellom Superskarp,
Skarp og Normal. Jo bedre kvaliteten er, jo
skarpere blir videoen, men ﬁlstørrelsen blir
dermed endret, noe som betyr at du vil kunne
lagre færre videoer i telefonens minne.
Flash – Slå blitsen Av eller På.
Blitsen er som standard satt til Av for å spare
batteriet.
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Videokamera
Fargeeffekt – Velg en bildeeffekt som
skal brukes på videoen du tar opp. Velg blant
ﬁre fargetonealternativer: Av (normal/farge),
Sepia, Mono (svart-hvitt) eller Negativ.
Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at det
hvite i videoene er realistisk. For at kameraet
skal kunne justere hvitbalansen riktig, må
du kanskje angi lysforholdene. Velg mellom
Auto, Dagslys, Glødende, Skyet eller
Fluorescerende.
Tilbakestill innstillinger – Velg Ja for å
starte telefonen på nytt med de opprinnelige
videoinnstillingene.
TIPS Menyen Innstillinger ligger over
kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen
eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en
forhåndsvisning av bildeendringen bak menyen
Innstillinger.

Bli kreativ
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Se på de lagrede videoene
1 Du kan få tilgang til de lagrede videoene

fra videokameramodus eller fra standbyskjermen. Velg Album fra kamerasøkeren.
Fra standby-skjermen trykker du på
eller på , deretter velger du
og
Videoer.
2 Galleriet vises på skjermen.
3 Bruk og til å velge hvilken video du vil
vise, og velg Alternativer, Spill av, eller bare
trykk på
for å se på den.

Justere volumet når du viser en
video
Hvis du vil justere lydvolumet på en video
mens den spiller, bruker du tastene på høyre
side av håndsettet.

Mine ting
Du kan lagre alle slags multimedieﬁler på
telefonens minne, slik at du har enkel tilgang
til alle bildene, lydene, videoene og spillene.
Du kan også lagre ﬁlene på et minnekort.
Fordelen med å bruke et minnekort er at du
kan frigjøre plass på telefonens minne.
Alle multimedieﬁlene lagres i Mine ting. Hvis
du vil ha tilgang til Mine ting, trykker du på
eller på
og deretter på
for å
åpne en liste over mapper med alle
multimedieﬁlene.

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

Bildealternativer
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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
Vis, Angi som, Filinfo,
Lysbildefremvisning, Sorter etter og
Miniatyrbildevisning/Listevisning.
I Bilder-mappen velger du Alternativer for å
vise listen med alternativer.

Slett – Slett det valgte bildet.
Send gjennom – Send det valgte bildet via
MMS, Bluetooth eller e-post.
Merk: Det kan være du må endre størrelse
på bildet, før det kan sendes via MMS.
Fil – Rediger bilde, gi nytt navn eller vis
informasjonen (Navn, Størrelse, Dato,
Bildestørrelse og Opphavsrett) for det valgte
bildet. Hvis et eksternt minnekort er satt inn i
telefonen, vises også de to alternativene Flytt
til eksternt minne og Kopier til eksternt
minne.
Skriv ut via Bluetooth – Skriv ut en bildeﬁl
eller Bluetooth®.
Lysbildefremvisning – Se Lage en
lysbildefremvisning på side 37.
Ny mappe – Opprett en ny mappe under
Bilder-mappen.
Slett ﬂere – Velg mer enn ett bilde før du
velger Slett.
Slett alle – Slett alle bildene i Bilder-mappen.
Sorter etter – Sorter bildene etter dato, type
eller navn.
Listevisning/Miniatyrbildevisning – Du
kan endre visningsstil for bildene.
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Mine ting
Sende et bilde
1 Trykk på
2
3
4
5

eller på

Slette et bilde
, velg deretter

.
Bla til, og velg Bilder.
Velg et bilde og deretter Alternativer.
Velg Send via, og velg enten MMS,
Bluetooth eller E-post.
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.

1 Trykk på

eller på , velg deretter
.
2 Bla til, og velg Bilder.
3 Velg et bilde, og velg Alternativer.
4 Velg Slett.

Slette ﬂere bilder
1 Trykk på
2
3
4

Organisere bilder
1 Trykk på

eller på , velg deretter
.
2 Bla til, og velg Bilder.
3 Velg Alternativer og deretter Sorter etter.
4 Velg enten Dato, Type eller Navn.

Bli kreativ
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5

eller på , velg deretter
.
Bla til, og velg Bilder.
Velg Alternativer, og velg Slett ﬂere.
Det vises en rute ved siden av hvert bilde.
Velg bildet, og velg Alternativer, Merk alle,
eller bare trykk på
for å merke det.
Hvis du vil fjerne merket for et bilde, velger
du Alternativer, Fjern merking av alle, eller
bare trykk på
, slik at merket forsvinner
fra ruten.
Når du har merket alle ønskede ruter,
velger du Ferdig og bekrefter at du vil
slette alle de merkede bildene.

Lage en lysbildefremvisning

Lyder

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 Trykk på
eller på , velg deretter
.
2 Bla til, og velg Bilder.
3 Velg bildet du vil starte
lysbildefremvisningen med, og velg
Alternativer.
4 Velg Lysbildefremvisning for å begynne.
5 Velg Alternativer, Pause hvis du
vil sette lysbildefremvisningen på
pause, eller Avslutt hvis du vil avslutte
lysbildefremvisningen og gå tilbake til
Bilder-mappen.

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

Hvis du trykker på Alternativer under
lysbildefremvisningen, får du tilgang til ﬂere
alternativer.
Gjentakelse på/av – Velg om du vil at
lysbildefremvisningen skal gjentas eller ikke.

2
3
4
5

02
03

Bruke lyder
1 Trykk på

01

eller på

, velg deretter

.
Bla til og velg Lyder.
Velg Standardlyder, eller velg fra listen
med taleopptaksﬁler.
Velg en lyd, og velg Alternativer, Spill av,
eller bare trykk på
for å høre på den.
Velg Alternativer, Angi som, og velg enten
Ringetone eller Ringetone-ID.

04
05
06
07
08

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

Vise en video
1 Trykk på

Bli kreativ

eller på , velg deretter
.
2 Bla til og velg Videoer.
3 Velg en video, og velg Alternativer, Spill av,
eller bare trykk på .
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Bruke alternativer når videoer er
satt på pause
Hvis du velger Alternativer, vil videoen som
spilles av, være i pausemodus, og du kan
velge mellom:
Slett – Slett videoen.
Send via – Send videoen med MMS,
Bluetooth eller e-post.
Fil – Gi nytt navn til videoen, ﬂytt den valgte
videoen til en mappe, vis informasjon (navn,
størrelse, dato, avspilling og opphavsrett).
Liggende/Full-modus – Endre hvordan du
viser videoen.

Sende et videoklipp
1 Velg en video ved hjelp av piltastene.
2 Velg Alternativer, Send via, og velg enten

MMS, Bluetooth eller E-post.
3 Hvis du velger Melding eller E-post, blir

videoklippet 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 videoklippet til.
Bli kreativ
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Merk: 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 tilfellet, kan du
velge et av de andre alternativene for sending.
LG KM500 | Brukerhåndbok

Bruke menyen for videoalternativer
I Videoer-mappen velger du Alternativer for å
åpne en liste med følgende alternativer.
Slett – Slett den valgte videoen.
Fil – Gi nytt navn til videoen og vis
informasjonen (navn, størrelse, dato, avspilling
og opphavsrett).
Ny mappe – Opprett en ny mappe under
Videoer-mappen.
Slett ﬂere – Velg mer enn ett videoklipp før
du velger Slett.
Slett alle – Slett alle videoklippene i Videoermappen.
Sorter etter – Sorter videoklippene etter
dato, type eller navn.
Listevisning/Miniatyrbildevisning – Du
kan endre visningsstil for videoklippene.

Andre
Mappen Annet brukes til å lagre ﬁler som
ikke er bilder, lyder, videoer, spill eller
programmer.
Hvis du overfører ﬁler fra datamaskinen til
telefonen, kan de havne i Annet-mappen.

Spill og programmer

Eksternminne

KM500 leveres med forhåndslastede spill, slik
at du har noe å gjøre når du har tid til overs.
Hvis du vil laste ned ﬂere spill eller
programmer, lagres de i denne mappen.

Hvis du har satt inn et minnekort, vises det som
en mappe i Mine ting. Mappen for eksternt
minne blir delt inn i ytterligere fem mapper:
Bilder, Lyder, Videoer og Annet. Hver mappe
inneholder alle ﬁlene av den typen som er lagret
på minnekortet i stedet for på håndsettet.

01

Bruke telefonen som en
masselagringsenhet

05

Spille et spill
1 Trykk på

eller på

, velg deretter

.
2 Bla til, og velg Spill og programmer.
3 Velg ønsket spill, og velg Alternativer, Spill

av eller bare trykk på

.

Bruke menyen for spillalternativer
I spillmappen velger du Alternativer for å åpne
en liste med følgende alternativer.
Spill – Velg dette for å spille spillet.
Informasjon – Vis navn, versjon, leverandør,
datastørrelse og domene for ﬁlen.

03
04

06
07
08
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KM500 kan brukes som en
masselagringsenhet, på samme måte som en
USB-pinne. Dette er en praktisk måte å ﬂytte
ﬁlene på fra datamaskinen til telefonen. Hvis du
har satt inn et minnekort, når du kobler til som
masselagringsenhet, vises det som to stasjoner
på datamaskinen. Håndsettminne og eksternt
minne.
1 Trykk på
eller på , velg
og
deretter Tilkobling.
2 Velg USB-tilkobling.
3 Bla til Masselagring, og velg OK.
4 Sett inn den smaleste enden av USBkabelen i USB-kabelkontakten på siden
av KM500. Sett den bredeste enden inn i
USB-porten på datamaskinen.

02
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Mine ting
5 En ﬂyttbar diskmappe åpnes automatisk,

dvs. to hvis du har satt inn et minnekort,
og viser alle mappene på telefonen eller på
minnekortet.
6 Dra og slipp bildene, videoene, musikken
og annet inn i de riktige mappene.
7 Fjern telefonen på en trygg måte ved
å klikke på ikonet Trygg fjerning
av maskinvare på verktøylinjen på
skrivebordet.
8 Hvis du vil ha tilgang til bildene, kan du for
eksempel trykke på
eller på , og
deretter velge
etterfulgt av Eksternt
minne og Bilder. Alle bildene du nettopp
overførte, blir tatt med.

Overføre en ﬁl til telefonen
Du kan også overføre ﬁler fra datamaskinen til
telefonen ved hjelp av Bluetooth.
1 Kontroller at både telefonen og
datamaskinen har Bluetooth slått på, og at
de er synlige for hverandre.
2 Bruk datamaskinen til å sende ﬁlen via
Bluetooth.
3 Når ﬁlen er sendt, må du godta den på
telefonen ved å velge Ja.
4 Filen blir lagret i den riktige mappen
avhengig av typen. Bilder lagres for
eksempel i Bilder-mappen og musikk i
Lyder-mappen. Hvis telefonen ikke kan
identiﬁsere ﬁltypen, lagres ﬁlen i Annetmappen.
Merk: Filer som sendes ved hjelp av
Bluetooth, lagres i telefonminnet.

Bli kreativ
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Multimedia
Musikk
LG KM500 har en innebygd MP3-spiller som
gir deg muligheten til å spille favorittmusikken
din.
Teknologi for gjenkjenning av
musikk og tilhørende data
driftes av Gracenote®.
Gracenote® er bransjestandarden for
gjenkjenning av musikk og relatert materiale.
Finn mer informasjon på www.gracenote.com
CD- og musikkrelaterte data fra Gracenote,
Inc., copyright © 2000-2007 Gracenote.
Gracenote-programvare, copyright © 20002007 Gracenote. Dette produkt og denne
tjenesten kan benytte en eller ﬂere av
følgende patenter i USA: nr. 5.987.525, nr.
6.061.680, nr. 6.154.773, nr. 6.161.132, nr.
6.230.192, nr. 6.230.207, nr. 6.240.459, nr.
6.304.523, nr. 6.330.593, nr. 7.167.857 og
andre patenter som er utstedt eller venter på
avgjørelse.
Gracenote og CDDB er registrerte varemerker
for Gracenote. Gracenote-logoen og “Powered
by Gracenote”-logoen er varemerker for
Gracenote.

Hvis du vil ha tilgang til MP3-spilleren, trykker
du på
eller på , og velger
. Herfra
har du tilgang til følgende:
Alle sanger – Inneholder alle sangene du
har lagret på telefonen.
Min spilleliste – Inneholder alle spillelistene
du har opprettet, i tillegg til On-thego-listen, Artister, Album, Sjangere
og Tilfeldig rekkefølge alle sanger
– Du kan velge spesiﬁkk musikk med ﬂere
karakteristikker.

Overføre musikk til telefonen
De enkleste måtene å overføre musikk til
telefonen på er via Bluetooth eller
synkroniseringskabelen.
Overføre via Bluetooth:
1 Kontroller at begge enhetene har Bluetooth
slått på, og at de er synlige for hverandre.
2 Velg musikkﬁlen på den andre enheten, og
angi at du vil sende den via Bluetooth.
3 Når ﬁlen er sendt, må du godta den på
telefonen ved å velge Ja.
4 Filen skal vises i MP3-spiller > Alle
sanger.

01
02
03
04
05
06
07
08
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Multimedia
Spille av musikk
1 Trykk på
2
3
4
5
6

7

eller på , og velg
.
Velg Alle sanger og deretter sangen du vil
spille av. Trykk på .
Trykk på
for å sette sangen på pause.
Trykk på
for å gå til neste sang.
Trykk på
for å gå til forrige sang.
Velg Alternativer, Minimer for å skjule
musikkavspillingsskjermen, slik at du
kan bruke telefonen som normalt mens
musikken fortsetter å spille.
Velg Tilbake for å stoppe musikken og gå
tilbake til musikkmenyen.

Alternativer under avspilling av
musikk

Bli kreativ
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Velg Alternativer, og velg blant:
Redusere
Naturlig lyd på
Legg til i spilleliste
Lytt via Bluetooth
Angi som ringetone
Vurdering
Informasjon
Innstillinger – Du kan endre Equalizer eller
Avspillingsmodus, eller du kan velge Angi
tilfeldig hvis du vil spille musikk i tilfeldig
rekkefølge.
LG KM500 | Brukerhåndbok

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 Trykk på
eller på , og velg
2 Velg Min spilleliste.
3 Velg Ny, skriv inn et navn på spillelisten,
og velg Lagre.
4 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.
5 Velg Alternativer, Lagre for å lagre
spillelisten.

Spille av en spilleliste

Redigere en spilleliste

1 Trykk på

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 Trykk på
eller på , og velg
.
2 Velg Min spilleliste.
3 Bla til spillelisten du vil redigere, velg Vis
og deretter Alternativer.
Spill – Spill av spillelisten.
Legg til – Med dette alternativet kan du
legge til eller slette sanger fra spillelisten.
Fjern – Fjern en sang fra spillelisten. Velg
Ja for å bekrefte.
Flytt opp /Flytt ned – Flytt sangene
oppover eller nedover i listen for å endre
avspillingsrekkefølge.
Slett ﬂere – Slett sanger fra spillelisten.
Fjern alle – Fjern alle sangene fra
spillelisten.
Informasjon – Vis informasjon om
spillelisten.

eller på , og velg
.
2 Velg Min spilleliste.
3 Velg spillelisten du vil spille av, velg Vis, og
trykk på .
TIPS Du kan laste ned nye sanger til
KM500 ved hjelp av programmet Music Sync
på den medfølgende CDen.
Sangene du laster ned får en tilleggsfunksjon
som heter More Like This™, som du kan
bruke til å lage automatiske spillelister med ett
trykk. Spillelistene består av lignende sanger
basert på navnet på albumet eller artisten,
eller typen musikk. Disse spesielle spillelistene
lagres under Mine spillelister i mappen More
Like This. Disse spillelistene kan du bruke og
behandle slik det passer deg.

01
02
03
04
05
06
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08

Bli kreativ
43

Multimedia
Slette en spilleliste

Bli kreativ

1 Trykk på

eller på , og velg
.
2 Velg Min spilleliste.
3 Bla til spillelisten du vil slette, og velg
Alternativer.
4 Velg Slett, og velg Ja for å bekrefte.
Merk:
DRM (Digital Rights Management)
På grunn av DRM-systemet (Digital Rights
Management) kan noen av medieelementene
du laster ned fra Internett eller mottar via
MMS, ha en kjøpsrettighetsmeny
for å få tilgang til dem. Du kan få nøkkelen til
å kjøpe rettigheten fra nettstedet som eier
rettighetene til innholdet.
Musikk er beskyttet av internasjonale og
nasjonale lover og avtalebestemmelser om
opphavsrett. Det kan være nødvendig å
innhente tillatelse eller en lisens for å
reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte
land forbyr nasjonal lovgivning privat
kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale.
Kontroller nasjonal lovgivning for gjeldende
land angående bruk av slikt materiale.
Når en MP3-ﬁl spilles av på MP3-spilleren,
kan du bruke BGM-modus hvis du trykker på
MP3-tasten. I BGM-modus kan MP3-ﬁler
spilles av mens andre funksjoner brukes.

44
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BGM kan avsluttes på skjermen på MP3spilleren.

Høre på radio
LG KM500 har en innebygd FM-radio, slik at
du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når
du er på farten.
Merk: Du må koble til hodetelefonene for å
kunne bruke radioen. Koble dem til kontakten
for hodetelefoner (dette er den samme
kontakten som laderen kobles til).

Søke etter stasjoner
Du kan stille inn stasjoner på telefonen ved å
søke etter dem enten manuelt eller
automatisk. Stasjonene lagres med egne
kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille
dem inn ﬂere ganger. Du kan lagre opptil
12 kanaler på telefonen.
Automatisk søk:
1 Trykk på
eller på , og velg
.
2 Velg FM-radio.
3 Velg Automatisk søk og deretter Ja.
3 Hver gang en stasjon blir funnet, spør
KM500 om du vil lagre den. Velg Ja hvis
du vil lagre kanalen, og Nei hvis du ikke
vil det. Alle stasjoner du velger å lagre,
tildeles automatisk et kanalnummer på
telefonen.

Manuell innstilling:
1 Trykk på
eller på , og velg
.
2 Velg FM-radio.
3 Velg et kanalnummer du vil lagre en
stasjon på, og velg Rediger.
4 Når du skal angi stasjonen, kan du
enten bruke piltastene for å søke etter
frekvensen, eller du kan angi frekvensen
ved hjelp av tastaturet.
5 Velg Lagre.

Tilbakestille kanaler

Merk: Du kan også redigere stasjonene du
har lagret på et kanalnummer, ved å bruke
samme redigeringsfunksjon du bruker for
å stille inn stasjoner manuelt.

2 Velg FM-radio.

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

1 Trykk på

eller på

, og velg

.

2 Velg FM-radio.
3 Velg Alternativer, Tilbakestill kanaler.

Velg Ja for å bekrefte tilbakestillingen.
Kanalene blir tilbakestilt til startfrekvensen
87,5 MHz.

eller på

02
03
04
05

Høre på radio
1 Trykk på

01

, og velg

.

3 Velg kanalnummeret til stasjonen du vil

høre på.

06
07
08

Taleopptaker
Bruk taleopptakeren for å spille inn
talenotater eller andre lyder.
1 Trykk på
eller på , og velg
.
2 Velg Taleopptaker.
for å starte opptaket.
3 Trykk på
4 Velg Pause for å sette opptaket på pause.
5 Velg Stopp for å stoppe opptaket.
6 Velg Alternativer, Spill av for å høre på
opptaket.
Bli kreativ

Merk: Du kan høre på alle taleopptakene du
har lagret, ved å velge Alternativer, Album.
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Sende taleopptaket
1 Når opptaket er ferdig, velger du

Alternativer.
2 Velg Send via, og velg enten MMS,

Bluetooth eller E-post. Hvis du velger
Melding eller E-post, blir opptaket lagt
til en melding du skriver og sender som
vanlig. Hvis du velger Bluetooth, blir du
bedt om å slå på Bluetooth.
TIPS Hvis du planlegger å sende
opptaket som en melding, velger du
Alternativer og Opptaksmodus før du starter
opptaket. Velg MMS. Dette sikrer at opptaket
passer inn i en melding.

Bli kreativ
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Planlegger/verktøy
Legge til en hendelse i kalenderen

6 Bla nedover igjen for å velge om det skal

1 Trykk på

være en engangshendelse, eller om den
skal gjentas Daglig, Ukentlig, Månedlig
eller Årlig. Hvis hendelsen skal gjentas,
kan du også bla nedover for å angi en
Utløpsdato som bestemmer hvor lenge
den skal gjentas.
7 Velg Lagre, så lagres hendelsen i
kalenderen. De dagene det er lagret
hendelser for, markeres av en trekantet
markør.

eller på
på standbyog deretter
skjermen, og velg
Kalender.
2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
Du kan velge dato ved å bla frem til den
ved hjelp av piltastene eller ved å velge
Alternativer og skrive inn datoen manuelt.
Merk: Når en hendelse først er lagret i
kalenderen, må du først velge Alternativer og
deretter Gå til dato for å angi datoen for
hendelsen.
3 Velg Alternativer og Ny tidsplan, og angi

1 Trykk på

eller på
på standbyog deretter
skjermen, og velg
Kalender.
2 Hvis du vil vise en liste over alle
hendelsene, velger du Alternativer og
Alle avtaler. Bla til hendelsen du vil
redigere, og velg Alternativer, Vis, eller
bare trykk på . Du kan også velge
dagen for hendelsen i kalenderen og velge
Alternativer, Vis, eller bare trykke på .
3 Velg Alternativer, Rediger, eller bare
trykk på , og bla til informasjonen du
vil endre. Gjør de ønskede endringene,
og velg Lagre for å lagre den redigerte
hendelsen.

02
03
04
05
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tidspunktet for når du vil at hendelsen skal
starte. Bla nedover ved hjelp av piltastene,
og angi sluttidspunktet for hendelsen.
4 Bla nedover, og angi et Emne for
hendelsen.
5 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
ringe enten når hendelsen begynner, eller
et bestemt tidsrom før den begynner, slik
at du blir minnet på den på forhånd.

Redigere en kalenderhendelse

01
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Merk: Du kan slette en hendelse fra
kalenderen ved å velge å vise hendelsen og
deretter velge Alternativer, Slett.

Dele en kalenderhendelse
1 Trykk på

eller på
på standbyskjermen, og velg
og deretter
Kalender.
2 Velg hendelsen du vil dele, og velg
Alternativer.
3 Velg Send via og deretter enten
Tekstmelding, MMS, Bluetooth eller
E-post.

Legge til et notat
1 Trykk på

eller på
på standbyskjermen, og velg
og deretter Notat.
2 Velg Ny, og skriv notatet.
3 Velg Alternativer, Lagre, eller bare trykk på
.
4 Notatet vises på skjermen neste gang du
åpner Notat.

Bli organisert
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Tips Du kan redigere et eksisterende
notat.
Velg det du vil redigere, velg Alternativer og
Rediger.

Legge til en ny hendelse i oppgaver
1 Trykk på

eller på
på standbyskjermen, og velg
og deretter
Oppgaver.
2 Velg Ny, og skriv inn Forfallsdato, Notat,
Prioritet og Status for den nye oppgaven.
(Ved hjelp av Alternativer kan du velge
datoen som refererer til kalenderen).
3 Velg Alternativer, Lagre.
4 Oppgavelisten vises på skjermen, og du
kan vise, legge til, slette m.m. ved å velge
en oppgave fra Alternativer.

Stille alarmen
1 Trykk på

2
3
4

5
6
7
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eller på
på standbyskjermen, og velg
og deretter
Klokkealarm.
Velg Ny.
Bla nedover, og angi klokkeslettet du vil at
alarmen skal ringe.
Velg om alarmen skal ringe Én gang,
Daglig, Man–fre, Man–lør eller
Lør–søn.
Bla nedover for å velge alarmlyd. Velg
Alternativer, Lyder for å velge en ny lyd.
Bla nedover, og gi alarmen et navn eller
behold navnet som er foreslått.
Velg Lagre.

Merk: Du kan angi opptil 5 alarmer.

Bruke kalkulatoren
1 Trykk på

2
3

4

5

eller på
på standbyskjermen, og velg
og deretter
Kalkulator.
Trykk på de numeriske tastene for å taste
inn tall.
For grunnleggende regnefunksjoner velger
du ønsket funksjon (+, –, *, /), etterfulgt av
=.
For mer sammensatte regnefunksjoner
velger du Funksjon for å velge en
kommando.
Velg Tøm for å tømme skjermen for å
starte en ny utregning.

Konvertere enheter
1 Trykk på

eller på
på standbyskjermen, og velg
og deretter
Enhetskonvertering.
2 Velg om du vil konvertere Valuta,
Område, Lengde, Vekt, Temperatur,
Volum eller Hastighet.
3 Bla oppover for å velge fra måleenheten du
vil angi. Bla mot venstre og høyre for å
velge en enhet, og bla deretter nedover og
angi enhetsantallet.
4 Bla nedover til boksen for
enhetskonvertering, og velg måleenheten
du vil konvertere til. Konverteringen vises
automatisk på linjen nedenfor.

01
02
03
04
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Bruke stoppeklokken
1 Trykk på

2
3
4
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5

eller på
på standbyskjermen, og velg
og deretter
Stoppeklokke.
Velg Start for å starte tidtakeren.
Velg Runde hvis du vil ta opp en rundetid.
Velg Stopp for å stoppe tidtakeren.
Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra
den tiden der du stoppet den, velger du
Fortsett. Hvis du vil begynne på nytt,
velger du Tilbakestill.
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Legge en by til verdensklokken
1 Trykk på

eller på , og velg
og
deretter Verdensur.
2 Velg Alternativer og Endre tidssone. Velg
deretter byen du ønsker.
3 Velg Ny by fra alternativene for å legge til
ﬂere byer på listen.

Bruke SIM-tjenestene
Dette avhenger av SIM- og
nettverkstjenestene.
Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM
Application Toolkit), vil denne menyen
få navnet til det operatørbestemte
tjenestenavnet som er lagret på SIM-kortet.

Bli organisert
50
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Internett
Med nettleseren får du tilgang til oppdaterte
nyheter og værmeldinger, i tillegg til
informasjon om sport og traﬁkk når du trenger
det. Dessuten gjør nettleseren det mulig å
laste ned det nyeste av musikk, ringetoner,
bakgrunner og spill.

Nettsurﬁng
1 Trykk på

eller på , velg
og OK
på standby-skjermen.
2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens
startside, velger du Hjem. Du kan også
velge Gå til URL og skrive inn ønsket URL.
Merk: Det vil påløpe tilleggskostnader når
du kobler til denne tjenesten og laster ned
innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å
kontrollere dataprisen.

Bruke bokmerker
Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får
du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene
dine.
1 Trykk på
eller på , velg
og OK
på standby-skjermen.
2 Velg Bokmerker. En liste over
bokmerkene dine vises på skjermen.
3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke,
velger du Alternativer og velger Nytt
bokmerke. Angi et navn på bokmerket,
etterfulgt av URL-adressen.
4 Velg Lagre. Bokmerket vil nå vises i listen
over bokmerker.
5 Hvis du vil åpne bokmerket, blar du
bare frem til ønsket bokmerke og velger
Alternativer, Koble til, eller bare trykk på
. Du blir koblet til siden med bokmerket.
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Internett
Lagre en side

Vise nettleserloggen

1 Åpne ønsket nettside slik det forklares

1 Trykk på

ovenfor.
2 Velg Alternativer, og bla til Lagre, velg
Denne siden.
3 Velg OK.
TIPS Med denne menyen kan du også
redigere navn på lagrede sider, beskytte eller
fjerne beskyttelse av skjermnotater samt slette
lagrede sider.

eller på , velg
og OK
på standby-skjermen.
2 Velg Historikk, og velg OK.
3 Det vises en liste med navn på nettsider du
nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse
sidene, blar du bare til ønsket side og
velger Alternativer, Koble til, eller bare trykk
på .

Endre nettleserinnstillinger
1 Trykk på

Åpne en lagret side
1 Trykk på

eller på , velg
og OK
på standby-skjermen.
2 Velg Lagrede sider.
3 Velg ønsket side, og velg Alternativer, Koble
til, eller bare trykk på .

Internett
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eller på , velg
og OK
på standby-skjermen. Velg Innstillinger.
2 Du kan velge hvordan mobiltelefonen
håndterer, viser og bruker informasjon
når du er på Internett. Du kan justere
innstillingene i Nettverksproﬁler,
Rendering mode, Cache, Cookies,
Sikkerhetssertiﬁkater, Vis bilde,
JavaScript og Memory in use.
3 Når du har endret innstillingene, velger du
OK.

Innstillinger
I denne mappen kan du tilpasse innstillingene
for å gjøre KM500 mer personlig.
Merk: Du ﬁnner mer informasjon om
anropsinnstillinger på side 22.

Tilpasse proﬁler
Du kan raskt endre proﬁl fra standbyog deretter proﬁlen
skjermen. Bare velg
du vil aktivere. Velg blant:
Generelt
Lydløs
Bare vibrer
Utendørs
Headset
Ved hjelp av menyen Innstillinger kan du
tilpasse innstillingene for hver proﬁl.
1 Trykk på

eller på

, og velg

.

2 Velg proﬁlinnstillingen du vil redigere, og

velg Tilpass.
3 For proﬁlene Lydløs og Bare vibrer kan

1 Trykk på

eller på

, og velg

.

2 Velg Skjerm, og velg blant:

Bakgrunn – Velg en bakgrunn som skal
vises på skjermen.
Bakgrunnslystid – Velg hvor lenge
bakgrunnsbelysningen skal være på.
Lysstyrke – Juster lysstyrken for
skjermen.
Snarvei til hjemmeskjerm – Endre
snarveiene til standby-skjermen.
Tema – Du kan raskt endre utseendet til
skjermen.
Menystil – Endre menyvisningen fra
Rutenettvisning til Listevisning eller
omvendt.
Oppringningsstil – Juster skriftstilen for
når du skriver et telefonnummer.
Standby-tekst – Velg om du vil legge til
en melding på standby-skjermen.
Nettverksnavn – Velg om du vil vise eller
skjule nettverksnavnet.
Merk: Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på,
jo mer batteri brukes. Dermed kan det være du
må lade opp telefonen oftere.

01
02
03
04
05
06
07
08

Innstillinger

du tilpasse vibreringen. For de andre
proﬁlene kan du endre alle lydene og
varslingsalternativene på listen, inkludert
Anropsvarslingstype, Ringetoner,
Ringevolum, Varseltone for melding,
Meldingstoner, Meldingsvolum,
Tastaturtoner, Tastaturvolum,
Lysbildetoner, Lydeffektvolum og Slå
på/av volum.

Endre skjerminnstillinger
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Innstillinger
Endre telefoninnstillingene

Innstillinger
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Nyt friheten ved å kunne tilpasse KM500, slik
at telefonen fungerer slik du foretrekker det.
Trykk på
eller på , og velg
. Velg
fra listen nedenfor:
Dato og tid – Juster dato- og
tidsinnstillingene, eller velg å oppdatere
klokkeslettet automatisk når du reiser.
Språk – Du kan endre skjermspråk for
KM500.
Skjerm – Endre skjerminnstillingene.
Tilkobling – Se Endre
tilkoblingsinnstillinger hvis du vil ha mer
informasjon.
Anrop – Se Anropsinnstillinger på side 22
hvis du vil ha mer informasjon.
Sikkerhet – Se Endre
sikkerhetsinnstillingene på side 57 hvis du
vil ha mer informasjon.
Flight Mode – Slå Flight Mode Av eller
På. Du kan ikke ringe, koble deg til
Internett, sende meldinger eller bruke
Bluetooth når Flight Mode er slått på.
Strømsparing – Velg å sette alternativet
for strømsparing til Alltid på, på for Bare
om natten eller Av.
Tilbakestill – Tilbakestill alle innstillingene
til fabrikkinnstillingene.
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Minnebehandling – Se Bruke
Minnebehandling på side 58 hvis du vil ha
mer informasjon.

Endre tilkoblingsinnstillinger
Tilkoblingsinnstillingene er allerede
konﬁgurert av nettverksoperatøren, så
telefonen er klar til bruk. Du kan endre
innstillingene ved hjelp av denne menyen.
Trykk på
eller på , og velg
. Velg
Tilkobling. Alternativene er:
Bluetooth – Konﬁgurer KM500 for
Bluetooth-bruk. Du kan tilpasse synligheten til
andre enheter, eller søke gjennom enheter du
er paret med.
Nettverk – KM500 kobler automatisk til ditt
foretrukne nettverk.
Du kan endre innstillingene ved hjelp av
denne menyen.
Du kan også legge til nye tilgangspunkter ved
hjelp av denne menyen.
USB-tilkoblingsmodus – Ved å velge
Datatjeneste kan du synkronisere KM500
ved hjelp av LG PC Suite-programvaren og
kopiere ﬁler fra telefonen. Hvis du har satt
inn et minnekort, velger du Masselagring
for å bruke telefonen på samme måte som
du ville gjort med en USB-pinne. Koble deg
til datamaskinen, og dra og slipp ﬁler til den

ﬂyttbare KM500-enhetsmappen. Se side 39
hvis du vil ha mer informasjon.

Sende og motta ﬁler via Bluetooth
Bluetooth er en enkel metode for å sende og
motta ﬁler, siden det er raskt, enkelt og ikke
nødvendig med ledninger for å koble til. Du
kan også koble til et Bluetooth-headset for å
foreta og motta anrop.
Før du kan begynne å dele ﬁler med
Bluetooth, må du pare enheten din med en
annen Bluetooth-enhet. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvordan du parer enheter,
kan du se Pare med en annen Bluetoothenhet.
Slå på Bluetooth:
1 Trykk på
eller på , og velg
.
Velg Tilkobling, deretter Bluetooth.
2 Velg Bluetooth av/på, og velg På.
3 Velg Av for å slå Bluetooth av.

Sende en ﬁl:
1 Åpne ﬁlen du vil sende – vanligvis en

bilde- video- eller musikkﬁl.
2 Velg Alternativer, velg Send via og deretter
Bluetooth.
3 Velg Ja for å slå Bluetooth på hvis det ikke
allerede er aktivert.
4 KM500 søker automatisk etter andre
Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
5 Velg enheten du vil sende ﬁlen til, og velg
Send.
6 Filen sendes.
Motta en ﬁl:
1 Bluetooth må være slått På og Synlig. Du
ﬁnner mer informasjon i avsnittet Endre
Bluetooth-innstillingene lenger ned.
2 Du får en melding der du blir bedt om å
godta ﬁlen fra avsenderen. Velg Ja for å
motta ﬁlen.
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Tips Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil
være sikker på at filen er sendt.

Innstillinger
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Innstillinger
Endre Bluetooth-innstillingene:
1 Trykk på

eller på , og velg
.
Velg Tilkobling, deretter Bluetooth.
2 Velg Bluetooth-innstillinger. Du kan
gjøre endringer i:
Telefonens synlighet – Velg om du vil
Vise eller Skjule enhetene for andre.
Mitt navn – Angi et navn for KM500.
Min adresse – Endre Bluetooth-adresse.

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Innstillinger
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Ved å pare KM500 og en annen enhet kan du
opprette en passordbeskyttet forbindelse.
Dette gjør forbindelsen sikrere.
1 Kontroller at Bluetooth er På og Synlig.
Du kan endre synligheten på menyen
Bluetooth-innstillinger ved å velge
Telefonens synlighet, deretter Vis.
2 Velg Enhetsliste fra Bluetooth-menyen,
og velg Ny.
3 KM500 søker etter enheter.
Når søket er fullført, vises Par og
Oppdater på skjermen.
4 Velg enheten du vil pare telefonen med,
velg Par, oppgi passordet, og trykk på OK.
5 Telefonen kobles til den andre enheten, der
du oppgir det samme passordet.
LG KM500 | Brukerhåndbok

6 Den passordbeskyttede Bluetooth-

forbindelsen er nå klar.

Bruke et Bluetooth-headset
1 Kontroller at Bluetooth er På og Synlig.
2 Følg instruksjonene som fulgte med

headsetet for å sette headsetet i
paringsmodus og pare enhetene.
3 Velg Ja for å Koble til nå. KM500 bytter
automatisk til Headset-proﬁl.

Endre sikkerhetsinnstillingene
Endre sikkerhetsinnstillingene, slik at KM500
og den viktige informasjonen som er på
telefonen, beskyttes.
Trykk på
eller på , og velg
. Velg
Sikkerhetsinnstillinger, og velg deretter fra
listen nedenfor:
Be om PIN-kode – Velg en PIN-kode som du
blir bedt om å oppgi når du slår telefonen på.
Automatisk tastelås – Velg hvor lenge
tasten skal låses automatisk.
Telefonlås – Velg en sikkerhetskode for å
låse telefonen, Ved påslåing, Ved endret
SIM eller Umiddelbart.
Fast nummer – Du kan begrense de
utgående anropene til bestemte
telefonnummer.
Endre koder – Endre Sikkerhetskode,
PIN1-kode eller PIN2-kode.
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Tilbehør
KM500 leveres med dette tilbehøret.

Lader

Datakabel og
CD
Koble KM500 og
datamaskinen sammen
og synkroniser dem.

Batteri
Användarhandbok
Brukerveledning Les
mer om KM500.

Stereoheadset
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 KM500

Eksternt minne

Tilbehør
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Nettverkstjenester

Tekniske opplysninger

Denne telefonen er ment for bruk på
nettverkene GSM 900, DCS 1800 og
PCS1900.
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 om hvordan de
brukes, fra tjenesteleverandøren.

Generelt
Produktnavn: KM500
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

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

FORSIKTIG

ADVARSEL!

•

• Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke

• 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

•
•

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske
anlegg eller sprengningsoperasjoner.
For din egen sikkerhet må du KUN bruke
ORIGINALE batterier og ladere.
Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du
er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk
støt eller alvorlig skade på telefonen.
Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor
rekkevidden til små barn. Den inneholder
små deler som kan føre til risiko for
kvelning hvis den tas fra hverandre.
Ikke lad et håndsett i nærheten av
brennbart materiale. Håndsettet kan bli
varmt og begynne å ryke, og det kan
dermed muligens forårsake brann.

•
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•

•
•

•
•

bruk telefonen på sykehus. Den kan
påvirke medisinsk utstyr.
Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle
mobilnett. Du bør derfor aldri være helt
avhengig av telefonen for nødanrop.
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, PC-er osv.
Batterier skal kastes i samsvar med
gjeldende lovverk.
Ikke demonter telefonen eller batteriet.

Eksponering for radiobølger

• Informasjon om SAR-data for innbyggere

i land/regioner som har vedtatt SARgrensen anbefalt av IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), som
er 0,631 W/kg gjennomsnittlig fordelt over
ett (1) gram kroppsvev.

Behandling og vedlikehold av
produktet
ADVARSEL!
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.
• Ikke demonter telefonen. Ved behov
for reparasjon må du ta den med til en
kvaliﬁsert servicetekniker.
• Hold enheten unna elektriske apparater
som TVer, radioer og PC-er.
• Enheten bør holdes unna varmekilder som
radiatorer og komfyrer.
• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for mekaniske
vibrasjoner eller støt.
• Telefondekselet kan skades hvis du dekker
telefonen med plastfolie eller vinyletui.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av
enheten. (Du må ikke bruke løsemidler
som benzen, tynner eller alkohol.)

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Informasjon om eksponering for radiobølger
og SAR (Speciﬁc Absorption Rate).
Denne mobiltelefonmodellen, KM500, 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.
• 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, på alle
frekvensbånd som brukes.
• De ulike telefonmodellene fra LG kan ha
ulike SAR-verdier, men de er alle laget
for å følge relevante retningslinjer for
eksponering for radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales av ICNIRP
(International Commission on NonIonizing Radiation Protection), er 2 W/kg
gjennomsnittlig fordelt over ti (10) gram
kroppsvev.
• De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet
for denne telefonmodellen, er 0,594 W/kg
(10 g) ved bruk ved øret og 0,799 W/kg
(10 g) når telefonen bæres på kroppen.
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• Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
• Du bør ikke oppbevare telefonen nær

magnetiserte kort eller billetter, da dette
kan påvirke informasjonen som er lagret i
magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for skarpe
gjenstander, dette kan skade telefonen.
• Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
• Bruk tilbehør som hodetelefoner med
forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det
ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens
i andre elektroniske enheter, og dette kan
påvirke ytelsen deres.
• Ikke bruk telefonen i nærheten av

medisinsk utstyr med mindre du har
fått tillatelse til dette. Telefonen bør
ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i
brystlommen.
• Noen høreapparater kan forstyrres av
mobiltelefoner.
• Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TVapparater, radioer, PC-er osv.
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Traﬁkksikkerhet
Kontroller hvilke lover og forskrifter som
gjelder mobilbruk i bil der du kjører.
• Du må ikke bruke en håndholdt telefon

under bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
• Bruk et håndfrisett om mulig.
• Hvis traﬁkkforholdene tilsier det, må du

parkere bilen før du foretar eller besvarer et
anrop.
• Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre
elektroniske systemer i bilen, for eksempel
stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
• Når kjøretøyet ditt er utstyrt med
kollisjonspute, må du ikke hindre den
med installert eller bærbart, trådløst
utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved
at kollisjonsputen ikke fungerer som den
skal.

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

Omgivelser med eksplosjonsfare

Nødanrop

• Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig
i alle mobilnett. Du bør derfor aldri
være helt avhengig av telefonen for
nødanrop. Undersøk hos den lokale
tjenesteleverandøren.

Ikke bruk den i nærheten av drivstoff eller
kjemikalier.
• Du må ikke frakte brennbare gasser,
væsker eller eksplosiver i den delen av
bilen der du har mobiltelefonen eller
tilbehør.

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

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.

• 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.
Bruk bare batterier og ladere fra LG.
LG-ladere er laget for å gi lengst mulig
batterilevetid.
Du må ikke demontere eller kortslutte
batteriet.
Metallkontaktene på batteriet må holdes
rene.
Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er
tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp
ﬂere hundre ganger før det må byttes ut.
Hvis batteriet ikke har vært brukt på en
stund, bør du lade det opp før bruk.
Unngå å utsette batteriladeren for direkte
sollys eller bruke den på steder med høy
luftfuktighet, for eksempel på badet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Barn

Informasjon om og behandling av
batteriet
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• Unngå å plassere batteriet på varme eller

kalde steder, da dette kan ha en negativ
effekt på batteriets ytelse.
• Det kan være fare for eksplosjon hvis
batteriet byttes ut med feil type batteri.
• Kast batterier i samsvar med produsentens
instruksjoner. Hvis det er mulig, bør
batteriene resirkuleres. De må ikke kastes
som husholdningsavfall.
• Kast batterier i samsvar med produsentens
instruksjoner.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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Tämän käyttöoppaan sisällön ja
puhelimen välillä saattaa puhelimen
ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan
olla eroja.

KM500 Käyttöopas

Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin
LG KM500 -matkapuhelimen omistajalle.
Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia
digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.

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 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden
paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit
laitteen.

Gracenote® käyttöehdot
Versio 20061005
Tämä sovellus tai laite sisältää Gracenote, Inc. yhtiön, toimipaikka Emeryville, Kalifornia, USA
(“Gracenote”), valmistamia ohjelmistoja. Gracenoten valmistama ohjelmisto (“Gracenoteohjelmisto”) mahdollistaa sovelluksessa levyjen ja/tai kappaleiden tunnistamisen
sekä musiikkiin liittyvien tietojen hakemisen. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi,
esittäjä, kappaleen numero ja nimi (“Gracenote-tiedot”) ja ne haetaan palvelimista tai
sisäänrakennetuista tietokannoista (“Gracenote-palvelimet”). Lisäksi ohjelmisto suorittaa muita
toimintoja. Gracenote-tietoja voidaan käyttää vain tämän sovelluksen tai laitteen loppukäyttäjille
tarkoitettujen toimintojen sallimilla tavoilla.
Hyväksymällä tämän sopimuksen käyttäjä sitoutuu käyttämään Gracenote-tietoja,
Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia ainoastaan henkilökohtaisessa, eikaupallisessa tarkoituksessa. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta, kopioimatta
tai siirtämättä Gracenote-ohjelmistoa tai mitään Gracenote-tietoja kolmansille osapuolille.
KÄYTTÄJÄ SITOUTUU OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ GRACENOTETIETOJA, GRACENOTE-OHJLEMISTOA TAI GRACENOTE-PALVELIMIA MUILLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MÄÄRITETYILLÄ TAVOILLA.
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen, joka ei anna käyttäjälle yksinoikeutta, käyttäjä
hyväksyy, että Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelimien käyttäminen
muilla kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa sovituilla tavoilla lopettaa käyttöoikeuden
välittömästi. Mikäli käyttäjän käyttöoikeus päättyy, käyttäjä sitoutuu lopettamaan kaiken
Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja Gracenote-palvelimien käytön. Gracenote pidättää
itsellään kaikki Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston sekä Gracenote-palvelimien oikeudet,
mukaan lukien omistusoikeuden. Gracenote ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen
käyttäjälle mihinkään annettuihin tietoihin liittyen. Käyttäjä hyväksyy, että Gracenote, Inc. voi
omalla nimellään vedota tässä käyttöoikeussopimuksessa mainittuihin oikeuksiinsa.

Gracenote-palvelu käyttää kappalekyselyissä yksilöityjä tunnisteita, joita käytetään
tilastointitarkoituksiin. Satunnaisesti luotavien, numeerisessa muodossa olevien
tunnisteiden tarkoitus on mahdollistaa Gracenote-palvelun kyselyjen laskenta. Tunnisteet
eivät sisällä tietoja käyttäjästä. Lisätietoja Gracenote-palvelusta on saatavana Gracenoten
yksityisyyskäytäntösivustossa.
Gracenote-ohjelmiston ja kaikkien Gracenote-tietojen käyttöoikeus myönnetään käyttäjälle
“SELLAISENAAN”. Gracenote ei myönnä minkäänlaisia Gracenote-palvelimien Gracenotetietojen paikkaansa pitävyyttä koskevia suoria tai epäsuoria takuita. Gracenote pidättää itsellään
oikeuden poistaa tietoja Gracenote-palvelimista tai muuttaa tietojen luokitusta Gracenoten
oikeaksi toteamalla tavalla. Gracenote ei myönnä mitään Gracenote-ohjelmiston tai Gracenotepalvelimien virheettömään tai keskeytyksettömään toimintaan liittyviä takuita. Gracenote ei
ole velvollinen toimittamaan mitään uusia tietotyyppejä tai luokkia, joita Gracenote julkaisee
tulevaisuudessa. Gracenote voi keskeyttää palveluidensa toimittamisen milloin tahansa.
GRACENOTE EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN
LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUSESTA. GRACENOTE EI VASTAA
GRACENOTE-OHJELMISTON TAI GRACENOTE-PALVELIMIEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA
SEURAUKSISTA. GRACENOTE EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVELVOLLINEN
MISTÄÄN ERITYISISTÄ VÄLILLISISTÄ TAI TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
MENETEYSTÄ TULOSTA TAI VOITOISTA.
© Gracenote 2006
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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.
Näyttö
Puhelunäppäin
Soittaa valittuun
numeroon ja vastaa
puheluihin.
Kuvauspainike

Puhelin
10

LG KM500 | Käyttöopas

Kuulokeliitin

01
02
03
Akun kansi

Kameran linssi
Salama

04
05
06
07
08

Muistikorttipaikka

SIM-kortti
Akku
Puhelin
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SIM-kortin ja akun asentaminen

1 Irroita akun kansi
Irroita akun vapautuspainike alhaalla ja
nosta akun kansi.

2 Irroita akku
Nosta akun yläosaa 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
Aseta akun kannen alaosa akkulokeron
reunaan ja työnnä sitä, kunnes kansi
napsahtaa paikalleen.

12
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01
02
03
04
05
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.

4 Aseta akku paikalleen
Aseta ensin akun alaosa akkulokeron
alaosaan. Varmista että akun ja puhelimen
liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen
akun yläosaa, kunnes se napsahtaa
paikalleen.

06
07
08

6 Puhelimen lataaminen
Liu’uta KM500-puhelimen sivulla olevan
laturin liitännän kansi auki. Aseta laturi
paikalleen ja kytke se virtalähteeseen.
Lataa KM500-puhelinta, kunnes näytössä
on viesti Täysin ladattu.

Puhelin
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Muistikortti
Muistikortin asentaminen

Yhteystietojen siirtäminen

Laajenna puhelimen käytettävissä olevaa
muistitilaa muistikortilla. KM500 tukee
enintään 2 Gt:n muistikorttia.
1 Irrota akun kansi ja akku aiemmin kuvatulla
tavalla.
2 Aseta muistikortti paikalleen. Liu’uta
muistikortti yläosassa olevaan
korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa
paikalleen. Varmista, että kultaiset
kosketuspinnat ovat ylöspäin.

Yhteystietojen siirtäminen SIM-kortista
puhelimeen:
1 Valitse valmiusnäkymässä joko
tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Kopioi kaikki.
3 Valitse Puhelimesta SIM-korttiin ja
sitten Säilytä alkuperäinen tai Poista
alkuperäinen.
4 Vahvista valitsemalla OK.

3 Aseta akun kansi paikalleen normaalisti.

Puhelin
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Valikkokartta
PELIT JA
SOVELLUKSET
1 Pelit
2 Sovellukset
3 Verkon proﬁili

PUHELUHISTORIA

AJANHALLINTA

MULTIMEDIA

01

1 Kaikki puhelut
2 Vastaamattomat
puhelut
3 Soitetut
puhelut
4 Vastaanotetut
puhelut
5 Puhelun kesto
6 Puhelukustannukset
7 Datatiedot

1 Kalenteri
2 Muistio
3 Tehtävät

1
2
3
4

02

Kamera
Videokamera
FM-radio
Äänen
nauhoitus

03
04
05
06

VIESTIT

OMAT

PROFIILIT

NIMET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1
2
3
4
5

Kuvat
Äänet
Videot
Muut
Pelit ja
sovellukset
6 Ulkoinen
muisti

1
2
3
4
5

1 Etsi
2 Uusi
yhteystieto
3 Pikavalinnat
4 Ryhmät
5 Kopioi kaikki
6 Poista kaikki
7 Asetukset
8 Tiedot

TYÖKALUT

SELAIN

MP3-SOITIN

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4

1 Nyt toistetaan
2 Kaikki
kappaleet
3 Omat
soittolistat
4 Esittäjät
5 Levyt
6 Tyylilajit
7 Sekoita kaikki
kappaleet

Uusi viesti
Saapuneet
Sähköpostilaatikko
Bluetooth-laatikko
Luonnokset
Lähtevät
Lähetetyt
Kuuntele vastaajan viestit
Palveluviestit
Pohjat
Asetukset

Herätyskello
Laskin
Palvelurahalaskin
Sekuntikello
Yksikönmuunnin
Maailmankello
SIM-palvelut

5
6

07
08

ASETUKSET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Päiväys ja aika
Kielet
Näyttö
Liitännät
Puhelu
Suojaus
Lentokonetila
Virransäästö
Nollaa
Muistin tila

Puhelin

7
8

Koti
Yahoo
Kirjanmerkit
Siirry URLosoitteeseen
Historia
Tallennetut
sivut
Asetukset
Tiedot

Yleistä
Äänetön
Vain värinä
Ulkoilma
Nappikuuloke
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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

Valmiusnäkymä
16

Kuvake

Kuvaus
Värinäproﬁili käytössä
Värinäproﬁili käytössä
Ulkona-proﬁili käytössä

Kuvaus

Äänetön-proﬁili käytössä

Verkkosignaalin voimakkuus
(palkkien määrä vaihtelee)

Kuuloke-proﬁili käytössä

Ei verkkoa

Soitonsiirto käytössä

Jäljellä oleva akun kesto

GPRS käytettävissä

Akku on tyhjä

EDGE käytettävissä

Uusi tekstiviesti

Verkkovierailu

Uusi ääniviesti

Ofﬂine-tila on valittu

Saapuneet-kansio on täynnä

Bluetooth

Uusi teksti- ja ääniviesti
Hälytys asetettu

LG KM500 | Käyttöopas

01
02
03
04
05
06
07
08

Valmiusnäkymä
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Puhelut
Puhelun tai videopuhelun
soittaminen

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen

1 Valitse numero näppäimistöllä.

Kun puhelin soi, vastaa puheluun valitsemalla
.
Kun puhelin soi, voit mykistää sen valitsemalla
. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut
valita Äänetön-proﬁilia kokousta varten.
Hylkää saapuva puhelu painamalla
näppäintä.

Poista numero painamalla C-näppäintä.
2 Soita puhelu valitsemalla
.
3 Lopeta puhelu valitsemalla
.
VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pidä alhaalla 0-näppäintä.

Puhelun soittaminen
yhteystiedoista
1 Avaa osoitekirja painamalla

-näppäintä.

2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain

näppäimistöllä. Valitse esimerkiksi Ossi
painamalla näppäintä 6 kolme kertaa.
3 Voit selata yhteystietoja ja niihin
tallennettuja numeroita valitsemalla
ja
.
4 Soita puhelu valitsemalla
.

Perusteet
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VIHJE Voit muuttaa puhelimesi asetuksia
sen mukaan, miten haluat vastata puheluihin. Valitai
ja , valitse sitten
ja Puhelu.
tse
Valitse Vastaustila ja valitse Kansi auki, Mikä
tahansa näppäin tai Vain lähetä näppäin.

Puhelunaikaiset asetukset
01
02
Valinnat - sisältää soitonaikaisia toimintoja,
kuten Yhteystiedot ja Viestit, joiden avulla
voit tarkistaa viestisi ja lisätä yhteystietoja
puhelun aikana.

Soiton voimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun
aikana puhelimen oikealla sivulla olevilla
äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla.

03
04
05
06
07
08

Perusteet
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Puhelut
Pikavalinnat.

Puhelulokien tarkasteleminen

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon
pikavalintanumeroksi.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
- tai
-näppäimellä.
2 Valitse Pikavalinnat.
3 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan
1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse jokin muu
,
numero valitsemalla
ja valitse
sitten
-näppäimellä tai jollain
numeronäppäimellä Määritä.
4 Osoitekirja avautuu. Valitse yhteystieto,
jonka haluat määrittää numeroon
valitsemalla
tai
ja valitse sitten
OK.

Näytä valitsemalla
tai
ja valitse
sitten
:
Kaikki puhelut - valittujen numerojen
sekä vastaanotettujen ja vastaamattomien
puhelujen luettelot.
Vastaamattomat puhelut vastaamattomien puhelujen luettelo.
Soitetut puhelut - valittujen numerojen
luettelo.
Vastaanotetut puhelut - luettelo
numeroista, joista sinulle on soitettu.
Puhelun kesto - puhelujen keston tarkat
tiedot.
Puhelukustannukset – soitettujen
puheluiden hinnat (palvelu vaihtelee
verkoittain, koska kaikki operaattorit eivät
tue sitä) sekä soitettujen ja vastaanotettujen
puhelujen kestot.
Datatiedot – lähetettyjen ja vastaanotettujen
tietojen määrä kilotavuina.

Voit soittaa pikavalintanumeroon pitämällä
alhaalla määritettyä numeroa, kunnes
yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu soitetaan
automaattisesti, joten sinun ei tarvitse valita
.

VIHJE Voit poistaa valitut tai kaikki
tietueet valitsemalla puhelulokin, Valinnat ja
Poista.

Perusteet
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VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun
päivämäärän ja kellonajan valitsemalla ainikkeilla
ja
jonkin puhelulokin. Voit tarkistaa
puhelun keston valitsemalla Valinnat ja Näytä.

Soitonsiirron käyttäminen
1 Valitse
2
3

4
5

tai , valitse
ja valitse
sitten Puhelu.
Valitse Soitonsiirto.
Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun
linja on varattu, kun vastaaja ei ole tai kun
et ole tavoitettavissa.
Valitse, siirretäänkö puhelu vastaajaan,
toiseen numeroon tai suosikkinumeroosi.
Kirjoita siirtonumero tai selaa se
valitsemalla Etsi.

Huomautus: Puhelunsiirrosta voidaan
veloittaa maksu. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajaltasi.
VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki
puhelunsiirrot valitsemalla Peruuta kaikki
-vaihtoehdon Soitonsiirto-valikosta

Puheluneston käyttäminen
1 Valitse

tai , valitse
ja valitse
sitten Puhelu.
2 Valitse Puhelunesto.
3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista:
Kaikki lähtevät
Soitetut ulkomaanpuhelut
Puhelut ulkomille paitsi kotimaajhan
Kaikki tulevat
Vastaanotto ulkomailla
Peruuta puhelunestot
Vaihda salasana
4 Valitse Aktivoi ja Anna puheluneston
salasana. Kysy palveluntarjoajalta lisätietoja
tästä palvelu.

01
02
03
04
05
06
07
08

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön luettelo
numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa,
valitsemalla Puhelut-valikosta Pysyvä numero. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi.
Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Perusteet
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Puhelut
Yleisten puheluasetusten
muuttaminen
1 Valitse

ja , valitse
ja valitse
sitten Puhelu.
2 Voit muokata tässä kohdassa seuraavia
asetuksia:

Perusteet
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Soitonsiirto – Valitse, siirretäänkö
puhelut.
Puhelun esto – Puhelunestopalvelu
estää puhelinta vastaanottamasta tietyn
kategorian puheluita.
Vastaustila – valitse, vastaatko
puheluun hyväksymisnäppäimellä, millä
tahansa näppäimellä tai liu’uttamalla
matkapuhelimen kannen auki.
Oma numero lähetetään – valitse,
näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.
Puhelu odottaa – odottavasta puhelusta
ilmoitetaan äänimerkillä.
Minuuttiääni – Valitse Käytössä, jos
haluat kuulla merkkiäänen minuutin välein
puhelun aikana.
Automaattinen uudelleenvalinta –
valitse Käytössä tai Pois.
Suljettu käyttäjäryhmä – Oletus/ Päälle/
Pois
Lähetä DTMF-äänet – valitse Käytössä
tai Pois
LG KM500 | Käyttöopas

Yhteystiedot
Yhteystiedon etsiminen
1 Valitse

tai

, valitse

ja valitse

Etsi.
Tai käytä tätä nopeampaa tapaa...
1 Valitse
.
2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain.
Valitse esimerkiksi Ossi painamalla
näppäintä 6 kolme kertaa.
3 Voit selata yhteystietoja ja niihin
tallennettuja numeroita valitsemalla
ja
.

Uuden yhteystiedon lisääminen
1 Valitse

01

Yhteystietoasetukset

03

Voit käyttää yhteystietoja monella tapaa. Käytä
asetusvalikko seuraavasti:
1 Avaa haluamasi yhteystieto. Katso kohta
Yhteystiedon etsiminen.
2 Avaa asetusluettelo valitsemalla
.
Voit käyttää seuraavia asetuksia:
Näytä - selaa yhteystiedon tietoja.
Muokkaa - muokkaa yhteystietoja.
Uusi viesti - lähetä viesti yhteystiedolle.
Jos yhteystiedolla on sähköpostiosoite,
valitse Teksti- tai Multimediaviesti.
Lisätietoja viestien lähettämisestä on
sivulla 29.
Lähetysmuoto - lähetä yhteystietoon
tallennetut tiedot toiselle henkilölle
käyntikorttina. Valitse lähetystavaksi
Tekstiviesti, Multimediaviesti,
Sähköposti tai Bluetooth.
Poista - yhteystiedon poistaminen. Valitse
OK tai , jos olet varma.
Uusi yhteystieto - lisää uusi yhteystieto.
Monipoisto - merkitse useita yhteystietoja
poistettaviksi.

04

02

05
06
07
08

Perusteet

tai , valitse
ja valitse
sitten Uusi yhteystieto.
2 Valitse, onko uuden yhteystiedon
tallennuspaikka Puhelin tai SIM-kortti.
3 Kirjoita haluamasi tiedot ja valitse
Tallenna.
Tai käytä tätä nopeampaa tapaa...
1 Kirjoita tallennettava numero, valitse
Valinnat ja sitten Tallenna numero tai
Päivitä olemassa olevat.
2 Kirjoita haluamasi tiedot, kuten yllä, ja
valitse Tallenna.

Huomautus: Voit tallentaa yhteystiedon
sähköpostiosoitteen seuraavasti. Lisää merkki
valitsemalla
ja selaa valitsemalla
tai
, kunnes @ tulee näkyviin.
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Yhteystiedot
Kopioi SIM-kortille/Puhelin - siirrä
tai kopioi SIM-korttiin tai puhelimeen
(yhteystiedon alkuperäisen tallennuspaikan
mukaan)

Yhteystiedon määrittäminen
ryhmään
Voit järjestää yhteystiedot ryhmiksi, kuten
työtoverit tai perhe. Puhelimessa on valmiiksi
määritettyjä ryhmiä, kuten Kaverit, Työtoveri
ja VIP.
1 Valitse
tai , valitse
ja valitse
sitten Ryhmät.
2 Valitse selaamalla ryhmä, johon yhteystieto
lisätään, valitse Valinnat ja sitten Lisää
jäsen.
3 Yhteystiedot tulevat näyttöön. Valitse
selaamalla ryhmään lisättävä yhteystieto,
valitse Valinnat ja Merkitse kaikki tai valitse
ja valitse sitten Valmis.
VIHJE Voit määrittää soittoäänen tai kuvakkeen
ryhmälle. Valitse ryhmä, jolle haluat määrittää
soittoäänen tai kuvakkeen, ja valitse Valinnat ja
haluamasi kohde.

Perusteet
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Ryhmän nimeäminen uudelleen
Voit antaa mille tahansa ryhmälle uuden
nimen.
1 Valitse
tai , valitse
ja valitse
sitten Ryhmät.
2 Valitse korostamalla nimettävä ryhmä.
3 Valitse Valinnat, valitse Nimeä uudelleen
ja kirjoita uuden ryhmän nimi.
4 Valitse Tallenna.

Huomautus: yhteystiedon on oltava
tallennettuna puhelimen muistiin (ei SIMkortille), jotta sen voi lisätä ryhmään tai siihen
voi liittää kuvan.

Kuvan lisääminen yhteystietoon
Voit lisätä osoitekirjassa olevaan yhteystietoon
kuvan.
1 Valitse
tai , valitse
ja valitse
sitten Asetukset.
2 Valitse Näytä valinnat ja valitse sitten
Kuvan kera.
3 Siirry osoitekirjaan ja valitse yhteystieto,
johon haluat lisätä kuvan.
4 Valitse Valinnat ja valitse sitten Muokkaa.
5 Selaa alas kuva-alueelle.
Valitse Valinnat ja valitse sitten Uusi kuva.
Kameran etsin avautuu, ja voit ottaa kuvan
yhteystietoja varten.

Yhteystietojen kopioiminen SIMkortille

1 Valitse

tai
ja valitse sitten
Tyhjennä yhteystiedot.

01
ja

2 Valitse yhteystietojen poistoa varten SIM

tai Puhelin.

03
04

3 Valitse OK, jos olet varma.

05

Tietojen tarkasteleminen
1 Valitse

02

tai

ja valitse sitten

06
ja

Tiedot.
Tässä näkymässä voit tarkastella Oma
numero- ja Käyntikortti-asetuksia.

07
08

VIHJE jos et ole vielä laatinut käyntikorttia, voit
tehdä sen Käyntikortti-näkymässä. Valitse Uusi
ja kirjoita tietosi samaan tapaan kuin yhteystietoa
varten. Valitse Tallenna.

Perusteet

Voit myös kopioida yhteystiedot SIM-kortilta
matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta
SIM-kortille.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
ja
Kopioi kaikki.
2 Valitse kopiointia varten SIM-kortista
puhelimeen tai Puhelimesta SIMkorttiin.
3 Valitse, säilytetäänkö alkuperäiset tietueet
vai poistetaanko ne.

Kaikkien yhteystietojen
poistaminen
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Viestit
Viestit

7 Kirjoita puhelinnumero tai avaa

KM500-puhelimessa voit käyttää teksti-,
multimedia- ja sähköpostiviestejä yhdessä
intuitiivisessa valikossa. Valitse
tai
ja
valitse sitten
.

yhteystietoluettelo valitsemalla Valinnat ja
sitten Yhteystiedot.
Voit lisätä useita yhteystietoja.
8 Valitse Valinnat ja valitse Lähetä tai valitse
.

Viestin lähettäminen

Perusteet
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Voit lähettää tekstiviestin nopeasti valitsemalla
ja siirtymällä suoraan vaiheeseen 4.
Muutoin:
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
ja
Uusi viesti.
2 Valitse lähetystä varten Teksti,
Sähköposti tai Multimedia. (Lisätietoja
Bluetooth-yhteydestä on sivulla 55).
3 Uusi tekstiviesti avautuu.
4 Kirjoita viesti Ennakoiva T9- tai Manuaalinen
Abc -tilassa.
Lisätietoja eri tekstinsyöttötilojen
valitsemisesta on kohdassa Tekstin
kirjoittaminen.
5 Valitse Valinnat ja lisää kuva, video, ääni,
tekstipohja, yhteystieto, käyntikortti tai
symboli valitsemalla Lisää .
6 Valitse Valinnat ja valitse Lähetä tai valitse
.

LG KM500 | Käyttöopas

Tekstin kirjoittaminen
Käytettävissä on kolme tekstinsyöttötapaa:
Ennakoiva T9 ja Manuaalinen Abc.
Käytä Ennakoiva T9:ää avaamalla uusi viesti,
valitsemalla Valinnat ja sitten T9-kielet ja
lopuksi T9 päällä. Kun T9 on käytössä, voi
vaihtaa Ennakoiva T9-, Manuaalinen Abc- ja
numeronsyöttötilan valitsemalla
.
Ennakoiva T9
T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka
tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi
näppäinjärjestyksen mukaan. Kirjoita
sana painamalla numeronäppäimiä, joissa
haluamasi kirjaimet ovat, ja sanakirja
tunnistaa sanan, kun kaikki kirjaimet
on kirjoitettu. Esimerkiksi kirjoita sana
“telephone” painamalla näppäimiä 8, 3, 5, 3,
7, 4, 6, 6, 3.
Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, valitse
Valinnat ja valitse Uusi sana. Jos kirjoitat
sanan Manuaalinen Abc -tilassa, sana tai nimi
lisätään sanakirjaan.

Manuaalinen Abc
Abc-tilassa sanan kirjoittaminen edellyttää
näppäimen painamista useaan kertaan. Jos
esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan “hello”,
paina kahdesti 4, kahdesti 3, kolmasti 5,
uudestaan kolmasti 5 ja sitten kolmasti 6.
VAROITUS: sinulta veloitetaan 160
merkin tekstiviestihinta kaikista lähettämistäsi
tekstiviesteistä.

Sähköposti laatikko

Viestien hallinta
Voit hallita viestejä Saapuneet-kansiossa.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten Viestit
ja Saapuneet.
2 Valitse ja valitse sitten:
Näytä
Poista
Vastaa - vastaa valittuun viestiin
Välitä edelleen - lähetä valittu viesti
toiselle henkilölle.
Soita takaisin - soita viestin lähettäjälle.
Tiedot - näytä viestin lisätiedot, kuten
lähetysaika.
Monipoisto - poista valitut viestit.
Poista luetut - kaikki avatut viestit
poistetaan.
Poista kaikki - voit poistaa kaikki tietyn
tyyppiset viestit.

01
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Perusteet

Valitse
tai
ja valitse
. KM500puhelimessa käytetty kansiorakenne on tuttu
ja selkeä.
Saapuneet - Kaikki saapuneet viestit
sijoitetaan Saapuneet-kansioon. Tässä
näkymässä voit vastata ja välittää viestejä
jäljempänä kuvatulla tavalla.
Bluetooth-laatikko - Bluetoothlaatikkokansio sisältää Bluetooth-viestikansiot.
Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa viestiä
loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän.
Lähtevät - tämä on tilapäinen säilytyskansio
lähteville viesteille.
Lähetetyt - kaikki lähettämäsi viestit näkyvät
Lähetetyt-kansiossa.

Palveluviestit - kaikki operaattorilta
saapuneet palveluviestit ja päivitykset.
Pohjat - luettelo valmiita viestejä nopeaan
vastaamiseen.
Tässä näkymässä voit myös kuunnella
vastaajan viestit valitsemalla Kuuntele
vastaajan viestit ja tarkastella
viestiasetuksia valitsemalla Asetukset.
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Viestit
Jos näyttöön tulee viesti Ei tilaa SIMviestille, poista viestejä Saapuneetkansiosta.
Jos näyttöön tulee viesti Ei tilaa viesteille,
voit lisätä tilaa joko poistamalla viestejä tai
tallennettuja tiedostoja.

Viestipohjien käyttäminen
Luo viestipohjia usein lähetyille teksti- ja
multimediaviesteille. Puhelimessa on myös
valmiita viestipohjia, joita voit muokata
halutessasi.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten Viestit
ja Pohjat.
2 Valitse Tekstipohjat tai MMS pohjat.
Valitse sitten Valinnat ja muuta olemassa
olevia pohjia valitsemalla Muokkaa tai
valitse Uusi tai Poista.
3 Voit lähettää pohjan valitsemalla Valinnat ja
Lähetysmuoto.
4 Valitse pohjan lähetysmuodoksi teksti-,
multimedia- tai Bluetooth-viesti.
5 Valitse yhteystieto ja valitse Valinnat ja
Lähetä (tai valitse ).
Perusteet
28
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Tekstiviestiasetusten muuttaminen
KM500-puhelimen viestiasetukset on
esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.
Jos haluat muuttaa asetuksia, katso lisätietoja
seuraavasta.
Valitse
tai , valitse Viestit ja valitse
sitten Asetukset ja Tekstiviesti. Voit
mukauttaa seuraavia:
Viestityypit - muunna teksti muotoon Ääni,
Faksi, Henkilöhaku, X.400, Sähköposti tai
ERMES.
Voimassaoloaika - määritä, miten kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa.
Lähetystiedot - valitse, haluatko vahvistuksen
viestin toimittamisesta.
Vastaus latautuu - valitse, että maksat
viestin vastaajan maksun.
Viestikeskuksen numero - kirjoita
viestikeskuksen tiedot.
Merkkien koodaus - Valitse merkkien
koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja
siten datan määrään perustuvaan hintaan.
Valitse verkkopalvelu - valitse,
lähetetäänkö viesti GSM- tai GPRS-muodossa.

Multimediaviestiasetusten
muuttaminen

Valitse
tai
ja valitse Viestit. Valitse
Asetukset ja sitten:
Vastaajan numero - vastaajan numero
on tallennettu tänne. Kysy lisätietoja
vastaajapalvelusta palveluntarjoajalta.
Push-viestit - voit poistaa käytöstä Pushviestitoiminnon, jolloin saapuvia viestejä ei
toimiteta suoraan puhelimeesi, vaan vasta
tarkastaessasi viestit.
Neuvontaviesti - valitse vastaanottotila,
hälytykset ja kieli neuvontaviestejä varten.
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Perusteet

KM500-puhelimen viestiasetukset on
esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.
Jos haluat muuttaa asetuksia, katso lisätietoja
seuraavasta.
tai , valitse Viestit ja valitse
Valitse
sitten Asetukset tai Multimediaviestit.
Voit mukauttaa seuraavia:
Aihe- lisää aihekenttä multimediaviesteihin.
Dian kesto - valitse, miten kauan diat
näkyvät näytössä.
Prioriteetti - valitse multimediaviestien
prioriteettitaso.
Voimassaoloaika - määritä, miten kauan
viestiä säilytetään viestikeskuksessa.
Lähetysraportti - valitse, sallitaanko/
pyydetäänkö lähetysraportti.
Lukuraportti - valitse, sallitaanko/
lähetetäänkö lukuraportti.
Automaattinen lataus - valitse
multimediaviestien automaattinen tai
manuaalinen lataus sen mukaan, oletko
kotiverkossa vai verkkovierailulla.
Verkkoproﬁili- valitse operaattorikohtainen
verkkoproﬁili multimediaviestien lähettämistä
varten.
Sallittu viestityyppi - valitse lähettäjätyyppi,
jolta multimediaviestit hyväksytään.

Muiden asetusten muuttaminen
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Kamera
Pikakuvaus

Työkalurivin käyttäminen

1 Tuo näkyviin kameran etsin pitämällä

Valitsemalla Valinnat voit avata etsimen
alareunaan uuden työkalurivin asetuksineen.
Voit selata asetuksella valitsemalla tai .

alhaalla puhelimen oikealla sivulla olevaa
-näppäintä.
2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja
kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
3 Ota kuva painamalla
-näppäintä tai
puhelimen oikealla sivulla olevaa
-näppäintä.

Kuvan ottamisen jälkeen
Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan nimi
näkyy näytön alareunassa.
Valinnat avaa alivalikon, joka sisältää
seuraavat toiminnot: Uusi valokuva,
Taustakuva, Kuvan tunnus, kuvien
selaus albumissa tai kuvan lähettäminen
multimediaviestinä tai Bluetooth-yhteydellä.

Luova käyttö
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Resoluutio – Katso Kuvakoon
muuttaminen sivulla 31.
Laatu - Valitse Normaali, Tarkka
tai Erittäin tarkka. Mitä parempi laatu,
sen terävämpi kuva, mutta myös kuvakoko
kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän
kuvia.
Salama – Valitse Käytössä tai Pois.
Salaman oletusasetuksena on Pois, mikä
säästää akkua. Aina kun suljet kameran, se
palaa oletusasetukseen Pois.
Itselaukaisin - Voit määrittää
kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen
viiveen. Valitse 3 sekuntia, 5 sekuntia tai
10 sekuntia. Ihanteellinen, kun haluat olla
mukana ryhmäotoksessa.

Sarjakuvaus - voit ottaa automaattisesti
kuusi kuvaa nopeasti peräkkäin, mikä
sopii hyvin liikkuvien kohteiden tai
urheilutapahtumien kuvaamiseen.
Väritehoste – valittavana on neljä
värisävyasetusta: Pois (normaali/väri),
Sephia, Mono (mustavalkoinen) tai
Negatiivi.
Valkotasapaino - Valkotasapainon
ansiosta kuvan valkoiset kohdat
näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää
valkotasapainon oikein, sinun on ehkä
määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse
Auto, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen tai
Loisteputki.
Sulkimen ääni - valitse jokin kolmesta
sulkimen äänestä.
Palauta asetukset – palauta puhelimen
alkuperäiset kamera-asetukset valitsemalla
Kyllä.

Kuvakoon muuttaminen
Säästä muistitilaa muuttamalla kuvakokoa.
Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on
suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat
tallentaa puhelimeen enemmän kuvia, voit
pienentää tiedostokokoa muuttamalla
pikselilukua.
1 Valitse Valinnat ja valitse työkaluriviltä
.
2 Valitse jokin seuraavista pikseliluvuista (QV:
320X240, V: 640X480, 1M: 1280X960,
2M: 1600X1200).
3 Valitse kokoasetus ja ota muutokset
käyttöön valitsemalla OK. Asetusvalikko
sulkeutuu automaattisesti ja voit ottaa
kuvan.
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Tallennettujen kuvien
tarkasteleminen
1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia

Luova käyttö

kameratilassa ja valmiusnäkymässä. Valitse
etsimessä Albumi. Valitse valmiustilassa
tai
ja valitse sitten
ja Kuvat.
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Valitse kuva nuolinäppäimillä ja suurenna
sitä valitsemalla Valinnat ja Näytä tai vain
valitsemalla .
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Kamera
Kuvan zoomaus katselun aikana
Voit siirtää tarkennusaluetta ja lähentää ja
loitontaa sitä nuolinäppäimillä.

Kuvan määrittäminen
taustakuvaksi tai kuvan
tunnukseksi
Määritä kuva näkymään tietyissä tilanteissa.
Valitse kuvagalleriasta kuva nuolinäppäimillä
ja ja valitse sitten Valinnat. Valitse,
käytetäänkö valittua kuvaa taustakuvana tai
yhteystiedon kuvana.
Huomautus: kuvan voi lisätä vain
yhteystietoon, joka on tallennettu puhelimeen
(ei SIM-kortille).

Luova käyttö
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Videokamera
Pikavideon kuvaus

Työkalurivin käyttäminen

1 Valitse

Valitsemalla Valinnat voit avata etsimen
alareunaan uuden työkalurivin asetuksineen.
Voit selata asetuksia nuolinäppäimillä.

2
3

4

5
6

tai
ja valitse
ja valitse
sitten videokamera.
Kohdista kameran objektiivi videon
kohteeseen.
Aloita tallennus painamalla -näppäintä
kerran tai painamalla puhelimen oikealla
sivulla olevaa
-näppäintä.
REC näkyy etsimen vasemmassa
alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon
keston.
Keskeytä video valitsemalla Tauko ja jatka
sen näyttämistä valitsemalla Jatka.
Lopeta tallennus valitsemalla Lopeta.

Videon kuvaamisen jälkeen
Näytössä näkyy kuvaamasi videota edustava
still-kuva. Kuvan nimi näkyy näytön
alareunassa.
Valinnat avaa alivalikon, joka sisältää
seuraavat toiminnot: uusi video, videon toisto,
videon lähettäminen multimediaviestinä tai
Bluetooth-yhteydellä tai videoiden selaus
albumissa.
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Luova käyttö

Videotila – voit kuvata videon
multimediaviestiä varten valitsemalla MMS.
Resoluutio – Jos haluat tallentaa
puhelimeen enemmän videoita, voit pienentää
tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.
Valittavana on 320 x 240 tai 176 x 144.
Laatu - Valitse Erittäin tarkka, Tarkka
tai Normaali. Mitä parempi laatu, sen
terävämpi videokuva, mutta myös kuvakoko
kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän
videoita.
Salama – valitse Käytössä tai Pois.
Salaman oletusarvona on Pois, mikä säästää
akkua.
Väritehoste - Voit lisätä videoon
kuvatehosteen. Valittavana on neljä
värisävyasetusta: Pois (normaali/väri),
Sephia, Mono (mustavalkoinen) ja Negatiivi.
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Videokamera
Valkotasapaino - Valkotasapainon
ansiosta videon valkoiset kohdat
näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää
valkotasapainon oikein, sinun on ehkä
määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse
Auto, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen tai
Loisteputki.
Palauta asetukset – Palauta puhelimen
alkuperäiset kamera-asetukset valitsemalla
Kyllä.
VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen
päällä, joten kun muutat kuvanvärin tai -laadun
asetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana
näkyvässä esikatselukuvassa.

Luova käyttö
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Tallennettujen videoiden katselu
1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia

videokameratilassa ja valmiusnäkymässä.
Valitse etsimessä Albumi. Valitse
valmiustilassa
tai
ja valitse sitten
ja Videot.
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Valitse haluamasi video valitsemalla
tai ja valitse sitten Valinnat ja Toista tai
valitse .

Äänenvoimakkuuden säätäminen
videon katselun aikana
Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston
aikana puhelimen oikealla sivulla olevilla
näppäimillä.

Galleria
Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen
muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia,
ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa
tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin
käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa
muihin tarkoituksiin.
Kaikki multimediatiedostot tallennetaan Omatkansioon. Avaa Omat-kansio valitsemalla
tai
ja sitten
, jolloin
multimediakansiot tulevat näkyviin.

Kuvat
Kuvat-valikko sisältää puhelimeen ennalta
ladattujen oletuskuvien kansion, itse
lataamiesi kuvien kansion sekä puhelimen
kameralla otettujen kuvien kansion.

Kuvat-asetusvalikot
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Luova käyttö

Kuvat-valikon asetukset määräytyvät valitun
kuvatyypin mukaan. Kaikki asetukset ovat
käytettävissä puhelimen kameralla otetuissa
kuvissa, mutta oletuskuvia koskevat vain
seuraavat asetukset: Näytä, Määritys:,
Tiedostotiedot, Kuvaesitys,
Lajitteluperuste ja Pikkukuvanäyttö /
Luettelonäkymä.
Avaa asetusten luettelo valitsemalla
kuvakansiossa Valinnat.
Poista - poista valittu kuva.

Lähetysmuoto - lähetä valittu kuva
multimediaviestinä, Bluetooth-viestinä tai
sähköpostiviestinä
Huomautus: kuvaa on ehkä
pienennettävä, ennen kuin sen voi lähettää
multimediaviestinä.
Tiedosto - Muokkaa kuvaa, nimeä uudelleen
tai tarkastele valitun kuvan tietoja (Nimi, Koko,
Kuvakoko ja Tekijänoikeus). Jos puhelimeen
on asetettu ulkoinen muistikortti, käytettävissä
on kaksi lisätoimintoa: Siirrä ulkoiseen
muistiin ja Kopioi ulkoiseen muistiin.
Tulosta Bluetooth-yhteyden kautta tulosta kuvatiedosto Bluetooth®-yhteydellä.
Kuvaesitys - lisätietoja on kohdassa
Kuvaesityksen luominen sivulla 37.
Uusi kansio - luo uusi kansio Kuvatpääkansion alle.
Monipoisto - valitse useita kuvia ja valitse
sitten Poista.
Poista kaikki - poista kaikki Kuvat-kansion
kuvat.
Lajitteluperuste - järjestä kuvat
päivämäärän, tyypin tai nimen mukaan.
Luettelonäkymä / Pikkukuvanäyttö
- muuta kuvien tarkastelutapaa.
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Kuvan lähettäminen

Kuvan poistaminen

1 Valitse

1 Valitse

2

2 Valitse Kuvat.

3
4

5

tai
ja valitse sitten
.
Valitse Kuvat.
Valitse valokuva ja valitse Valinnat.
Valitse Lähetysmuoto ja valitse
Multimediaviesti, Bluetooth tai
Sähköposti.
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.

Kuvien järjestäminen
1 Valitse

tai

ja valitse sitten

2 Valitse Kuvat.
3 Valitse Valinnat ja Lajitteluperuste.
4 Valitse Päivämäärä, Tyyppi tai Nimi.

Luova käyttö
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.

tai

ja valitse sitten

.

3 Valitse kuva ja sitten Valinnat.
4 Valitse Poista.

Usean kuvan poistaminen
1 Valitse

tai

ja valitse sitten

.

2 Valitse Kuvat.
3 Valitse Valinnat ja sitten Monipoisto.
4 Jokaisen kuvan vieressä näkyy ruutu.

Valitse kuva ja lisää merkintä valitsemalla
Valinnat ja Merkitse kaikki tai valitse
.
Poista kuvan merkintä valitsemalla Valinnat
ja Poista merkintä tai valitse
, jolloin
valintaruudun valinta poistuu.
5 Kun olet valinnut haluamasi valintaruudut,
valitse Valmis ja vahvista merkittyjen
kuvien poisto.

Kuvaesityksen luominen

Äänet

Jos haluat katsoa kaikki puhelimessa olevat
kuvat tai selata niitä, voit luoda kuvaesityksen,
jolloin kuvia ei tarvitse avata ja sulkea
yksitellen.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Kuvat.
3 Valitse kuvaesityksen ensimmäinen kuva ja
valitse Valinnat.
4 Aloita valitsemalla Kuvaesitys.
5 Keskeytä kuvaesitys valitsemalla
Valinnat ja Tauko. Kun haluat päättää
kuvaesityksen ja palata Kuvat-valikkoon,
valitse Lopeta.

Äänet-kansio sisältää Oletusäänet sekä
omat äänitallenteet. Kansiossa voit hallita ja
lähettää ääniä sekä määrittää niitä
soittoääniksi.

01

Äänen käyttäminen

04

Kun valitset kuvaesityksen aikana Valinnat,
käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:
Toisto käytössä / ei käytössä - valitse,
toistetaanko kuvaesitys.

1 Valitse
2
3
4
5

tai
ja valitse sitten
.
Valitse Äänet.
Valitse Oletusäänet tai valitse ääni
äänitallennetiedostojen luettelosta.
Kuuntele ääni valitsemalla ääni ja sitten
Valinnat ja Toista tai valitse
.
Valitse Valinnat, Määritys: ja valitse
Soittoääni tai Soittoäänen tunnus.

02
03

05
06
07
08

Videot
Omat videot -kansiossa näkyy luettelo
ladatuista videoista ja puhelimella
tallennetuista videoista.

Videon katsominen
1 Valitse

tai

ja valitse sitten

.

2 Valitse Videot.

valitse

.

Luova käyttö

3 Valitse video ja sitten Valinnat ja Toisto tai
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Videon keskeytyksen asetusten
käyttäminen
Kun valitset Valinnat, videon toisto
keskeytetään ja käytettävänä on seuraavat
asetukset:
Poista - poista video.
Lähetysmuoto: - lähetä video MMS-viestinä,
Bluetooth-yhteydellä tai sähköpostiviestinä.
Tiedosto - nimeä video uudelleen, siirrä
valittu video kansioon, näytä tiedot (Nimi,
Koko, Päivämäärä, Toisto ja Tekijänoikeus).
Maisema / Koko näyttö - muuta videon
toistotapaa.

Videoleikkeen lähettäminen
1 Valitse video nuolinäppäimillä.
2 Valitse Valinnat Lähetysmuoto ja

Luova käyttö

valitse Multimediaviesti, Bluetooth tai
Sähköposti.
3 Jos valitset Viesti tai Sähköposti,
videoleike 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
videoleikkeen.
Huomautus: Kuvaa on ehkä pienennettävä,
ennen kuin sen voi lähettää multimediaviestinä.
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Liian isoja videoita ei voi lähettää
multimediaviestinä, joten valitse siinä
tapauksessa jokin toinen lähetysasetus.

Videon asetusvalikon käyttäminen
Avaa asetusten luettelo valitsemalla Videotkansiossa Valinnat.
Poista - poista valittu video.
Tiedosto - nimeä video uudelleen tai
tarkastele sen tietoja (Nimi, Koko, Päivämäärä,
Toisto ja Tekijänoikeus).
Uusi kansio - luo uusi kansio Videotpääkansion alle.
Monipoisto - valitse useita videoleikkeitä ja
valitse sitten Poista.
Poista kaikki - poista kaikki Videot-kansion
videoleikkeet.
Lajitteluperuste - järjestä videot
päivämäärän, tyypin tai nimen mukaan.
Luettelonäkymä / Pikkukuvanäyttö muuta videoiden tarkastelutapaa.

Muut
Muut-kansioon tallennetaan tiedostoja, jotka
eivät ole kuvia, ääniä, videoita, pelejä tai
sovelluksia.
Joskus tietokoneesta puhelimeen siirretyt
tiedostot saattavat näkyä Muut-kansiossa.

Pelit ja sovellukset

Ulkoinen muisti

KM500-puhelimessa on pelejä, joilla saat
aikasi kulumaan mukavasti. Jos lataat lisää
pelejä tai sovelluksia, ne tallennetaan tähän
kansioon.

Jos puhelimessa on muistikortti, se näkyy
kansiona Omat-kansion alla. Ulkoisen muistin
kansio sisältää seuraavat kansiot: Kuvat, Äänet,
Videot ja Muut. Jokainen kansio sisältää
tyyppinsä mukaiset kansiot, jotka on tallennettu
muistikortille puhelimen muistin sijaan.

01

Puhelimen käyttäminen
massamuistilaitteena

05

Pelaaminen
1 Valitse

tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Pelit ja sovellukset.
3 Valitse peli ja valitse Valinnat ja Pelaa tai
valitse .

Pelien asetusvalikon käyttäminen
Avaa asetusluettelo valitsemalla Pelitkansiossa Valinnat.
Toista – pelaa peliä.
Tiedot - näytä tiedoston Nimi, Versio, Myyjä,
Tiedostokoko ja Verkkoalue.

03
04

06
07
08
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KM500-puhelinta voi käyttää
massamuistilaitteena USB-muistin tapaan. Näin
voit kätevästi siirtää tiedostoja tietokoneesta
puhelimeen. Jos puhelimessa on muistikortti,
kun muodostat Massamuisti-yhteyden, puhelin
näkyy tietokoneessa kahtena asemana.
Matkapuhelimen muisti ja ulkoinen muisti.
1 Valitse
tai
ja valitse
sitten
Liitännät.
2 Valitse USB-yhteys.
3 Valitse Massamuisti ja valitse OK.
4 Kytke USB-kaapelin kapeampi pää
KM500-puhelimen reunassa olevaan
USB-kaapeliliitäntään. Kytke leveämpi pää
tietokoneen USB-porttiin.

02
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5 Tietokoneessa avautuu automaattisesti yksi

tai kaksi Siirrettävä levy -kansiota, jotka
sisältävät kaikki puhelimen tai muistikortin
kansiot.
6 Vedä ja pudota kuvat, videot,
musiikkitiedostot tai muut oikeisiin
kansioihinsa.
7 Irrota puhelin turvallisesti napsauttamalla
työkalupalkin Turvallinen laitteiston
poisto -kuvaketta.
8 Voit tarkastella esimerkiksi kuviasi
valitsemalla
tai
ja valitsemalla
sitten
ja Ulkoinen muisti ja Kuvat.
Kaikki siirtämäsi kuvat säilytetään.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen
Voit myös siirtää tiedostoja tietokoneesta
puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.
1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty
puhelimessa ja tietokoneessa, ja että
laitteiden välillä on näköyhteys.
2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetoothyhteydellä.
3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä
sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa
Kyllä.
4 Tiedosto tallennetaan tyyppinsä mukaiseen
kansioon. Esimerkiksi valokuvat
tallennetaan Kuvat-kansioon ja musiikki
Äänet-kansioon. Jos puhelin ei tunnista
tiedostotyyppiä, tiedosto tallennetaan
Muut-kansioon.
Huomautus: Bluetooth-yhteydellä lähetetyt
tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin.

Luova käyttö
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Multimedia
Musiikki
LG KM500 -puhelimessa on kiinteä MP3soitin, jolla voit toistaa suosikkikappaleitasi.

Voit käyttää MP3-soitinta valitsemalla
tai
ja valitsemalla sitten
. Käytettävänä
ovat seuraavat asetukset:

01
02
03
04

Musiikin siirtäminen puhelimeen

05

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on
käyttää Bluetooth-yhteyttä tai
synkronointikaapelia.
Bluetooth-siirto:
1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty
puhelimessa ja tietokoneessa, ja että
laitteiden välillä on näköyhteys.
2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja
lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.
3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä
sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa
Kyllä.
4 Tiedosto näkyy kansiossa MP3-soitin >
Kaikki kappaleet.

06
07
08
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Musiikintunnistusteknologian ja
siihen liittyvien tietojen toimittaja
on Gracenote®.
Gracenote on musiikintunnistusalan ja siihen
liittyvän sisällöntuotannon standardi.
Lisätietoja saatavana osoitteessa www.
gracenote.com.
CD-levyihin ja musiikkiin liittyvät tiedot,
Gracenote, Inc., copyright © 2006 Gracenote.
Gracenote-ohjelmisto, copyright © 2006
Gracenote. Yksi tai useita seuraavista
Yhdysvaltain patenteista saattaa koskea tätä
tuotetta tai palvelua: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459,
#6,330,593 sekä muut myönnetyt tai haetut
patentit. Tietyt palvelut on tuotettu Open
Globe, Inc. -yhtiön luvalla ja niitä koskee
Yhdysvaltain patentti #6,304,523.
Gracenote ja CDDB ovat Gracenoten
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Gracenote-logo
ja liikemerkki sekä “Powered by Gracenote” logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

Kaikki kappaleet - kaikki puhelimessa
olevat musiikkikappaleet.
Oma soittolista - Kaikki luomasi soittolistat
sekä Luettelossa, Esittäjät, Levyt,
Tyylilajit ja Sekoita kaikki kappaleet
- Voit siis valita musiikin monen eri perusteen
mukaan.
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Kappaleen toistaminen
1 Valitse
2
3
4
5
6

7

tai
ja valitse sitten
.
Valitse Kaikki kappaleet ja valitse sitten
toistettava kappale. Valitse .
Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen
valitsemalla .
Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen
valitsemalla .
Piilota soitinnäyttö valitsemalla Valinnat
ja Pienennä. Tällöin voit jatkaa puhelimen
käyttöä tavalliseen tapaan ja kuunnella
samalla musiikkia.
Lopeta musiikin toisto ja palaa
musiikkivalikkoon valitsemalla Takaisin.

Musiikin toiston asetusten
käyttäminen

Luova käyttö
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Valitse Valinnat ja valitse jokin seuraavista:
Pienennä
Natural Sound käytössä
Kuuntele Bluetoothin kautta
Aseta soittoääneksi
Luokitus
Tiedot
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Asetukset - muuta Taajuuskorjain- tai
Toista-tilaa tai sekoita kappaleiden
toistojärjestys valitsemalla Aseta
satunnaistoisto.
VIHJE Voit säätää äänenvoimakkuutta
musiikkia kuunnellessasi puhelimen sivulla
olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Soittolistan luominen
Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla
kappaleita Kaikki kappaleet -kansiosta.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Oma soittolista.
3 Valitse Uusi, kirjoita soittolistan nimi ja
valitse Tallenna.
4 Kaikki kappaleet -kansio avautuu.
Valitse soittolistaan sisällytettävät
kappaleet selaamalla ja valitsemalla
. Valittujen kappaleiden viereen
ilmestyy valintamerkki. Jos valitset
vahingossa kappaleen, jota et halua lisätä
soittolistaan, poista kappaleen valinta
valitsemalla
uudelleen.
5 Tallenna soittolista valitsemalla Valinnat ja
Tallenna.

Soittolistan toistaminen

Soittolistan muokkaaminen

1 Valitse

Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia
musiikkikappaleita tai poistaa niitä
soittolistalta.
Voit myös halutessasi järjestellä ja muokata
soittolistoja.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Oma soittolista.
3 Selaa muokattavaan soittolistaan, valitse
Näytä ja valitse sitten Valinnat.
Toista – toista soittolista.
Lisää – lisää ja poista soittolistan
kappaleita.
Poista – poista kappale soittolistasta.
Vahvista valitsemalla Kyllä.
Siirrä ylös/Siirrä alas
– muuta soittojärjestystä siirtämällä
musiikkikappaleita ylöspäin tai alaspäin.
Monipoisto – poista kappaleita
soittolistasta.
Poista kaikki – poista soittolistan kaikki
kappaleet.
Tiedot – näytä soittolistan tiedot.

tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Oma soittolista.
3 Valitse toistettava soittolista, valitse Näytä
ja valitse sitten .
VIHJE Voit ladata uusia musiikkikappaleita KM500-puhelimeen Music Sync
-sovelluksessa.
More Like This™ -toiminnolla voit luoda yhdellä kosketuksella soittolistoja samankaltaisista
musiikkikappaleista levyn tai artistin nimen tai
musiikkiin liitetyn mielialan mukaan. Nämä soittolistat tallennetaan More Like This -kansion
Oma soittolista -alikansioon. Voit toistaa ja
hallita soittolistoja haluamallasi tavalla.

01
02
03
04
05
06
07
08
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Soittolistan poistaminen
1 Valitse

Luova käyttö
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tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Oma soittolista.
3 Siirry poistettavaan soittolistaan ja valitse
Valinnat.
4 Valitse Poista ja vahvista valitsemalla
Kyllä.
Huomautus:
DRM (Digital Rights Management)
Digital Rights Management (DRM) suojauksen vuoksi joissakin Internetistä
ladatuissa tai multimediaviestinä
vastaanotetuissa mediatiedostoissa voi olla
Käyttöoikeus-valikko. Voit ostaa
käyttöoikeuden Web-sivustosta, joka omistaa
sisällön oikeudet.
Musiikin tekijänoikeudet on suojattu
kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla
tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen
saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden
kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella
suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen
käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan
tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät
lait.
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BGM-tilan voi ottaa käyttöön painamalla MP3pikavalintanäppäintä, kun MP3-tiedostoja
toistetaan MP3-soittimella. BGM-tilassa olevia
MP3-tiedostoja voi toistaa, vaikka jokin muu
toiminto olisi käytössä. BGM-tilan voi
keskeyttää MP3-soittimen näytössä.

Radion käyttäminen
LG KM500 -puhelimessa on sisäinen FMradio, joten voit kuunnella
suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.
Huomautus: Radion kuunteleminen
edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä
puhelimeen. Liitä kuulokkeet kuulokeliittimeen
(samaan liittimeen, johon laturi liitetään).

Kanavahaku
Voit hakea puhelimesi radiokanavat
manuaalisesti tai automaattisesti. Voit
tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei
tarvitse hakea joka kerta uudelleen.
Puhelimeen voi tallentaa enintään 12
radiokanavaa.
Automaattinen kanavahaku:
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse FM-radio.
3 Valitse Automaattinen haku ja sitten
Kyllä.

4 Aina löydettyään radiokanavan KM500-

puhelin kysyy, tallennetaanko se. Jos
haluat tallentaa kanavan, valitse Kyllä.
Muutoin valitse Ei. Tallennettuihin kanaviin
liitetään automaattisesti kanavanumero.
Manuaalinen kanavahaku:
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse FM-radio.
3 Valitse haluamasi kanavanumero ja valitse
Muokkaa.
4 Voit valita radiokanavan joko hakemalla
oikean taajuuden nuolinäppäimillä, tai voit
kirjoittaa taajuuden näppäimistöllä.
5 Valitse Tallenna.
Huomautus: voit myös muokata
kanavanumeroon tallentamaasi radiokanavaa
samalla Muokkaa-toiminnolla, jolla
radiokanavia voi hakea manuaalisesti.
VIHJE Voit parantaa radion vastaanottoa
muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

Kanavien nollaaminen
1 Valitse

tai

ja valitse sitten

.

2 Valitse FM-radio.
3 Valitse Valinnat ja Palauta kanavat.

Vahvista palauttaminen valitsemalla Kyllä.
Nollattujen kanavien taajuudeksi 87,5 Mhz.

01
02
03
04

Radion kuunteleminen
1 Valitse

tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse FM-radio.
3 Valitse kanavanumero, johon liitettyä
radiokanavaa haluat kuunnella.

Äänitys

05
06
07
08

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita ääniä.
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Äänen nauhoitus.
3 Käynnistä tallennus valitsemalla
.
4 Keskeytä tallennus valitsemalla Tauko.
5 Lopeta tallennus valitsemalla Lopeta.
6 Kuuntele tallenne valitsemalla Valinnat ja
Toista.

Luova käyttö

Huomautus: voit kuunnella kaikkia
tallentamiasi äänitteitä valitsemalla Valinnat ja
Albumi.
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Äänitallenteen lähettäminen
1 Kun äänitys on valmis, valitse Valinnat.
2 Valitse Lähetysmuoto ja valitse

Multimediaviesti, Bluetooth tai
Sähköposti. Jos valitset Viesti tai
Sähköposti, äänite lisätään viestiin ja voit
kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen
tapaan. Jos valitset Bluetooth-yhteyden,
sinua kehotetaan ottamaan Bluetooth
käyttöön.
VIHJE Jos aiot lähettää tallenteen
viestinä, valitse ennen tallennusta Valinnat ja
Nauhoitustila. Valitse MMS. Näin varmistat,
että tallenne mahtuu viestiin.

Luova käyttö
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Organiser ja työkalut
Tapahtuman lisääminen kalenteriin

6 Selaa uudelleen alas ja valitse, onko

1 Valitse valmiusnäkymässä

tapahtuma kertaluontoinen vai toistetaanko
se Päivittäin, Viikoittain, Kuukausittain
tai Vuosittain. Jos tapahtuma on
toistuva, voit selata alas ja määrittää myös
erääntymispäivän, jolloin tapahtumat
loppuvat kokonaan.
7 Voit tallentaa tapahtuman kalenteriin
valitsemalla Tallenna. Kalenterissa näkyy
kolmio niiden päivien kohdalla, joille on
tallennettu tapahtumia.

tai ,
ja valitse sitten Kalenteri.
ja valitse
2 Valitse päivämäärä, johon lisätään
tapahtuma. Voit valita päivämäärän joko
nuolinäppäimillä tai valitsemalla Valinnat ja
kirjoittamalla päivämäärän.
Huomautus: kun kalenteriin on jo tallennettu
tapahtuma, valitse Valinnat ja sitten Valitse
päivämäärä, ennen kuin määrität
päivämäärän.
3 Valitse Valinnat ja Uusi tehtäväluettelo

valitse sitten

03
04
05
06
07

Kalenteritapahtuman
muokkaaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä

02

08
tai

ja

ja Kalenteri.

2 Valitse Valinnat ja Kaikki merkinnät , kun

haluat tarkastella kaikkien tapahtumien
luetteloa. Valitse muokattava tapahtuma ja
valitse Valinnat ja Näytä tai valitse . Voit
myös valita tapahtuman päivän kalenterista
ja valita Valinnat ja Näytä tai valita vain .
3 Valitse Valinnat ja Muokkaa tai valitse
ja selaa tapahtuman yksityiskohtaan,
jota haluat muuttaa. Muokkaa tietoja ja
tallenna muokattu tapahtuma valitsemalla
Tallenna.

Organisointi

ja määritä tapahtuman alkamisaika.
Selaa näyttöä nuolinäppäimillä ja määritä
tapahtuman päättymisaika.
4 Selaa alas ja kirjoita tapahtuman aihe.
5 Selaa uudelleen alas ja valitse,
määritetäänkö 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.

01
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Organiser ja työkalut
Huomautus: voit poistaa tapahtuman
kalenterista tuomalla tapahtuman näyttöön ja
valitsemalla sitten Valinnat ja Poista.

Kalenteritapahtuman jakaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä

tai
ja
valitse sitten
, ja Kalenteri.
2 Valitse jaettava tapahtuma ja valitse sitten
Valinnat.
3 Valitse Lähetysmuoto ja valitse
Tekstiviesti, Multimediaviesti,
Bluetooth tai Sähköposti.

Muistion lisääminen
1 Valitse valmiusnäkymässä

tai
ja
valitse sitten
ja Muistio.
2 Valitse Uusi ja kirjoita muistio.
3 Valitse Valinnat, Tallenna tai valitse
.
4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan
kerran avaat Muistio-sovelluksen.
Vihje Voit muokata aiemmin tallennettuja muistioita.
Valitse muokattava muistio, valitse Valinnat ja
sitten Muokkaa.

Organisointi
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Kohteen lisääminen Tehtävätluetteloon
1 Valitse valmiusnäkymässä

tai
ja
valitse sitten
ja Tehtävät.
2 Valitse Uusi ja kirjoita tehtävän Määräpäivä,
Huomautus, Prioriteetti ja Tila. (Valitse
kalenteriin liittyvä päivämäärä valitsemalla
Valinnat.)
3 Valitse Valinnat ja Tallenna.
4 Tehtävät-luettelo tulee näyttöön, ja
valitsemalla Valinnat voit muun muassa
näyttää, lisätä ja poistaa tehtäviä.

Hälytyksen asettaminen
1 Valitse valmiustilassa
2
3
4

5
6
7

tai
ja valitse
sitten
ja Herätyskello.
Valitse Uusi.
Selaa alaspäin ja määritä hälytysaika.
Valitse hälytyksen käyttöajankohdaksi jokin
seuraavista: Kerran, Päivittäin, Ma - Pe,
Ma - La tai La - Su.
Selaa alas ja valitse hälytysääni. Valitse
uusi ääni valitsemalla Valinnat ja äänet.
Selaa alas ja määritä hälytyksen nimi tai
säilytä ehdotettu nimi.
Valitse Tallenna.

Huomautus: voit määrittää viisi eri hälytystä.
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Laskimen käyttäminen
1 Valitse valmiusnäkymässä
2
3

4

5

Yksikön muuntaminen
tai

ja

valitse sitten
ja Laskin.
Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
Valitse yksinkertaisissa laskelmissa
tarvitsemasi funktio (+, –, *, /) ja sen
jälkeen =.
Voit valita monimutkaisempien
laskutoimitusten komennon valitsemalla
Toiminto .
Tyhjennä näyttö ennen uuden laskun
aloittamista valitsemalla Tyhjennä.

Sekuntikellon käyttäminen

1 Valitse valmiusnäkymässä

tai
ja
valitse sitten
ja Yksikönmuunnin.
2 Valitse muunnettavaksi valuutta, Alue,
pituus, paino, lämpötila, tilavuus tai
nopeus.
3 Selaa ylös ja valitse mittayksikkö. Valitse
yksikkö selaamalla vasemmalle ja oikealle,
selaa sitten alas ja kirjoita määrä.
4 Selaa alas yksikönmuunninruutuun ja
valitse mittayksikkö muunnosta varten.
Muunnos näkyy automaattisesti ruudun
alla.
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1 Valitse valmiusnäkymässä
2
3
4
5

tai
ja
valitse sitten
ja Sekuntikello.
Aloita ajanotto valitsemalla Käynnistä.
Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse
Kierros.
Lopeta ajanotto valitsemalla Lopeta.
Jos haluat käynnistää sekuntikellon
pysäytysajasta, valitse Jatka. Jos haluat
aloittaa ajanoton alusta, valitse Nollaa.
Organisointi
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Organiser ja työkalut
Kaupungin lisääminen
maailmankelloon
1 Valitse valmiusnäkymässä

tai
ja
valitse sitten
ja Maailmankello.
2 Valitse Valinnat ja valitse Muuta
aikavyöhykettä. Valitse sitten kaupunki.
3 Valitse Uusi kaupunki ja lisää uusia
kaupunkeja luetteloosi.

SIM-palvelujen käyttäminen
Tämä vaihtelee SIM-kortin ja verkkopalvelujen
mukaan.
Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application
Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee
SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen
palvelun nimi.

Organisointi
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Web-selaaminen
Helppokäyttöisellä selaimella voit lukea
ajankohtaisia uutisia ja sääennusteita tai
vaikkapa urheilu-uutisia ja liikennetiedotuksia
milloin tahansa. Lisäksi voit ladata selaimella
musiikkia, soittoääniä, taustakuvia ja pelejä.

Verkon käyttäminen
1 Valitse valmiustilassa

sitten

tai

ja valitse

ja OK.

2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle

valitsemalla Koti. Tai valitse Siirry URLosoitteeseen ja kirjoita URL-osoite.
Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen ja
sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy
tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Kirjanmerkkien lisääminen ja
käyttäminen
Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista
kirjanmerkkien avulla.
1 Valitse valmiustilassa
tai
ja valitse
sitten
ja OK.
2 Valitse Kirjanmerkit. Näkyviin tulee
luettelo kirjanmerkeistä.
3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla
Valinnat ja Uusi kirjanmerkki. Kirjoita
kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.
4 Valitse Tallenna. Uusi kirjanmerkki näkyy
luettelossa.
5 Voit avata kirjanmerkin valitsemalla
sen luettelosta ja valitsemalla Valinnat
ja Yhdistä tai valitse . Selain avaa
kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.
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Web-selaus
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Web-selaaminen
Sivun tallentaminen

Selainhistorian tarkasteleminen

1 Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.

1 Valitse valmiustilassa

2 Valitse Valinnat ja Tallenna ja valitse sitten

Tämä sivu.
3 Valitse OK.
VIHJE Tämän valikon toiminnoilla voit
muokata tallennettujen sivujen otsikoita, suojata
muistioita (tai poistaa niiden suojauksen) ja
poistaa tallennettuja sivuja.

Tallennetun sivun käyttäminen

Web-selaimen asetusten
muuttaminen

1 Valitse valmiustilassa

1 Valitse valmiustilassa

tai ja valitse
sitten
ja OK.
2 Valitse Tallennetut sivut.
3 Valitse sivu ja sitten Valinnat ja Yhdistä tai
valitse .

Web-selaus
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tai
ja valitse
sitten
ja OK.
2 Valitse Historia ja OK.
3 Näkyviin tulee luettelo äskettäin käytetyistä
Web-sivuista. Voit avata jonkin näistä
sivuista valitsemalla sen selaamalla ja
valitsemalla sitten Valinnat ja Yhdistä tai
valitse .

LG KM500 | Käyttöopas

tai
ja valitse
sitten
ja OK. Valitse Asetukset.
2 Voit määrittää, miten matkapuhelin
käsittelee ja näyttää tietoja Webselauksen aikana. Voit mukauttaa
seuraavia asetuksia: Verkon proﬁilit,
Rendering mode, Välimuisti, Evästeet,
Turvallisuussertiﬁkaatit, Näytä kuva,
Java-komento ja Muistia käytössä.
3 Kun olet muuttanut asetuksia, valitse OK.

Asetukset
Tässä kansiossa voit mukauttaa KM500puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.
Huomautus: lisätietoja puheluasetuksista on
sivulla 22.

Proﬁilien mukauttaminen
Voit vaihtaa proﬁilia nopeasti
valmiusnäkymässä. Valitse
proﬁili, jonka
haluat aktivoida. Valitse jokin seuraavista:
Yleistä
Äänetön
Vain värinä
Ulkoilma
Nappikuuloke
Voit mukauttaa proﬁileja Asetukset-valikossa.
1 Valitse

tai

ja valitse sitten

.

2 Valitse muokattava proﬁiliasetus ja valitse

Yksilöi.
3 Voit muuttaa Äänetön- ja Vain värinä -

01

Näytön asetusten muuttaminen

02

1 Valitse

03

tai
ja valitse sitten
.
2 Valitse Näyttö ja valitse seuraavista:
Taustakuva - valitse näyttösi taustakuva.
Taustavalon ajastin - määritä, miten
pitkään taustavalo näkyy.
Kirkkaus - säädä näytön kirkkautta.
Päänäytön pikavalinta - muuta
valmiusnäkymän pikavalintoja.
Teema - muuta koko puhelimen ulkoasua.
Valikon tyyli - valitse valikkonäkymäksi
Ruudukkonäkymä tai Luettelonäkymä.
Numeronvalintatapa - muuta numeroa
näppäiltäessä käytettävää fonttityyliä.
Valmiusteksti - voit lisätä viestin
valmiusnäkymään.
Verkkonimi - näytä tai piilota verkkonimi.
Huomautus: pitkään palava taustavalo
kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku
pitää ladata useammin.
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Asetukset

proﬁilien värinäasetusta. Voit muuttaa
muiden proﬁilien kaikkia luettelossa
näkyviä ääni- ja hälytysasetuksia, kuten
Puheluhälytystyyppi, Soittoäänet ja
Soiton voimakkuus,
Viestihälytystyyppi ja Viestin
merkkiääni, Viestiäänen voimakkuus,
Näppäinäänet, Näppäimistön
äänenvoimakkuus, Sivujen äänet,

Ohjelmaäänten äänenvoimakkuus ja
Virta päälle / pois -ääni.
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Asetukset

Asetukset
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Puhelimen asetusten muuttaminen

Yhteysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa KM500-puhelimen tarpeitasi
vastaavaksi.
Valitse
tai
ja valitse sitten
.
Valitse seuraavista:
Päiväys ja aika - säädä päiväys- ja aikaasetuksia tai valitse automaattinen
ajanpäivitys ulkomaanmatkaa varten
Kielet - muuta KM500:n näyttökieli.
Näyttö - muuta näyttöasetuksia.
Liitännät - Lisätietoja on kohdassa
Yhteysasetusten muuttaminen.
Puhelu - lisätietoja on kohdassa
Puheluasetukset sivulla 22.
Suojaus - lisätietoja on kohdassa
Suojausasetusten muuttaminen sivulla 57.
Lentokonetila - valitse lentokonetilaksi
Käytössä tai Pois. Et voi soittaa puheluja,
käyttää Internetiä, lähettää viestejä tai
käyttää Bluetooth-yhteyttä, kun
lentokonetila on käytössä.
Virransäästö - voit valita
virransäästöasetukseksi Aina päällä, Vain
yöllä tai Pois.
Nollaa - palauta kaikki oletusarvot.
Muistin tila - lisätietoja on kohdassa
Muistinhallinnan käyttäminen sivulla 58.

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset,
joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos
haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä
valikkoa.
tai
ja valitse sitten
.
Valitse
Valitse Liitännät. Käytettävänä on seuraavat
asetukset:
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Bluetooth - määritä KM500-puhelin
Bluetooth-yhteyttä varten. Voit määrittää,
miten puhelin näkyy muille laitteille tai etsiä
liitettyjä laitteita.
Verkko - KM500-puhelin muodostaa
automaattisesti yhteyden ensisijaiseen
verkkoon.
Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa.
Voit myös lisätä uusia yhteysosoitteita tässä
valikossa.
USB-yhteystila - Valitse
Tietoliikennepalvelu ja synkronoi KM500puhelin LG PC Suite -ohjelmistolla kopioimalla
tiedostoja puhelimesta. Jos puhelimessa on
muistikortti, voit käyttää puhelinta USBmuistin tapaan valitsemalla Massamuisti.
Kytke puhelin tietokoneeseen ja vedä ja
pudota tiedostoja KM500:n siirrettävä levy kansioon. Lisätietoja on sivulla 39.

Tiedostojen lähettäminen ja
vastaanottaminen Bluetoothyhteydellä
Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja
vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja
nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen
Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista
ja niihin vastaamista varten.
Ennen kuin voit aloittaa tiedostojen siirron
Bluetooth-yhteydellä, muodosta pariliitos
toiseen Bluetooth-laitteeseen. Lisätietoja
pariliitoksen muodostamisesta on kohdassa
Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen.
Bluetooth-yhteyden käyttäminen:
1 Valitse
tai
ja valitse sitten
.
Valitse Liitännät ja sitten Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth käytössä/pois
käytöstä ja valitse sitten Käytössä.
3 Poista Bluetooth käytöstä valitsemalla Pois
käytöstä.

Tiedoston lähettäminen:
1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää

(yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
2 Valitse Valinnat ja valitse Lähetysmuoto
ja sitten Bluetooth.
3 Jos Bluetooth ei ole käytössä, ota se
käyttöön valitsemalla Kyllä.
4 KM500-puhelin etsii automaattisesti muita
lähettyvillä olevia Bluetooth-yhteensopivia
laitteita.
5 Valitse laite, johon haluat lähettää
tiedoston, ja valitse Lähetä.
6 Tiedosto lähetetään.
Tiedoston vastaanottaminen:
1 Jotta voit vastaanottaa tiedostoja,
Bluetooth-asetuksina on oltava Käytössä
ja Näkyvä. Lisätietoja on kohdassa
Bluetooth-asetusten muuttaminen
jäljempänä.
2 Käyttäjää kehotetaan hyväksymään
tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota
tiedosto valitsemalla Kyllä.
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Vihje Varmista etenemispalkista, että
tiedosto on lähetetty.

Asetukset
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Asetukset
Bluetooth-asetusten muuttaminen:
1 Valitse

tai
ja valitse sitten
.
Valitse Liitännät ja sitten Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth-asetukset. Voit
muuttaa seuraavia asetuksia:
Näkyvyys - voit valita laitteen
näkyvyysasetukseksi joko Näytä tai
Piilota.
Oma nimi - kirjoita KM500-puhelimen
nimi.
Oma osoite - Muuta puhelimen Bluetoothosoitetta.

Pariliitos toiseen Bluetoothlaitteeseen

Asetukset

Pariliitos KM500-puhelimen ja toisen laitteen
välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden.
Laitteiden välinen yhteys on tällöin
turvallisempi.
1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on
Käytössä ja Näkyvä. Voit muuttaa
näkyvyysasetuksia Bluetooth-asetuksetvalikossa valitsemalla Näkyvyys ja Näytä.
2 Valitse Bluetooth-valikosta Laiteluettelo ja
valitse Uusi.
3 KM500-puhelin etsii toisia laitteita.
Kun etsintä on valmis, vaihtoehdot Liitä
pariksi ja Päivitä tulevat näyttöön.
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4 Valitse laite pariliitosta varten, valitse Liitä

pariksi, kirjoita salasana ja valitse OK.
5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen

laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava
sama salasana.
6 Salasanasuojattu Bluetooth-yhteys on
valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen
1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksena on

Käytössä ja Näkyvä.
2 Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja

käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi
pariliitostilaan ja muodosta pariliitos
laitteiden välille.
3 Valitse Kyllä ja Yhdistä nyt. KM500puhelin siirtyy kuulokeproﬁiliin.

Suojausasetusten muuttaminen
Määritä suojausasetukset niin, että KM500puhelin ja sen sisältämät tärkeät tiedot ovat
turvassa.
Valitse
tai
ja valitse sitten
.
Valitse Suojaus. Käytettävissä on seuraavat
asetukset:
Pyydä PIN-koodi - valitse, että laite kysyy
käynnistettäessä PIN-koodia.
Puhelimen lukitus - valitse puhelimen
suojakoodilla lukitsemisen asetukseksi
Kytkettäessä virta, SIM-korttia
vaihdettaessa tai Välittömästi.
Automaattinen näppäinlukko - valitse
automaattisen näppäinlukituksen viive.
Muuta koodeja - muuta asetusta
Suojakoodi, PIN1-koodi tai PIN2-koodi.
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Lisävarusteet
Nämä lisälaitteet toimitetaan KM500puhelimen mukana.

Laturi

Datakaapeli ja
CD
Kytke ja synkronoi
KM500 ja tietokone.

Akku

Käyttöopas
Lisätietoja KM500
puhelimesta.

Tämän käyttöoppaan sisällön ja
puhelimen välillä saattaa puhelimen
ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan
olla eroja.

Stereokuulokkeet

KM500 Käyttöopas

Ulkoinen muisti

Lisävarusteet
58
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Verkkopalvelu

Tekniset tiedot

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on
hyväksytty käytettäväksi GSM 900- ja DCS
1800- ja PCS 1900 -verkoissa.
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.

Yleistä
Tuotteen nimi: KM500
Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Käyttöympäristön lämpötila
Korkein: +55 °C (latausta puretaan),
+45 °C (lataus käynnissä)
Alhaisin –10 °C
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Lisävarusteet
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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.

VAROITUS
• Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt

VAROITUS
• Matkapuhelin on aina suljettava

•

lentokoneessa.
• Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
• Älä käytä puhelinta huoltoasemien,

•
•

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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•
•

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.
Siinä on pieniä osia, jotka voivat irrota.
Älä lataa matkapuhelinta tulenaran
materiaalin läheisyydessä, sillä
matkapuhelin voi kuumentua ja aiheuttaa
tulipalon.
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•

•

•
•

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.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

• SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on

hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) suosittama
SAR-arvo, joka on 0,631 W/kg keskimäärin
yhdellä (1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito
VAROITUS!
Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä
akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden
lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai
olla vaarallista.
• Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle
huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
• Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten
televisioiden, radioiden ja tietokoneiden,
lähellä.
• Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai
muun lämpölähteen lähellä.
• Älä pudota puhelinta.
• Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle
tai iskuille.
• Puhelimen pinta voi vahingoittua, jos se
kääritään muoviin.
• Puhdista puhelin puhtaalla liinalla. (Älä
käytä bentseeniä, ohennetta, alkoholia tai
muuta liuotinta.)

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja
ominaisabsorptionopeuksista (SAR)
Matkapuhelinmalli KM500 on suunniteltu
täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat
tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät
turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden
turvallisuuden ikään tai terveydentilaan
katsomatta.
• Altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli SAR. SARtesteissä käytetään laitteen suurinta
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla
testattavilla taajuuskaistoilla.
• Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat
vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
• ICNIRP:n (international Commission on NonIonizing Radiation Protection) suosittelema
SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin
kymmenellä (10) grammalla kudosta.
• Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n
testeissä saatu SAR-arvo oli 0,594 W/kg
(10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,799
W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
• Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
• Älä säilytä puhelinta maksu- tai

muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se
voi vahingoittaa puhelinta.
• Älä kastele puhelinta.
• Käytä kuuloketta ja muita lisävarusteita
varovasti. Älä koske antenniin
tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
Häiriöt saattavat heikentää kaikkien
matkapuhelinten suorituskykyä.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

• Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten
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laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä
puhelinta sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).
• Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin
kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia,
jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin

soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin
vaativat.
• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa
autosi elektronisiin järjestelmiin kuten
autostereoihin ja turvavarusteisiin.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista,
että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite
ei estä sen aukeamista. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön tai vakavan vamman.

Räjäytystyömaa
Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana.
Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai
ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

Hätäpuhelut

• Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä
käytettävissä kaikissa matkapuhelimen
käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan
luottaa pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja
paikalliselta palveluntarjoajalta.

Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai
kemikaalien läheisyydellä.
• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja,
nesteitä tai räjähteitä samassa auton
tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen
lisävarusteita.

Lentokoneessa
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä
lentokoneessa.
• Sammuta matkapuhelin, ennen kuin
nouset lentokoneeseen.
• Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun
jälkeen ilman miehistön lupaa.

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa.
Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan

•

•
•
•

•
•

•

ennen uutta latausta. Muista
akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole
sellaista vaikutusta muistiin, joka
vaarantaisi akun toiminnan.
Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita.
LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan
akun käyttöikä.
Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla
tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja,
ennen kuin se on vaihdettava.
Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään
aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
Älä altista laturia suoralle auringonvalolle
tai käytä sitä pesuhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se
saattaa heikentää akun suorituskykyä.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lapset

Akun tiedot ja huolto
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• Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa

räjähdysvaaran.
• Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden

mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien
mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden
mukana.
• Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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