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KF310 Användarhandbok

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta mobiltelefonen KF310 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.

Bluetooth QD ID B013987

BEGRÄNSAD GARANTI
LG Electronics garanterar den ursprunglige köparen (slutanvändaren) att produkten
och de medföljande tillbehören är fria från material- och tillverkningsfel i enlighet
med följande villkor och bestämmelser:

1. FÖLJANDE TÄCKS AV DEN HÄR GARANTIN:
(1) Den begränsade garantin för mobiltelefonen är giltig i 24 (tjugofyra)
månader från och med inköpsdatumet (gäller inte batteriet där
Garantiperioden är 6 månader).
(2) Den begränsade garantin gäller vid överlåtelse endast tillsammans med
ursprungskvitto.
(3) Under garantiperioden kan LG eller någon officiellt utnämnd
servicerepresentant utföra reparationsarbete på eller byta ut defekta
produkter eller delar efter eget gottfinnande. En reparerad eller ersatt
produkt får inte förlängd eller förnyad garantiperiod.
(4) Den här begränsade garantin gäller för den kund/slutanvändare som har
köpt produkten av en officiell återförsäljare i Sverige.
(5) För att kunna utnyttja den här begränsade garantin måste köparen
(slutanvändaren) spara originalfakturan/-kvittot.

2. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV DEN HÄR GARANTIN:
(1) Defekter eller skador som uppkommit till följd av felaktig användning.
(2) Defekter eller skador som uppkommit till följd av onormal användning,
onormala förhållanden, felaktig förvaring, obehöriga ingrepp, obehörig
reparation, försummelse, missbruk, olycka, ändring, felaktig installation,
utlöst säkring, mat eller dryck, force majeur, skador vid leverans eller att
produkten utsatts för fukt eller väta.
(3) Om antennen bryts av eller skadas, annat än om det sker direkt till följd av
material- eller tillverkningsfel.

(4) Köparen (slutanvändaren) ska själv stå för kostnaden för transport eller
leverans av produkten till återförsäljare eller officiellt utnämnt servicecenter.
(5) Produkter som tas emot för reparation av återförsäljare eller auktoriserat
servicecenter efter det att produktgarantin har löpt ut.
(6) Produkter där serienumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.
(7) En garantireparation täcks inte om kunden inte meddelat LG:s kundtjänst
eller någon annan servicerepresentant om produktens påstådda defekt eller
funktionsfel inom den giltiga begränsade garantiperioden.
(8) Skador som uppstår till följd av användning av tillbehör som inte godkänts
av LG.
(9) Vanligt slitage till följd av normal användning.
(10) Produkter som använts i miljöförhållanden som bryter mot de
rekommenderade värdena.
(11) Konsumtionsvaror, t.ex. säkringar.
(12) Produkter som utsatts för oauktoriserat borttagande eller avaktivering av
operatörslåsfunktionen.

Svenska

Gratulerar till köpet av
mobiltelefonen KF310
Användarhandböcker kan vara ganska tålamodsprövande,
eller hur?
Av den anledningen har vi gjort den här så enkel som
möjligt.

KF310
Användarhandbok

Handboken ger dig vägledning på två områden.
Först ges en beskrivning av hur man använder KF310. Med hjälp av den kommer du
snart att kunna mobilen utan och innan.
Därefter presenteras det breda urval av tjänster som tillhandahålls så att du kan välja
de tjänster som passar dig bäst. Om du bara vill ladda mobilen så fort som möjligt
och börja använda den ska du naturligtvis göra det.
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KF310: Funktioner
Mobilens delar
Öppen vy
Högtalare

Navigeringsknappar

I viloläge:
lMenyn Profiler
r Menyn
Meddelanden
I menyer: Navigerar
mellan menyerna.
OK-knapp
(Bekräfta)
Tangenten för
fleruppgiftskörning



Inåtriktad kamera
LCD-skärm

 verst: Ikoner som visar
Ö
signalstyrka, batterinivå
samt en del andra
funktioner.
Nederst: Funktionsknappar
Snabbknapp för kamera
v Gå direkt till kameran

Alfanumeriska knappar

I viloläge: Ange det nummer du
vill ringa
Tryck ned:
för internationella samtal.
för att ringa
röstbrevlådecenter.
för att ringa videopost-center.
till
för snabbuppringning.
I redigeringsläge: Ange nummer
och tecken.

Vänster funktionsknapp/Höger
funktionsknapp

Utför funktionerna som visas längst
ner på skärmen
Knappen Avsluta samtal

Avsluta ett samtal samt går tillbaka
till viloläget.

Raderingsknapp

Ta bort en bokstav.
Sändknapp

R inger upp telefonnummer och
besvarar samtal.
I viloläge: Visar historik över samtal du
ringt, tagit emot och missat.



KF310: Funktioner
Vy från höger

Vy från vänster

Hål för bärrem
Kontakt för headset/
laddare/datakabel

MicroSD-kortplats

Sidoknappar



Vy bakifrån

Batterilucka

Utåtriktad
kamera
Batteriet
SIM-kortplats



Komma igång
Sätta i SIM-kortet och
batteriet
1. Sätta i SIM-kortet
SIM-kortet innehåller ditt
telefonnummer, information om
tjänster och kontakter och måste sättas
i inuti mobilen. Om SIM-kortet tas ut
ur mobilen blir den obrukbar (utom
för nödsamtal) tills ett giltigt kort sätts
i. Koppla alltid ur laddaren och andra
tillbehör från mobilen innan SIM-kortet
sätts i och tas ut. Skjut in SIM-kortet i
SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet
är ordentligt isatt och att kontaktytan i
guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIMkortet trycker du det lätt nedåt och drar
det i motsatt riktning.

För att sätta i SIM-kortet

För att ta bort SIM-kortet
Obs!
• S IM-kortets metallkontakter
är ömtåliga och repas lätt.
Var speciellt uppmärksam på
SIM-kortet när det hanteras. Följ
de instruktioner som medföljer
SIM-kortet.
• Ta ur batteriet och sätt därefter i
SIM-kortet.
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2. Sätta i batteriet
Skjut batteriet uppåt tills det snäpper
fast.

3. Ta bort batteriet.
Slå av mobiltelefonen. (Om mobilen
är påslagen finns det risk för att
förlora lagrade telefonnummer och
meddelanden.)
Håll frigöringsknappen för batteriet
nedtryckt och skjut batteriet nedåt.

11

Komma igång
Ladda batteriet
Innan du ansluter laddaren till
mobilen måste du installera batteriet.

4 Kontrollera att batteriet är fulladdat
innan du använder mobilen första
gången.
VARNING!

• Pressa inte i kontakten. Det kan
skada mobilen eller laddaren.
• Om du använder batteriladdaren
utomlands så måste du använda
en tillhörande kontaktadapter för
rätt konfiguration.
• Ta inte bort batteriet eller SIMkortet under pågående laddning.

1 Med pilen riktad mot dig (enligt
illustrationen) sätter du in laddarens
kontakt i uttaget på mobilens högra
sida tills den fästs med ett klick.
2 Anslut den andra änden av laddaren
till eluttaget.
Obs!

• Använd endast den laddare som
medföljde i förpackningen.

3 De rörliga staplarna i batteriikonen
stannar när batteriet är fulladdat.
1

Varning!

• Dra ur strömsladden och
laddaren vid åskväder för att
undvika elektriska stötar eller
brand.
• Se till att batteriet inte kommer
i kontakt med vassa föremål
som exempelvis djurtänder eller
naglar. Det kan orsaka brand.

Koppla ur laddaren
Ta bort laddaren från mobilen enligt
nedanstående diagram.

Så här använder du ett
microSD-minneskort

<MicroSD-minneskort>
<Så här sätter du i ett microSDminneskort>

2 Öppna plastluckan som skyddar
platsen för microSD-minneskortet.

3 Sätt in minneskortet i kortplatsen.
Guldkontakterna ska vara på baksidan
av minneskortet. Tryck inte för hårt på
minneskortet. Om kortet inte går lätt
in i kortplatsen så kanske du försöker
sätta in det åt fel håll eller så kanske
det finns ett främmande föremål i
kortplatsen.
4 När det är isatt, tryck på minneskortet
tills du hör ett klick, först då sitter
microSD-kortet ordentligt på plats.

1 Stäng av mobilen. Om du tar ut eller
sätter i ett microSD-minneskort när
mobilen är påslagen kan filer som
finns lagrade på kortet skadas.
13

Komma igång
ß Använd inga andra minneskort än
microSD-kort.

ß Om microSD-kortet har formaterats
till FAT32, formatera microSD-kortet till
FAT16 igen.

5 Stäng plastluckan
6 För att ta ut minneskortet, stäng av
mobilen, öppna skyddsluckan och
tryck på microSD-kortet för att få loss
det. Dra försiktigt ut minneskortet.
Obs!

ß Undvik att använda minneskortet när
batterinivån är låg.

ß När du skriver till kortet ska du vänta
tills uppgiften är slutförd innan du tar
ur kortet.

ß Kortet passar bara på ett sätt i mobilen.
ß Undvik att böja eller tvinga in kortet i
kortplatsen.
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Se handboken för minneskortet för mer
information om microSD.

Formatera minneskort
Innan första användningen av
minneskortet måste det formateras.
Sätt i minneskortet, välj Meny →
Inställningar → Minneshanteraren →
Externt minne, och tryck sedan på L.
Det här bör endast utföras när du sätter
i minneskortet för första gången. Under
formateringen skapas diverse mappar
för olika datatyper.

Slå PÅ/AV mobilen
Slå på mobilen
Kontrollera att SIM-kortet sitter i mobilen
och att batteriet är laddat. Tryck ned
tills mobilen är påslagen. Ange SIMkortets PIN-kod (som kom tillsammans
med kortet) om PIN-begäran är
aktiverad.
Efter några sekunder registreras du på
nätet.

Slå av mobilen
Tryck ned
tills mobilen slås av.
Det kan dröja en stund innan mobilen
stängs av. Slå inte på mobilen igen under
den tiden.

Nödsamtal
Vid den högra funktionsknappen står det
"Ej aktiverad/Nödsamtal" på skärmen.
För att ringa ett nödsamtal trycker du
på den högra funktionsknappen eller
slår ditt nödnummer med hjälp av
sifferknapparna. Tryck sedan
för att
ringa upp.
15

Allmänna funktioner
Ringa och ta emot samtal

3 Tryck på

Ringa ett röstsamtal

Ringa ett videosamtal

1 Ange telefonnummer inklusive
riktnummer.

ß Ta bort en siffra genom att trycka på
.
Ta bort alla siffror genom att hålla
ned
.
2 Ring upp genom att trycka på

.

3 Tryck på
eller skjut ihop mobilen
när du vill avsluta samtalet.
Obs!
• Aktivera högtalartelefonen under
ett samtal genom att aktivera
funktionsknapparna och trycka på
.

Ringa ett tidigare uppringt samtal
1 Tryck på
i viloläget så visas
de senast inkomna, utgående och
missade samtalen.
2 Välj önskat nummer med hjälp av
d/uknapparna.
16

så ringer du upp numret.

Du kan ringa och ta emot videosamtal
när både du och din kontakt har
3G-täckning. Ring/besvara ett
videosamtal så här:
1 Ange telefonnummer med
knappsatsen eller välj telefonnumret
i någon av listorna Ringda samtal/
Mottagna samtal.

ß Ångra feltryckningar genom att kort
trycka på
för att radera den
sista knapptryckningen, eller genom
att trycka och hålla ned
för att
radera alla angivna siffror.
2 Om du inte vill använda
högtalartelefon, kontrollera att du har
anslutit headsetet.
3 Starta videofunktionen genom
att trycka på den vänstra
funktionsknappen [Val] och välja Ring
videosamtal.
ß Du får en uppmaning om att andra
program måste stängas innan du
ringer videosamtalet.

Obs!
• Det tar ett tag innan videosamtalet
kopplas. Ha tålamod.
Kopplingstiden beror också på
hur snabbt samtalet besvaras. När
videosamtalet kopplas ser du din
egen bild på skärmen, som sedan
ersätts av samtalspartens bild när
samtalet besvarats.

4 Tryck på
samtalet..

när du vill avsluta

Ringa utlandssamtal
1 Tryck på och håll ned
för prefixet
för utlandssamtal. Symbolen ”+”
föregår internationella landskoder.
2 Ange landsnummer, riktnummer och
abonnentens nummer.

4 Justera kamerapositionen vid behov.

3 Tryck på

5 Tryck på
eller skjut ihop mobilen
när du vill avsluta samtalet.

Ta emot samtal

Ringa ett röst-/videosamtal från
Kontakter
Det är lätt att ringa någon vars nummer
du har sparat i Kontakter.
1 Tryck d så öppnas kontaktlistan.
2 Bläddra till rätt kontakt.
3 Tryck på
om du vill ringa ett
röstsamtal. Ring ett videosamtal
genom att trycka på vänster
funktionsknapp och välja Ring
videosamtal.

.

När du får ett samtal ringer mobilen
och den blinkande telefonikonen visas
på skärmen. Om det nummer som
samtalet kommer ifrån kan identifieras
visas telefonnumret (eller ett namn om
numret sparats i Kontakter).
1 Öppna luckan för att besvara ett
inkommande samtal.
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Allmänna funktioner
Obs!
• A
 vvisa ett inkommande samtal
genom att trycka på
eller
genom att trycka två gånger på
höger funktionsknapp.
• Om du ställer in Svarsläge till Tryck
grön lur (Meny 2.0.4), kan du besvara
samtalet genom att trycka på
efter du har skjutit upp luckan.
• Om svarsläget är inställt på Valfri
knapp, besvaras samtalet genom
tryck på valfri knapp förutom
.

2 Avsluta samtalet genom att skjuta
.
ihop mobilen eller trycka på

Obs!
• Du kan besvara ett samtal samtidigt
som du använder Kontakter eller
andra menyfunktioner.
• När det kompatibla headsetet är
anslutet kan du svara både genom
att använda knappen på headsetet
och med mobilens knappar. Avvisa
ett inkommande samtal genom att
trycka på
.
• Du kan stänga av ringsignalen
vid inkommande samtal genom
att trycka på och hålla in höger
volymfunktionsknapp.

Genväg för att aktivera
vibreringsläge
Aktivera läget Endast vibration genom
att trycka och hålla ned
efter att du
öppnat mobilen.
Signalstyrka
Du kan se vilken styrka din signal har på
signalindikatorn på mobilens display.
Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i
byggnader. Mottagningen kan förbättras
om du ställer dig nära ett fönster.
18

Skriva text
Du kan skriva bokstäver och siffror med
knappsatsen.
När du t.ex. sparar namn i Kontakter,
skriver meddelanden och personliga
hälsningar samt antecknar händelser i
kalendern måste du skriva text.

Ändra textinmatningsläge
1 När du har ett fält där det går att skriva
tecken kan du se en indikator för
textinmatningsläge i LCD-skärmens
övre högra hörn.
2 Om T9-läget är på kan du ändra
inmatningsläget till T9Abc, T9ABC,
123, eller T9abc genom att trycka
på
. Är T9-läget avstängt, kan
inmatningsläget ändras till Abc, ABC,
123, abc.

med viss sannolikhet vill skriva, med
utgångspunkt i en ordlista som är
inbyggd i mobilen. Allt eftersom fler
tecken skrivs ändras ordet till den mest
troliga möjligheten från ordboken.

Använda ABC-läget
Använd
text.

till

för att skriva in din

1 Tryck på den knapp som är märkt med
den bokstav du vill skriva in:

ß En gång för den första bokstaven.
ß Två gånger för den andra bokstaven.
ß Och så vidare.
2 Om du trycker en gång på
infogas
ett mellanrum. Ta bort bokstäver
genom att trycka på
.

Använda T9-läget
I T9-läget, som innebär textinmatning
med igenkänning, kan du enkelt
skriva ord med ett minimalt antal
knapptryckningar. När du trycker på
en knapp visas de tecken som du
19

Allmänna funktioner
I tabellen nedan kan du läsa om de
tecken som du kan välja med de
alfanumeriska knapparna.
Knapp

Tecken i den ordning de visas på skärmen
Versaler

Gemener

. , ? !‘“ 1 - ( ) @ / : _

. , ? !‘“ 1 - ( ) @ / : _

ABC2 ÅÄÀÆÁČ

abc2åäàæáč

DEF3ÉÐ

def3éđ

GHI4Ï

ghi4ï

JKL5

jkl5

MNO6ÖØŊ

mno6öøŋ

PQRS7

pqrs7

TUV8ÜŦ

tuv8üŧ

WXYZ9Ž

wxyz9ž

Blanksteg, 0

Blanksteg, 0

Obs!
• Tecknen tillhörande varje knapp
och deras inbördes ordning beror
på vilket språk som är valt som
Inmatningssätt. Tabellen ovan visar
teckenuppsättningen för engelska.
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Använda 123-läget (siffror)
I 123-läget kan du skriva siffror i ett
SMS (t.ex. ett telefonnummer). Tryck på
de knappar som anger siffrorna som
ska skrivas och ändra sedan manuellt
tillbaka till önskat textläge.

Använda symbolläget
Med symbolläget kan du skriva ett antal
symboler och specialtecken. Infoga
symboler genom att välja Alternativ
→ Infoga → Symbol. Välj önskad
symbol med hjälp av navigerings- och
sifferknapparna och tryck på knappen
.

Så fungerar KF310
Ikonfältet
I ikonfältet visas de
funktioner som är i gång
samt aktuell batteri- och
signalstyrka. Denna
information visas under
all användning. I tabellen
nedan ges en kort
förklaring av ikonerna och
deras funktioner.
Snabbstartare
Tryck på vänster
funktionsknapp så
visas grafikinformation
som tillhandahålls
av nätoperatören på
startskärmen. När du har
valt önskat innehåll trycker
du på
så får du direkt
åtkomst till publicerat
innehåll.

Fönstret Profiler

Startskärmen
I mittenfältet finns
startskärmen, som visar
den bild som du väljer.
När mobilen används
visas här alla funktioner
och tjänster som du
använder.
Planet 3
Den här mobilen har
funktioner för Java så att
du kan hämta spel från
Planet 3 och spela dem på
mobilen.
TM

Huvudmeny

Snabbstartare
Tryck på vänster funktionsknapp L[3eXplore] så visas grafikinformationen från
nätoperatören på viloskärmen. Sedan kan du bläddra i innehållet med uppåt-/
nedåtpilen. När du har valt önskat innehåll trycker du på OK-knappen och får direkt
åtkomst till publicerat innehåll.
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Översikt av menyfunktioner
Du öppnar en meny genom att trycka
på viloskärmen. Markera önskat objekt
och tryck
så öppnas undermenyn.
Du kan också gå direkt från huvudmenyn till en undermeny genom att trycka på
sifferknappen för motsvarande funktion enligt följande. Huvudmenyn består av
följande toppmenyer och undermenyer.
1. Spel & program
1.1 Mina applikationer
1.2 Inställningar

3. Profil

5. Meddelanden

3.1 Normal

5.1 Skapa nytt medd.

3.2 Tyst

5.2 Inkorg

2. Samtalsinställn.

3.3 Utomhus

5.3 E-post

2.1 Samtalslistor

3.4 Flygläge

5.4 Utkast

2.2 Ring videosamtal

3.5 Egna inställn. 1

5.5 Utkorg

2.3 Samtalslängd

3.6 Egna inställn. 2

5.6 Skickat

2.4 Datavolym

3.7 Egna inställn. 3

5.7 Mina mappar
5.8 Mallar

2.5 Samtalskostnader
2.6 Vidarekoppl.

4. Multimedia

5.9 Smiley

2.7 Samtalsspärr

4.1 Kamera

5.0 Inställningar

2.8 Fasta nummer

4.2 Videokamera

2.9 Samtal väntar

4.3 Musik

2.0 Allmänna inst.

4.4 Video-spellistor

2.* Videosamtalsinst.

4.5 Röstmemo
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6. Mina saker
6.1 Mina bilder
6.2 Mina ljud
6.3 Mina videor

6. Mina saker
6.4 Mina applikationer
6.5 Andra
6.6 Mitt minneskort
7. Verktyg
7.1 Snabbmeny
7.2 Alarm
7.3 Miniräknare
7.4 Tidtagarur
7.5 Enhetsomvandlare
7.6 Världstid
8. Kontakter

9. Webbläsare
9.1 Planet 3
9.2 Ange adress
9.3 Bokmärken
9.4 RSS-läsare
9.5 Sparade sidor
9.6 Historik
9.7 Inställningar

*. Anslutningar
*.1 Bluetooth
*.2 Server-synk

8.1 Lägg till ny

*.3 USB-anslutningsläge

8.2 Sök
8.3 Kortnummer

*.4 Nät
*.5 Internetprofiler

8.4 Grupper

*.6 Uppkopplingar

8.5 Servicenummer

*.7 Streaminginställn.

8.6 Eget nummer

0. Kalender
0.1 Kalender
0.2 Att-göra
0.3 Anteckning
0.4 Privat anteckning
0.5 Hitta datum
0.6 Inställningar
#. Inställningar
#.1 Skärm
#.2 Tid och datum
#.3. Automatiskt
knapplås
#.4 Säkerhet
#.5 Energispar
#.6 Språk
#.7 Minneshanterare
#.8 Mobilinfo
#.9 Återst.inställn.

8.7 Mitt visitkort
8.8 Inställningar
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1

1

Spel &
program
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Spel & program.

Spel & program
Mina applikationer Meny 1.1
Du kan enkelt hämta spel och andra
program från den här menyn. Kan ha
två mappar, eller Spel och Program.
Standardmappen kan vara beroende av
operatör/land. Varje mapp har en färdig
länk för att hämta spel eller program.
Observera att det kan medföra extra
kostnader att använda onlinetjänster.
Du kan skapa en mapp genom att trycka
på vänster funktionsknapp [Val].

Inställningar

Meny 1.2

- P rofiler: Du kan visa en profil och lägga
till en ny profil.
- Certifikatlista: Se certifikatlistan för att
använda Javaprogram
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2
Samtalsinställn.
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Samtalsinställn.

Samtalsinställn.
Samtalslistor

Meny 2.1

Alla samtal (Meny 2.1.1)
Med den här funktionen kan du visa
en lista med missade, mottagna och
uppringda samtal. Du kan ringa ett
samtal eller skicka ett meddelande till
numret som du har markerat i listan. Du
kan också spara numret i Kontakter.

Uppringda

(Meny 2.1.2)

Med den här funktionen kan du visa
en lista över ringda nummer, ringa ett
samtal, skicka ett meddelande och spara
numret i Kontakter.

Mottagna

(Meny 2.1.3)

Med den här funktionen kan du visa
en lista över mottagna samtal, ringa ett
samtal, skicka ett meddelande och spara
numret i Kontakter.

Missade samtal (Meny 2.1.4)
Med den här funktionen kan du visa
en lista över missade samtal, ringa ett
samtal, skicka ett meddelande och spara
numret i Kontakter.
28

Ring videosamtal

Meny 2.2

Med den här menyn kan du ringa ett
videosamtal. mer information finns på
sidorna 16 och 17.

Samtalslängd

Meny 2.3

Du kan visa samtalstid sorterat
på samtalstyp. Tryck vänster
funktionsknapp [Val] och välj antingen
delvis eller fullständig nollställning.
Nollställning kräver att du anger din
säkerhetskod.

Datavolym

Meny 2.4

Du kan kontrollera skickad, mottagen
och all volym data som överförts. Tryck
på vänster funktionstangent för att
välja fullständig nollställning, eller
nollställning av den valda volymtypen.
Nollställning kräver att du anger din
säkerhetskod.

Samtalskostnader

Meny 2.5

1 Den här funktionen visar
samtalskostnader för Senaste samtal
och Alla samtal.
2 Gör ändringar genom att trycka på
mittknappen [Ändra] och ange PIN2koden.
3 Välj mellan Enhet eller Valuta i Ange
samtalskostnader. Beroende på dina
inställningar, ditt SIM-kort och din
operatör, visas samtalskostnaden
under samtalets gång.
4 I inställningen Ange gräns, välj På
om du vill ange en kostnadsgräns.
När en kostnadsgräns är bestämd
och samtalskostnaden når gränsen
kommer det inte vara möjligt att ringa
upp samtal.

Vidarekoppl.

Meny 2.6

Det finns menyer för vidarekoppling av
Röst- och Videosamtal.
1 När det inte finns några
vidarekopplingar
Du kan mata in numret för
vidarekoppling av ett samtal direkt
eller söka efter det i en telefonbok. Om
du trycker på [Vidarekoppla], så skickar
mobilen begäran till operatören när
numret har matats in. Under tiden som
begäran behandlas av nätet visas ett
meddelande och en animation.
2 När vidarekopplingar redan är
angivna
Visa en lista över angivna
vidarekopplingar. Under tiden som
begäran behandlas av nätet visas ett
meddelande och en animation.
3 Alternativ-meny
Om du efter du aktiverat menyn Alla
röstsamtal väljer menyn Val längst
ner i listan visas menyerna Avaktivera,
Avaktivera alla, Visa status och Rensa
listan.
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Samtalsinställn.
Menyn Visa status visar dina
nätinställningar. Om du väljer den
här menyn, visas ett meddelande och
en animering om att begäran utförs.
Därefter visas nätinställningarna
när informationen tas emot från
nätet. Väljer du menyn Avaktivera tas
samtliga vidarekopplingar bort efter
att du bekräftat ditt val. Menyvalet
Rensa listan tar bort alla nummer i
listan med vidarekopplingar.

Samtalspärr

Meny 2.7

Det finns menyer för att spärra Röst- och
Videosamtal.
Menyerna består av Röstsamtal,
Videosamtal och Avakt. alla samt.
Menyvalen Röstsamtal och Videosamtal
har följande undermenyer.
Menyn Samtalsspärr innehåller
undermenyerna Alla utgående,
Utg. utlandssamtal, Utg. utl.samt.
utom t. Sverige, Alla ink. samtal och
Inkommande utomlands.
Väljer du Alla utgående så spärras alla
utgående samtal, väljer du Utgående
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utlandssamtal spärras samtal till utlandet
och väljer du Utgående utlandssamtal
utom till Sverige spärras alla utgående
samtal utom samtal till nummer inom
Sverige. Alla ink. samtal avvisar alla
inkommande samtal och Inkommande
utomlands avvisar alla inkommande
samtal när du inte befinner dig i ditt
hemmanät.
Röst- och Videosamtal
1 För att aktivera spärrtjänst, tryck ok
O och skriv sedan in lösenordet för
samtalsspärren. Mobilen skickar en
begäran om att nätet ska aktivera
spärrtjänsten och mottar sedan
resultatet av aktiveringen. När
resultatet kommer från nätet visas det.
2 Tryck på menyn Val för att öppna
menyn för Utgående samtal. Välj
menyn Val med funktionsknapparna
från lägsta menynivån. Då visas
Avaktivera, Avaktivera alla, Visa status
och Ändra lösenord. På menyn
Avaktivera kan du ta bort spärrtjänsten
genom att skriva in ditt lösenord för
Spärrservice. På menyn Avaktivera alla

kan du ta bort samtliga samtalsspärrar
för nätet genom att skriva in ditt
lösenord för Spärrservice.
Menyn Visa status gör att du kan se
den nuvarande konfiguration för
nätet. När du väljer Visa status visas ett
meddelande med en animering om att
mobilen begär status från nätet och
sedan visas statusen när nätet har svarat.
Menyn Ändra lösenord gör att du kan
ändra lösenordet för spärrtjänster.
Avaktivera alla
Du kan välja att avaktivera alla eller att
inte göra det.

Fasta nummer

Meny 2.8

ß Slå på/Stäng av
- PÅ: Välj om du vill aktivera FDN
(fasta uppringningsnummer) eller ej.
Autentisering med PIN2-kod krävs.
- AV: Välj om du vill aktivera FDN
(fasta uppringningsnummer) eller ej.
Autentisering med PIN2-kod krävs.

ß Fasta nummer: Visar fasta nummer.
Du kan ändra, lägga till eller radera
fasta uppringningsnummer.
Autentisering med PIN2-kod krävs om
du vill göra ändringar, lägga till eller ta
bort nummer i listan. Konfigurationen
sparas på SIM-kortet. Informationen
som sparats på SIM-kortet används
när FDN begränsar utgående samtal.

Samtal väntar

Meny 2.9

Aktiverar tjänsten Samtal väntar. När du
väljer denna post visas ett meddelande
och en animering om att begäran utförs
När nätet svarar visas resultatet av
åtgärden.

Allmänna inst.

Meny 2.0

Avvisa samtal
Du kan ställa in om du vill avvisa samtal.
Visa mitt nummer
ß Anges av nät: Konfigurerar
mobilen med operatörens
standardinställningar.
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Samtalsinställn.
ß På: Ditt telefonnummer skickas när du
ringer ett samtal.

ß Av: Ditt telefonnummer skickas inte
när du ringer ett samtal.
Återuppringning
Låter dig ställa in funktionen för
återuppringning när ett samtal inte
kopplats fram.

ß Mobil: Svarar du genom att trycka på
kan du tala i luren. Om du trycker
på knappen på Bluetooth-headsetet
för att svara kan du tala i Bluetoothheadsetet. Det här är det ursprungligt
valda svarssättet. När du pratar kan du
byta från mobilen till headsetet eller
från headsetet till mobilen.

Svara metod
Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj
mellan Tryck grön lur, Skjut upp och
Valfri knapp.

Spara nytt nummer
På en meny kan du spara
telefonnummer när du avslutar ett
samtal om telefonnumret inte sparas i
en telefonbok.

Minut-ton
Avgör om en ljudsignal ska låta en gång
varje minut under ett samtal.

Bild stäng inställn.
Bestäm huruvida samtalet ska avslutas
eller inte när du skjuter ihop luckan.

BT svarsläge
ß Handsfree: Besvara ett samtal genom
att använda ett Bluetooth-headset om
det är anslutet.

Välj linje (SIM-beroende)
Om det finns stöd för 2-linjetjänster
på ditt SIM-kort, kan du
välja den linje du önskar.
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Videosamtalsinst.

Meny 2.*

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när
du ringer/tar emot ett videosamtal.

ß Använd privat bild: Bestäm om en
privat bild ska visas eller inte.

ß Välj privat bild: Välj vilken stillbild som
ska visas.

ß Spegel: Välj det här alternativet för att
aktivera spegeleffekten.
- På: Visar bilden spegelvänd.
- Av: Visar bilden som den är.

33

3
Profil
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Profil.

Profil
På profilmenyn kan du anpassa och ställa
in ringsignaler, meddelandesignaler och
händelsesignaler i mobilen.
Profilerna Normal och Högt är
förinställda av tillverkaren, men de kan
anpassas.
Profilerna Tyst och Endast vibration
är förinställda och kan INTE ändras av
användaren.
De användardefinierade menyerna 1, 2
och 3 är fullt tillgängliga för användarna
och alla deras behov.

Profilerna kan anpassas från följande
menyer:

1. Normal
2. Tyst
3. Utomhus
4. Flygläge
5. Egna inställn. 1
6. Egna inställn. 2
7. Egna inställn. 3

ß Volym: Du kan välja mellan 7 olika

ß Signaltyp: Välj typ av ringsignal för

mobilen. Välj mellan Ringsignal,
Vibration, Tyst, Ringsignal och
vibration, Ringer efter vibration och
Max ringsignal och vibration.

ß Röst - signal: Välj en fil bland dina

egna filer eller standardfilerna som
signal för när ett röstsamtal tas emot.

ß Ringsignal video: Välj en fil bland dina

egna filer eller standardfilerna som
signal för när ett videosamtal tas emot.
volymnivåer på ringsignalen.

ß Meddelandesignal: Du kan ställa in

hur ofta mobilen ska påminna dig om
ett mottaget meddelande fram tills du
har läst det.

ß Meddelandesignal: Välj en fil bland

dina egna filer eller standardfilerna
som signal för när ett meddelande tas
emot.

ß Knappljud: Välj vilken ljudeffekt
som ska spelas upp när du tycker på
knapparna..
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ß Knappljudsvolym: Du kan välja mellan
7 olika volymnivåer för den valda
effekten.

ß Bildsignal: Välj en av de tillgängliga
filerna, som sedan spelas upp när
mobilen lucka öppnas.

ß Varningssignal: Välj en
bekräftelsesignal som mobilen sedan
spelar upp för att bekräfta olika
åtgärder.

ß Startljud: Välj vilken effekt som ska
spelas upp när mobilen slås på.

ß Välj avslutsljud: Välj vilken fil som ska
spelas när mobilen slås på.

ß Avstängningsljud: Välj vilken effekt
som ska spelas upp när mobilen slås
av.

ß Välj avstängningsljud: Välj vilken fil
som ska spelas när mobilen slås av.
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4
Multimedia
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Multimedia.

Multimedia
Kamera

Meny 4.1

Med det här programmet kan du ta
stillbilder. Ta bilder i önskad storlek och
använd dem i adressboken, startskärmen
och andra mer generella ändamål. När
bilden är tagen kan den skickas som
meddelande, e-post eller via Bluetooth
.
1 Tryck på vänster funktionsknapp
för att öppna Val-menyn och göra
följande inställningar.

ß Bläddra mellan valmenyerna med
l/r.

Meny

Beskrivning

Gå till

Mappen Bilder öppnas och visar
miniatyrbilder av de bilder som
finns.
Titta på bilderna genom att
trycka
. Du kan också skicka
den markerade bilden till någon
annan som meddelande, e-post,
eller via Bluetooth.

Storlek

1600x1200, 1280x960, 640x480,
320X240, Bakgrundsbild,
176x144, Kontakter

Kvalitet

Superfin, Fin, Standard

Bildserie

En, Tre, Sex, Nio (Obs:
bildstorleken avgör bildseriens
längd.)

ß Välj önskat värde med u/d
och bekräfta valet med

.

Ljusstyrka Från –2,0 till 2,0 i intervall om
0,5. Ju högre värde, desto ljusare
skärm.
Vitbalans Justera bakgrundstonen på
bilden i enlighet med miljön.
Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga,
Lysrörsljus
Nattläge
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Ta bättre bilder när det är mörkt
genom att välja På.

Meny

Beskrivning

Rambild

Lägg på en av 10 rameffekter
när du tar en bild. (endast
tillgängligt i storleken
Bakgrundsbild)

Timer

Fördröj kamerans utlösning
Ingen, 3 sek, 5 sek, 10 sek.
visas när självutlösaren är
aktiverad.

Effekt

Ingen, Svartvitt, Negativ och
Sepia

Ljud

Välj slutarljud för kameran.

Minne

Välj vilket minne du vill
använda, antingen mobilens
minne eller det externa minnet.

Spegel

Aktivera speglingseffekten
genom att välja På.

Växla kamera Du kan ställa in kameran för
aktivering av antingen den
interna eller den externa
kameran.
Förh.gr.
skärm

Välj mellan att förhandsgranska
i helbildsläge eller i
helskärmsläge.

3 Rikta kameran mot det du vill fota och
ställ in fokus. Tryck sedan på
.
4 Spara bilden genom att trycka på
.
Den sparas i mappen Bilder som ligger
under Mina filer.

Videokamera

Meny 4.2

Med det här programmet kan du
spela in en videosekvens. I den här
menyn kan du spela upp och titta på
sparade videofiler. När en videosekvens
har spelats in kan det skickas som
Meddelande, E-post eller via Bluetooth.
1 Tryck på vänster funktionsknapp
för att öppna Val-menyn och göra
följande inställningar.

ß Bläddra mellan valmenyerna med
l/r.

ß Välj önskat värde med u/d
och bekräfta valet med

.

2 När alla inställningar är färdiga, tryck
på höger funktionsknapp [Stäng].
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Multimedia
Meny

Beskrivning

Meny

Beskrivning

Gå till

Mappen Videor öppnas och
visar miniatyrbilder av de
videosekvenser som finns. Titta
på videoklippen genom att trycka
. Du kan också skicka det
markerade videoklippet till någon
annan via Meddelande, E-post
eller Bluetooth.

Nattläge

Ta bättre sekvenser när det är
mörkt genom att välja På.

Effekt

Ingen, Svartvitt, Negativ och
Sepia

Längd

Välj önskad inspelningstid. MMS,
30 sek, 1 min, 2 min, 5 min, 60
min.

Minne

Välj önskat minne, antingen
Mobil eller Ext. minne.

Spegel

Aktivera speglingseffekten
genom att välja På.

Röst

Välj om du vill spela in ljudet
eller inte.

Växla
kamera

Växla mellan kameror och
aktivera den interna eller den
externa..

Storlek

176x144, 128x96

Kvalitet

Superfin, Fin, Standard

Ljusstyrka Från –2,0 till 2,0 i intervall om
0,5. Ju högre värde, desto ljusare
skärm.
Vitbalans

Justera bakgrundstonen på
videosekvensen i enlighet med
miljön. Auto, Dagsljus, Molnigt,
Skugga, Lysrörsljus

2 När alla inställningar är färdiga, tryck
på höger funktionsknapp [Stäng].
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3 Rikta kameran mot det du vill filma
och ställ in fokus. Tryck på
för att
spela in.
Tryck på
för att stoppa
inspelningen.

Album (Meny 4.3.4)

ß Pausa inspelningen genom att trycka

Du kan visa och spela musik sorterat per
genre.

på höger funktionsknapp [Paus].
4 Spara videoklippet genom att trycka
på
. Den sparas i mappen Videor
som ligger under Mina filer.

Musik

Meny 4.3

Senast spelade (Meny 4.3.1)
Spela upp den musik du lyssnade på
senast i "Min musik".

Du kan visa och spela musik sorterat per
album.

Genrer (Meny 4.3.5)

Spellistor (Meny 4.3.6)
Du kan skapa dina egna spellistor
genom att välja spår från menyn på Alla
spår.

Blanda spår (Meny 4.3.7)
Om du vill spela upp musiken
kontinuerligt och slumpvis väljer du det
här alternativet.

Alla spår (Meny 4.3.2)
Du kan visa alla musikfiler som är
lagrade i mobilen/det externa minnet.

Artister (Meny 4.3.3)
Du kan visa och spela musik sorterat per
artist.
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Multimedia
Videospellistor

Meny 4.4

A l l a v i d e o k l i p p s p a ra s i m e ny n
Videospellistor.
1 Tryck på

och sedan

.

2 Välj Video-spellistor och sedan Alla
videor.
En lista över alla videoklipp visas.
3 Tryck på Spela upp för att titta på en
video.
Hantera dina videoklipp genom att
skapa spellistor.
1 Tryck på

och sedan

.

2 Välj Video-spellista och sedan
Spellistor.
3 Välj Lägg till, skriv in spellistans namn
och välj Spara.
4 Alla videoklipp visas i en lista.
Markera de du vill ha med i spellistan
så att en bockmarkering visas bredvid
namnet.
5 Välj Klar.
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Röstmemo

Meny 4.5

1 Tryck på vänster funktionsknapp [Val]
för att visa alternativmenyn innan du
spelar in.
2 Gå till önskat menyval med u/
.
d och tryck på

ß Längd: Välj inspelningslängd mellan
MMS-storlek, 30 sek, eller 1 min.

ß Kvalitet: Välj mellan 3
inspelningskvaliteter: Superfin(högst),
Fin och Normal(lägst).

ß Minne som används: Välj om
du vill spara ljudinspelningarna
i mobilminnet eller i det externa
minnet.

ß Gå till Mina ljud: Öppna mappen
Ljudinspelningar i Ljud.
3 Genom att trycka på
sätts
inspelningen igång. När en inspelning
är påbörjad visas inspelningstiden på
skärmen. Avbryt inspelningen genom
att trycka på Bakåt.

4 När du är klar med inspelningen
avslutar du genom att trycka på
.
Den inspelade filen sparas automatiskt
i mappen Röstanteckningar i Mina
Filer. Om du trycker på
igen kan
du göra en ny röstinspelning.

ß Gå till Mina ljud: Öppna mappen
Ljudinspelningar i Mina filer.
7 Tryck höger funktionsknapp om du vill
stänga undermenyns fönster.

5 Tryck på vänster funktionsknapp för att
välja alternativ efter röstanteckningen.
6 Välj önskad meny med u/d
och tryck sedan
.

ß Spela: Spela upp röstinspelningen.
ß Skicka: Välj att skicka den inspelade
filen med Meddelande, E-post eller
Bluetooth genom att använda
knapparna u/d och sedan
trycka på
.

ß Fil: Du kan ändra namn på filen och
visa filens information.

ß Ta bort: Välj den här menyn om du vill
radera en inspelad fil.

ß Använd som: Använd den inspelade
filen som ringsignal för röstsamtal eller
videosamtal.
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5
Meddelanden
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Meddelanden.

Meddelanden
Skapa nytt medd.

Meny 5.1

Meddelande (Meny 5.1.1)
Du kan skriva och redigera meddelanden
med en kombination av text, bild, video
och ljud.
1 Skriv in ditt meddelande i
Meddelandefältet.

5 Mall: Infoga en färdig textmall. När
du valt en mall tryck på
. Den
markerade mallen infogas då i
meddelandefönstret.
6 Smiley: Infoga en smiley i ett
meddelande.

Val-menyer i Meddelandefältet

7 Namn och nummer: När du har sökt
efter ett namn och ett nummer i
telefonboken kan du infoga posten.

ß Infoga: Du kan utföra följande

8 Lägg till ny sida: Lägg till en ny bild.

åtgärder:
1 Bilder: Infoga en bild. (Befintlig
bild/ta bild)

9 Ämne: Infoga ett ämne.

ß Spara som utkast: Spara
meddelandet som utkast.

2 Video: Infoga ett videoklipp. (Ett
videoklipp per sida)

ß Inmatningssätt: Välj önskat läge för

3 Ljud: Infoga en ljudfil. (En ljudfil per
sida)

ß Skriftspråk: Välj det språk du vill

4 Symboler: Infoga symboler. När du
angett motsvarande siffror tryck på
.

ß Lägg till i: Lägg till ett ord i ordlistan.
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ordlistan.
skriva meddelandet på.

2 Stäng menyn eller återgå till
föregående meny efter inställningsun
dermenyerna genom att trycka höger
funktionsknapp [Bakåt].
3 Tryck på mittknappen [Skicka] för
att infoga mottagarens adress. När
du har fyllt i minst ett mottagarfält
skickar du meddelandet genom att
trycka på bekräftelseknappen [Skicka].
Meddelandet sparas automatiskt
i mappen Skickade objekt. Om
meddelandet inte skickas blir det kvar
i Utkorgen och får status misslyckat.

E-post (Meny 5.1.2)
Innan du skickar eller tar emot e-post
måste du skapa ett e-postkonto.
1 Skriv in e-postadresserna till
mottagarna i fälten To, Cc och Bcc. Sök
i Kontakter genom att trycka
.

Obs!
• Skriv in e-postadressen till den du
vill skicka en kopia av meddelandet
till i Kopia.
• Skriv in e-postadressen till den
du vill skicka en dold kopia av
meddelandet till i Bcc-fältet (Dold
kopia).
• I fälten To (till), CC (kopia) och BCC
(dold kopia) kan du endast ange
korrekta e-postadresser. När du
skrivit in en e-postadress visas
ytterligare ett fält där du kan skriva
in en adress till. Du kan ange upp till
20 mottagare i till To och Cc-fälten
och 10 mottagare i BCC-fältet.

2 Flytta markören till Ämnesfältet och
skriv in ämnet.
3 Skriv in meddelandetexten genom att
flytta markören till Meddelandefältet.
4 Med den vänstra funktionsknappen
[Val] kan du utföra följande funktioner.

ß Infoga: Använd den här menyn för
att infoga specialtecken, mallar och
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kontakter. Det är också möjligt att
bifoga multimediefiler (bilder, videor
och ljud).

ß Sök kontakter: Använd den här
menyn för att använda e-postadresser
sparade i Kontakter. (Visas bara i Valmenyn när markören står i To/Cc/Bccfälten.)

ß Senaste: Du kan använda den
e-postadress du senast skickade till.

ß Infoga: Använd den här menyn för
att infoga specialtecken, mallar och
kontakter. Det är också möjligt att
bifoga multimediefiler (bilder, videor
och ljud).

ß Spara som utkast: Spara meddelandet
som utkast.

ß Visa bifogad fil: Visar bifogade filer.
(Det här valet är bara tillgängligt när
det finns filer bifogade.)

ß Ta bort: Tar bort den bifogade filen.
(Det här valet är bara tillgängligt när
filerna redan är bifogade.)
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ß Inmatningssätt: Välj önskat läge för
ordlistan.

ß Lägg t. ordlista: Lägg till ett ord i
ordlistan..

ß Skriftspråk: Ändra skriftspråk.
ß Ange prioritet för e-post: Välj
prioriteten för de e-postmeddelanden
du skickar.
5 Tryck på
när du skrivit färdigt ett
e-postmeddelande så skickas det.

Inkorg

Meny 5.2

1 Visa mottagna meddelanden. Välj ett
meddelande och tryck sedan
så
visas det.
2 Visa föregående eller nästa
meddelande genom att använda
l/r.
3 Visa ett MMS (avisering)
genom att välja Hämta på
meddelandeskärmbilden. Filen
överförs och du kan titta på den när
överföringen slutförts.

ß Ta bort (endast POP3): Ta bort

Obs!
• MMS (avisering) och WAP pushmeddelanden stöds inte.

Brevlåda

Meny 5.3

meddelande eller e-postmeddelande
från servern.

ß Ta bort från server (endast IMAP):
Synkronisera e-post för att hämta
meddelanden från e-postservern.

1 Markera ett e-postkonto och
tryck på O så visas mottagna
e-postmeddelanden..

ß Skapa nytt medd.: Skapa ett

2 I e-postlistan kan du använda den
vänstra funktionsknappen [Val] för
följande funktioner.

ß Markera/avmarkera: Med det här

ß Svara: Svara på valt

ß Ange som läst/oläst: Ange valt

e-postmeddelande.

ß Vidarebefordra: Vidarebefordra det
markerade e-postmeddelandet till
andra mottagare.

ß Hämta (endast POP3): Hämta nya
e-postmeddelanden.

ß Kopiera till (endast IMAP): Kopiera
det valda e-postmeddelandet.

meddelande, ett e-postmeddelande
eller ett röstmeddelande.
alternativet kan du ta bort flera poster
samtidigt.
e-postmeddelande som läst eller oläst.

ß Sortera efter: Du kan sortera e-post
enligt villkoren.

ß Töm (endast IMAP): Ta bort valda
e-postuppgifter.

ß Meddelandeinformation: Kortfattad
information om meddelandet, bl.a.
storlek, typ, datum, tid och filnamn.

ß Sök: Sök efter ett e-postmeddelande.
ß Radera: Ta bort e-postmeddelande.
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Utkast

Meny 5.4

Du kan visa sparade meddelanden. Välj
ett meddelande och tryck sedan
för
att göra ändringar i meddelandet.
Med den vänstra funktionsknappen [Val]
kan du utföra följande funktioner.

ß Skicka: Skicka det markerade
meddelandet.

ß RIng: Gör ändringar i det valda
meddelandet.

ß Ta bort: Ta bort det markerade
meddelandet.

ß Skapa nytt medd.: Du kan
skriva ett nytt Meddelande eller
e-postmeddelande.

ß Markera/avmarkera: Markera ett eller
flera meddelanden som ska tas bort.

ß Filtrera: Meddelanden visas enligt
önskad meddelandetyp.

ß Meddelandeinfo.: Kontrollera
meddelandetyp, datum och tid.
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Utkorg

Meny 5.5

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats
för meddelanden som ska skickas.
Meddelanden som misslyckas att
skickas hamnar också i Utkorgen. Till
exempel hamnar e-post i utkorgen om
e-postkontot inte är korrekt konfigurerat.
1 Välj ett meddelande.
2 Med den vänstra funktionsknappen
[Val] kan du utföra följande funktioner.
[För meddelanden som skickas/väntar
på att skickas]

ß Skapa nytt medd.: Du kan
skriva ett nytt meddelande eller
e-postmeddelande.

ß Skicka inte: Avbryt meddelandets
status som skickar/väntar.

ß Meddelandeinfo.: Kontrollera
meddelandetyp, datum, tid, storlek
och var meddelandet är sparat.
[För ett meddelande som har
misslyckats]

ß Skicka igen: Skicka valt meddelande
igen.

meddelandet.

ß Ta bort: Ta bort det aktuella
meddelandet.
till Utkast.

ß Markera/avmarkera: Markera ett eller
flera meddelanden som ska tas bort.

ß Skapa nytt medd.: Du kan

ß Filtrera: Meddelanden visas enligt

skriva ett nytt meddelande eller
e-postmeddelande.

ß Meddelandeinfo.: Kontrollera
meddelandetyp, datum och tid.
Meny 5.6

Här visas de meddelanden som du har
skickat (meddelande/e-post).
[Alternativ]

ß Svara:Skapar ett svarsmeddelande till
avsändaren eller till alla mottagare av
meddelandet.

ß Vidarebefordra: Vidarebefordrar det
markerade meddelandet.

ß RIng: Gör ändringar i det valda
meddelandet.

ß Skapa nytt medd.: Skriv ett nytt
meddelande.

ß Spara som utkast: Flytta meddelandet

Skickat

ß Ta bort: Ta bort det markerade

önskad meddelandetyp.

ß Kopiera och flytta
ß Info.: Kontrollera meddelandetyp,
datum och tid.

Mina mappar

Meny 5.7

Du kan flytta meddelanden som finns i
Inkorgen eller i Skickade meddelanden
till Mina mappar och tillbaka (till
ursprungsmapparna).

Mallar

Meny 5.8

SMS-mall (Meny 5.8.1)
Vanligt förekommande fraser kan du
lägga till, ändra och radera med vänster
funktionsknapp [Val].
53

Meddelanden
Obs!
• Beroende på operatör sparas
användbara fraser som standard.

MMS-mallar (Meny 5.8.2)
Skapa, ändra och visa tillgängliga mallar
när du skapar MMS. Fem typer av mallar
(Födelsedag, Hälsning, Semester, Tack,
Förlåt) finns som standard.

Smileys

Meny 5.9

Du kan lägga till, ändra och ta bort
smileys. Du kan infoga en smiley när du
skriver ett meddelande. Om du trycker
på bekräftelseknappen kan du visa
ikonen.

Inställningar

Meny 5.0

SMS (Meny 5.0.1)
Konfigurera inställningar för
textmeddelanden.
1 SMS-central: Skriv in adressen till din
SMS-central.
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2 Leveransrapport: Genom att aktivera
den här funktionen kan du se om
ditt meddelande har kommit fram till
mottagaren.
3 Giltighetstid: Med den här nättjänsten
kan du ange hur länge dina SMS ska
sparas av meddelandetjänsten.
4 Meddelandetyper: text, röst, fax,
X.400, e-post.
Normalt används meddelandetypen
Text. Du kan konvertera din text till
andra format. Kontakta nätoperatören
om du vill ha mer information om den
här funktionen.
5 Teckenkodning: Auto/
Standardalfabet/Unicode.

ß Auto (standard): Meddelanden med
enkelbytetecken kodas normalt med
standardalfabet (GSM7). Meddelanden
med dubbelbytetecken (double-byte
character) kodas automatiskt i unicode
(UCS2).

ß Standardalfabet: Meddelanden
med dubbelbytetecken kodas

som enkelbyte. Observera att
dubbelbytetecken med accenter
eventuellt konverteras till
enkelbytetecken utan accent.

ß Unicode: Meddelanden kodas i
dubbelbyte. Observera att du kanske
betalar för dubbelt så många tecken.
6 Skicka lång text som: Välj att skicka
ett långt meddelande som flera SMS
eller MMS.

MMS (Meny 5.0.2)
Konfigurera inställningar för MMSmeddelanden.
1 Hämtningsläge: Du kan välja
olika hämtningslägen för när du
använder ditt hemmanät och för när
du använder ett roamingnät. Välj
Automatiskt om du vill ta emot MMS
automatiskt. Om du väljer Manuell får
du bara ett aviseringsmeddelande i
inkorgen och du bestämmer då om du
vill hämta ditt MMS eller inte.

2 Leveransrapport: Välj om du vill
begära en leveransbekräftelse av en
mottagare och om du tillåter att en
leveransbekräftelse skickas till en
avsändare.

ß Begär rapport: Välj om en
leveransbekräftelse ska begäras för ett
MMS

ß Tillåt rapport: Tillåt att
leveransrapport skickas på begäran
om sådan.
3 Svaralternativ: Välj om du vill begära
ett läskvitto av en mottagare och om
du tillåter att läskvitto skickas till en
avsändare.

ß Begär svar: Begär en bekräftelse på
att ett MMS har lästs.

ß Tillåt svar: Tillåt att en bekräftelse på
att ett meddelande har lästs skickas på
begäran om sådan.
4 Prioritet: Ange prioritet för
meddelanden (Låg, Normal eller Hög).
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5 Giltighetstid: Ställ in giltighetstiden
för ett meddelande när du skickar
ett MMS. Meddelandet sparas endast
på multimediaservern under den
tidslängd som konfigurerats.
6 Bildvisn.tid: Bestäm hur länge varje
sida i ett meddelande ska visas.
7 Skaparläge: Välj meddelandeläge.
8 Leveranstid: Bestäm när meddelandet
ska levereras till mottagaren. MMScentralen levererar meddelandet när
leveranstiden passerats.
9 MMS- tjänst: Inställningar för MMS
har laddats i mobilen i förväg och ska
inte ändras. Om du av misstag ändrar
eller raderar dessa kontakter du 3:s
kundtjänst så får du hjälp.
Du kan lägga till eller redigera
profilen för MMS, med undantag för
standardprofilen.
10 Ställ in nätinformation, till exempel
MMSC eller Internetprofilen, för att
skicka MMS.
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E-post (Meny 5.0.3)
Konfigurera inställningarna för att ta
emot och skicka e-post.
1 E-postkonton: Skapa eller konfigurera
ett e-postkonto, inklusive e-postserver
och användar-ID.
2 Tillåt svarsmeddelande: Här
bestäms om bekräftelse på att
e-postmeddelande har lästs ska
skickas på begäran om sådan.
3 Begär e-postsvar: Här anger du om
du vill begära en bekräftelse på att ett
e-postmeddelande har lästs.
4 Hämtningsintervall: Ställ in
hämtningsintervall för automatisk
hämtning av inkommande e-post från
e-postservern. Observera att det kan
medföra extra kostnader att använda
funktionen Hämtningsintervall.
5 Inkludera meddelander i
Vidarebefordra och Svara: Ange om
du vill ha med originalmeddelandet
när du vidarebefordrar eller svarar på
det.

6 Inkludera bilaga: Bestäm om du vill
ta med den bifogade filen när du
vidarebefordrar meddelandet.
7 Autohämtning vid roaming: Ansluter
automatiskt till e-postkonto när du rör
dig i roaming-område.
8 Meddelande vid ny e-post: Du
aviseras om nya e-postmeddelanden.

Videomeddelande (Meny 5.0.4)
Med den här menyn kan du hämta
videopost om nätoperatören
tillhandahåller den funktionen.
Kontrollera vilka tjänster nätoperatören
erbjuder så att du kan ställa in mobilen
därefter.

Röstmedd. (Meny 5.0.5)

9 Signatur: Skapa en textsignatur
som kan läggas till i slutet av
e-postmeddelanden. När ett
e-postmeddelande skickas kan
signaturen läggas till (manuellt eller
automatiskt) i slutet av det.

Med den här menyn kan du hämta
röstmeddelanden om nätoperatören
tillhandahåller den funktionen.
Kontrollera vilka tjänster nätoperatören
erbjuder så att du kan ställa in mobilen
därefter.

10 P rioritet: Ange prioritet för
e-postmeddelanden (Låg, Normal
eller Hög).

Tjänstmeddelande (Meny 5.0.6)
Du kan konfigurera inställningar som
Push-meddelanden (SI/SL).

ß Tjänstmeddelande: Om det här
alternativet är På, kommer alla
tjänstmeddelande att tas emot.

ß Tjänstsäkerhet: Du kan ändra de
generella inställningarna för kvitton
på Push-meddelanden (SI/SL).
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Infotjänst (Meny 5.0.7)
ß Områdesinfo: Ställ in status för
mottagningen.

ß Kanaler: Lägg till eller ändra kanaler.
ß Språk: Välj språk genom att trycka på
. Sedan visas informationstjänstm
eddelandet på det språk du valt.
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6 Mina saker
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Mina saker.

Mina saker
Mina bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar
för att hämta bilder från Internet och
Standardbilder.
Bilder tagna med kameran lagras i
mappen Bilder och du kan skapa nya
mappar för att hantera dem.
När en fil är markerad visas följande
val när du trycker på vänster
funktionsknapp [Val].

ß Skicka meddelande: Skicka den
markerade bilden som meddelande,
e-post eller via Bluetooth/via
Meddelande, E-post eller Bluetooth

ß Använd som
- Bakgrundsbild: Du kan använda en
bild som tema för startskärmen.
- K ontaktbild: Lägg till en bild till en
kontakt. Den bilden visas sedan när
du ringer eller blir uppringd av din
kontakt.
1.Start: Välj en bild som skärmtema
vid start.
2. Avstängning: Välj en bild till
avstängningsbild.
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ß Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
ß Kopiera: Kopiera filen till en annan
mapp.

ß Ta bort: Ta bort den markerade bilden.
ß Markera/avmarkera: Med
markeringsfunktionen kan du skicka,
ta bort, flytta och kopiera flera filer åt
gången.

ß Filer
- Ändra namn: Döp om en bild.
- Ändra: Redigera bilder.
- Filinfo.: Information om den
markerade bildfilen visas.
Obs!
• Ändra-menyn visas inte i mappen
Standardbilder.
• Lämna den grå rutan - det här är ett
separat alternativ.

ß Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp i
den markerade mappen.

ß Bildspel: Bilderna kan visas som ett
bildspel.

ß Sortera efter: Sortera filer efter datum,
filtyp eller namn.

ß Listvy/Rutnätsvy: Visa bilderna i en
Listvy eller Rutnätsvy.

ß Minneshanterare: Visa minnesstatus
(mobil eller externt minneskort).

Mina ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar
för att hämta ringsignaler och musik,
samt mappar med Standardljud och
Röstanteckningar. Här kan du hantera,
skicka eller ställa in ljud och ringsignaler.
När en fil är markerad visas följande
val när du trycker på vänster
funktionsknapp [Val].

ß Skicka meddelande: Skicka den
markerade ljudfilen som meddelande,
e-post eller via Bluetooth/via
Meddelande, E-post eller Bluetooth.

ß Använd som
- R östringsignal: Du kan använda
ljudfilen som ringsignal för
inkommande samtal.

-V
 ideoringsignal: Du kan använda
ljudfilen som ringsignal för
inkommande videosamtal.
- Meddelandesignal: Du kan använda
ljudfilen som meddelandesignal.
- Start: Du kan använda ljudfilen
som uppstartsljud.
-A
 vstängning: Du kan använda
ljudfilen som avstängningsljud.

ß Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
ß Kopiera: Kopiera filen till en annan
mapp.

ß Ta bort: Radera den markerade
ljudfilen.

ß Markera/Avmarkera: Markera eller
avmarkera den valda filen.

ß Filer
-Ä
 ndra namn: Ändra namn på
ljudfilen.
- Filinfo.: Information om den
markerade ljudfilen visas.

ß Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp i
den markerade mappen.
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ß Sortera efter: Sortera filer efter datum,
filtyp eller namn.

videon.

ß Minneshanterare: Visa minnesstatus
(mobil eller externt minneskort).

Mina videor

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka hämtade
eller tagna videosekvenser.
Aktivera videofilen genom att trycka på
.
Följande funktioner kan du utföra med
den vänstra funktionsknappen [Val] i
listan med Videosekvenser.
ß Skicka meddelande: Skicka det
markerade videoklippet som
meddelande, e-post eller via Bluetooth/
via Meddelande, e-post eller Bluetooth.

ß Använd som: Du kan använda
videofilen som signal för när du får ett
röst- eller videosamtal.

ß Flytta: Flytta filerna till mobilminnet
eller till det externa minnet.

ß Kopiera: Kopiera filen som finns i
mobilens minne eller ett externt
minne.
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ß Ta bort: Ta bort den markerade
ß Markera/avmarkera: Med
markeringsfunktionen kan du skicka,
ta bort, flytta och kopiera flera filer åt
gången.

ß Filer
- Ändra namn: Ändra videons namn.
- Filinfo: Visar information om den
markerade videofilen.

ß Skapa ny mapp: Skapa en ny mapp.
ß Sortera efter: Sortera filer efter namn,
datum eller filtyp.

ß Listvy/Rutnätsvy: Visa bilderna i en
Listvy eller Rutnätsvy.

ß Minneshanterare: Visa minnesstatus
(för mobilen eller det externa
minneskortet).
Med videospelaren kan du visa videor.
Videofiler visas som miniatyrer i listan.
Välj önskad video med knapparna
u/d/l/r. Markera önskad
video och tryck Spela upp för att visa
videosekvensen.

ß Liggande visning: Du kan visa videon
i läget för liggande visning.
Obs!
• Du kan även visa videon i läget för
bred visningsvinkel genom att trycka
på
.

ß Ljud av/Ljud på: Sätt på/stäng av
ljudet.

ß Ta bild: Spara det som visas på den
pausade skärmen som en bildfil
(endast möjligt när uppspelningen är
pausad).

ß Upprepa: Ställ in val för upprepning
(Av/En/Alla).

ß Filinfo.: Kontrollera informationen för

ß Använd som: Du kan använda
videofilen som signal för när du får ett
röst- eller videosamtal. Den här menyn
förändras beroende på vilken typ av fil
som väljs.

Mina applikationer Meny 6.4
Du kan enkelt hämta spel och andra
program från den här menyn. Kan ha
två mappar, eller Spel och Program.
Standardmappen kan vara beroende av
operatör/land. Varje mapp har en färdig
länk för att hämta spel eller program.
Observera att det kan medföra extra
kostnader att använda onlinetjänster.
Du kan skapa en mapp genom att trycka
på vänster funktionsknapp [Val].

den fil som spelas upp.

ß Skicka: Skicka videon som
meddelande, e-post eller via
Bluetooth/via Meddelande, E-post
eller Bluetooth.

ß Ta bort: Ta bort den markerade
videon.
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Andra

Meny 6.5

Övriga filer förutom bilder, ljud, videor,
spel och program lagras i den här
mappen.

Mitt minneskort

Meny 6.6

Om du köper ett externt microSDminneskort kan du hantera större
mängder innehåll. Se avsnittet Så här
använder du ett microSD-minneskort
på sidorna 19 och 20 för information om
hur du sätter i och tar ur minneskortet.
Du kan hantera innehållet på samma
sätt som du gör på mobilen.
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7Verktyg
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Verktyg.

Verktyg
Snabbmeny

Meny 7.1

Du kan ange funktioner som ska
sparas i snabbmenyn. Om du sparar
de funktioner som du ofta använder i
snabbmenyn så kan du komma åt dem
enkelt med en enda knapptryckning.

Alarm

Meny 7.2

När du ställt alarmet, visas
i
indikatorfältet. Alarmet ljuder på den
inställda tiden.
Stäng av alarmet genom att trycka
på
. Tryck på den vänstra
funktionsknappen [Snooze] och välj
hur långt snooze-intervall du vill ha.
Alarmljudet tystnar och återtas efter den
valda snooze-tiden. Du kan ställa in upp
till 5 alarm.
1 Välj önskat alarm som du vill ställa in
i alarmlistan. Om det inte finns något
alarm trycker du på den vänstra
funktionsknappen [Lägg till], så kan du
ställa in ett alarm.
2 Ställ/Avbryt alarm: Ställ eller avbryt
alarmet med hjälp av alternativen för
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att ställa eller välja alarmtid.
3 Ange alarmtid: Ange önskad alarmtid
genom att ange timme och minut. Välj
antingen "AM" eller "PM". De valen är
synliga om mobilen är inställd på att
visa tid med 12-timmarsformat.
4 Välj repetitionsinställning: Välj
önskad repetitionsinställning med
l/r eller välj önskad inställning
från listan genom att trycka på vänster
funktionsknapp [Lista].
5 Välj alarmsignal: Välj alarmsignal
genom att trycka på vänster
funktionsknapp [Redigera].
6 Skriv anteckning: Ange alarmnamn.
7 Snooze: Ange alarmets snooze-tid.
8 När du är färdig med inställningarna
av alarmet trycker du på mittknappen
[Spara].
Obs!
• Alarmet slås på även om mobilen är
avslagen.

Miniräknare

Meny 7.3

Med räknarmodulen kan du utföra
grundläggande aritmetiska funktioner
som addition, subtraktion, multiplikation
och division samt några matematiska
funktioner. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg, rad)

Tidtagarur

Meny 7.4

Med tidtagaruret kan du ta reda på hur
lång tid något tar/ta tid på lite olika
saker.

Enhetsomvandlare Meny 7.5
Om du vill konvertera valuta, ytmått,
längd, vikt, temperatur, volym och
hastighet ska du använda den här
menyn.

Världstid

Meny 7.6

Världstidsfunktionen ger information
om vad klockan är i större städer i
världen.
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Kontakter
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Kontakter.

8

Kontakter
Med den här menyn kan du spara och
hantera kontaktadresser. Funktionen
Kontakter ger möjlighet att lägga till
nya adresser eller söka bland sparade
adresser efter namn, telefonnummer
och gruppinformation.

Lägg till ny

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation.
Du kan ange namn, olika telefonnummer
och e-postadresser till en ny kontakt.
Du kan också lägga kontakten till
grupper, lägga till en bild eller avatar,
ge kontakten en speciell ringsignal och
till och med skriva en anteckning om
kontakten.
I de andra fälten kan du bland annat
ange hemsida, URL, hemadress, företag,
titel och företagsadress.
Möjligheten att lägga till och hantera
kontaktinformation beror på tillgängligt
minne.
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Sök

Meny 8.2

Här kan du söka i kontaktinformationen.
Som standard söker du på namn. Aktuell
sökmetod och resultat visas i Sökfönstret.
Du kan ringa ett telefonsamtal eller
skicka ett meddelande till det markerade
telefonnumret. Du kan söka efter
telefonnummer eller gruppinformation i
Kontakter.
Obs!
• På menyn Inställningar kan
sökningen utföras via efternamn.

Kortnummer

Meny 8.3

Med den här menyn kan du ställa in
kortnummer. Kortnummer ställs in
på tangenterna 2-9. Du kan lägga till
kortnummer för en specifik kontakt med
upp till 5 olika nummer och en kontakt
kan ha flera kortnummer.

Grupper

Meny 8.4

Mitt visitkort

Meny 8.7

Med hjälp av den här menyn kan
du hantera gruppinformation (såväl
information sparad i mobilen som
på simkortet). Du kan lägga till, ändra
och ta bort grupper. Om en personlig
ringsignal inte valts för ett visst nummer
används gruppsignalen för den grupp
kontakten tillhör.

Skapa ett eget visitkort genom att trycka
på den vänstra funktionsknappen Lägg
till. När du har lagt in namn, nummer,
e-postadress och bild kan du använda
det som ett visitkort när du skickar ett
meddelande.

Servicenummer

Inst.för kontaktl.

Meny 8.5

Inställningar

Meny 8.8
(Meny 8.8.1)

Visa listan med servicenummer, SDN
(Service Dialling Numbers) tilldelade
av din operatör (om det stöds av SIMkortet). Bland dem finns nödsamtal,
katalogsökningar och nummer
till röstbrevlådor. När du valt ett
servicenummer ringer du upp tjänsten.

ß Visa kontakter från: Välj vilken

Eget nummer

ß Visa bild: Välj om en bild ska visas eller

Meny 8.6

Med den här funktionen kan du visa
telefonnumret på SIM-kortet. Du kan
spara egna nummer som används på
SIM-kortet.

kontaktinformation som ska
visas (från mobilens minne, SIMkortet eller bäggedera). Alla är
standardinställningen.

ß Visa namn: Ställ in visningsordningen
efter namn.
inte.
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Kontakter
Synkronisera

(Meny 8.8.2)

Skicka telefonbokens innehåll direkt till
servern.
Obs!
•D
 en här tjänsten är inte tillgänglig
i alla länder. Kontakta din operatör
för mer information.

Flytta (Meny 8.8.4)
Du kan flytta kontakter från mobilens
minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet
till mobilens minne. Du kan flytta alla
objekt samtidigt
eller flytta ett i taget.

ß Mobil till SIM: Flytta en post från
mobilminnet till SIM-kortet.

Kopiera (Meny 8.8.3)

ß SIM till mobil: Flytta en post från

Du kan kopiera kontakter från mobilens
minne till SIM-kortet eller från SIM-kortet
till mobilens minne. Du kan kopiera alla
poster samtidigt eller en i taget.

Skicka alla kontakter via
Bluetooth (Meny 8.8.5)

ß Mobil till SIM: Kopiera en post från
mobilminnet till SIM-kortet (alla data
kommer inte att kopieras).

ß SIM till mobil: Kopiera en post från
SIM-kortet till mobilminnet.
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SIM-kortet till mobilminnet.

Skicka all information i din mobils
telefonbok till andra mobiler via
Bluetooth.

Säkerhetskopiera kontakter
(Meny 8.8.6)

Spara all information som finns i
mobilens telefonbok på ett externt
minne som ett vcard.

Återställ kontakter (Meny 8.8.7)
Återställ all telefonboksinformation som
finns i ett externt minne till mobilminnet
i form av ett vcard.

Rensa kontakter (Meny 8.8.8)
Ta bort all kontaktinformation. Du kan ta
bort alla kontakter i såväl mobilminnet
som i SIM-kortet.

Minnesinfo. (Meny 8.8.9)
Du kan kontrollera statusen för
kontaktminnet på den här menyn.
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Webbläsare
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Webbläsare.

9

Webbläsare
Planet 3

Meny 9.1

Sparade sidor

Meny 9.5

Du kan starta en webbläsare och få
tillgång till den aktiverade profilen i
Webbläsarinställningar.

Mobilen kan spara sidan som visas
som en offlinesida. Upp till 20 sidor kan
sparas.

Ange adress

Historik

Meny 9.2

Meny 9.6

Du kan själv skriva in en URL-adress och
öppna den tillhörande webbsidan.

Du kan visa en lista med de sidor som du
har besökt.

Bokmärken

Inställningar

Meny 9.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast
besökta URL-adresser/sidor. I dina
Favoriter kan du använda funktionerna
Skicka, Lägg till ny, Ändra, Markera/
avmarkera och Ta bort. Ett flertal
förkonfigurerade URL-adresser finns
lagrade som favoriter.

RSS-läsare

Meny 9.4

RSS-läsaren hämtar och ger dig
uppdaterade nyheter från de
webbplatser som finns registrerade i din
mobil.
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Meny 9.7

Du kan ändra webbläsarens inställningar
för hur du ansluter och visar sidor.

Profiler (Meny 9.7.1)
Välj en lämplig profil genom att trycka
på . Då aktiveras profilen för start av
webbläsare.

Inställningar för utseende
(Meny 9.7.2)

vT
 eckenkodning

Anger webbläsarens standardtecken.
vS
 krollning

Med den här funktionen kan du ange
bläddringshastigheten genom att
välja antalet rader som ska bläddras.
På menyn kan du välja 1, 2 eller 3 rader.
vV
 isa bild
Här kan du aktivera eller avaktivera
visning av bilder i webbläsaren.
Obs!
• Om du aktiverar den här funktionen
fördröjs visning av bilder till dess
överföringen slutförts. Om du
avaktiverar den här funktionen
hindras webbläsaren från att hämta
bilder från servern, vilket gör
överföringen snabbare.
v J avascript

Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

Cache (Meny 9.7.3)
Om du aktiverar cachen så kan du lagra
visade sidor i mobilen. När en sida har
lagrats i cachen går det mycket snabbare
att hämta sidan när du senare vill visa
samma sida.

Cookies (Meny 9.7.4)
Om du aktiverar cookies kan du lagra
cookies som överförs från servern.
Om du avaktiverar den här funktionen
kommer cookies inte att lagras i mobilen.

Säkerhet (Meny 9.7.5)
Certifikatlista
Välj det certifikat som du vill visa.
Rensa session
Välj det här för att rensa säkra
datasessioner (WTLS/TLS).

Återställ inställningar (Meny 9.7.6)
Välj det här om du vill återställa
webbläsaren till mobilens
standardinställningar.
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*

Anslutningar
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Anslutningar.

Anslutningar
Bluetooth

Meny *.1

Bluetooth-anslutning
Din mobil har inbyggd Bluetooth
trådlös teknologi som gör det möjligt
att ansluta din mobil trådlöst till andra
Bluetooth-enheter som till exempel en
handsfree, PC, PDA eller andra mobiler.
Du kan till exempel ha en konversation
via ett trådlöst headset eller surfa på
Internet trådlöst uppkopplad genom en
mobiltelefon. Du kan också till exempel
utbyta visitkort, kalenderposter och
bilder.
Obs!
• Vi rekommenderar att mobilen och
Bluetooth-enheten du vill upprätta
kommunikation emellan befinner
sig inom 10 meter från varandra.
Anslutningen kan förbättras om det
inte står några fasta föremål mellan
mobilen och Bluetooth-enheten.
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1 Komma igång
•M
 eny o Anslutningar o
Bluetooth o Slå på/Stäng av
För att använda Bluetoothfunktionerna måste du först Slå på
dem.
2 Bluetooth-inställningar
•M
 eny o Anslutningar o
Bluetooth o Inställningar
- E nhetssynlighet: När [Mobilens
synlighet] är inställd på [Synlig] kan
andra enheter hitta din mobil när
de söker efter en Bluetooth-enhet.
Väljer du [Dold] kommer andra
enheter inte hitta din mobil när de
söker efter en Bluetooth-enhet.
- Enhetens namn: Ge din mobil ett
namn eller döp om den. Det namn
du väljer visas när mobilen hittas av
andra enheter. Mobilens namn visas
bara på andra enheter när [Mobilens
synlighet] är inställd på [Synlig].

- T jänster som stöds: Du kan visa
en lista över enheter, t.ex. headsetoch handsfree-tillbehör som kan
användas på den här Bluetoothkompatibla mobilen.
- Min adress: Här kontrollerar du
Bluetooth-adressen.

<Hopparning av enheter>

Obs!

3 Om några Bluetooth-enheter hittas
visas de i en lista på skärmen. Om inga
Bluetooth-enheter hittas får du en
fråga om du vill söka på nytt.

• När du använder Bluetooth-enheten
i mobilen medför det säkerhetsrisker
för mobilen. Därför rekommenderar
vi att Bluetooth-synligheten sätts
till Dold efter att inställningar
och hopparningar är gjorda. För
inkommande filer via Bluetooth,
oavsett om det är mellan hopparade
enheter eller ej, kan du välja att ta
emot eller avvisa överföringen efter
att du verifierat sändaren.

3 Söka efter och para ihop en ny enhet
<Söka efter enhet>
Du kan söka efter en ny enhet på
följande meny.

1 Om du vill söka efter en Bluetoothenhet att para ihop trycker du på Lägg
till ny enhet.
2 På skärmen visas meddelandet Söker
efter enheter. Bluetooth-enheter inom
10 meters räckvidd hittas.

4 Ihopparningsprocedur
- Tryck på
. En dialogruta öppnas
på skärmen där du anger ditt
lösenord.
- När du har skapat ett lösenord
(med mellan 1 och 16 siffror) måste
användaren av den andra enheten
ange lösenordet för hopparning.
Användaren av den andra enheten
måste känna till lösenordet i förväg
för att bli autentiserad.

ß Meny o Anslutningar o Bluetooth
o Sök efter ny enhet
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Anslutningar
<Ta bort enheter>
1 Välj en enhet du vill koppla bort på
skärmen Hopparade enheter.
2 Välj enhet genom att trycka på Ta bort
eller genom att trycka på Val > Ta bort.
Ta bort alla hopparade enheter genom
att välja Val > Ta bort alla.
<Överföra data med Bluetooth>
1 Om du vill överföra data från din mobil
till en annan Bluetooth-enhet, välj
först det program där informationen
finns sparad. Om du till exempel vill
skicka data från mappen Mina filer till
en annan enhet, välj Meny o Mina
saker o Mina bilder/Mina ljud/Mina
videor/Andra/Externt minne o Välj
de data som ska skickas o Skicka o
Bluetooth
2 Överföra data
1) Hopparad enhet visas. Om den
önskade enhet inte finns med i
listan väljer du [Uppdatera].
2) Välj den enhet du vill överföra data
till bland enheterna på skärmen och
tryck på
.
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3) Om den andra parten väljer [Ja]
på [Anslutningsförfrågan] överförs
uppgifterna.

Server-synk.

Meny *.2

Obs!
• Den här tjänsten är inte tillgänglig i
alla länder. Kontakta din operatör för
mer information.

Om din operatör stödjer
synkroniseringstjänster kan du använda
den här funktionen för att synkronisera
data i mobilen med data på en server
som exempelvis Kontakter, Kalender, Att
göra och Anteckningar över nätet.

USB-anslutningsläge
Meny *.3

Du kan aktivera USB-anslutningsläget i
mobilen för flera olika ändamål.
Om du använder
masslagringsfunktionen med
exempelvis USB-minnen väljer du
Masslagring på den här menyn.

Masslagring är endast tillgängligt för
externa minneskort.
Om du använder datatjänster som
datorprogram kan du välja Datatjänst på
den här menyn.

Nät

Meny *.4

Välj nät (Meny *.4.1)
Välj mellan Automatisk eller Manuell.

ß Automatisk: Med den här funktionen
utförs nätsökning och registrering
på nätet automatiskt. Den
rekommenderas för bästa service och
kvalitet.

ß Manuell: Alla för tillfället tillgängliga
nät för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas
och du kan välja att registrera dig på
ett av dem. Om registreringen på nätet
misslyckas visas nätlistan igen och du
kan välja ett annat att registrera dig
på.

Obs!
• När mobilen förlorar kontakten med
nätet i manuellt läge visas i viloläge.
meddelandet där du kan välja bland
tillgängliga nät.

Nättyp (Meny *.4.2)
Du kan ha flera aktiva dataanslutningar
samtidigt när du använder mobilen
i nättypen Automatisk, Endast 3G,
3G/GSM och GSM1900.

Förvald lista (Meny *.4.3)
Om nät söks automatiskt kan du lägga
till nät som du föredrar att ansluta till. Du
kan välja mellan följande alternativ:

Internetprofiler

Meny *.5

På den här menyn visas Internetprofiler.
Du kan skapa nya profiler, radera eller
ändra dem med hjälp av Val-menyn.
Däremot kan du inte radera eller ändra
standardinställningar anpassade till
nationella variationer.
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Uppkopplingar

Meny *.6

I den här menyn visas en lista över
anslutningspunkter. Du kan skapa nya
profiler, radera eller ändra dem med
hjälp av Val-menyn. Däremot kan du inte
radera eller ändra standardinställningar
anpassade till nationella variationer.

Streaminginställn. Meny *.7
Du kan ändra nätinställningarna för
uppspelning av streaming-innehåll.
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Kalender
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Kalender.

0

Kalender
Kalender

Meny 0.1

Kalenderfunktioner och sökningar
1 Kalenderinnehållet månadsvis.
Kontrollera kalenderns innehåll månad
för månad. När du går in på den här
menyn står markören på dagens
datum.
Det som planerats för datumet som
markören står på visas som en grå
ruta. Tryck på snabbtangenten
så visas föregående år och på
så
visas nästa år. Genom att trycka på
visas dagens datum. Tryck på
eller
så visas föregående månad
och på
eller
så visas nästa
månad. Bläddra mellan datum med
hjälp av u / d/l/ r.
2 Detaljerad visning
Du kan använda ett detaljerat schema
som visar hela innehållet i det schema
som konfigurerats.
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Lägga till ny händelse
Du kan lägga till en händelse.
Konfigurera startdatum, slutdatum,
starttid, sluttid, innehåll, typ av schema,
repetition och påminnelse för varje
schemapost.
Ta bort alla scheman
Med den här funktionen kan du ta bort
allt sparat kalenderinnehåll.
Markera helgdagar
Du kan markera helgdagar i kalendern.
Tryck på den vänstra funktionsknappen
[Val] och välj Skriv in semester. Valt
datum visas nu i rött.
Ta bort helgdagen genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val] och välja
Rensa semester.
Påminnelser
Om du ställt in alarmet ringer det
med det valda ljudet på inställd
tid. Om påminnelsetiden är före
kalendernoteringens starttid kan du
ställa in alarmet på en ny tid.

Att-göra

Meny 0.2

Visa ändra och lägg till uppgifter.
Uppgifter visas i tidsordning. Uppgifter
visas på olika sätt beroende på om de är
slutförda eller inte.

Anteckning

Meny 0.3

Med anteckningar kan du visa och
hantera sparade anteckningar och lägga
till nya anteckningar.

Privat anteckning

Meny 0.4

Du kan skriva en privat anteckning om
du vill skydda informationen. Ange en
säkerhetskod för att få använda den här
menyn.

Hitta datum

Meny 0.5

Inställningar

Meny 0.6

Kalender (Meny 0.6.1)
Ange inställningar för visning av
kalendern.

ß Standardvy: Du kan ange standardvy
för kalendern: månadsvy, veckovy

ß Starttid veckovis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12

ß Veckan börjar på: Du kan ange en
dag som standarddag för att inleda
veckan, söndag, måndag osv.

Skickka alla kalendrar och att
göra via Bluetoth (Meny 0.6.2)
Skicka alla data i din kalender och/eller
att göra-lista från din mobil till andra
mobiler med Bluetooth.

Du kan ange namn och datum för t.ex.
födelsedagar. Du kan kontrollera hur
många dagar det är kvar till en viss
händelse eller hur många dagar som
gått sen en händelse.

87

Kalender
Säkerhetskopiera kalender och
Att göra-uppgifter (Meny 0.6.3)
Du kan säkerhetskopiera filer i kalendern
eller att göra-listan som finns sparade
i mobilen när du sätter in ett externt
minne.

Återställa kalender och Att görauppgifter (Meny 0.6.4)
Du kan återställa
säkerhetskopieringsfiler för kalender
eller aktiviteter när du sätter in ett
externt minne.

Minnesinfo. (Meny 0.6.5)
Du kan visa information om tillgängligt
minne för Kalendern, Uppgifter,
Anteckningar och Privata anteckningar.

Ta bort alla (Meny 0.6.6)
Du kan ta bort alla data från Kalendern,
Uppgifter, Anteckningar och Privata
anteckningar.
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#
Inställningar
1. Tryck på

(Menyknappen).

2. Tryck på

för Inställningar.

Inställningar
Skärm

Meny #.1

Menyutseende (Meny #.1.2)

På den här menyn kan du göra
skärmvisningsalternativen och menyns
grafiska gränssnitt personliga.

Välja önskat menyutseende, Rutnätsstil
eller Liststil.

Skärmtema (Meny #.1.1)
Du kan välja vilket skärmtema som ska
visas på huvudskärmen.

Du kan ställa in stil, storlek och färg
på de tecken du slår in med hjälp av
l/r.

ß Startskärm

Bakgrundsbelysning (Meny #.1.4)

- B akgrundsbild: Välj en bild som ska
visas på huvudskärmen.
- Visa: Välj vilka objekt som ska visas
på skärmen: Inget, Kalender och
Klocka, Kalender, Klocka, Klocka och
knappguide, Dubbel klocka.

ß Start
Du kan välja bilden som ska visas när du
slår på mobilen.

ß Avstängning
Du kan välja bilden som ska visas när du
stänger av mobilen.
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Font (Meny #.1.3)

Du kan ange tidsgräns för
bakgrundsbelysning och ljusstyrka
på startskärmen och tidsgräns för
knappsatsen individuellt.

Tema för mobilen (Meny #.1.5)
Du kan ställa in mobiltema: vitt eller
svart

Välkomstmeddelande (Meny #.1.6)
Du kan mata in meddelandet som visas
när mobilen slås på.

Tid och datum

Meny #.2

Även om lokal tid automatiskt ställs in
när mobilen registreras på nätet kan
användare konfigurera tid och datum
direkt i den här menyn. Tiden som
konfigureras av användaren är giltig
endast så länge mobilen är påslagen.
Tid
1 Välj Tid-objekt på Tid och datum.listan
och tryck sedan
.
2 Ställ markören på önskat fält, Timmar,
Minuter eller am/pm med hjälp av
navigeringsknapparna. (När du valt
12-timmar som Tidformat)
3 Ange Timmar och Minuter med
siffertangenterna.
4 Välj tidsformat med hjälp av l/
r.
5 Bläddra neråt för att välja hur
timsignalen ska låta, t.ex. Av, Gökur
eller Ringklocka.

6 Tryck på mittknappen
för att
ställa in den tid du angivit.
Datum
1 Välj Datum på Tid och datum-listan
och tryck sedan
.
2 Välj datumformat med hjälp av
l/r.
3 Ange Dag, Månad och År med
siffertangenterna.
4 Tryck på mittknappen
för att
ställa in den tid du angivit..
Auto. datum/tid
När den automatiska uppdateringen
är På uppdateras datum och tid
automatiskt utifrån den aktuella
tidszonen. Om Bekräfta först är valt
bekräftas tid och datum innan de
uppdateras automatiskt.
Sommartid
Välj om du vill aktivera funktionen för
sommartid eller inte. Du kan ställa in
sommartid med en eller två timmars
förskjutning.
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Inställningar
Automatiskt knapplås
Meny #.3

Om du aktiverar den här funktionen så
låses knappsatsen automatiskt efter en
förinställd tid när luckan stängs.

Säkerhet

Meny #.4

PIN-begäran (Meny #.4.1)
När det här är valt till På blir du ombedd
att slå PIN-koden varje gång du slår på
mobilen.
Obs!
• Tryck på höger funktionsknapp i
fönstret för PIN-kod så återgår du till
föregående steg.
• Om felaktig PIN-kod anges 3 gånger
blir PIN-koden ogiltig. Då måste du
ange PUK-koden för att konfigurera
PIN-koden på nytt.
• Högsta antalet gånger du får skriva
in PUK-koden är 10. (Obs: Om du
anger en felaktig PUK-kod 10 gånger
blockeras SIM-kortet och måste
ersättas.)
• Om begäran om PIN-kod inte kan
avaktiveras p.g.a. inställningar från din
operatör kommer du inte kunna välja
det här menyalternativet.
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Mobillås (Meny #.4.2)
Du kan låsa mobilen. Följande fyra
låsfunktioner finns tillgängliga.

ß Vid påslagning: Låser mobilen varje
gång den slås på.

ß Vid byte av SIM-kort: Låser mobilen
när SIM-kortet har bytts ut.

ß Omedel-bart: Låser mobilen
omedelbart.

ß Ingen:Avaktiverar låsfunktionen.. Du
måste slå in din säkerhetskod för att
bekräfta ditt val.
- F ör att låsa upp mobilen måste du
ange säkerhetskoden.
Ändra koder (Meny #.4.3)
Du kan ändra PIN, PIN2 och mobilens
lösenord.

ß PIN-kod
PIN är en förkortning för Personal
Identification Number och används för
att förhindra obehörigt användande.

Obs!
• Om du anger en felaktig PIN-kod 3
gånger i följd i textfönstret för PIN-kod
blir PIN-koden ogiltig. Om det händer
måste du ange PUK-koden för att
konfigurera PIN-koden på nytt. Högsta
antalet gånger du får skriva in PUKkoden är 10. (Obs: Om du anger en
felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras
SIM-kortet och måste ersättas.)

ß Pin2-kod
PIN2 är en förkortning för Personal
Identification Number 2 och används
för att förhindra obehörigt användande,
precis som med PIN-koden. Proceduren
för att ändra PIN2 är samma som för att
ändra PIN-kod. Om en felaktig PIN2-kod
anges 3 gånger blir PIN2-koden ogiltig.
Om det händer måste du ange PUK2koden för att konfigurera PIN2-koden på
nytt. Det högsta antalet gånger du får
försöka att skriva in PUK2-koden är10,
precis som för PUK1. Om PUK-koden
anges felaktigt 10 gånger blir PIN2koden ogiltig.

ß Säkerhetskod
Säkerhetskoden används för att
ändra mobiltelefonens lösenord.
Högsta antalet gånger du får skriva in
säkerhetskoden är inte begränsat, till
skillnad från PIN och PIN2.

Energisparläge

Meny #.5

När du inte använder mobilen kan du
spara på ström genom att aktivera den
här menyn.

Språk

Meny #.6

Välj språk för skärmtexterna. Du kan
välja Automatisk på språkmenyn så
används det språk som används på SIMkortet.
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Inställningar
Minneshanterare

Meny #.7

Mobilens gemensamma minne
(Meny #.7.1)

Den här funktionen visar status för
användarminnet på mobiltelefonen.
Eftersom funktionen genomsöker hela
filsystemet tar den några sekunder att
genomföra.

Mobilens tilldelade minne
(Meny #.7.2)

Den här funktionen visar status
för minnet tilldelat till användaren.
Normalt innehåller det SMS, Kontakter,
Kalender, Att göra, Anteckningar, Alarm,
Samtalslistor, och Bokmärken. Det ger
en klar bild över utnyttjat värde jämfört
med totalt värde för varje post.

SIM-minne (Meny #.7.3)
Den här funktionen visar status för
användarminne på SIM-kortet.

Externt minne (Meny #.7.4)
Den här funktionen visar status
för användarminne på det externa
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minneskortet. Den här funktionen visar
förhållandet mellan använt och ledigt
minne.

Huvudlagringsinställning
(Meny #.7.5)

Du kan välja att lagringsplats för den
hämtade filen: i mobilen eller på ett
externt minne.

Mobilinfo

Meny #.8

Den här menyn används till att visa
telefonnummer, modellnummer och
information om programvaruversion.

Återst. inställn.

Meny #.9

Välj det här alternativet för att
återställa mobilen till dess ursprungliga
standardinställningar. För att kunna göra
detta måste du ange säkerhetskoden.

Och så vidare...

Tillbehör
Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina
personliga kommunikationsbehov.
Laddare

Europa

Australien
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Storbritannien och
Hongkong

Standardbatteri

L

Stereoheadset

Obs!
• Använd alltid äkta LG-tillbehör.
• Om du inte gör det kan garantin
upphöra att gälla.
• Tillbehören kan skilja sig åt mellan
olika regioner. Om du vill ha mer
information kontaktar du det
regionala serviceföretaget eller en
representant.
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Ordlista
2G

Anslutningspunkt

Andra generationens system för
trådlös kommunikation. 2G-systemet
hanterar enklare röstt jänster och
paketdatatjänster med låg hastighet.
2G syftar på GSM i Europa och CDMA i
Amerik a.

Anslutningspunkten är en punkt via
vilken användare kan ansluta sig till ett
nät för att på så sätt kunna använda sig
av nättjänsterna, som egen uppkoppling
och WAP-tjänster via Internet.

3G

Adaptive Multirate codec.
Talkodningsteknik som utvecklades av
ETSI (European Telecommunications
Standards Institute) för GSM. AMR
hanterar 8 kodningshastigheter
(från 4,75 till 12, 2 Kbps) för att ge
bästa samtalskvalitet under olika
radiokanalsförhållanden.

Tredje generationens system för
trådlös kommunikation. 3G är nästa
generations system fö r trådlös
kommunikation och har utvecklats
utifrån andra generationens system
för trådlös kom munikation. 3G-system
hanterar kommunikation i realtid och
paketdatatjänster med hög hastigh et.
3G syftar på UMTS som har utvecklats
baserat på GSM i Europa.

98

AMR

Att hämta
Att hämta innebär att man överför filer
från ett datasystem till ett annat. När
man hämtar filer överför man vanligtvis
filer från ett större datasystem till ett
mindre.

Java
Ett programmeringsspråk som skapar
program som kan användas på alla
maskinvarusystem oavsett storlek, utan
att ändringar måste göras. Java har
marknadsförts och anpassats särskilt för
webben, både för offentliga webbplatser
och Intranät. När ett Java-program
används på en webbsida kallas det för
Java-applet. När det används på en
mobilmobil eller personsökare kallas det
MIDlet.

Line Identification Services
(Inkommande-ID)
Med denna tjänst kan abonnenter se
vem som ringer och dessutom blockera
mobilnummer som ringer till mobilen.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface.
Ett filformat som används för att spara
digitala musikdata. Ursprungligen var
MIDI (Music Instrument Digital Interface)
ett protokoll för att utväxla data mellan
en dator och ett musikinstrument.

MMS (Multimedia Message
Service)
En meddelandetjänst som används på
mobilmobiler och som standardiserats
av WAP Forum och 3rd Generation
Partnership Program (3GPP). För
användarna påminner MMS om Short
Message Service (SMS). MMS innebär
automatisk, omedelbar överföring av
ett innehåll som användaren skapat
från en mobil till en annan. Adressen
som meddelandet överförs till är först
och främst mobilnummer och trafiken
går mellan olika. MMS kan också
skickas till e-postadresser, vilket innebär
att meddelanden också kan skickas
med e-post. Utöver textinnehållet i
SMS kan MMS-meddelanden också
innehålla stillbilder, röst- eller ljudklipp
och i framtiden även videoklipp och
presentationer.
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Ordlista
MP3

Flerpartssamtal

Moving Picture Experts Group Layer-3
Audio. Ett filformat som används för att
ge hög ljudkvalitet som kan jämföras
med kvaliteten hos en cd-skiva. MP3 är
en digital ljudstandard som utvecklats
av MPEG (Moving Picture Experts
Group) och används mest för att hantera
digitala ljudfiler.

Mojligheten att uppratta ett
konferenssamtal med hogst fem
deltagare.

MPEG4

SDN (Service Dial Number)

Motion Picture Experts Group 4. En
digital videostandard som utvecklats
av MPEG (Mo ving Picture Experts
Group). Med MPEG4 kan du komprimera
videodata för att lättare kunna öv erföra
och spara en stor videofil. MPEG4 lämpar
sig framför allt i mobila miljöer.

Mobilnummer som tillhandahålls av
nätoperatören och som ger åtkomst till
speciella tjänster, som t.ex. röstbrevlåda,
katalogförfrågningar, Kundservice och
SOS-tjänster.

SIM (Subscriber Identification
Module)

Multimedia

Ett kort med ett chip där all information
som behövs för användning av mobilen
finns (nät- och minnesinformation,
liksom abonnentens personuppgifter).
SIM-kortet sätts fast i en fördjupning
på baksidan av mobilen och skyddas av
batteriet.

Multimedia är ett samlingsbegrepp
för en mängd olika mediedata, som
teckensträ ngar, bild-, tal- och videodata.
I dag syftar multimedia på tjänster som
erbjuds via multimedia.
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Roaming
Användning av mobilen när du befinner
dig utanför ditt hemområde (när du
reser).

SMTP

UMTS

Simple Mail Transfer Protocol.
Ett protokoll för överföring av
e-postmeddelanden mellan datorer via
Internet. SMTP definierar formatet på
kontrollmeddelanden mellan datorer
samt inte raktionen mellan dem för att
skicka e-post.

Universal Mobile Telephony System.
UMTS syftar på asynkron trådlös
3G-teknik från WC DMA som har
utvecklats baserat på GSM, den trådlösa
2G-tekniken.

Streaming
Streaming är en ny typ av tjänst som gör
att användaren kan lyssna på musik/ljud
eller titta på video utan att först behöva
hämta en hel ljud- eller videofil. På så vis
kan innehållsleverantören leverera ljudeller videodata, t.ex. nyheter eller film, via
nätet i realtid på användarnas förfrågan.

Sync

USB
Universal Serial Bus. Ett gränssnitt av
buss-typ som ger snabb och flexibel
anslutning mell an olika enheter och en
dator.

SIM
SIM levereras av en operatör och
innehåller autentiseringsdata och
uppgifter om tjänstegraden för
operatören samt användarspecifika
uppgifter.

Sync betyder synkronisering av PIM-data
(Personal Information Management),
som kontaktinformation, kalender, attgöra och anteckningar, med hjälp av en
dator eller en extern server.
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Ordlista
Videosamtal
En kommunikationstjänst med hjälp av
vilken användare har möjlighet att se
per sonen de talar med via en datakanal
på 64 Kbps. Videosamtal i realtid är en ny
typ av tjänst so m levereras via WCDMA,
ett system för trådlös kommunikation
som har utvecklats baserat på G SM- och
GPRS-teknik.

Röstbrevlåda
Datoriserad mobilsvarare som
automatiskt besvarar samtal när du inte
kan svara, spelar upp en hälsning och
spelar in meddelanden som lämnas.
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Register
A

B

Alarm......................................................... 66
Album........................................................ 43
Alla samtal................................................ 28
Alla spår.................................................... 43
Allmänna inst.......................................... 31
AMR............................................................ 98
Andra......................................................... 64
Ändra koder............................................. 92
Ange adress............................................. 76
Anslutningar........................................... 79
Anslutningspunkt.................................. 98
Anteckning.............................................. 87
Använda ABC-läget............................... 19
Använda T9-läget.................................. 19
Artister....................................................... 43
Återställa kalender och Att görauppgifter.................................................. 88
Återställ inställningar........................... 77
Återställ kontakter................................ 73
Att-göra..................................................... 87
Att hämta................................................. 98
Automatiskt knapplås.......................... 92

Bakgrundsbelysning............................ 90
Blanda spår.............................................. 43
Bluetooth.................................................. 80
Bokmärken.............................................. 76
Brevlåda.................................................... 51

C
Cache......................................................... 77
Cookies...................................................... 77

D
Datavolym................................................ 28

E
E-post...................................................49, 56
Eget nummer.......................................... 71
Energisparläge....................................... 93
Enhetsomvandlare................................ 67
Externt minne......................................... 94
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Register
F

J

Fasta nummer......................................... 31
Flerpartssamtal....................................100
Flytta.......................................................... 72
Font............................................................ 90
Förvald lista............................................. 83

Java............................................................. 99

K

Genrer........................................................ 43
Grupper..................................................... 71

Kalender.......................................85, 86, 87
Kamera...................................................... 40
Kontakter.................................................. 69
Kopiera...................................................... 72
Koppla ur laddaren............................... 13
Kortnummer............................................ 70

H

L

Historik...................................................... 76
Hitta datum............................................. 87
Huvudlagringsinställning................... 94

Ladda batteriet....................................... 12
Lägg till ny................................................ 70
Line Identification Services................ 99

I

M

Infotjänst.................................................. 58
Inkorg........................................................ 50
Inst.för kontaktl...................................... 71
Inställningar...........26, 54, 71, 76, 87, 89
Inställningar för utseende.................. 77
Internetprofiler....................................... 83

Mallar......................................................... 53
Meddelande............................................ 48
Meddelanden......................................... 47
Menyutseende....................................... 90
MIDI............................................................ 99
Mina applikationer..........................26, 63

G
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Mina bilder............................................... 60
Mina ljud................................................... 61
Mina mappar........................................... 53
Mina saker................................................ 59
Mina videor.............................................. 62
Miniräknare............................................. 67
Minneshanterare................................... 94
Minnesinfo.........................................73, 88
Missade samtal....................................... 28
Mitt minneskort..................................... 64
Mitt visitkort............................................ 71
MMS.....................................................55, 99
MMS-mallar............................................. 54
Mobilens gemensamma minne....... 94
Mobilens tilldelade minne................. 94
Mobilinfo.................................................. 94
Mobillås..................................................... 92
Mottagna.................................................. 28
MP3...........................................................100
MPEG4.....................................................100
Multimedia.....................................39, 100
Musik.......................................................... 43

N
Nät.............................................................. 83
Nättyp........................................................ 83

O
Ordlista...................................................... 98

P
PIN-begäran............................................ 92
Planet 3..................................................... 76
Privat anteckning.................................. 87
Profil........................................................... 35
Profiler....................................................... 76

R
Rensa kontakter..................................... 73
Ring videosamtal................................... 28
Roaming.................................................100
Röstbrevlåda.........................................102
Röstmedd................................................. 57
Röstmemo................................................ 44
RSS-läsare................................................. 76
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Register
S
Säkerhet..............................................77, 92
Säkerhetskopiera kalender och Att
göra-uppgifter........................................ 88
Säkerhetskopiera kontakter.............. 72
Samtalsinställn........................................ 27
Samtalskostnader.................................. 29
Samtalslängd.......................................... 28
Samtalslistor............................................ 28
Samtalspärr.............................................. 30
Samtal väntar.......................................... 31
Sätta i SIM-kortet och batteriet........ 10
SDN...........................................................100
Senast spelade....................................... 43
Server-synk.............................................. 82
Servicenummer...................................... 71
SIM...................................................100, 101
SIM-minne................................................ 94
Skapa nytt medd.................................... 48
Skärm......................................................... 90
Skärmtema............................................... 90
Skicka alla kontakter via Bluetooth 72
Skickat....................................................... 53
Skickka alla kalendrar och att göra via
Bluetoth.................................................... 87
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Skriva text................................................. 19
Slå PÅ/AV mobilen................................ 15
Smileys...................................................... 54
SMS............................................................. 54
SMS-mall................................................... 53
SMTP........................................................101
Snabbmeny............................................. 66
Sök.............................................................. 70
Sparade sidor.......................................... 76
Spel & program...................................... 25
Spellistor................................................... 43
Språk.......................................................... 93
Streaming...............................................101
Streaminginställn.................................. 84
Sync..........................................................101
Synkronisera............................................ 72

T
Ta bort alla............................................... 88
Tema för mobilen.................................. 90
terst. inställn............................................. 94
Tid och datum........................................ 91
Tidtagarur................................................ 67
Tillbehör.................................................... 96
Tjänstmeddelande................................ 57

U
UMTS........................................................101
Uppkopplingar....................................... 84
Uppringda................................................ 28
USB...........................................................101
USB-anslutningsläge............................ 82
Utkast......................................................... 52
Utkorg........................................................ 52

V
Välj nät....................................................... 83
Välkomstmeddelande......................... 90
Världstid.................................................... 67
Verktyg...................................................... 65
Vidarekoppl............................................. 29
Videokamera........................................... 41
Videomeddelande................................ 57
Videosamtal...........................................102
Videosamtalsinst.................................... 33
Videospellistor........................................ 44

W
Webbläsare.............................................. 75
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Temperaturgränser
Normalt ( 55°C ), laddar( 45°C )
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Nödtjänster och
säkerhetsåtgärder
ß Låt inte batteriet komma i
direktkontakt med eluttag eller
cigarettändaruttag

ß Om du får läckande vätskor i ögonen
eller på huden sköljer du noga med
rent vatten och kontaktar läkare

ß Gör inga hål i batteriet med vassa
föremål

ß Högtalaren kan bli varm vid normal
användning. Mobilen kan bli varm när
batteriet laddas

ß Tappa inte mobilen eller utsätt den för
stötar
ß När batteriet är uttjänt kasserar du
det i enlighet med miljöföreskrifterna.
Kasta inte batteriet bland
hushållssoporna.
ß Nedsänk inte i vatten
ß Ta inte isär eller modifiera batteriet
ß Sluta använda batteriet om du
upptäcker onormal värme, lukt,
missfärgning, deformering eller något
annat onormalt vid användning,
laddning eller lagring
ß Använd inte skadade eller
deformerade batterier. Om ett batteri
mot förmodan skulle läcka bör du
se till att inte få något av läckaget i
ögonen eller på huden.
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ß Använd en fuktig eller antistatisk
trasa när du rengör mobilen. Använd
inte en torr eller statiskt laddad trasa.
Använd inga kemiska eller slipande
rengöringsmedel. De kan skada
mobilen
ß Spara pappförpackningen som
mobilen levereras i. Den bör användas
om mobilen måste skickas tillbaka
för service. Pappförpackningen kan
återvinnas när den inte längre behövs
ß Kom ihåg att göra säkerhetskopior av
alla viktiga data i mobilen
ß Använd tillbehör, såsom hörlurar, med
försiktighet. Tillse att kablarna är väl
inkopplade. Och rör inte vid antennen
i onödan.

Flygsäkerhet
I enlighet med CAA-föreskrifter måste du
stänga av mobilen när du befinner dig i
ett flygplan. Signaler från mobiltelefoner
kan störa flygplansutrustning. Följ alltid
flygplanspersonalens instruktioner

Sjukhussäkerhet
Stäng av mobilen när du befinner dig
i områden där mobiltelefoner inte får
användas. Följ de instruktioner som
ges av vårdinstitutioner för bruket av
mobiltelefoner i deras lokaler

Allmän säkerhet
ß Stäng av mobilen när du ser skyltar
där du uppmanas stänga av tvåvägs
radioapparater, till exempel vid
bensinstationer, nära kemikalier och
sprängämnen.

ß En del medicinsk elektronisk
apparatur, som hörapparater och
pacemaker, kan påverkas om mobiler
används i närheten av dem. Följ
uppmaningar på varningsskyltar, samt
tillverkares rekommendationer.

Undvik hörselskador
ß Hörselskador kan uppstå vid
långvarig lyssning med hög volym. Vi
rekommenderar att du inte slår på och
stänger av mobilen nära öronen. Vi
rekommenderar också att ljudvolym
vid samtal och musik är ställd på en
lagom nivå.
ß Under lyssning av musik utomhus, se
till att volymen är tillräckligt låg så att
du är medveten om omgivningen.
Detta gäller framför allt då du är ute i
trafiken och går över gatan.

ß Låt inte barn leka med mobilen,
laddaren eller batterier.
ß Använd inte mobilen på platser där
det pågår sprängning.
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Nödtjänster och säkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhet
ß Du måste alltid ha ordentlig kontroll
över ditt fordon. Koncentrera dig helt
på körningen
ß Följ lagar och förordningar för bruket
av mobiltelefon vid framförande av
fordon
ß Stanna vid vägkanten på en säker
plats innan du ringer upp eller svarar.
ß Du får inte stanna i vägrenen på en
motorväg för att ta emot ett samtal
eller ringa upp, utom om det uppstår
en nödsituation
ß Stäng av mobilen när du befinner dig
vid en bensinstation, även om du inte
tankar bilen
ß Förvara eller bär inte lättantändliga
eller explosiva ämnen nära mobilen
ß Elektroniska fordonssystem som
låsningsfria bromsar, farthållare och
bränsleinsprutningssystem påverkas
normalt inte av radiosändning
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ß Tillverkare av sådan utrustning kan
informera dig om den är skyddad mot
radiosändningar. Kontakta försäljaren
och slå inte på mobilen förrän den
har kontrollerats av kvalificerade
installatörer

Fordon utrustade med
airbag
En airbag blåses upp med stor kraft.
Placera inga föremål som till exempel
fast eller portabel trådlös utrustning
i området ovanför airbagen eller i
området där airbagen utlöses. Om
trådlös utrustning i fordonet är felaktigt
installerad och airbagen blåses upp kan
det leda till allvarliga skador.

Utrustning från
tredjepartsleverantör
Om du använder utrustning från
tredjepartsleverantör som kablar
och tillbehör, som inte tillverkats eller
godkänts av LG, kan det göra mobilens
garanti ogiltig, samt påverka mobilens
funktion negativt.

Service
Mobilen, batteri och laddare innehåller
inga delar som användaren själv kan
reparera. Vi på LG rekommenderar att LG
KF310-mobilen får service och repareras
vid ett LG-auktoriserat servicecenter

Effektiv användning
Mobilen har en antenn. För att uppnå
optimala prestanda med lägsta
strömförbrukning bör du inte täcka
över antennen med handen. Om du
täcker över den interna antennen
påverkas samtalskvaliteten och mobilen
kan tvingas att förbruka mer ström än
nödvändigt. Det förkortar samtals- och
passningstid

Radiofrekvensenergi
Mobilen är en svag radiosändare och
-mottagare. När du slår på den skickar
den ut och tar emot energi (radiovågor)
i radiofrekvensbandet (RF). Systemet
som styr samtalet (nätet) styr också med
vilken styrka mobilen sänder.

ß Närmare information finns i denna
användarhandbok.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och
Specific Absorption Rate (SAR)
ß Denna mobil av modellen KF310
har utformats 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
ß I riktlinjerna för exponering för
radiovågor används en mätenhet
som kallas Specific Absorption Rate,
förkortat SAR. SAR-tester utförs med
en standardiserad metod, där mobilen
sänder på högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används
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Nödtjänster och säkerhetsåtgärder
ß Vissa skillnader kan föreligga mellan
olika LG-mobilers SAR-nivåer, men
de har alla utformats så att de följer
tillämpliga riktlinjer för exponering för
radiovågor
ß SAR-gränsvärdet som rekommenderas
av Internationella kommissionen för
skydd mot icke-joniserande strålning
(ICNIRP) är 2W/kg per tio (10) gram
vävnad
ß Det högsta SAR-värde som
uppmätts för den här mobilen vid
tester av användning vid örat var
0.562 W/kg och när den bars mot
kroppen, som det beskrivs i den här
användarhandboken, uppmättes
värdet 1.31 W/kg. (Mätningar av när
mobilen bärs mot kroppen skiljer
sig mellan telefonmodeller och är
beroende av tillgängliga tillbehör och
FCC-krav.) SAR-nivåerna kan alltså
skilja sig mellan olika telefoner och i
olika positioner, men alla motsvarar
myndigheternas krav på säker
exponering.
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ß SAR-gränsvärdet som rekommenderas
av Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) är 1,6 W/kg per ett (1)
gram vävnad (gäller till exempel i USA,
Canada, Australien och Taiwan).

Så sköter du KF310
KF310 har utformats med fokus på
tålighet och pålitlighet samt att ge flera
års problemfri användning. Läs följande
användningstips:
ß Var försiktig så att mobilens skärm
inte repas. Håll skärmen ren. Använd
den medföljande pekpennan eller
pennorna med plastspets som är
anpassade för pekskärmen när du
hanterar KF310. Använd aldrig vanliga
pennor av något slag eller andra vassa
föremål på skärmen.
ß KF310 tål inte vatten och får inte
utsättas för regn eller fukt. Vid extrema
förhållanden kan vatten tränga in i
kretsarna via knapparna på framsidan.
Hantera KF310 ungefär som en
fickräknare eller en annan mindre
elektronisk apparat.

ß Skydda mobilen mot extrema
temperaturer. Lämna den till exempel
inte i bilen i mycket varmt eller
kallt väder, och förvara den inte i
närheten av värmeelement eller andra
värmekällor.
ß Förvara inte och använd inte mobilen
på ställen som är mycket dammiga,
fuktiga eller våta.
ß Rengör KF310 med en mjuk, fuktig
trasa. Om ytan på telefonskärmen blir
smutsig rengör du den med en mjuk
trasa som fuktats med en lösning av
utspätt fönsterrengöringsmedel.

ß Var försiktig så att du inte tappar eller
utsätter KF310 för stötar. Bär inte
mobilen i bakfickan eftersom den kan
skadas om du sätter dig.
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