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Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0771-41-4379
* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser
<LG kundesenter>
800-18-740
* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål
<LG Kundeinformationscenter>
8088-5758

GB250

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut
<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800-116-587
* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

www.lgmobile.com
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En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din
mobil, beroende på mobilens programvara eller på tjänsteleverantören.

Bluetooth QD ID B015097

GB250 Användarhandbok – Svenska
I den här handboken får du förklaringar
och hjälp för din nya mobiltelefon. Den ger
dig användbara förklaringar av telefonens
funktioner.
En del av innehållet i den här handboken
kanske inte stämmer in på din mobil,
beroende på mobilens programvara eller på
tjänsteleverantören.
Kassering av den gamla mobilen
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
mobil får du av kommunen, renhållningsverket eller i den
butik där du köpte produkten.

Insta

Så fungerar telefonen
Anslutning för laddare

Öpp
guld
till.
Om d

Huvudskärm
Volymknapp

Obs!

Form
Minneskortplats
Samtalsknapp
Används till att
ringa upp ett
telefonnummer
och svara på
inkommande
samtal.
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Tryck
Välj T
på Fo

VARN
vill fö

Knappen Avsluta/
strömbrytare
Används till att avsluta eller
avvisa ett samtal.
Används till att stänga av/
starta mobilen.
Återgår till startskärmen
när du använder menyn.

Installera ett minneskort
Öppna minneskortsluckan och sätt in ett Micro SD-kort med den
guldpläterade kontaktsidan nedåt. Tryck in minneskortsluckan tills det klickar
till.
Om du vill ta ut minneskortet trycker du in det lätt som bilden visar.

napp

Obs! Minneskort är ett valfritt tillbehör.

Formatera minneskortet
Tryck på
och välj Inställningar.
Välj Telefoninställningar och Minneshanterare, välj Externt minne och tryck
på Formatera.
VARNING! När du formaterar minneskort raderas allt innehåll på kortet. Om du inte
vill förlora data på ditt minneskort ska du säkerhetskopiera det först.
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Installera SIM-kortet och ladda batteriet

Me

Installera SIM-kortet

S

När du är abonnent i ett mobiltelefonnät får du ett SIM-kort som innehåller din
abonnemangsinformation, t ex PIN-kod, eventuella andra tillgängliga tjänster och
mycket annat.

1

2

Viktigt! › SIM-kortet och dess kontakter kan enkelt skadas om det repas eller böjs, så
var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. Förvara alla SIM-kort
utom räckhåll för små barn.

Illustrationer
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Öppna batteriluckan
Ta ur batteriet
Sätt in SIM-kortet
Stäng batteriluckan
Ladda batteriet
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VARNING! Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada
telefonen.
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och

Menyöversikt
Spel & program

Samtalsinställningar

1 Mina
applikationer
2 Inställningar

1 Samtalslistor
2 Samtalslängd
3 Datavolym
4 Samtalskostnader
5 Vidarekoppla
6 Samtalsspärr
7 Fasta nummer
8 Samtal väntar
9 Allmänna
inställningar

Meddelanden
1 Nytt meddelande
2 Inkorg
3 E-post
4 Utkast
5 Utkorg
6 Skickade
meddelanden
7 Mina mappar
8 Mallar
9 Smiley
0 Inställningar

Planerare

Multimedia

1 Kalender
2 Att-göra
3 Anteckning
4 Privat anteckning
5 Hitta datum
6 Inställningar

1 Kamera
2 Videokamera
3 Musik
4 Röstmemo

Mina saker

Yahoo!

Kontakter

1 Mina bilder
2 Mina ljud
3 Mina videor
4 Mina
applikationer
5 SVG-innehåll
6 Övrigt
7 Mitt minneskort

1 Yahoo! oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo! Messenger
4 Yahoo!
Adressbook

1 Ny kontakt
2 Sök
3 Kortnummer
4 Grupper
5 Servicenummer
6 Eget nummer
7 Mitt visitkort
8 Inställningar

Verktyg

Webbläsare

Anslutning

Inställningar

1 Snabbmeny
2 Alarm
3 Miniräknare
4 Tidtagarur
5 Enhetsomv
andlare
6 Världstid

1 Hem
2 Ange adress
3 Bokmärken
4 RSS-läsare
5 Sparade sidor
6 Historik
7 Inställningar

1 Bluetooth
2 USBanslutningsläge

1 Profiler
2 Telefon
3 Skärm
4 Tid och datum
5 Nät
6 Internetprofiler
7 Uppkopplingar
8 Paketdataan
slutning
9 Säkerhet
0 Minneshanterare
* Streaming
# Återställ
inställningar

så
kort

kada
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Ringa
Ringa ett samtal
1 Ange numret med knappsatsen. Ta
bort en siffra genom att trycka på
raderingsknappen.
2 Påbörja ett samtal genom att
trycka på
.
3 Avsluta samtalet genom att trycka
på
.
TIPS! Om du vill lägga till + när du
ringer internationella samtal trycker du
på och håller ned 0.

Ringa samtal från Kontakter
1 Välj Kontakter i menyn och välj
därefter Sök.
2 Använd knappsatsen och ange
den första bokstaven för den
kontakt du vill ringa upp.
3 Välj Ring eller tryck på
så
påbörjar du samtalet.

Svara på och avvisa samtal
När mobilen ringer trycker du på OK
eller
så besvarar du samtalet.
Om du vill slå av ljudet på telefonen
medan den ringer väljer du helt
enkelt Tyst. Det här är användbart
om du till exempel har glömt att byta
profil till Tyst inför
ett möte.
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Tryck på
eller välj Avvisa om du
inte vill besvara det inkommande
samtalet.
TIPS! Du kan ändra inställningarna på
telefonen och besvara samtal på olika
sätt. Tryck på
, välj Samtal och välj
Allmänna inställningar och Svara
metod. Välj mellan Tryck lurknapp, Vid
öppning och Valfri knapp.

Kortnummer
Tryck på
och välj Kontakter. Välj
Kortnummer.
Du kan tilldela kortnummer till
kontakter som du ringer ofta.

Visa samtalshistorik
Tryck på
och välj Samtal. Välj
Samtalslistor.
Du kan bara se missade, mottagna
och uppringda samtal om funktioner
för nummerpresentation hanteras
av nätet.

Ändra samtalsinställningar
Tryck på
och välj Samtal.
• Samtalslängd – Information om hur
lång tid du ringt (både mottagna
och uppringda samtal).
• Datavolym – Kontrollera
datavolymerna i kilobyte för
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skickade och mottagna data efter
webb, datatrafik eller totalt.
• Samtalskostnader – Visa
kostnaderna för Senaste samtal
eller Alla samtal. Den här tjänsten
är nätverksberoende och vissa
operatörer tillhandahåller den inte.
• Vidarekoppla – Ange om du vill
vidarekoppla samtalen.
• Samtalsspärr – Ange när du vill att
samtal ska spärras.
• Fast nummer – Välj en lista med
nummer som går att ringa från
din telefon. Till det här behöver
du PUK2-koden från operatören.
Det går endast att ringa upp
telefonnummer i listan över fasta
nummer från din telefon.
• Samtal väntar – Bli
uppmärksammad på när ett samtal
väntar. (Beroende på nätoperatör.)
• Allmänna inställningar
Avvisa samtal – Ange om du vill
avvisa inkommande samtal.
Visa mitt nummer – Ange om ditt
nummer ska visas när du ringer upp
någon. (Beroende på nätoperatör.)
Återuppringning – Använd
funktionen för återuppringning när
ett samtal inte kopplas fram.

Svara metod – Ange på vilket
sätt du vill svara. Välj mellan Tryck
lurknapp, Skjut upp och Valfri
knapp.
Minut-ton – Välj om en ljudsignal
ska höras en gång varje minut
under ett samtal.
BT Svarsläge
Handsfree - Besvara samtal genom
att använda Bluetooth-headset.
Mobil – Tryck på
på telefonen
för att besvara ett samtal när du
använder Bluetooth-headset.
Spara nytt nummer – Spara
nummer som inte redan finns i
kontaktlistan när samtalet avslutas.

Kontakter
Söka efter en kontakt
1 Välj Kontakter i menyn och välj
därefter Sök.
2 Använd knappsatsen och ange
den första bokstaven för den
kontakt du vill ringa upp.
3 Om du vill bläddra bland
kontakterna och de olika numren
använder du navigeringspilarna.
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Lägga till en ny kontakt
1 Välj Kontakter på menyn och
sedan Lägg till ny.
2 Ange om du vill spara den nya
kontakten på Mobil eller SIM-kort.
3 Ange all information du har i fälten
och välj Klar.

Lägga till en kontakt i en grupper
Du kan spara dina kontakter i
grupper och på så sätt hålla isär
t.ex. familj och arbetskamrater.
I telefonen finns redan ett antal
grupper inställda, bl.a. Familj, Vänner,
Kollegor, VIP, Grupp 1 och Grupp 2.

Lägga till en bild till en kontakt
Du kan ändra hur dina kontakter
visas i adressboken genom att lägga
till en bild.
1 Välj Kontakter och sedan
Inställningar.
2 Välj Inställningar för kontaktlista,
Visa bild och sedan På.
3 Återgå sedan till adressboken och
välj den kontakt till vilken du vill
lägga till en bild.
4 Välj Alternativ och därefter Ändra.
5 Bläddra till avsnittet Bild. Välj
Ändra och välj mellan Ingen bild,
Figur, Ta ett foto eller Infoga
bild. Om du väljer Infoga bild kan
8

du välja en bild som du sparat
i mobilminnet. Om du väljer Ta
ett foto öppnas kamerasökaren
och du kan ta en bild av
kontaktpersonen. Ta fotot och
tryck sedan på OK.
6 Välj Klar.

Meddelanden
I GB250 finns funktioner för SMS
(Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service),
e-post och nätoperatörens
informationsmeddelanden.

Skicka meddelanden
1 Tryck på
, välj Meddelanden
och därefter Nytt meddelande.
2 Välj Meddelande om du vill skicka
ett SMS eller MMS.
3 En ny meddelanderedigerare
öppnas. Meddelanderedigeraren
kan användas både till SMS
och MMS, och det är enkelt
och intuitivt att växla mellan
lägena. Standardinställningen i
meddelanderedigeraren är SMSläge.
4 Skriv meddelandet med T9-läge
eller Abc-läge.

5 Vä
Inf
me
Sy
nu
elle
6 Vä
7 Vä
ell
Alt
8 Vä

Instä
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1 Vä
Vä
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po

a
n

5 Välj Alternativ och välj sedan
Infoga om du vill lägga in något
med alternativen Bild, Ljud, Video,
Symbol, Mall, Smiley, Namn och
nummer, Lägg till ny sida, Ämne
eller Mer.
6 Välj Skicka.
7 Välj en kontakt i kontaktlistan
eller ange telefonnumret från
Alternativ.
8 Välj Skicka.

Inställningar e-post

n
e.
cka

en

Du kan skicka e-post med GB250 när
du är på resande fot. Det går snabbt
och enkelt att konfigurera ett POP3eller IMAP4-e-postkonto.
1 Tryck på
och välj
Meddelanden, och sedan
Inställningar.
2 Välj E-post och därefter Epostkonto.
3 Välj Lägg till och konfigurera
sedan e-postkontot.

Skicka e-post med ditt nya konto

i
Se

Innan du kan skicka eller ta emot epost måste du skapa ett e-postkonto.
1 Välj
, och välj Meddelanden.
Välj sedan Nytt meddelande.
2 Välj E-post så öppnas ett nytt epostmeddelande.

3 Ange ett ämne och tryck på
Alternativ. Välj Skriv e-post och
tryck på OK.
4 Skriv meddelandet.

Skriva text
Du kan skriva bokstäver och siffror
med mobilens knappsats. Du kan
skriva text på telefonen på följande
sätt: T9-läge, ABC-läge och 123-läge.
Obs! I vissa fält fungerar endast
ett textinmatningsläge (t.ex.
telefonnummer i adressboksfält).

T9-läge
I T9-läget används en inbyggd
ordbok som känner igen ord som
du skriver utifrån följden på de
knappar du trycker på. Tryck bara
på den sifferknapp motsvarande
den bokstav du vill skriva så känner
ordboken igen ordet när alla
bokstäverna har matats in.

ABC-läge
I det här läget kan du mata in
bokstäver genom att trycka på
den knapp som är märkt med den
aktuella bokstaven en, två, tre eller
fyra gånger tills bokstaven visas.
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123-läge
Skriv siffror med en knapptryckning
per siffra. Du kan även lägga till siffror
i textläge genom att hålla ned önskad
knapp.

Meddelandemappar
Tryck på
, och välj Meddelanden.
Mappstrukturen i GB250 är lättanvänd.
Inkorg – Alla meddelanden som
kommer in placeras i inkorgen.
Brevlåda – Här finns alla epostmeddelanden.
Utkast – Om du inte har tid att skriva
klart
ett meddelande kan du spara det här
så länge.
Utkorg – En mapp för tillfällig lagring
medan meddelanden skickas.
Skickade meddelanden – Alla
skickade meddelanden placeras i
mappen Skickat.
Mina mappar – Du kan flytta
meddelanden från Inkorg eller Skickat
till Mina mappar. Du kan också flytta
tillbaka meddelandena i Mina mappar
till de ursprungliga mapparna.
Mallar – En lista med färdigskrivna
meddelanden som är praktiska för
snabbt svar.
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Multimedia
MP3-spelare
GB250 från LG har en inbyggd MP3spelare så att du kan lyssna på din
favoritmusik.

Spela upp en låt

4 Ma
låt
ge
vä
5 Vä

Kam

1 Tryck på
och välj Multimedia.
Välj Musik.
2 Välj Alla spår och välj sedan den
låt du vill spela upp. Välj Spela
upp.
3 Välj om du vill pausa en låt.
4 Välj
om du vill hoppa till nästa
låt.
5 Välj
om du vill gå tillbaka till
föregående låt.
6 Välj Tillbaka om du vill stoppa
musiken och återgå till menyn
MP3-spelare.

Ta et

Skapa en spellista

1 Vä
se
2 Vä
3 Rik
vid
4 Try
ins
5 Re
i sö
vid

Du kan skapa egna spellistor genom
att välja ett antal låtar i mappen Alla
spår.
1 Tryck på
och välj Multimedia.
Välj Musik.
2 Välj Spellistor.
3 Tryck på Lägg till, ange spellistans
namn och tryck på Spara.

1 Vä
Ka
2 Hå
ob
fot
3 Hå
du
4 Try

Vid
Ta e

4 Mappen Alla låtar visas. Välj alla
låtar som du vill ha med i spellistan
genom att bläddra till dem och
välja
.
5 Välj Klar när du vill spara spellistan.

Kamera

dia.

en

ästa
ll

Ta ett foto
1 Välj
och Multimedia. Välj
Kamera så öppnas sökaren.
2 Håll upp telefonen och rikta
objektivet mot det du vill
fotografera.
3 Håll mobilen så att du kan se det
du vill fotografera.
4 Tryck på
så tas kortet.

Videokamera
om

Alla

dia.
ans

6 Välj Stopp när du vill sluta spela in.

Röstmemo
Med Röstmemo kan du spela in
röstanteckningar eller andra ljud.

Mina saker
Det är enkelt att lagra multimediefiler
i mobilens minne så att du lätt
kommer åt bilder, ljud, videoklipp,
spel och övrigt. Det går även att spara
filer på ett minneskort. Fördelen med
att använda minneskort är att du
får mer ledigt utrymme i mobilens
minne. Alla multimediefiler sparas
och välj
i Mina saker. Tryck på
sedan Mina saker så öppnas en lista
med mappar.

Ta en video

Bilder

1 Välj
på startskärmen och välj
sedan Multimedia.
2 Välj Videokamera.
3 Rikta kameralinsen mot det du vill
videofilma.
4 Tryck på
så startas
inspelningen.
5 Rec. visas längst ned till vänster
i sökaren och en timer visar
videoklippets längd.

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

Ljud
I Mina ljud finns standardljud, dina
ljudinspelningar samt de ljudfiler
som du har hämtat. Här kan du
hantera, skicka eller ställa in ljud som
ringsignaler.
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Videoklipp
I mappen Mina videor visas en lista
med hämtade videor och videor du
har spelat in med telefonen.

Mina applikationer
Du kan hålla laddas ned spel och
program till den här mappen.

SVG-innehåll
Mappen SVG-innehåll innehåller alla
standardinställda och hämtade SVGoch SVGZ-filer.

Övrigt
Från menyn Övrigt kan du visa de
filer som inte är sparade i någon av
mapparna Bilder, Ljud eller Videor.

Mitt minneskort
Om du satt in ett minneskort visas
det som en mapp i Mina filer.

Spel och program
GB250 levereras med förinstallerade
spel som du kan roa dig med när du
har tid över. Om du väljer att hämta
ytterligare spel och program sparas
de i den här mappen. Tryck på
och välj Spel & program.

Yahoo!

Priva

Du har tillgång till Yahoo Mobile
Internet Service.
1 Yahoo! oneSearch: Sök och få
snabba svar.
2 Yahoo! Mail : Visa ditt e-postkonto.
3 Yahoo! Messenger : Använd
Yahoo! Messenger för dina
snabbmeddelanden.
4 Yahoo! Address Book: Få åtkomst
till alla dina kontaktuppgifter.

Du k
om d
Ange
anvä

Obs!: I vissa länder går det inte att
använda Yahoo! Go Service på grund av
begränsningar i nätet.

Ställ

Kalender
Använda kalendern
När du öppnar den här menyn visas
en kalender. En fyrkantig markör
visas vid aktuellt datum. Du kan flytta
markören till ett annat datum med
hjälp av navigeringsknapparna.

Hitta

Med
enke
ett v

Ver

Du k
alarm
klock

Anvä

Mini
räkn
subt
divis

Tidta

Lägga till en post i Att göra-listan

Med
anvä

Visa ändra och lägg till uppgifter.

Konv

Lägga till en anteckning

Du k
mått
andr

Du kan registrera egna anteckningar
här.

Lägg

Du k
12

onto.

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

Hitta datum

Webbläsare

Med funktionen Hitta datum kan du
enkelt beräkna vilket datumet är om
ett visst antal dagar.

Öppna webbläsaren

mst

nd av

sas

flytta
ed

tan

ngar

listan med världsklockan. Du kan
också kontrollera aktuell GMT-tid
(Greenwich Mean Time) och tiden i
större städer runt om i världen.

Verktyg
Ställa in alarmet
Du kan ställa in upp till fem
alarmklockor som ringer vid inställda
klockslag.

Använda räknaren
Miniräknaren har grundläggande
räknefunktioner: addition,
subtraktion, multiplikation och
division.

Tidtagarur
Med det är alternativet kan du
använda ett stoppur.

Konvertera enheter
Du kan omvandla ett värde i en
måttenhet till motsvarande värde i
andra måttenheter.

Lägga till en stad i världsklockan
Du kan lägga till en önskad stad i

Du kan starta en wap-webbläsare
och öppna startsidan för
den aktiverade profilen i
webbläsarinställningar. Du kan även
själv skriva in en URL-adress och gå in
på den tillhörande wap-sidan.
1 Tryck på
och välj Webbläsare
2 Öppna webbläsarens startsida
direkt genom att välja Hem. Du
kan också välja Ange adress och
skriva in önskad URL-adress.

Anslutning
Ändra anslutningsinställningar
Anslutningsinställningarna har
redan ställts in av nätoperatören,
så du kan börja använda
telefonen direkt. Om du vill
ändra några inställningar använder
du den här menyn.
På den här menyn kan du
konfigurera nätverksinställningar och
profiler för dataåtkomst.
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• Bluetooth – Ställ in GB250 för
Bluetooth®-användning. Du kan
anpassa din synlighet till andra
enheter eller söka igenom enheter
som mobilen är ihopparad med.
• USB-anslutning – Välj Datatjänst
och synkronisera GB250 med hjälp
av programvaran LG PC Suite för
att kopiera filer från telefonen. Om
du har satt in ett minneskort väljer
du Masslagring så kan du använda
telefonen på samma sätt som ett
USB-minne. Anslut datorn och
dra och släpp filer till mappen för
flyttbar enhet på GB250.
Obs! Om du vill använda USBmasslagringsfunktionen måste du sätta
in ett externt minneskort i telefonen.

Ändra Bluetooth-inställningar
1 Tryck på och välj Anslutningar.
Välj Bluetooth.
2 Välj Inställningar. Gör ändringar
för följande inställningar:
• Enhetssynlighet – Välj om du vill
visa eller dölja enheten för andra.
• Enhetens namn – Ange ett namn
för mobilen.
• Tjänster som stöds – Visa en lista
över enheter, t.ex. headset- och
handsfree-tillbehör, som kan
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användas på den här Bluetoothkompatibla mobilen.
• Min adress – Visa din Bluetoothadress.

Para ihop med en annan
Bluetooth-enhet
Genom att para ihop GB250 med
en annan enhet kan du ställa in en
lösenordsskyddad anslutning. På så
sätt blir ihopparningen säkrare.
1 Kontrollera att du har Bluetoothinställningarna På och Synlig.
Du kan ändra din synlighet på
menyn Inställningar genom att
välja Enhetssynlighet och därefter
Synlig.
2 Från Bluetooth väljer du Slå på
och väljer Sök efter ny enhet.
3 GB250 söker efter enheter. När
sökningen är klar visas Lägg till
och Uppdatera på skärmen.
4 Välj vilken enhet du vill para
ihop med, välj Lägg till, ange
lösenordet och välj sedan OK.
5 Mobilen ansluter till den andra
enheten där du anger samma
lösenord.
6 Den lösenordsskyddade
Bluetooth-anslutningen är klar.
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Inställningar
Anpassa profiler
Du kan anpassa varje
profilinställning.
1 Tryck på
och välj Inställningar
och Profiler.
2 Välj den profil du vill ha, välj
Alternativ och välj Ändra.
3 För profilen Tyst kan du endast
välja att aktivera.

h-

Ändra språk

tt
efter

Tryck på
och välj Inställningar.
Välj Telefon och Språk om du vill
ändra språk på all text i telefonen.
Alla ändringar påverkar även
inmatningsspråket.

å

Ändra skärminställningar
l

.

1 Tryck på
och välj Inställningar.
2 Välj Skärm och välj mellan:
• Menyutseende – Byt
menyutseende från Liststil till
Rutnätsstil.
• Ringa upp – Anpassa fontformatet
för när du ringer telefonnummer.
• Font - Ändra teckenstorlek till
Liten, Normal eller Stor.
• Bakgrundsbelysning – Ange hur
länge bakgrundsbelysningen ska
vara tänd. Du kan också använda

navigeringsknapparna till att
justera huvudskärmens ljusstyrka.
Välj mellan 0 %, 20 %, 40 %, 60 %,
80 % och 100 % och välj sedan Klar
så sparas din inställning.
• Tema för mobilen – Ändra enkelt
skärmens utseende.
• Välkomstmeddelande – När
du har valt På kan du skriva
ett välkomstmeddelande.
Meddelandet visas på skärmen
varje gång du startar telefonen.

Ändra tid och datum
Du kan ställa in funktioner för datum
och tid.
Tryck på
och öppna Inställningar,
och välj sedan Tid och datum.

Ändra säkerhetsinställningar
Tryck på
och välj Inställningar.
Välj Säkerhet om du vill ändra
säkerhetsinställningarna så att
du skyddar GB250 och all viktig
information den innehåller.
• PIN-begäran – Välj en PIN-kod som
ska anges när mobilen startas.
Mobillås – Välj en säkerhetskod för
att låsa telefonen. Välj inställningen
När ström slås på, Vid byte av SIMkort eller Omedelbart.
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• Ändra koder – Ändra säkerhetskod,
PIN-kod, PIN2-kod eller ATMT-kod.

Visa minnesstatus
Med hjälp av Minneshanteraren tar
du reda på hur varje minne används
och hur mycket utrymme som finns
kvar.

Återställa mobilen
Med Återställ inställningar kan
du återställa alla inställningar till
fabriksinställningarna. Du behöver
säkerhetskoden för att återställa
mobilen.

Ändra anslutningsinställningar
• Nät – Välj inställningar för nät
och Nätläge på den här menyn. Du
kan också lägga till önskat nät att
ansluta till i Förvald lista.
• Internetprofiler - På den här
menyn visas Internetprofiler. Du
kan skapa nya, ta bort eller göra
ändringar i profiler med hjälp
av Alternativ-menyn. Däremot
kan du inte radera eller ändra
standardinställningar anpassade till
nationella variationer.
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• Uppkopplingar – På 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.
• Paketdataanslutning – Väljer du
“Om möjlighet finns” registreras
mobilen automatiskt i ett GPRSnät när du slår på den. Väljer du
“Vid behov” upprättas GPRSanslutningen när du ansluter till
en WAP- eller programtjänst, och
avslutas när du avslutar WAP- eller
programanslutningen.
• Streaming – Du kan ändra
nätverksinställningarna för
uppspelning av direktuppspelat
innehåll.
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Mobiltelefon uppdatering
LG Mobiltelefonuppdatering av
Programvara via webben
För mer information och för att
använda denna funktion, Besök
LGmobile.com

rekommendera du att skriva ner
eventuell viktig information innan
uppdateringen som backup.

Sökväg: http://www.lgmobile.
com – välj land – produkt meny
– Manual & Programvara menyn
Denna funktion ger möjlighet att
uppdatera din programvara till den
senaste versionen bekvämt via din
dator utan att behöva besöka en
verkstad. Då uppdateringsprocessen
kräver användarens fulla
uppmärksamhet under tiden för
uppdateringen, var vänlig att noga
följa instruktioner och noteringar
som följer vid varje steg innan
ni går vidare. Var uppmärksam
på att urkoppling av USB eller
Batteriet under uppdateringen
kan medföra skada på er telefon.
Då tillverkaren inte tar ansvar för
eventuell förlorad information
under uppdateringsprocessen,
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan
vara farligt eller olagligt att inte följa
riktlinjerna.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor and
Specific Absorption Rate (SAR)
Telefonmodellen GB250 är
utformad så att den uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter
i fråga om exponering för
radiovågor. Föreskrifterna grundar
sig på vetenskapliga riktlinjer som
innehåller säkerhetsmarginaler
utformade så att de ger alla
användare, oavsett ålder och hälsa,
säkerhet under användning.
• I riktlinjerna för exponering för
radiovågor används en mätenhet
som kallas Specific Absorption
Rate, förkortat SAR. SAR-tester
utförs med standardiserade
metoder där telefonen sänder
på högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används.
• Vissa skillnader kan föreligga
mellan olika LG-telefoners SARnivåer, men de har alla utformats
så att de följer tillämpliga riktlinjer
för exponering för radiovågor.
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• SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av Internationella
kommissionen för skydd mot ickejoniserande strålning (ICNIRP), är 2
W/Kg per tio (10) gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för
den här telefonmodellen som
har uppmätts av DASY4 för
användning nära örat är 1.28 W/kg
(10 g) och när den bärs mot
kroppen 0.753 W/kg (10 g).
• SAR-uppgifter för boende i länder/
regioner som har antagit SARgränsvärdet som rekommenderas
av Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE),
vilket är 1.6 W/Kg per ett (1) gram
vävnad.

Skötsel och underhåll av
produkten
VARNING!
Använd endast batterier, laddare
och tillbehör som är godkända
för att användas med just denna
telefonmodell. Om andra typer
används kan tillstånd och garantier
som avser telefonen bli ogiltiga och
förfarandet kan också vara farligt .
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Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts.)
• Ta inte isär mobilen. Låt en
utbildad tekniker utföra
nödvändiga reparationer.
• Använd inte mobilen i närheten av
elektriska apparater som tv, radio
och dator.
• Håll mobilen borta från
värmekällor som element och spis.
• Tappa den inte i marken.
• Utsätt inte mobilen för vibrationer
eller stötar.
• Stäng av mobilen i alla områden
där det krävs. Du bör till exempel
inte använda mobilen på sjukhus
eftersom den kan störa känslig
medicinsk utrustning.
• Ta inte i telefonen med våta
händer när den laddas. Det kan
orsaka elektriska stötar och
allvarliga skador på mobilen.
• Ladda inte mobilen nära
lättantändliga material eftersom
mobilen kan bli varm och orsaka
eldsvåda.
• Rengör mobilens utsida med
en torr trasa (använd inte
lösningsmedel som bensen,
thinner eller alkohol).
• Låt inte mobilen ligga på ett mjukt
underlag när du laddar den.

• Mobilen ska laddas i ett väl
ventilerat utrymme.
• Utsätt inte mobilen för kraftig rök
eller stora mängder damm.
• Förvara inte mobilen nära
kreditkort eller biljetter.
Informationen på magnetremsan
kan skadas.
• Peka inte på skärmen med vassa
föremål eftersom det kan skada
mobilen.
• Håll mobilen borta från vätska
och fukt.
• Använd alla tillbehör, till exempel
handsfree, med försiktighet. Rör
inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen
Elektroniska apparater
• Använd inte mobilen i närheten av
medicinsk utrustning utan att först
ha begärt tillstånd. Förvara inte
telefonen utanpå en pacemaker,
dvs. i bröstfickan.
• Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.
• Mindre störningar kan märkas
på tv, radio, datorer och liknande
utrustning.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts.)

Rik

omgivning. Detta är speciellt
viktigt i närheten av vägar.

I ett

Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar
och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller i
de områden du befinner dig i.
• Håll inte i mobilen medan du kör.
• Ägna all uppmärksamhet på
körningen.
• Använd handsfree-utrustning om
sådan finns.
• Stanna vid vägkanten innan
du ringer upp eller svarar om
körförhållandena gör det möjligt.
• Radiovågorna från mobilen kan
påverka vissa elektroniska system
i fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.
• Om du kör ett fordon som
är utrustat med airbag får
ingen monterad eller sladdlös
telefonutrustning vara i vägen för
den. Det kan göra att airbagen inte
fungerar eller resultera i allvarliga
skador på grund av funktionsfel.
• Om du lyssnar på musik när du
är ute och går är det viktigt att
volymen inte är för hög så att
du hör vad som händer i din
20

Undvik hörselskador
Hörselskador kan uppstå om du
utsätts för höga ljud under långa
tidsperioder. 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.

Sprängningsområde
Använd inte mobilen i områden där
sprängning sker. Följ restriktioner,
lagar och förordningar.

Brandfarliga ångor
• Använd inte mobilen vid
tankstationer.
• Använd den inte i närheten av
bränsle eller kemikalier.
• Förvara inte lättantändlig gas,
vätska eller sprängämnen på
samma ställe i bilen där du förvarar
mobiltelefonen och dess tillbehör.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts.)
I ett flygplan

Batteriinformation och skötsel

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

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

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

Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte
tillgängliga i alla mobilnät. Undvik
därför situationer där du endast
har mobilen att tillgå för att ringa
nödsamtal. Kontrollera vad som
gäller med nätoperatören.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts.)

Tek

• Om batteriet ersätts med fel
batterityp kan det resultera i en
explosion.
• Kassera förbrukade batterier
i enlighet med tillverkarens
instruktioner. Lämna in batterierna
för återanvändning om det är
möjligt. Släng inte batterierna
bland hushållssoporna.
• Om du behöver byta batteri
kan du vända dig till närmaste
auktoriserade LG Electronicsserviceställe eller -återförsäljare
för hjälp.
• Koppla alltid ur laddaren ur
vägguttaget när mobilen är
fulladdad så drar inte laddaren
ström i onödan.
• Den faktiska batteritiden beror
på nätverkskonfigurationen,
produktinställningarna, hur
batteriet används, vilket skick det
är i samt miljöförhållanden.

Allm
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Prod
Nät:

Tem
Max
Min

Blue

Tekniska data
Allmänt
Produktnamn: GB250
Nät: GSM 850/ GSM 900/
DCS 1800/ PCS 1900/
W-CDMA

Temperaturgränser
Max : +55° C (urladdning)
+45° C (laddar)
Min : -10°C
Bluetooth QD ID B015097
GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment
GB250

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

30. Apr. 2009
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Memo

GB250 Brukerhåndbok – norsk
Denne veiledningen hjelper deg med å forstå den nye mobiltelefonen. Du vil få nyttige
forklaringer av telefonfunksjonene.
Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne
håndboken kan skille seg noe fra det som
vises på telefonen, avhengig av hva slags
programvare og tjenesteleverandør du har.

Kaste det gamle utstyret
1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over
er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av
EU-direktivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksbeholdere som er satt ut av offentlige eller lokale
myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til
å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering
av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter,
leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken
der du kjøpte produktet.

Sett

Bli kjent med telefonen din
Lader, kabelspor

Løft
kont
Hvis
illust

Hovedskjerm
Volumtast

Merk

Form
Spor for minnekort
Anropstast
Brukes til å
ringe opp et
telefonnummer
og svare på
innkommende
anrop.

2

Avslutt- / av/på-tast
Avslutter samtaler og avviser
anrop.
Slår telefonen på/av.
Går tilbake til standbyskjermen når du bruker
menyen.

Trykk
Velg
trykk

ADVA
ikke v
form

Sette inn et minnekort
Løft minnekortdekselet og sett inn et microSD-kort med den gylne
kontaktflaten ned. Lukk minnekortdekselet, slik at det knepper igjen.
Hvis du vil fjerne minnekortet igjen, trykker du det forsiktig ned som vist på
illustrasjonen.

ast

Merk: Et minnekort er valgfritt tilleggsutstyr.

Formatere minnekortet
Trykk på
og velg Innstillinger.
Velg Telefoninnstillinger og Minneadministrator, velg Eksternt minne, og
trykk på Format.
ADVARSEL: Når du formaterer minnekortet, blir alt innholdet slettet. Hvis du
ikke vil miste dataene du har på minnekortet, må du ta en sikkerhetskopi før
formateringen.

3

Sette inn SIM-kortet og lade batteriet

Me

Sette inn SIM-kortet
Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som inneholder
abonnementsinformasjon som PIN, tilgjengelige tilleggstjenester med mer.

Sp
pr

1M
2I

Viktig: › Vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut SIM-kortet, fordi både
kortet og kontaktene lett kan skades av riper eller hvis kortet bøyes. Oppbevar
alle SIM-kort utenfor rekkevidden til små barn.

Illustrasjoner
1
2
3
4
5

Åpne batteridekselet
Ta ut batteriet
Sett inn SIM-kortet
Lukk batteridekselet
Lad batteriet
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1O
2 In
3P
4U
5U
6S
7M
8M
9U
0 In

Ve

ADVARSEL: Ikke fjern batteriet når telefonen er slått på, da dette kan skade
telefonen.
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1H
2A
3K
4S
5K
6V

Menyoversikt
Anrop innstillinger

Planlegger

1 Anropslogger
2 Varighet på samtale
3 Datavolum
4 Samtalekostnader
5 Viderekobling av
anrop
6 Nummersperre
7 Faste numre
8 Samtale venter
9 Felles innstillinger

1 Kalender
2 Gjøremäl
3 Notater
4 Hemmelige notater
5 Datosøker
6 Innstillinger

Meldinger

Mine ting

Yahoo

Kontakter

1 Opprett ny melding
2 Innboks
3 Postkasse
4 Utkast
5 Utboks
6 Sendte elem
7 Mine mapper
8 Maler
9 Uttrykksikoner
0 Innstillinger

1 Mine bilder
2 Mine lyder
3 My videoer
4 Mine spill og prog
5 SVG-innhold
6 Andre
7 Mitt minnekort

1 Yahoo! oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo! Messenger
4 Yahoo! Address
Book

1 Legg til ny
2 Søk
3 Hurtigvalg
4 Grupper
5 Tjenestenumre
6 Eget nummer
7 Mitt visittkort
8 Innstillinger

Verktøy

Nettleser

Tilkobling

Innstillinger

1 Hurtigmeny
2 Alarmer
3 Kalkulator
4 Stoppeklokke
5 Konverter
6 Verdenstid

1 Hjem
2 Tast inn adresse
3 Bokmerker
4 RSS-leser
5 Lagrede sider
6 Historie
7 Innstillinger

1 Bluetooth
2 USB-tilkobling
smodus

1 Profiler
2 Telefon
3 Skjerm
4 Dato og tid
5 Nettverk
6 Internett-profiler
7 Tilgangspunkter
8 Pakkedatatilkobling
9 Sikkerhet
0 Minnebehandling
* Streaminginnstillinger
# Tilbakestill
innstillinger

Spill &
programmer
1 Mine spill og prog
2 Innstillinger

bevar

Multimedia
1 Kamera
2 Videokamera
3 Musikk
4 Taleopptaker
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Anrop

avvise innkommende anrop.

Foreta anrop

TIPS Du kan endre innstillingene på
telefonen for å svare på anropene på
ulike måter. Trykk på
, velg Ringe,
velg Delt innstilling og Svarmodus.
Velg mellom Trykk send knappen,
Skyv opp og Trykk på en tast.

1 Tast inn nummeret ved hjelp av
tastaturet. Trykk på Tøm for å
slette et tegn.
2 Trykk på
for å starte samtalen.
3 Trykk på
for å avslutte
samtalen.
TIPS Hvis du vil angi + for å foreta
internasjonale anrop, trykker du på og
holder nede 0.

Foreta et anrop fra kontaktene
1 Velg Kontakter på menyen og
deretter Søk.
2 Skriv inn første bokstav i navnet til
kontakten du vil ringe, ved hjelp av
tastaturet.
3 Velg Anrop eller trykk på
for å
starte samtalen.

Svare på og avvise et anrop
Når telefonen ringer, trykker du på
Godta eller
for å besvare
anropet.
Hvis du vil dempe telefonen når den
ringer, kan du velge Lydløs. Dette er
praktisk hvis du har glemt å endre
profilen din til Lydløs i
et møte.
Trykk på
6

eller velg Avvise for å

Hurtigvalg
Trykk på
og velg Kontakter. Velg
Hurtigvalg.
Du kan tildele et hurtigtastnummer
til en kontakt du ringer ofte.

Viser Anropshistorikk
Trykk på
og velg Ringer. Velg
Anropslogger.
Du kan bare kontrollere loggen over
alle tapte, mottatte og utgående
anrop hvis nettverket støtter
CLI (Calling Line Identification) i
tjenesteområdet.

Endre anropsinnstillingene
Trykk på
og velg Ringer.
• Samtalevarighet – Vis detaljer
om hvor lang tid du har brukt på
anropene, både innkommende og
utgående.
• Datavolum – Vis hvor mye data du
har mottatt og sendt for Web, Data
eller Alle, målt i kilobyte.
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• Samtalekostnader – Vis kostnad for
siste eller alle samtaler. Tjenesten er
nettverksavhengig og støttes ikke
av alle operatører.
• Viderekobling av anrop – Velg om
du vil viderekoble anropene.
• Anropssperre – Velg om du vil
sperre for anrop.
• Fast nummer – Angi en liste med
numre som det er mulig å ringe til
fra din telefon. Du trenger PUK2koden fra operatøren. Det er bare
numre som er med på listen over
faste numre, det kan ringes til fra
telefonen.
• Samtale venter – Bli varslet
når du har en samtale som
venter. (Kommer an på
nettverksleverandøren din.)
• Felles innstillinger
Anropsavvisning – Du kan angi om
du vil avvise innkommende anrop.
Send mitt nummer – Velg om
nummeret ditt skal vises når
du ringer noen. (Kommer an på
nettverksleverandøren din.)
Automatisk tilbakeringing
– Du kan angi om du vil bruke
funksjonen for automatisk
tilbakeringing hvis et anrop ikke
lykkes.

Svarmodus – Du kan angi
svarmetode. Velg mellom Trykk
send knappen, Skyv opp og Trykk
på en tast.
Minuttvarsel – Varsler med en
tone hvert minutt når du snakker i
telefonen.
BT-svarmodus
Håndfri – Du kan svare på et anrop
ved hjelp av Bluetooth-headsettet.
Håndsett – Trykk på
på
håndsettet for å svare på et anrop
når du bruker et Bluetooth-headset.
Lagre nytt nummer – Med dette
alternativet kan du lagre numre
som ikke allerede er lagret i
kontaktene dine, når du avslutter
samtalen.

Kontakter
Søke etter en kontakt
1 Velg Kontakter på menyen og
deretter Søk.
2 Skriv inn første bokstav for
kontakten du vil ringe, ved hjelp av
tastaturet.
3 Hvis du vil bla gjennom
kontaktene og deres ulike numre,
kan du bruke navigeringstastene.
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Legge til en ny kontakt
1 Velg Kontakter på menyen, og
deretter Legg til ny.
2 Velg om du vil lagre den nye
kontakten på Håndsettet eller på
USIM-kortet.
3 Skriv inn informasjonen du vil
lagre, i de tilsvarende feltene, og
velg Ferdig.

Legge til en kontakt i en gruppe

bilde, Avatar, Ta bilde eller Bruk
eksisterende bilde. Hvis du velger
Bruk eksisterende bilde, kan du
velge blant bildene som er lagret
på telefonen. Hvis du velger Ta
bilde, åpnes kameraets søker, slik
at du kan ta et bilde av kontakten.
Ta bildet, deretter trykker du på
OK.
6 Velg Ferdig.

Du kan samle kontaktene i grupper
og for eksempel skille mellom
arbeidskollegaer og familie. En rekke
grupper er allerede konfigurert på
telefonen, inkludert Familie, Venner,
Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og
Gruppe 3.

Meldinger

Legge til et bilde i en kontakt

Sende en melding

Du kan endre utseendet til
kontaktene i adresseboken for å
inkludere et bilde.
1 Velg Kontakter og Innstillinger.
2 Velg Kontaktlisteinnstillinger, Vis
bilde og deretter På.
3 Gå deretter tilbake til
adresseboken, og velg kontakten
du vil legge til et bilde for.
4 Velg Valg og deretter Rediger.
5 Bla nedover til Bilde-delen.
Velg Rediger og deretter Intet
8

GB250 inkluderer funksjoner for
SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service) og
e-post og tjenestemeldinger for
nettverket.
1 Trykk på
, velg Meldinger, og
velg Opprett ny melding.
2 Velg Melding for å sende en SMS
eller MMS.
3 Meldingsredigeringsprogrammet
åpnes.
Meldingsredigeringsprogrammet
kombinerer SMS og MMS, slik
at det er enkelt å veksle mellom
modi. Standardinnstillingen til
meldingsredigeringsprogrammet
er SMS-modus.
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4 Skriv meldingen din, enten ved
hjelp av T9-ordliste eller i manuell
modus.
5 Velg Alternativer, og deretter
Sett inn for å legge til et Bilde,
en Lyd, Video, et Symbol, en
Mal, Uttrykksikoner, et Navn og
Nummer, Nytt lysbilde, Emne eller
Mer.
6 Velg Send.
7 Velg en kontakt fra listen, eller angi
telefonnummeret via Alternativer.
8 Velg Send.
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Med GB250 kan du holde kontakten
via e-post når du er på farten. Det
er raskt og enkelt å konfigurerer en
POP3- eller IMAP4-e-postkonto.
1 Trykk på
, velg Meldinger, og
velg Innstillinger.
2 Velg E-post og deretter Epostkonto.
3 Velg Legg til, og angi deretter
e-postkontoen.

Sende en e-post ved hjelp av den
nye kontoen.
Når du skal sende/motta en e-post,
må du konfigurere en e-postkonto.
1 Trykk på
, velg Meldinger, og
velg deretter Opprett ny melding.

2 Velg E-post for å åpne en ny epost.
3 Skriv et emne, og trykk deretter på
Alternativer, velg Skriv e-post, og
trykk på OK.
4 Skriv meldingen.

Skrive inn tekst
Du kan skrive inn alfanumeriske tegn
ved hjelp av telefontastaturet. Du
kan bruke de følgende metodene for
å skrive inn tekst: T9-ordlistemodus,
manuell ABC-modus og 123-modus.
Merk: I enkelte felt er det bare mulig å
legge inn en bestemt type tekst (f.eks.
telefonnumre i feltene i telefonboken).

T9-ordlistemodus
T9-modusen bruker en innebygd
ordliste til å gjenkjenne ordene du
skriver, basert på tastesekvensene
du trykker. Trykk på nummertasten
til bokstaven du vil skrive, og
ordlisten gjenkjenner ordet når alle
bokstavene er skrevet inn.

Manuell ABC-modus
Denne modusen gir deg mulighet til
å skrive inn bokstaver ved å trykke
på tastene som er merket med
bokstavene du vil ha, én, to, tre eller
fire ganger til bokstaven vises.
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123-modus
Du kan taste inn tall ved å trykke én
gang på hver talltast. Du kan også taste
inn tall mens du er i bokstavmodus ved
å trykke på og holde inne ønsket tast.

Meldingsmapper
Trykk på
og velg Meldinger.
Mappestrukturen som brukes på
GB250, er relativt selvforklarende.
Innboks – Alle meldingene du mottar,
legges i innboksen.
Postkasse – Inneholder alle epostmeldingene dine.
Utkast – Hvis du ikke har tid til å skrive
meldingen din ferdig, kan du lagre det
du har skrevet så langt, her.
Utboks – Dette er en midlertidig
lagringsmappe mens meldinger
sendes.
Sendte elem. – Alle meldingene du
sender, legges i Sendte elem.-mappen.
Mine mapper – Du kan flytte mapper
fra Innboks eller Sendte meldinger
til Mine mapper. Du kan også flytte
meldinger fra Mine mapper tilbake
til den opprinnelige mappen eller
postkassen.
Maler – En liste over ferdigskrevne
meldinger som er nyttige når du vil gi
et raskt svar.
10

Multimedia
MP3-spiller
GB250 har en innebygd MP3-spiller som
du kan spille all favorittmusikken din på.

Spille av musikk
1 Trykk på
og velg Multimedia.
Velg Musikk.
2 Velg Alle spor, og velg deretter
sangen du vil spille. Trykk på Spill.
3 Velg for å sette sangen på
pause.
4 Velg
for å gå videre til neste
sang.
5 Velg
for å gå tilbake til forrige
sang.
6 Velg Tilbake for å stoppe
musikken og gå tilbake til MP3spillermenyen.

Lage spillelister
Du kan lage din egen spilleliste ved å
velge et utvalg av sanger fra mappen
Alle spor.
1 Trykk på
og velg Multimedia.
Velg Musikk.
2 Velg Spillelister.
3 Trykk på Legg til, skriv inn navnet
på spillelisten, og trykk på Lagre.
4 Mappen Alle spor vises. Velg alle
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5 Velg Ferdig for å lagre spillelisten.

Kamera
Ta et raskt bilde
1 Velg
og velg deretter
Multimedia. Velg Kamera for å
åpne søkeren.
2 Pek linsen mot bildemotivet mens
du holder telefonen.
3 Plasser telefonen slik at du kan se
bildemotivet.
for å ta et bilde.
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Videokamera
Videoopptak
1 Velg
på Standby-skjermen, og
velg Multimedia.
2 Velg Videokamera.
3 Pek kameralinsen mot
videomotivet.
4 Trykk på
for å starte opptaket.
5 REC vises nederst til venstre i
kamerasøkeren, og et tidsur viser
lengden på videoen.
6 Velg Stopp for å stoppe opptaket.

Taleopptaker
Bruk taleopptakeren til å ta opp
talenotater eller andre lyder.

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

Bilder
Mine bilder-mappen inneholder
standardbilder som er lagret på
telefonen, bilder du har lastet
ned, og bilder tatt med telefonens
kamera.

Lyder
Mine lyder-mappen inneholder
standardlyder, taleopptakene dine
og lydfiler du har lastet ned. Her kan
du administrere, sende eller angi
lyder som ringetoner.
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Videoer
Mine videoer-mappen viser listen
over nedlastede videoer og videoer
du har spilt inn på telefonen.

Yahoo

Annet

Du kan bruke Internett-tjenester for
mobil fra Yahoo.
1 Yahoo! oneSearch : Du kan søke
etter raske svar.
2 Yahoo! Mail : Viser e-postkontoen
din.
3 Yahoo! Messenger : Du kan bruke
Yahoo! Messenger for å sende
direktemeldinger.
4 Yahoo! Address Book : Gir deg
tilgang til alle kontaktdetaljene
dine.

Fra Annet-menyen kan du vise filene
som ikke er lagret i mappene Bilde,
Lyder eller Video.

Merk: Noen land har ikke tilgang til
Yahoo! Go Service på grunn av
begrensninger i nettverket.

Mine spill og programmer
Du kan legge nedlastede spill og
programmer i denne mappen.

SVG-innhold
Mappen SVG-innhold inneholder
alle standard og nedlastede SVG- og
SVGZ-filer.

Mitt minnekort
Hvis du har satt inn et minnekort,
vises det som en mappe under Mine
filer.

Spill og programmer
GB250 leveres med
forhåndsinstallerte spill, slik at du
har noe å gjøre når du har tid til
overs. Hvis du vil laste ned flere spill
eller programmer, lagres de i denne
mappen. Trykk på
, og velg Spill
& programmer.
12

Planlegger
Bruke kalenderen
Når du åpner denne menyen, vises
en kalender. Det er plassert en
firkantet markør på dagens dato. Du
kan flytte markøren til en annen dato
ved hjelp av navigeringstastene.

Legge til en oppføring i
oppgavelisten
Du kan vise, redigere og legge til
oppgaver.
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Legge til et notat

Legge en by til verdensklokken

Her kan du lagre dine egne notater.

Du kan legge til en ønsket by
i verdensklokkelisten. Du kan
også kontrollere det gjeldende
klokkeslettet for Greenwich Mean
Time (GMT) og for større byer rundt
i verden.

Hemmelig notat
Du kan skrive et privat notat hvis du
vil holde noe for deg selv. Du oppgir
sikkerhetskoden for å bruke denne
menyen.

Datosøker
Datosøker er et nyttig verktøy for å
finne ut hvilken dato det vil være når
et visst antall dager har gått.

Nettleser
Åpne nettleseren

es

Kalkulatoren har grunnleggende
regnefunksjoner. Du kan legge
sammen, trekke fra, gange og dele.

Du
dato

Stoppeklokke

Du kan åpne nettleseren og gå
til hjemmesiden til den aktiverte
profilen i nettleserinnstillingene.
Du kan skrive inn en URL-adresse
manuelt for å åpne den tilhørende
websiden.
1 Trykk på
og velg Nettleser
2 Hvis du vil gå direkte til
hjemmesiden for nettleseren
direkte, velger du Hjem. Alternativt
velger du Tast inn adresse, og
skriver inn ønsket URL.

Med dette alternativet kan du bruke
stoppeklokkefunksjonen.

Tilkobling

Konvertere enheter

Endre tilkoblingsinnstillinger

Med denne funksjonen kan du
konvertere mål i en rekke enheter til
ønsket enhet.

Tilkoblingsinnstillingene dine
har allerede blitt aktivert av
nettverksleverandøren
din, slik at du kan bruke den nye
telefonen din fra det øyeblikket

l

Verktøy
Stille alarmen
Du kan angi opptil fem klokkeslett
for alarmen.

Bruke kalkulatoren
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du slår den på. Hvis du vil endre
innstillingene, kan du bruke denne
menyen.
I denne menyen kan du konfigurere
profiler for nettverksinnstillinger og
datatilgang.
• Bluetooth – Oppsett for
Bluetooth®-bruk på GB250. Du
kan tilpasse synligheten for andre
enheter eller søke på enheter
telefonen er paret med.
• USB-tilkobling – Velg Datatjeneste
og synkroniser GB250 ved hjelp
av LG PC Suite-programvaren for å
kopiere filer fra telefonen. Hvis du
har satt inn et minnekort, velger du
Masselagring for å bruke telefonen
på samme måte som en USB-pinne.
Koble telefonen til datamaskinen,
og dra og slipp filer til mappen for
den flyttbare enheten GB250.
Merk: Hvis du vil bruke USBmasselagringsfunksjonen, må du sette
inn et eksternt minnekort i telefonen.

Endre Bluetooth-innstillinger
1 Trykk på
, og velg
Tilkoblingsmulighet. Velg
Bluetooth.
2 Velg Innstillinger. Gjør endringer i:
• Synlighet for enheten – Velg om
14

du vil vise eller skjule telefonen for
andre.
• Navn på enhet – Skriv inn et navn
for LG GB250.
• Støttede tjenester – Du kan vise
listen over enheter som hodesett
og håndfrisett som støttes av
denne Bluetooth-telefonen.
• Min adresse – Vis din Bluetoothadresse.

Pare med en annen Bluetoothenhet
Du kan opprette en passordbeskyttet
forbindelse ved å pare GB250 og en
annen enhet. Dette gjør forbindelsen
sikrere.
1 Kontroller at Bluetooth er På og
Synlig. Du kan endre synlighet i
menyen Innstillinger ved å velge
Synlighet for enheten, og deretter
Synlig.
2 Fra Bluetooth velger du Slå på og
deretter Søk etter ny enhet.
3 GB250 søker etter enheter. Når
søket er fullført, vises Legg til og
Oppdater på skjermen.
4 Velg enheten du vil pare telefonen
med, velg Legg til, skriv inn en
passkode, og velg deretter OK.
5 Telefonen kobles til den andre
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Tilpasse profiler
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Du kan tilpasse innstillingene for
hver profil.
1 Trykk på
, og velg Innstillinger
og Profiler.
2 Velg profilen du vil redigere, velg
Alternativer, og deretter Rediger.
3 Profilen Lydløs kan bare aktiveres.

Endre språk
Trykk på
, og velg Innstillinger.
Velg Telefon, og velg deretter Språk
hvis du vil endre språket for all tekst
på telefonen. Hvis du endrer språk,
vil dette også gjelde språket for
tekstskriving.

Endre skjerminnstillinger
1 Trykk på
og velg Innstillinger.
2 Velg Skjerm, og velg mellom:
• Menystil – Endre menyvisningen
fra Listestil til Rutenettstil.
• Ringe – Endre skriftstilen for å
ringe telefonnumre.
• Skrift – Du kan velge skriftstørrelse:

Liten, Normal eller Stor.
• Bakgrunnsbelysning – Velg hvor
lenge bakgrunnsbelysningen
skal være på. Du kan også bruke
navigeringstastene til å justere
lysstyrken. Velg mellom 0 %, 20 %,
40 %, 60 %, 80 % eller 100 %, og
velg deretter Ferdig for å lagre
endringen.
• Tema for håndsett – Du kan raskt
endre utseendet til skjermen.
• Hilsen – Når du har valgt På, kan
du skrive en velkomstmelding.
Meldingen vil vises på skjermen
hver gang du slår på telefonen.

Endre dato og klokkeslett
Du kan tilpasse tids- og
datoinnstillingene.
Trykk på
, åpne Innstillinger, og
velg deretter Dato og tid.

Endre sikkerhetsinnstillingene
Trykk på
, og velg Innstillinger.
Velg Sikkerhet for å endre
sikkerhetsinnstillingene og beskytte
GB250 og den viktige informasjonen
som er lagret i den.
• Oppgi PIN-kode – Oppgi en PINkode som du blir bedt om å oppgi
når du slår på telefonen.
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• Lås for håndsett – Velg en
sikkerhetskode for å låse telefonen,
Ved påslåing, Ved endret SIM eller
Umiddelbart.
• Endre koder – Endre
sikkerhetskode, PIN2-kode eller
ATMT-kode.

Vise minnestatus
Ved hjelp av Minneadministrator
kan du finne ut hvor mye minne som
er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Tilbakestille telefonen
Med Tilbakestill innstillinger kan
du tilbakestille alle innstillingene
til fabrikkinnstillingene. Du må ha
sikkerhetskoden for å bruke denne
funksjonen.

Endre tilkoblingsinnstillinger
• Nettverk – I denne menyen
finner du Innstillinger for valg
av nettverk og nettverksmodus.
Du kan også legge til et foretrukket
nettverk som skal legges til i
Prioriterte lister.
• Internett-profiler – Denne
menyen viser Internett-profilene.
Du kan opprette nye profiler,
slette eller endre dem ved hjelp
av Alternativer-menyen. Du kan
16

imidlertid ikke slette eller redigere
standardkonfigurasjoner.
• Tilgangspunkter – Denne menyen
viser listen over tilgangspunkter.
Du kan opprette nye profiler,
slette eller endre dem ved hjelp
av Alternativer-menyen. Du kan
imidlertid ikke slette eller redigere
standardkonfigurasjoner.
• Pakkedatatilkobling – Hvis du
velger denne Når tilgjengeligalternativet, registreres telefonen
i et GPRS-nettverk når du slår den
på. Hvis du velger Når nødvendig,
vil telefonen ta i bruk GPRStilkoblingen når du bruker WAP
eller er tilkoblet et program som har
behov for den.
• Streaming verdier – Hvis du vil
angi en annen nettverksinnstilling
for å spille av streaminginnhold, kan du angi andre
nettverksinnstillinger.
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Mer informasjon om bruk av denne
tjenesten, finner du på www.
LGmobile.com

Path: http://lgemobile.com
– velg land – produkt menyen
– manual&software menyen
Med denne tjenesten kan du
oppgradere programvaren på din
telefon til siste versjon, enkelt via
internett uten å måtte gå via din
forhandler eller service senter.
Oppgraderingen krever din
oppmerksomhet i hele prosessen, vi
ber deg derfor nøye følge instrukser
som gis underveis.
Merk at fjerning av USB kabelen
(mellom telefon og PC) samt fjerning
av batteri under oppgradering kan
være ødeleggende for din telefon.
LG tar ikke ansvar for eventuelle
tap av data ved oppgradering, og
vi anbefaler at det tas backup før
prosessen startes.

17

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det
kan være farlig eller ulovlig å ikke
følge disse retningslinjene.

Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering
for radiobølger og SAR (Specific
Absorption Rate)
Mobiltelefonen GB250 er designet
for å overholde relevante
sikkerhetskrav for eksponering for
radiobølger. Disse kravene er basert
på vitenskapelige retningslinjer som
tar hensyn til sikkerhetsmarginer for
å sikre alle, uavhengig av alder og
helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden
for mobile enheter bruker
måleenheten SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-tester
er utført ved bruk av standard
driftsplasseringer når enheten
overfører med det høyeste
sertifiserte strømnivået i alle
testede frekvensbånd.
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• De ulike telefonmodellene fra LG
kan ha ulike SAR-verdier, men de
er alle laget for å følge relevante
retningslinjer for eksponering for
radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales av
ICNIRP (International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection), er 2 W/kg som
gjennomsnitt for 10 gram vev.
• De høyeste SAR-verdiene
DASY4 har testet for denne
telefonmodellen når telefonen
brukes ved øret, er 1.28 W/kg
(10 g) og 0.753 W/Kg(10 g) når den
bæres på kroppen.
• Informasjon om SAR-data for
innbyggere i land/regioner som
har vedtatt SAR-grensen anbefalt
av IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers):
Denne grensen er 1,6 W/kg som
gjennomsnitt for 1 gram vev.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsatt)
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Behandling og vedlikehold av
produktet
ADVARSEL!
Bruk bare batterier, ladere og tilbehør
som er godkjent for bruk med akkurat
denne telefonmodellen. Bruk av annet
tilbehør kan gjøre garantien ugyldig,
og kan i tillegg være farlig .

• Ikke demonter telefonen. Ved
behov for reparasjon må du
ta den med til en kvalifisert
servicetekniker.
• Hold enheten unna elektriske
apparater som TV-er, radioer og
PC-er.
• Enheten bør holdes unna
varmekilder som radiatorer og
komfyrer.
• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for mekaniske
vibrasjoner eller støt.
• Slå av telefonen der dette er
pålagt. Du må for eksempel ikke
bruke telefonen på sykehus, fordi
den kan påvirke medisinsk utstyr.
• Ikke bruk telefonen når den lades,
hvis du er våt på hendene. Det kan
føre til elektrisk støt eller alvorlig

skade på telefonen.
• Unngå å lade telefonen i nærheten
av brennbart materiale. Telefonen
kan bli varm, og dette kan utgjøre
en brannfare.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre
utsiden av enheten (du må ikke
bruke løsemidler som benzen,
tynner eller alkohol).
• Unngå å lade opp telefonen
når den er plassert på et mykt
underlag/tekstiler.
• Telefonen skal bare lades på et
godt ventilert sted.
• Ikke utsett enheten for røyk eller
støv.
• Du bør ikke oppbevare telefonen
nær magnetiserte kort eller
billetter, da dette kan påvirke
informasjonen som er lagret i
magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for skarpe
gjenstander, da dette kan skade
telefonen.
• Ikke utsett telefonen for væsker
eller fukt.
• Bruk tilbehør som øretelefoner
med forsiktighet. Ikke ta på
antennen hvis det ikke er
nødvendig.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsatt)
Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
• Ikke bruk telefonen i nærheten
av medisinsk utstyr med mindre
du har fått tillatelse til dette.
Telefonen bør ikke plasseres nær
pacemakere, dvs. i brystlommen.
• Noen høreapparater kan forstyrres
av mobiltelefoner.
• Selv mindre forstyrrelser kan
påvirke TV-apparater, radioer, PCer osv.

og sikkerhetsutstyr.
• Når kjøretøyet ditt er utstyrt
med kollisjonspute, må du ikke
hindre den med installert eller
bærbart, trådløst utstyr. Det kan
føre til alvorlige skader ved at
kollisjonsputen ikke fungerer som
den skal.
• Hvis du hører på musikk når
du er ute, må du kontrollere at
volumet ikke er for høyt, slik at du
er oppmerksom på omgivelsene.
Dette er spesielt viktig når du er i
nærheten av trafikkerte veier.

Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og forskrifter
som gjelder mobilbruk i bil der du
kjører.
• Du må ikke bruke en håndholdt
telefon under bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle
oppmerksomhet.
• Bruk et håndfrisett om mulig.
• Sving av veien og parker før du
foretar eller svarer på et anrop hvis
kjøreforholdene krever det.
• Radiosignaler fra telefonen kan
forstyrre elektroniske systemer i
bilen, for eksempel stereoanlegg
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Unngå hørselsskader
Hørselsskader kan oppstå hvis du
utsettes for høy lyd over lengre
perioder. Vi anbefaler derfor at du
ikke slår på eller av telefonen når
den er nær øret. Vi anbefaler også at
voluminnstillingene for musikk og
samtaler ikke overstiger moderate
nivåer.

Sprengningsområder
Du må ikke bruke telefonen der det
foregår sprengningsarbeid. Følg alle
restriksjoner, regler og forskrifter.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsatt)
Omgivelser med eksplosjonsfare

Nødanrop

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

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

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

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

Informasjon om og behandling av
batteriet
• Det er ikke nødvendig å lade
batteriet helt ut før det lades opp
igjen. Til forskjell fra noen andre
batterisystemer er det ingen
minneeffekt som kan gå ut over
batteriets ytelse.
• Bruk bare batterier og ladere
fra LG. LG-ladere er laget for å gi
lengst mulig batterilevetid.
• Du må ikke demontere eller
kortslutte batteriet.
• Metallkontaktene på batteriet må
holdes rene.
• Erstatt batteriet når ytelsen ikke
lenger er tilfredsstillende. Batteriet
kan lades opp flere hundre ganger
før det må byttes ut.
• Hvis batteriet ikke har vært brukt
på en stund, bør du lade det opp
før bruk.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsatt)
• Unngå å utsette batteriladeren for
direkte sollys eller bruke den på
steder med høy luftfuktighet, for
eksempel på badet.
• Unngå å plassere batteriet på
varme eller kalde steder, da
dette kan ha en negativ effekt på
batteriets ytelse.
• Det kan være fare for eksplosjon
hvis batteriet byttes ut med feil
type batteri.
• Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner.
Hvis det er mulig, bør batteriene
resirkuleres. De må ikke kastes som
husholdnings avfall.
• Hvis du må bytte batteri, tar du det
med deg til nærmeste autoriserte
LG Electronics-servicested eller
nærmeste forhandler for å få hjelp.
• Ta alltid laderen ut av
veggkontakten når telefonen er
fulladet, slik at laderen ikke bruker
strøm unødvendig.
• Den faktiske batterivarigheten
vil være avhengig av
nettverkskonfigurasjon,
produktinnstillinger, bruksmønster,
batteri og miljøbetingelser.
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Memo

GB250 Brugermanual - Dansk
Denne vejledning hjælper med at forstå din
nye mobiltelefon. Den giver dig nyttige forklaringer på funktioner på din telefon.
Noget af indholdet i denne manual kan
adskille sig fra din telefon afhængig af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.

Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at
produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal
bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de
lokale myndigheder.
3 Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp
til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet
og sundhedsskadelige indvirkninger.
4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse
af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte
produktet.

Isæt

Lær din telefon at kende
Oplader, kabelstik

Åbn
guld
klikk
Hvis
vist p

Hovedskærm
Lydstyrketast

Bem

Form
Opkaldstast
Ringer til et
telefonnummer
og besvarer
indgående
opkald.

2

Port til
hukommelsesport
Afslut/tænd-tast
Afslutter eller afviser et opkald.
Tænder eller slukker telefonen.
Går tilbage til
standbyskærmbilledet, når du
bruger menuen.

Tryk
Vælg
huko

ADVA
det. H
sikke

Isætning af et hukommelseskort
Åbn dækslet til hukommelseskortet, og sæt et mikro SD-kort i med det
guldfarvede kontaktområde nedad. Luk dækslet til hukommelseskortet, så det
klikker på plads.
Hvis du vil tage hukommelseskortet ud, skal du trykke forsigtigt på det som
vist på illustrationen.

ketast

Bemærk: Hukommelseskort er ekstraudstyr.

Formatering af hukommelseskortet
Tryk på
, og vælg Indstillinger.
Vælg Telefonindstillinger og Hukommelsesstyring, vælg Ekstern
hukommelse og tryk på Formater.
ADVARSEL: Når du formaterer hukommelseskortet, slettes alt indhold på
det. Hvis du vil undgå at miste dataene på hukommelseskortet, skal du først
sikkerhedskopiere det.
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Installation af SIM-kort og opladning af batteri
Installation af SIM-kort

Me

Sp

Når du tilmelder dig et mobilnetværk, får du et SIM-kort til at sætte i, som
indeholder oplysninger om dit abonnement, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester,
der kan vælges, og meget andet.

1
2

Vigtigt! › SIM-kortet og dets kontakter kan let blive beskadigede af at blive ridset
eller bøjet, så du skal være forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner
kortet. Opbevar alle SIM-kort uden for små børns rækkevidde.

Illustrationer
1 Åbn batteridækslet
2 Fjern batteriet
3 Indsæt dit SIM-kort
4 Luk batteridækslet
5 Oplad batteriet
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ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige
telefonen.
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Menuoversigt
Opkald

1 Mine programmer
2 Indstillinger

1 Opkaldslog
2 Opkaldsvarighed
3 Datamængde
4 Opkaldspris
5 Viderestil opkald
6 Opkaldsblokering
7 Fast nummer
8 Opkald venter
9 Alm. Indstillinger

1 Kalender
2 Opgaver
3 Memo
4 Privat memo
5 Find dato
6 Indstillinger

Beskeder

Mine ting

Yahoo

Kontakter

1 Opret ny besked
2 Indbakke
3 Mail-boks
4 Kladder
5 Udbakke
6 Sendt
7 Mine mapper
8 Skabeloner
9 Emoticon
0 Indstillinger

1 Mine billeder
2 Mine lyde
3 Mine videoer
4 Mine programmer
5 SVG-indhold
6 Andre
7 Mit
hukommelseskort

1 Yahoo! oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo! Messenger
4 Yahoo! Address
Book

1 Tilføj ny
2 Søg
3 Lynopkald
4 Grupper
5 Tjenesteopkaldsnr
6 Eget nummer
7 Mit visitkort
8 Indstillinger

Værktøj

Browser

Tilslutninger

Indstillinger

1 Hurtigmenu
2 Alarmer
3 Lommeregner
4 Stopur
5 Omregner
6 Verdenstid

1 Hjem
2 Indtast adresse
3 Bogmærker
4 RSS-læser
5 Gemte sider
6 Historik
7 Indstillinger

1 Bluetooth
2 USBforbindelsestil
stand

ester,

ner

e

Kalender

Spil og progr.

Multimedie
1 Kamera
2 Videokamera
3 Musik
4 Diktafon

1 Profiler
2 Telefon
3 Skærm
4 Dato & Tid
5 Netværk
6 Internetprofiler
7 Access-punkter
8 Pakkedataforb
indelse
9 Sikkerhed
0 Hukommelsessty
ring
* Streamingindstill
inger
# Gendan
indstillinger
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Opkald
Sådan foretages et opkald

, eller vælg Afvis for at
Tryk på
afvise det indgående opkald.

1 Indtast nummeret ved hjælp af
tastaturet. Tryk på Ryd for at slette
et ciffer.
for at ringe op.
2 Tryk på
for at afslutte
3 Tryk på
opkaldet.

TIP! Du kan ændre indstillingerne på
din telefon for at besvare opkald på
forskellige måder. Tryk på
, vælg
Opkald og vælg Alm. indstillinger og
Svartilstand. Vælg mellem Tryk på
send-tasten, Ved åbning af klappen
og Tryk på en tast.

TIP! Hvis du vil indtaste + ved
internationale opkald skal du trykke på
0 og holde den nede.

Lynopkald

Sådan foretages et opkald fra
dine kontakter
1 Vælg Kontakter i menuen, og vælg
derefter Søg.
2 Indtast det første bogstav i den
kontakt, du vil ringe til, ved hjælp
af tastaturet.
for
3 Vælg Opkald eller tryk på
at ringe op.

Sådan besvares og afvises et
opkald
Når din telefon ringer, skal du trykke
for at
på Accepter eller på
besvare opkaldet.
Hvis du vil slå lyden fra, mens din
telefon ringer, skal du vælge Stille.
Det er praktisk, hvis du har glemt at
skifte profil til Stille
inden et møde.
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Tryk på
, og vælg Kontakter. Vælg
Lynopkald.
Du kan knytte en kontakt, du ofte
ringer til, til et lynopkaldsnummer.

Visning af din opkaldsliste
Tryk på
, og vælg Opkald. Vælg
Opkaldslog.
Du kan kun kontrollere
registreringen af mistede, modtagne
og udgående opkald, hvis netværket
understøtter Vis nummer (CLI) inden
for serviceområdet.

Ændring af opkaldsIndstillingerne
Tryk på
, vælg Opkald.
• Opkaldsvarighed - Få vist
oplysninger om, hvor lang tid
du har brugt på opkald (både
modtagne og udførte).
• Datavolumen - Få vist den samlede
størrelse for alle de data til Internet,
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Data eller Alle, du har modtaget og
sendt, målt i kilobyte.
• Opkaldsomkostninger - Få vist
de afgifter, der er påløbet ved
dit Sidste opkald eller ved Alle
opkald. Denne tjeneste afhænger af
netværket, nogle operatører ikke er
i stand til at støtte dette.
• Viderestil opkald - Vælg, om du vil
viderestille dine opkald.
• Opkaldsblokering – Vælg, hvornår
opkald skal blokeres.
• Fast opkaldsnummer - Vælg på
en liste med numre, som der kan
ringes til fra telefonen. Du skal
bruge PUK2-koden fra operatøren.
Der kan kun ringes til de numre,
der er indeholdt på listen over faste
numre, fra telefonen.
• Opkald venter - Få besked, når du
har et ventende opkald. (Afhænger
af din netværksudbyder.)
• Alm. Indstillinger
Afvis opkald - Du kan indstille, om
indgående opkald skal afvises.
Send mit nummer - Vælg, om dit
nummer skal vises, når du ringer til
en anden person. (Afhænger af din
netværksudbyder.)
Autogenopkald - Giver dig
mulighed for at indstille funktionen

til automatisk genopkald, når et
opkaldsforsøg mislykkes.
Svartilstand - Giver dig mulighed
for at indstille besvarelsesmetoden.
Du kan vælge mellem Tryk på sendtasten, Skub op og Tryk på en tast.
Minuttone - Bestemmer om der
skal lyde en tone hvert minut, når
du taler i telefon..
BT svartilstand
Håndfri - Du kan besvare et opkald
ved brug af et Bluetooth-headset.
Telefon - Tryk på
på telefonen
for at besvare et opkald ved brug af
et Bluetooth-headset.
Gem nyt nummer - Ved valg af
denne indstilling gemmes numre,
der ikke allerede findes blandt dine
kontakter, når opkaldet afsluttes.

Kontakter
Søgning efter en kontakt
1 Vælg Kontakter i menuen, og vælg
derefter Søg.
2 Indtast det første bogstav på den
kontakt, du vil ringe til, ved hjælp
af tastaturet.
3 Hvis du vil rulle gennem
kontakterne og deres
forskellige numre, skal du bruge
navigationspilene.
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Tilføjelse af en ny kontakt
1 Vælg Kontakter i menuen, og vælg
derefter Tilføj ny.
2 Vælg, om du vil gemme din nye
kontakt på telefonen eller USIMkortet.
3 Indtast alle de oplysninger, du har,
i felterne, og vælg Udført.

Sådan tilføjer du en kontakt til en
gruppe
Du kan gemme dine kontakter i
grupper og på den måde f.eks. holde
dine arbejdskolleger og din familie
adskilte. Der er på forhånd oprettet
en række grupper på telefonen,
f.eks. Familie, Venner, Kollega, VIP,
Gruppe1, Gruppe2 og Gruppe3.

Sådan tilføjer du et billede til en
kontakt
Du kan ændre visningen af
kontakterne i din adressebog til at
medtage et billede.
1 Vælg Kontakter, og vælg
Indstillinger.
2 Vælg Kontaktlisteindst., vælg Vis
billede og vælg Til.
3 Vend derefter tilbage til
adressebogen, og vælg den
kontakt, du vil tilføje et billede til.
4 Vælg Valg, og vælg Ændre.
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5 Rul ned til området Billede. Vælg
Rediger og vælg Intet billede,
Avatar, Tag et billede eller
Anvend eksisterende billede. Hvis
du vælger Anvend eksisterende
billede, kan du vælge et
billede, der er gemt i telefonens
hukommelse. Hvis du vælger
Tag et billede, åbnes kameraets
søger, så du kan tage et billede af
kontakten. Tag billedet, og tryk på
OK.
6 Vælg Udført.
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GB250 indeholder funktioner til
SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service) og
e-mail samt servicebeskeder fra
netværket.

Afsendelse af en besked
1 Tryk på
, vælg Beskeder, og
vælg Opret ny besked.
2 Vælg Besked for at sende en SMS
eller MMS.
3 Der åbnes en ny beskededitor.
Beskededitoren kombinerer
SMS og MMS på en intuitiv
måde, så det er nemt at skifte
tilstand. Standardindstillingen for
beskededitoren er SMS-tilstand.
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4 Indtast din meddelelse med T9intelligent ordbog eller Ordbog fra.
5 Vælg Valg, og vælg Indsæt for at
tilføje Billede, Lyd, Video, Symbol,
Skabelon, Emoticon, Navn og
nummer, Tilføj dias, Emne eller
Mere.
6 Vælg Send.
7 Vælg en kontakt fra listen
over kontakter, eller indtast
telefonnummeret under Valg.
8 Vælg Send.

Konfiguration af e-mail
Du kan bevare forbindelsen, når du
er på farten, ved hjælp af e-mail på
GB250. Det er hurtigt og nemt at
oprette en POP3- eller IMAP4-e-mailkonto.
, vælg Beskeder, og
1 Tryk på
vælg Indstillinger.
2 Vælg Email og derefter E-mailkonto.
3 Vælg Tilføj, og indstil emailkontoen.

Afsendelse af en e-mail ved hjælp
af din nye konto
For at sende/modtage en e-mail skal
du først oprette en e-mail-konto
, vælg Beskeder, og
1 Tryk på
vælg Opret ny besked.

2 Vælg Email.Der åbnes en ny email.
3 Indtast et emne, tryk derefter på
Valg og vælg Skriv e-mail. Tryk
derefter på OK.
4 Indtast din besked.

Indtastning af tekst
Du kan indtaste alfanumeriske
tegn vha. telefonens tastatur.
Telefonen understøtter følgende
tekstindtastningstilstande: T9intelligent ordbog, Ordbog fra og
123-tilstand.
Bemærk: Visse felter tillader muligvis
kun én tekstindtastningstilstand (f.eks.
telefonnumre i adressebogsfelter).

T9-intelligent ordbog
T9-intelligent ordbog bruger en
indbygget ordbog til at genkende
ord, du skriver, baseret på de
tastesekvenser, du trykker på. Du skal
bare trykke på den taltast, der passer
til det bogstav, du vil indtaste, og
ordbogen genkender ordet, når alle
bogstaverne er indtastet.

Ordbog fra
Med denne metode kan du indtaste
bogstaver ved at trykke på tasten
med det ønskede bogstav en, to,
tre eller fire gange, indtil bogstavet
vises.
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123-tilstand
Indtast tal ved at trykke på tasten én
gang pr. tal. Du kan også tilføje tal
uden at forlade bogstavtilstanden ved
at trykke på den ønskede tast og holde
den nede.

Beskedmapper
Tryk på
, vælg Beskeder.
Mappestrukturen på din GB250 giver
nogenlunde sig selv.
Indbakke - Alle modtagne beskeder
anbringes i indbakken.
Mail-boks - Indeholder alle dine
e-mails.
Kladder - Hvis du ikke har tid til at
afslutte teksten i en besked, kan du
gemme det, du har skrevet indtil
videre, her.
Udbakke - Dette er en midlertidig
mappe til lagring af filer, mens de
sendes.
Sendt - Alle afsendte beskeder
anbringes i mappen Sendt.
Mine mapper - Du kan flytte
beskeder, der ligger i Indbakke eller
Sendte beskeder, til Mine mapper.
Du kan også flytte de beskeder, der
ligger i Mine mapper, tilbage til den
oprindelige beskedmappe.
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Skabeloner - En liste over
foruddefinerede nyttige beskeder,
praktisk til et hurtigt svar.

Multimedie
MP3-afspiller
GB250 har en indbygget MP3-afspiller,
som du kan bruge til at afspille al din
yndlingsmusik.

Afspilning af en sang
1 Tryk på
, og vælg Multimedie.
Vælg Musik.
2 Vælg Alle spor, og vælg derefter
den sang, du vil afspille. Vælg
Afspil.
3 Vælg for at holde pause i
sangen.
for at springe til den
4 Vælg
næste sang.
for at springe til den
5 Vælg
forrige sang.
6 Vælg Tilbage for at standse
musikken og vende tilbage til
MP3-afspillermenuen.

Oprettelse af en afspilningsliste
Du kan oprette dine egne
afspilningslister ved at vælge et
udvalg af sange i mappen Alle spor.
, og vælg Multimedie.
1 Tryk på
Vælg Musik.
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2 Vælg Afspilningslister.
3 Tryk på Tilføj, indtast
afspilningslistens navn, og tryk på
Gem.
4 Mappen Alle spor vises. Vælg alle
de sange, du gerne vil have med
på din afspilningsliste, ved at rulle
.
hen til dem og vælge
5 Vælg Udført for at gemme
afspilningslisten.

Kamera
Sådan tages et hurtigt foto
1 Vælg
, og vælg Multimedie.
Vælg Kamera for at åbne søgeren.
2 Hold telefonen, og ret linsen hen
mod billedets motiv.
3 Anbring telefonen, så du kan se
fotoets motiv.
4 Tryk på
for at tage et billede.

Videokamera
Optagelse af en hurtig video
1 Vælg
i standbyskærmbilledet,
og vælg Multimedie.
2 Vælg Videokamera.
3 Ret kameralinsen hen mod
videoens motiv.
4 Tryk på
for at starte optagelsen.
5 Rec vises i det nederste venstre
hjørne af søgeren, og en timer
viser videoens længde.

6 Vælg Stop for at standse
optagelsen.

Diktafon
Brug din Diktafon til at optage
stemmenotater eller andre lyde.

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

Billeder
Mine billeder indeholder en mappe
med standardbilleder, der er
forudindlæst på telefonen, billeder,
du har hentet, og billeder, der er
taget med telefonens kamera.

Lyde
Mine lyde indholder standardlyde,
dine stemmeoptagelser samt lydfiler,
som du har downloadet. Her kan du
håndtere, sende eller angive lyde
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som ringetoner.

Videoer
Mine videoer indholder en liste over
downloadede videoer og videoer,
som du har optaget med telefonen.

Mine programmer
Du kan holde downloadede spil og
programmer i denne mappe.

SVG-indhold
Mappen med SVG-indhold
indeholder alle dine SVG- og SVGZfiler - standard og downloadede.

Andre
Fra menuen Andre kan du se de filer,
som ikke er gemt i mappen Billeder,
Lyde eller Videoer.

Mit hukommelseskort
Hvis du har indsat et
hukommelseskort, vises det som en
mappe i Mine filer.

Spil og programmer
GB250 leveres med forudindlæste
spil, så du kan blive underholdt, når
du har tid til overs. Hvis du vælger
at downloade yderligere spil eller
programmer, bliver de gemt i denne
, og vælg Spil og
mappe. Tryk på
progr.

Yahoo
Du kan få adgang til Yahoo Mobile
Internet Service.
1 Yahoo! oneSearch : Du kan søge
og få svar med det samme.
2 Yahoo! Mail : Viser din e-mailkonto.
3 Yahoo! Messenger : Du kan bruge
Yahoo! Messenger til hurtige
meddelelser.
4 Yahoo! Address Book :
Du har adgang til dine
kontaktoplysninger.
Bemærk: I visse lande kan du ikke få
adgang til Yahoo! Go Service på grund
af netværksbegrænsninger.

Kalender
Brug af kalenderen
Når du går ind i denne menu, vises
en kalender. En firkantet markør er
placeret på den aktuelle dato. Du kan
flytte markøren til en anden dato ved
hjælp af navigationstasterne.

Tilføjelse af et punkt på din
opgaveliste
Du kan se, redigere og tilføje
opgaver, der skal udføres.

Tilføjelse af et notat
12

Du kan registrere dine egne notater
her.

Hem

Du k
besk
sikke
denn

Vælg

Find
der k
ende

Væ

Inds

Du k
blive

Brug

Lom
mate
gang

Brug

Denn
for a

Omr

Den
måle
ønsk

Tilfø

Du k
verd
oply
Gree

le

ge

uge

få
und

es
er
kan
ved

ter

Hemmeligt notat
Du kan skrive et privat notat for at
beskytte dit privatliv. Du skal indtaste
sikkerhedskoden for at anvende
denne menu.

Vælg dag for nedtælling
Find dato er et praktisk værktøj,
der kan udregne, hvilken dato man
ender på efter et bestemt antal dage.

Værktøj
Indstilling af alarm
Du kan indstille op til 5 alarmer til at
blive udløst på et angivet tidspunkt.

Brug af lommeregneren
Lommeregneren har de basale
matematiske funktioner: plus, minus,
gange og dividere.

Brug af stopur
Denne indstilling giver dig mulighed
for at benytte en stopursfunktion.

Omregning af en enhed
Den konverterer mange
måleenheder til den enhed, du
ønsker.

Tilføjelse af en by til dit verdensur
Du kan tilføje en ønsket by til
verdensur-listen. Du kan også få
oplyst det aktuelle klokkeslæt for
Greenwich Mean Time (GMT) og

større byer i hele verden.

Browser
Adgang til browseren
Du kan åbne wap-browseren
og få adgang til den aktiverede
profils hjemmeside via
browserindstillingerne. Du kan også
indtaste en URL-adresse manuelt og
gå ind på den tilknyttede wap-side.
, og vælg Browser
1 Tryk på
2 Hvis du vil gå direkte til
browserens startside, skal du
vælgeHjem Du kan også vælge
Indtast adresse og skrive den
ønskede URL.

Tilslutninger
Ændring af
forbindelsesIndstillinger
Dine forbindelsesIndstillinger er
allerede blevet angivet af dit
teleselskab, så du kan få fornøjelse af
dintelefon med det samme. Hvis du
vilændre nogle af indstillingerne, skal
du bruge denne menu.
Du kan konfigurere
netværksindstillingerne og
dataadgangsprofilerne i denne
menu.
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• Bluetooth - Indstil din GB250 til
brug af Bluetooth®. Du kan tilpasse
din synlighed for andre enheder
eller gennemsøge enheder, som
telefonen er parret med.
• USB-forbindelse - Vælg
Datatjeneste, og synkroniser
GB250 ved at bruge LG PC Suitesoftwaren til at kopiere filer fra
din telefon. Hvis du har indsat et
hukommelseskort, skal du vælge
Lagerenhed for at bruge din telefon
på samme måde som et USB-stik.
Opret forbindelse til computeren,
og træk og slip filer til GB250mappen for flytbare enheder.
Bemærk: For at bruge USBlagerenheden skal du sætte et eksternt
hukommelseskort i telefonen.

Ændring af BluetoothIndstillinger
1 Tryk på
, og vælg Tilslutninger.
Vælg Bluetooth.
2 Vælg Indstillinger. Foretag
ændringer af:
• Enheds synlighed - Vælg, om din
enhed skal vises eller skjules for
andre.
• Mit enhedsnavn - Indtast et navn
til din LG GB250.
• Støttede tjenester - Du kan få vist
14

en liste over enheder, f.eks. headset
og håndfri sæt, der understøttes
af denne Bluetooth-aktiverede
telefon.
• Min adresse - Vis din Bluetoothadresse.

Parring med en anden Bluetoothenhed
Ved at parre GB250 og en anden
enhed kan du konfigurere en
forbindelse, der beskyttes med
en adgangskode. Det betyder, at
parringen er sikrere.
1 Kontrollér, at Bluetooth er slået
Til og Synlig. Du kan ændre din
synlighed i menuen Indstillinger
ved at vælge Enheds synlighed og
derefter Synlig.
2 Fra Bluetooth vælges slå til. Vælg
derefter Søg efter ny enhed.
3 GB250 søger efter enheder. Når
søgningen er gennemført, vises
Tilføj og Update på skærmen.
4 Vælg den enhed, der skal parres
med, vælg Tilføj, indtast en
adgangskode, og vælg derefter
OK.
5 Telefonen opretter derefter
forbindelse til den anden enhed,
hvor du skal indtaste den samme
adgangskode.
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6 Den adgangskodebeskyttede
Bluetooth-forbindelse er nu klar.

Indstillinger
Tilpasning af profiler
Du kan tilpasse hver enkelt
profilindstilling.
, og vælg Indstillinger
1 Tryk på
og Profiler.
2 Vælg den ønskede profil, vælg
Valg, og vælg Rediger.
3 Hvad angår Stille-profilerne, kan
du kun aktivere.

Ændring af sproget

baggrundslyset skal være tændt.
Også, Anvend navigationstasterne
til at justere Main skærmens
lysstyrke. Vælg fra 0%, 20%, 40%,
60%, 80% eller 100%, og vælg
derefter Færdig for at gemme dine
ændringer.
• Telefontema - Hurtig ændring af
hele skærmens udseende.
• Velkomsthilsen - Efter du
har valgt Til, kan du skrive en
velkomstmeddelelse. Meddelelsen
vises på skærmen, hver gang du
tænder telefonen..

Tryk på
, og vælg Indstillinger.
Vælg Tlf. og vælg Sprog for at ændre
sproget for tekst på telefonen.
Enhver ændring ændrer også
sproginputtilstanden.

Ændring af dato og tid

Ændring af skærmIndstillinger

Ændring af
sikkerhedsIndstillinger

1 Tryk på
, og vælg Indstillinger.
2 Vælg Skærm, og vælg mellem:
• Menustil - Skift menuvisning fra
Listetilstand til Gitterstil.
• Opkald - Tilpas skrifttypen for
indtastning af et telefonnummer.
• Skrifttype - Skift skriftstørrelse fra
Lille, Normal og Stor.
• Baggrundslys - Vælg, hvor længe

Du kan indstille funktioner, der har at
gøre med dato og tid.
, og åbn Indstillinger.
Tryk på
Vælg derefter Dato & Tid.

Tryk på
, og vælg Indstillinger.
Vælg Sikkerhed for at skifte
sikkerhedsindstillinger og beskytte
din GB250 og de vigtige oplysninger,
der ligger på den.
• Anmodning om PIN-kode - Vælg
en PIN-kode, som du vil blive bedt
om at indtaste, når du tænder
telefonen.
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• Telefonlås - Vælg en
sikkerhedskode, som din telefon
låses med, Når du tænder for
strømmen, Når SIM udskiftes eller
Med det samme.
• Skift koder - Skift sikkerhedskode,
PIN2-kode eller ATMT-kode.

Visning af hukommelsesstatus
Du kan bruge Hukommelsesstyring
til at afgøre, hvor meget
hukommelse der er brugt og se, hvor
meget plads der er tilbage.

Gendan indstillinger
Brug Gendan indstillinger til at
nulstille alle indstillingerne til
fabriksdefinitionerne. Du skal bruge
sikkerhedskoden for at aktivere
denne funktion.

Ændring af
forbindelsesIndstillinger
• Netværk - Almindelige indstillinger
under Vælg netværk og
Netværkstilstand i denne menu.
Du kan også tilføje et foretrukket
netværk til Foretrukne.
• Internetprofiler - Denne menu
viser Internetprofilerne. Du kan
oprette nye profiler, slette eller
redigere dem ved hjælp af menuen
Valg. Du kan dog ikke slette eller
16

redigere standardkonfigurationer.
• Access-punkter - Denne menu
viser listen over adgangspunkter.
Du kan oprette nye profiler og
slette eller redigere dem ved
hjælp af menuen Valg. Du kan
dog ikke slette eller redigere
standardkonfigurationer.
• Pakkedataforbindelse - Hvis du
vælger “Når tilgængelig”, registreres
din telefon automatisk på et
GPRS-netværk, når du tænder den.
Hvis du vælger “Hvis nødvendigt”,
oprettes GPRS-forbindelsen dog,
når du tilsluttes til en WAP- eller
programtjeneste, og afbrydes, når
du afslutter tilslutningen til WAPeller programtjenesten.
• Streamingindstillinger Hvis du vil indstille forskellige
netværksindstillinger for afspilning
af streamet indhold, kan du angive
de forskellige netværksindstillinger.
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Mobil software opdatering
LG Mobile Phone Software
upgrade in web site
Besøg venligst www.lgmobile.com,
hvis du ønsker yderligere information
og vejledning i brugen af denne
service.

anbefales det derfor at notere alle
vigtige informationer ned inden
opdateringen påbegyndes.

Sti: http://www.lgmobile.com
– vælg land – Produkt menu
- Manual & software menu
Denne service gør det muligt at
opdatere din mobiltelefons software
til den nyeste over Internettet, og
dermed slipper du for at besøge et af
vores servicecentre.
Eftersom opdateringen af
mobiltelefonens software kræver
brugeren fulde opmærksomhed
under hele processen anbefales
det derfor at læse instruktionerne
grundigt. Under selve opdateringen
er det vigtigt at følge alle
instruktioner for hvert trin.
Bemærk venligst at afbrydelse af USB
forbindelsen eller afmontering af
batteri kan medfører alvorlige skader
på din mobiltelefon. Som følge af at
producenten fraskriver sig alt ansvar
for tab af data under opdateringen
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det
kan være farligt eller ulovligt, hvis
disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for
radiobølger og SAR (Specific
Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed)
Denne mobiltelefon model GB250 er
designet til at overholde gældende
sikkerhedskrav for udsættelse af
radiobølger. Disse krav er baseret på
videnskabelige retningslinjer, der
omfatter sikkerhedsmarginer, der
skal sikre alle personers sikkerhed
uanset disses alder eller helbred.
• Retningslinjerne for udsættelse for
radiobølger benytter måleenheden
SAR (Specific Absorption Rate
- specifik absorptionshastighed).
SAR-test udføres ved hjælp af
standardiserede metoder, mens
telefonen sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle
anvendte frekvensbånd.
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• Mens der kan være forskelle på
SAR-niveauerne for forskellige
LG-telefonmodeller, er de alle
udviklet til at opfylde de relevante
retningslinjer for udsættelse for
radiobølger.
• ICNIRP (International Commission
on Non- Ionizing Radiation
Protection) anbefaler en SARgrænse på 2 W/Kg i gennemsnit
over ti (10) gram væv.
• Den højeste SAR-værdi for denne
telefonmodel testet af DASY4 er
1.28 W/kg (10 g) under brug tæt på
øret og 0.753 W/kg (10 g), når den
bæres på kroppen.
• Oplysningerom SAR-data til
lande/områder, hvor man har
antaget en SAR-grænse, anbefalet
af IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), der er 1.6
W/Kg i gennemsnit over et (1)
gram væv.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)
Pleje og vedligeholdelse af
produktet
ADVARSEL
Brug kun batteriet, opladere og
tilbehør, der er godkendt til brug med
denne særlige telefonmodel. Brug af
andre typer kan ugyldiggøre eventuelle
godkendelser eller garantier gældende
for telefonen og kan være farligt.

• Skil ikke enheden ad. Aflever den
til en kvalificeret servicetekniker,
når der er brug for reparation.
• Hold enheden væk fra elektriske
apparater, som f.eks tv’er radioer
og pc’er.
• Hold enheden væk fra varmekilder,
som f.eks. radiatorer eller ovne
• Tab ikke enheden.
• Enheden må ikke udsættes for
mekaniske vibrationer eller stød.
• Sluk for telefonen på steder,
hvor det er påkrævet i henhold
til særlige regler. Det kan f.eks.
være på hospitaler, hvor en tændt
telefon kan risikere at påvirke
medicinsk udstyr.
• Rør ikke ved telefonen med våde
hænder, mens den oplades. Du

•

•

•
•
•
•

•
•
•

risikerer at få elektrisk stød eller
ødelægge telefonen.
Oplad ikke håndsættet i nærheden
af brændbart materiale, da
håndsættet kan blive varmt og
dermed udgøre en brandfare.
Brug en tør klud til at rengøre
enheden på ydersiden (brug ikke
opløsningsmidler som f.eks. bezen,
fortynder eller alkohol).
Oplad ikke telefonen, mens den
ligger på bløde møbler.
Telefonen bør oplades i et område
med god udluftning.
Udsæt ikke enheden for store
mængder røg eller støv.
Opbevar ikke telefonen ved siden
af kreditkort eller billetter, da de
kan påvirke oplysningerne på
magnetstriben.
Tryk ikke på skærmen med en
skarp genstand, da det kan
beskadige telefonen.
Udsæt ikke telefonen for væske
eller fugt.
Vær forsigtig med brug af tilbehør,
som f.eks. øretelefoner. Rør ikke
antennen unødigt.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)
Effektiv betjening af telefonen
Elektroniske enheder
• Anvend ikke mobiltelefonen i
nærheden af medicinsk udstyr
uden først at bede om lov. Undgå
at anbringe telefonen oven på
pacemakere, dvs. i brystlommen.
• Visse høreapparater kan blive
forstyrret af mobiltelefoner.
• Svag interferens kan muligvis
påvirke tv’er, radioer, pc’er osv.

Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer
angående brug af mobiltelefoner i
områder, hvor du kører.
• Brug ikke en håndholdt
mobiltelefon under bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på
kørslen.
• Brug et håndfrit sæt, hvis det er
tilgængeligt.
• Kør ind til siden, og parker bilen,
før du foretager eller besvarer et
opkald, hvis kørselsforholdene
kræver det.
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• Radiofrekvenssignaler kan påvirke
visse elektroniske systemer i
køretøjet, som f.eks. musikanlæg
og sikkerhedsudstyr.
• Hvis din bil er udstyret med en
airbag, må der ikke være bærbart
trådløst udstyr i vejen for den. Det
kan medføre, at airbaggen svigter
eller forårsager alvorlig skade, hvis
den ikke kan fungere korrekt.
• Hvis du lytter til musik, når du er
ude, skal du sikre, at lydstyrken
er på et fornuftigt niveau, så du
er opmærksom på omgivelserne.
Dette er især vigtigt, når du
befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader
Du kan beskadige din hørelse, hvis
du er udsat for høj lyd i længere
tid ad gangen. Derfor anbefaler
vi, at du ikke tænder eller slukker
for håndsættet tæt på dit øre. Vi
anbefaler også, at lydstyrken for
musik og opkald indstilles på et
fornuftigt niveau.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)
Sprængningsområde

Børn

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

Opbevar telefonen et sikkert sted,
som er utilgængeligt for små børn.
Den indeholder små dele, som kan
udgøre en kvælningsrisiko, hvis de
rives løs.

Områder med brand- og
eksplosionsfare
• Anvend ikke telefonen, når du
tanker brændstof.
• Anvend ikke telefonen i nærheden
af brændstof eller kemikalier.
• Transporter og opbevar ikke
letantændelige gasarter, væsker og
sprængstoffer samme sted i bilen,
som du opbevarer mobiltelefonen
og dens tilbehør.

Nødopkald

I fly

• Du behøver ikke at aflade
batteriet helt, før du genoplader
det. Til forskel fra andre
batterisystemer er der ikke nogen
hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.
• Brug kun LG-batterier og opladere. LG-opladere er udviklet
til at forlænge batteriets levetid.
• Du må ikke skille batteriet ad eller
kortslutte det.

Trådløse enheder kan forårsage
interferens i fly.
• Sluk altid mobiltelefonen, inden du
går om bord i et fly.
• Brug ikke telefonen, mens
flyet befinder sig på jorden,
medmindre du har fået tilladelse af
kabinepersonalet.

Nødopkald er muligvis ikke
tilgængelige på alle mobilnetværk.
Derfor må du aldrig udelukkende
være afhængig af mobiltelefonen
til nødopkald. Forhør dig hos din
tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af
batteriet
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)
• Hold batteriets metalkontakter
rene.
• Udskift batteriet, når det ikke
længere har en acceptabel
ydeevne. Batteriet kan genoplades
hundredvis af gange, inden det
skal udskiftes.
• Genoplad batteriet, hvis det ikke
er blevet brugt i lang tid, for at
forlænge brugstiden.
• Udsæt ikke batteriopladeren for
direkte sollys, og brug den ikke
i omgivelser med høj fugtighed,
som f.eks. badeværelset.
• Opbevar ikke batteriet i varme
eller kolde omgivelser, da det kan
forringe batteriets ydeevne.
• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis
batteriet udskiftes med en forkert
type.
• Bortskaffelse af brugte batterier
skal ske iht. producentens
vejledning. Genbrug batteriet,
hvis det er muligt. Smid ikke
batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
• Hvis du skal udskifte batteriet, bør
du henvende dig hos nærmeste
autoriserede LG Electronics22

servicecenter eller -forhandler for
at få hjælp.
• Tag altid opladeren ud af
stikkontakten, når telefonen
er fuldt opladet. På den måde
undgår du, at opladeren bruger
unødvendigt meget strøm.
• Den faktiske
batterilevetid afhænger
af netværkskonfiguration,
produktindstillinger,
brugsmønstre, batteri og miljø.
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Tekniske data
Generelt
Produktnavn: GB250
System: GSM 850/ GSM 900/
DCS 1800/ PCS 1900/
W-CDMA

Arbejdstemperatur
Maks.: +55 °C (afladning)
+45 °C (opladning)
Min.: -10°C
Bluetooth QD ID B015097
GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment
GB250

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

30. Apr. 2009
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GB250 Käyttöopas - suomi
Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta
matkapuhelintasi. Saat hyödyllisiä tietoja
puhelimesi ominaisuuksista.
Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat
poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä
puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan
mukaan.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on
toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
myymälään, josta ostit laitteen.

Muis

Puhelimen ominaisuudet
Laturi, kaapelipaikka

Avaa
että
kiinn
Voit

Päänäyttö
Ääninäppäin

Huom

Muis
Muistikorttipaikka
Puhelunäppäin
Soittaa valittuun
numeroon
ja vastaa
puheluihin.

2

Lopetus-/virtanäppäin
Lopettaa tai hylkää puhelun.
Kytkee/katkaisee puhelimen
virran.
Palaa valmiusnäyttöön, kun
käytät valikkoa.

Valit
Valit

VARO
mene

Muistikortin asentaminen
Avaa muistikorttipaikan kansi ja aseta Micro SD -muistikortti paikalleen niin,
että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin. Napsauta muistikorttipaikan kansi
kiinni.
Voit poistaa muistikortin painamalla sitä kevyesti kuvan osoittamalla tavalla.

ppäin

Huomautus: muistikortti on valinnainen lisävaruste.

Muistikortin alustaminen
Valitse ensin
ja sitten Asetukset.
Valitse Puhelimen asetukset > Muistinhallinta > Ulkoinen muisti > Alusta.
VAROITUS: Kun alustat muistikortin, kortin koko sisältö poistetaan. Jos et halua
menettää muistikortin tietoja, varmuuskopioi tiedot ensin.
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SIM-kortin asentaminen ja akun lataaminen
SIM-kortin asentaminen

Val

P

Kun liityt matkapuhelinverkkoon, saat SIM-kortin, jossa on liittymistiedot, kuten
PIN-tunnus, käytettävissä olevat valinnaiset palvelut ja paljon muuta.

1
2

Tärkeää › SIM-kortti ja liitännät vaurioituvat helposti, jos niihin tulee naarmuja tai jos
ne taittuvat, joten käsittele korttia varovasti, kun asetat sen puhelimeen tai
poistat sen puhelimesta. Pidä SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kuvat
1
2
3
4
5

Avaa akun kansi
Irrota akku
Aseta SIM-kortti paikalleen
Irrota akun kansi
Lataa akku
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1

2

4

5

V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

T

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi
vahingoittaa puhelinta.

4

1
2
3
4
5
6

n

Valikkokartta
Pelit ja sovelluks
1 Pelit ja sovellukset
2 Asetukset

Soittaminen

Järjestäjaä

Multimedia

1 Puhelun lokit
2 Puhelun kestot
3 Tietojen määrä
4 Puhelukustannu
kset
5 Puhe käännetty
6 Puhelun esto
7 Kiinteät numerot
8 Puhelu odottaa
9 Yleiset asetukset

1 Kalenteri
2 Tehtävät
3 Muistio
4 Salainen muistio
5 Päivämäärähaku
6 Asetukset

Viestit

Omat

Yahoo!

Kontaktit

1 Luo uusi viesti
2 Vastaanotetut
3 Postilaatikko
4 Luonnokset
5 Lähtevät
6 Lähetetyt
7 Omat kansiot
8 Pohjat
9 Hymiöt
0 Asetukset

1 Omat kuvat
2 Omat äänet
3 Omat videot
4 Pelit ja sovellukset
5 SVG-sisältö
6 Muut
7 Ulkoinen muisti

1 Yahoo! oneSearch
2 Yahoo! Mail
3 Yahoo! Messenger
4 Yahoo! Osoitekirja

1 Lisää uusi
2 Hae
3 Pikavalinnat
4 Ryhmät
5 Palvelunumerot
6 Oma numero
7 Oma käyntikortti
8 Asetukset

Työkalut

Selain

Yhdistettävyys

Asetukset

1 Pikavalikko
2 Hälytykset
3 Laskin
4 Sekuntikello
5 Muunnin
6 Maailman aika

1 Koti
2 Anna osoite
3 Kirjanmerkki
4 RSS-lukija
5 Tallennettuja
sivuja
6 Historia
7 Asetukset

1 Bluetooth
2 USB-yhteystila

os
tai
a.

1 Kamera
2 Videokamera
3 Musiikki
4 Ääni-tallentaja

1 Profiilit
2 Puhelin
3 Näyttö
4 Päivämäärä ja aika
5 Verkko
6 Internet-profiilit
7 Yhteysosoitteet
8 Datapakettiyhteys
9 Turvallisuus
0 Muistin hallinta
* Suoratoistoasetu
kset
# Palauta asetukset
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Puhelut
Puhelun soittaminen
1 Valitse numero näppäimistöllä.
Poista numero valitsemalla
Tyhjennä.
2 Aloita puhelu valitsemalla
.
3 Katkaise puhelu valitsemalla
.
VIHJE! Lisää +-merkki kansainväliseen
puheluun pitämällä 0-näppäintä
painettuna.

Puhelun soittaminen
yhteystiedoista
1 Valitse valikosta ensin Kontaktit ja
sitten Hae.
2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon
alkukirjain näppäimistöllä.
3 Aloita puhelu valitsemalla Puhelu
tai
.

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Kun puhelin soi, voit vastata
valitsemalla Hyväksy tai
.
Kun puhelin soi, voit mykistää sen
valitsemalla Äänetön. Tämä on
hyödyllistä, jos et ole muistanut
valita Äänetön-profiilia
kokousta varten.
Hylkää saapuva puhelu valitsemalla
6

tai Hylkää.
VIHJE! Voit muuttaa puhelimesi
asetuksia sen mukaan, miten haluat
vastata puheluihin. Valitse ensin
ja
sitten Soittaminen ja seuraavaksi
Yleiset asetukset ja Vastaaminen.
Valitse Vastausnäppäin, Avaa luukku
tai Mikä tahansa näppäin.

Pikavalinta
Valitse ensin
ja sitten Kontaktit.
Valitse Pikavalinnat.
Voit määrittää usein käytetyn
yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

Puhelutietojen katseleminen
Valitse ensin
ja sitten
Soittaminen. Valitse Puhelun lokit.
Voit tarkistaa vastaamattomien,
vastattujen ja soitettujen puhelujen
tiedot vain, jos verkko tukee Calling
Line Identification -tunnistusta (CLI)
palvelualueella.

Puheluasetusten muuttaminen
Valitse ensin
ja sitten
Soittaminen.
• Puhelun kestot - vastaanotettujen
ja soitettujen puhelujen keston
tarkat tiedot.
• Tietojen määrä - vastaanotettujen
ja lähetettyjen tietojen määrä
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kilotavuina (Web, Data tai Kaikki).
• Puhelukustannukset Viimeisimmän puhelun tai kaikkien
puheluiden hinta. Tämä palvelu
on verkkokohtainen. Kaikki
operaattorit eivät tue palvelua.
• Puhe käännetty - valitse
siirretäänkö puhelut.
• Puhelun esto – valitse milloin
puhelut estetään.
• Kiinteä numero – Luettelo
numeroista, joihin voi soittaa
puhelimesta. Pyydä palvelua varten
operaattoriltasi PUK2-koodi. Vain
kiinteiden numeroiden luetteloon
sisältyviin numeroihin voi soittaa
puhelimestasi.
• Koputus - odottavasta puhelusta
ilmoitetaan äänimerkillä
(verkkokohtainen palvelu.)
• Yleiset asetukset
Puhelun hylkäys - tulevat puhelut
voi määrittää hylättäväksi.
Lähetä oma numero - valitse
näkeekö puhelun vastaanottaja
numerosi (verkkokohtainen
palvelu.)
Automaattinen toisto - voit
ottaa käyttöön automaattisen

uudelleenvalinnan epäonnistuneen
soittoyrityksen jälkeen.
Vastaaminen - Voit määrittää
vastaustavan. Valitse
Vastausnäppäin, Liu’uta ylös tai
Mikä tahansa näppäin.
Minuuttimuistutus - määrittää
kuuluuko puhelun aikana
merkkiääni minuutin välein.
BT-vastaustila
Handsfree - voit vastata puheluun
Bluetooth-kuulokkeella.
Matkapuhelin - voit vastata
puheluun painamalla
näppäintä käyttäessäsi Bluetoothkuuloketta.
Tallenna uusi numero - voit
tallentaa puhelinnumeron puhelun
jälkeen yhteystietoihin.

Kontaktit
Yhteystiedon etsiminen
1 Valitse valikosta ensin Kontaktit ja
sitten Hae.
2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon
alkukirjain näppäimistöllä.
3 Voit selata yhteystietoja ja
niihin tallennettuja numeroita
ohjausnäppäimen nuolilla.
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ensin Muuta ja sitten Ei kuvaa,
Avatar, Ota kuva tai Käytä
nykyistä kuvaa. Jos valitset
Käytä nykyistä kuvaa, voit valita
puhelimen muistiin tallennetun
kuvan. Jos valitset Ota kuva,
kameran etsin avautuu ja voit
ottaa kuvan yhteystietoa varten.
Ota kuva ja valitse sitten OK.
6 Valitse Valmis.

jos
vid
nim
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6 Va
7 Va
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Voit tallentaa yhteystiedot
ryhmiin, kuten työtoverit tai
perhe. Puhelimessa on valmiiksi
määritettyjä ryhmiä, kuten Perhe,
Ystävät, Työtoveri, VIP, Ryhmä1,
Ryhmä2 ja Ryhmä 3.

Viestit

Kuvan lisääminen yhteystietoon

Viestin lähettäminen

Voit
GB25
liikke
sähk
help
1 Va
As
2 Va
Sä
3 Va
sä

Uuden yhteystiedon lisääminen
1 Valitse ensin valikosta Kontaktit ja
sitten Lisää uusi.
2 Valitse uuden yhteystiedon
tallennuspaikaksi Matkapuhelin
tai USIM-kortti.
3 Kirjoita haluamasi tiedot ja valitse
Valmis.

Yhteystiedon määrittäminen
ryhmään

Voit lisätä puhelimen yhteystiedoissa
olevaan yhteystietoon kuvan.
1 Valitse ensin Kontaktit ja sitten
Asetukset.
2 Valitse ensin Yhteystietoluettelon
asetukset ja sitten Näytä kuva ja
Päällä.
3 Siirry yhteystietoihin ja valitse
yhteystieto, johon haluat lisätä
kuvan.
4 Valitse ensin Valinnat ja sitten
Muuta.
5 Siirry alas Kuva-alueelle. Valitse
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GB250-puhelimen toiminnoilla
voit käsitellä teksti-, multimedia- ja
sähköpostiviestejä sekä verkon
palveluviestejä.
1 Valitse ensin
ja sitten Viestit ja
Luo uusi viesti.
2 Valitse Viesti, kun haluat lähettää
teksti- tai multimediaviestin.
3 Uusi tekstiviesti aukeaa.
Viestieditorissa voit helposti
siirtyä tekstiviestitilan ja
multimediaviestitilan välillä.
Viestieditorin oletuksena on
tekstiviesti.
4 Kirjoita viesti Ennakoiva T9- tai
Manuaalinen Abc -tilassa.
5 Valitse ensin Valinnat ja sitten Lisää,

Sähk

Sähk
uud

Sähk
vasta
sähk
1 Va
Lu
2 Va
av

ta
n

n.

jos haluat lisätä kuvan, äänen,
videon, symbolin, mallin, hymiön,
nimen ja numeron, uuden dian,
aiheen tai muun kohteen.
6 Valitse Lähetä.
7 Valitse yhteystieto luettelosta
tai valitse Valinnat ja näppäile
puhelinnumero.
8 Valitse Lähetä.

Sähköpostin määrittäminen

ja

it ja

tää

sää,

Voit pitää yhteyttä sähköpostiisi
GB250-puhelimella myös ollessasi
liikkeellä. POP3- tai IMAP4sähköpostitilin määrittäminen on
helppoa ja nopeaa.
1 Valitse ensin
ja sitten Viestit ja
Asetukset.
2 Valitse ensin Sähköposti ja
Sähköpostitili.
3 Valitse Lisää ja määritä
sähköpostitili.

Sähköpostin lähettäminen
uudella tilillä
Sähköpostin lähettämistä ja
vastaanottamista varten on avattava
sähköpostitili.
1 Valitse ensin
ja sitten Viestit ja
Luo uusi viesti.
2 Valitse Sähköposti. Näyttöön
avautuu uusi sähköpostiviesti.

3 Kirjoita viestin aihe. Valitse
ensin Valinnat ja sitten Kirjoita
sähköposti ja OK.
4 Kirjoita viesti.

Tekstin kirjoittaminen
Puhelimen näppäimistöllä voi
kirjoittaa kirjaimia ja numeroita.
Puhelimessa voi käyttää seuraavia
tekstinsyöttötapoja: Ennakoiva T9,
Manuaalinen ABC ja 123.
Huomautus: Joissain kentissä on
käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa,
kuten näppäiltäessä puhelinnumeroa
yhteystietoihin.

Ennakoiva T9
Ennakoivassa T9-tilassa käytetään
sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa
kirjoittamasi sanat valitsemasi
näppäinjärjestyksen mukaan.
Näppäile haluamasi sana puhelimen
numeronäppäimillä. Sanakirja
tunnistaa sanan, kun olet näppäillyt
kaikki sanan kirjaimet.

Manuaalinen ABC
Tässä tekstinsyöttötavassa
numeronäppäintä painetaan kerran
tai kaksi, kolme tai neljä kertaa,
kunnes haluamasi kirjain tulee
näkyviin.
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123-tila
Näppäile numerot (yksi näppäimen
painallus numeroa kohti). Voit myös
lisätä numeroita tekstitilassa pitämällä
haluamaasi numeronäppäintä alhaalla.

Viestikansiot
Valitse ensin
ja sitten Viestit.
GB250-puhelimen kansiorakenne on
yksinkertainen.
Vastaanotetut - kaikki saapuneet
viestit sijoitetaan Saapuneet-kansioon.
Postilaatikko - sisältää kaikki
sähköpostiviestisi.
Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa
viestiä
loppuun, voit tallentaa luonnoksen
tähän kansioon.
Lähtevät - tämä on tilapäinen
tallennuspaikka lähteville viesteille.
Lähetetyt - kaikki lähettämäsi viestit
sijoitetaan Lähetetyt-kansioon.
Omat kansiot - Voit siirtää viestejä
Saapuneet- tai Lähetetyt-kansioista
Omiin kansioihin. Lisäksi voit siirtää
viestejä Omista kansioista takaisin
alkuperäisiin kansioihin.
Pohjat - valmiita viestipohjia nopeaan
vastaamiseen.
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Multimedia
MP3-soitin
GB250-puhelimessa on MP3-soitin, jolla
voit toistaa suosikkikappaleitasi.

Kappaleen toistaminen

lisä
ko
sit
5 Ta

Va

Kam

1 Valitse ensin
ja sitten
Multimedia. Valitse Musiikki.
2 Valitse ensin Kaikki raidat ja sitten
toistettava musiikkikappale. Valitse
Toista.
3 Keskeytä toisto valitsemalla .
4 Valitse
kun haluat siirtyä
seuraavaan kappaleeseen.
5 Valitse
kun haluat siirtyä
edelliseen kappaleeseen.
6 Valitse Takaisin, kun haluat
lopettaa musiikin toiston ja palata
MP3-soittimen valikkoon.

1 Va
Mu
va
2 Pid
ase
ku
3 Pid
ku
4 Ot

Soittolistan luominen

Pika

Voit luoda omia soittolistoja
valitsemalla musiikkikappaleita
Kaikki raidat -kansiosta.
1 Valitse ensin
ja sitten
Multimedia. Valitse Musiikki.
2 Valitse Soittolistat.
3 Valitse Lisää, kirjoita soittolistan
nimi ja valitse sitten Tallenna.
4 Näkyviin tulee Kaikki raidat
-kansio. Valitse soittolistaan

Pika

Vid

1 Va

2 Va
3 Ko
ku
4 Kä

5 Re
va
ilm

olla

lisättävät musiikkikappaleet
korostamalla ne ja valitsemalla
sitten
.
5 Tallenna soittoluettelo valitsemalla
Valmis.

Kamera
Pikakuvaus

tten
litse

.

Ääni-tallentaja
Voit äänittää puhelimellasi
äänimuistioita ja muita äänitiedostoja.

Omat

1 Valitse ensin
ja sitten
Multimedia. Avaa etsin
valitsemalla Kamera.
2 Pidä puhelinta vaakaasennossa ja kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
3 Pidä puhelinta niin, että
kuvauskohde näkyy.
4 Ota kuva valitsemalla
.

Voit tallentaa multimediatiedostoja
puhelimen muistiin, joten voit
helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita
ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja
myös muistikorttiin. Muistikortin
käyttäminen vapauttaa puhelimen
muistitilaa muihin tarkoituksiin. Kaikki
multimediatiedostot tallennetaan
Omat-kansioon. Voit avata
kansioluettelon valitsemalla ensin
ja sitten Omat.

Videokamera

Kuvat

Pikavideon kuvaus

Omat kuvat -kansio sisältää
puhelimeen ladattujen oletuskuvien
kansion, itse lataamiesi kuvien
kansion sekä puhelimen kameralla
otettujen kuvien kansion.

ata

n

6 Lopeta tallennus valitsemalla Seis.

1 Valitse valmiustilanäkymässä ensin
ja sitten Multimedia.
2 Valitse Videokamera.
3 Kohdista kameran objektiivi
kuvauskohteeseen.
4 Käynnistä tallennus valitsemalla
.
5 Rec-teksti näkyy etsimen
vasemmassa alareunassa, ja ajastin
ilmaisee videon keston.

Äänet
Omat äänet kansiossa ovat
oletusäänet, omat äänitallenteesi ja
lataamasi äänitiedostot. Kansiossa
voit hallita ja lähettää ääniä sekä
valita niitä soittoääniksi.
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Videot
Omat videot -kansiossa ovat ladatut
videot ja puhelimella tallennetut
videot.

Pelit ja sovellukset
Voit tallentaa ladattuja pelejä ja
sovelluksia tähän kansioon.

SVG-sisältö
SVG-sisältö-kansiossa ovat kaikki
esiasennetut ja ladatut SVG- ja SVGZtiedostot.

Muut
Muut-valikossa näet tiedostot, joita
ei ole tallennettu Kuvat-, Äänet- ja
Videot-kansioihin.

Ulkoinen muisti
Jos puhelimessa on muistikortti, se
näkyy alikansiona Omat tiedostot
-kansiossa.

Pelit ja sovellukset
GB250-puhelimessa on valmiina
pelejä, joilla saat aikasi kulumaan
mukavasti. Jos lataat lisää pelejä tai
sovelluksia, ne tallennetaan tähän
kansioon. Valitse ensin
ja sitten
Pelit ja sovellukset.

Yahoo!

Voit
halu
turva
valik

Huomautus: Joissakin maissa Yahoo!
Go Service -palvelu ei ole käytettävissä
verkon käyttörajoituksien takia.

Häly

Järjestäjä

Lask
eli yh
jakol

Kalenterin käyttäminen
Kalenteri on käytettävissä tässä
valikossa. Nykyisen päivämäärän
kohdalla näkyy neliökohdistin. Voit
siirtää kohdistimen toisen päivän
kohdalle navigointinäppäimillä.

Kohteen lisääminen Tehtävätluetteloon
Voit tarkastella, muokata ja lisätä
tehtäviä.

Muistion lisääminen
Voit rekisteröidä omat muistiosi tässä
valikossa.
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Sala

Voit käyttää Yahoo Mobile Internet
Service -palvelua.
1 Yahoo! oneSearch: voit tehdä
nopeita hakuja.
2 Yahoo! Mail: näet sähköpostitilisi.
3 Yahoo! Messenger: voit
käyttää pikaviestintään Yahoo!
Messengeria.
4 Yahoo! Osoitekirja: voit käyttää
kaikkia yhteystietojasi.

Päiv

Päivä
mikä
ajanj

Työ
Voit

Lask

Seku

Tällä
seku

Yksi
Voit

Kaup
maa

Voit
halu
tarki
suur

Salainen muistio

et

lisi.

Voit kirjoittaa salaisen muistion, jos
haluat suojata yksityisyyttäsi. Kirjoita
turvakoodi, kun haluat käyttää tätä
valikkoa.

Päivämäärähaku
Päivämäärähaku auttaa laskemaan
mikä päivämäärä on tietyn
ajanjakson kuluttua.

ä

Työkalut

o!
issä

Hälytyksen asettaminen
Voit asettaa enintään viisi hälytystä.

Laskimen käyttäminen
Laskin sisältää peruslaskutoimitukset
eli yhteen-, vähennys-, kerto- ja
jakolaskun.

Sekuntikellon käyttäminen

oit

Tällä asetuksella voit käyttää
sekuntikellon toimintoja.

Yksikön muuntaminen
Voit muuntaa mittayksikön toiseksi.

Kaupungin lisääminen
maailmankelloon

ässä

Voit lisätä maailmankelloon
haluamasi kaupungin. Voit myös
tarkistaa Greenwichin ajan (GMT) ja
suurimpien kaupunkien ajan.

Selain
Selaimen käynnistäminen
Voit käynnistää selaimen ja avata
käytössä olevan profiilin aloitussivun.
Voit myös kirjoittaa Internetosoitteen itse ja siirtyä kyseiselle
sivulle.
1 Valitse ensin
ja sitten Selain
2 Voit avata selaimen aloitussivun
suoraan valitsemalla Koti. Voit
myös valita Anna osoite ja
kirjoittaa haluamasi Internetosoitteen.

Yhdistettävyys
Yhteysasetusten muuttaminen
Verkko-operaattori määrittää
yhteysasetukset, joten
voit ottaa puhelimen
heti käyttöön. Jos haluat
muuttaa asetuksia, käytä tätä
valikkoa.
Voit määrittää verkkoasetukset ja
käyttöprofiilit tässä valikossa.
• Bluetooth - määritä GB250puhelimen Bluetooth®-asetukset.
Voit määrittää, miten puhelin näkyy
muille laitteille tai etsiä liitettyjä
laitteita.
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• USB-yhteys - Valitse
Tietoliikennepalvelu ja synkronoi
GB250-puhelin LG PC Suite ohjelmistolla kopioimalla tiedostoja
puhelimesta. Jos puhelimessa on
muistikortti, voit käyttää puhelinta
kuin USB-muistitikkua valitsemalla
Massamuisti. Kytke puhelin
tietokoneeseen ja vedä ja pudota
tiedostoja GB250-puhelimen
siirrettävän laitteen kansioon.
Huomautus: Ennen USBmassamuistitoiminnon käyttöä
puhelimeen on liitettävä ulkoinen
muistikortti.

Bluetooth-asetusten
muuttaminen
1 Valitse ensin
ja sitten
Yhdistettävyys. Valitse Bluetooth.
2 Valitse Asetukset. Voit muuttaa
seuraavia asetuksia:
• Laitteeni näkyvyys - voit valita
laitteen näkyvyysasetukseksi joko
Näytä tai Piilota.
• Laitteen nimi - kirjoita LG GB250
-puhelimen nimi.
• Tuetut laitteet - Voit tarkastella
tämän Bluetooth-puhelimen
tukemia laitteita, kuten kuulokkeita
ja handsfree-laitteita.
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• Oma osoite - näytä oma
Bluetooth-osoite.

Ase

Pariliitos toiseen Bluetoothlaitteeseen

Voit
1 Va
As
2 Va
sit
3 Ää
mu

Pariliitos GB250-puhelimen ja
toisen laitteen välillä muodostaa
salasanasuojatun yhteyden.
Laitteiden välinen yhteys on tällöin
turvallisempi.
1 Tarkista, että Bluetoothasetuksina on Käytössä ja Näk
yvä. Voit muuttaa puhelimen
näkyvyysasetuksia Asetuksetvalikossa valitsemalla ensin
Laitenäkyvyys ja sitten Näkyvä.
2 Valitse ensin Bluetooth, sitten
Käynnistä ja lopuksi Etsi uusi laite.
3 GB250-puhelin etsii laitteita. Kun
etsintä on valmis, vaihtoehdot
Lisää ja Päivitä tulevat näyttöön.
4 Valitse ensin laite pariliitosta
varten ja sitten Liitä. Kirjoita
salasana ja valitse OK.
5 Puhelin muodostaa yhteyden
toiseen laitteeseen, jossa sinun on
kirjoitettava sama salasana.
6 Salasanasuojattu Bluetooth-yhteys
on valmis.
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Asetukset
Profiilien mukauttaminen
Voit mukauttaa profiiliasetuksia.
ja sitten
1 Valitse ensin
Asetukset ja Profiilit.
2 Valitse ensin haluamasi profiili ja
sitten Valinnat ja Muuta.
3 Äänettömiä profiileja ei voi
muokata.

Kielen vaihtaminen
Valitse ensin
ja sitten Asetukset.
Voit vaihtaa puhelimen tekstien
kielen valitsemalla ensin Puhelin ja
sitten Kielet. Tämä asetus vaikuttaa
myös tekstinsyöttökieleen.

Näyttöasetuksien muuttaminen
1 Valitse ensin
ja sitten
Asetukset.
2 Valitse ensin Näyttö ja sitten jokin
seuraavista:
• Valikon tyyli - valitse
valikkonäkymäksi Luettelo tai
Ruudukko.
• Numeronvalinta - muuta numeroa
näppäiltäessä käytettävää
kirjasintyyliä.
• Fontti - valitse fonttikooksi pieni,
keskisuuri tai suuri.
• Taustavalo - aseta taustavalon

palamisaika. Voit säätää näytön
kirkkautta navigointinäppäimillä.
Valitse 0%, 20%, 40%, 60%, 80% tai
100% ja tallenna valitsemalla OK.
• Puhelimen teema - muuta koko
puhelimen ulkoasua.
• Tervehdysviesti - Kun olet
valinnut Käytössä, voit kirjoittaa
tervehdysviestin. Viesti tulee
näyttöön aina, kun käynnistät
puhelimen.

Päivämäärän ja kellonajan
muuttaminen
Määritä kellonaikaan ja
päivämäärään liittyvät asetukset.
ja sitten Asetukset
Valitse ensin
ja Päivämäärä ja aika.

Suojausasetusten muuttaminen
Valitse ensin
ja sitten Asetukset.
Valitse Turvallisuus, kun haluat
muuttaa GB250-puhelimen
suojausasetuksia ja suojata
puhelimen tärkeät tiedot.
• PIN-koodipyyntö - valitse, että laite
kysyy käynnistettäessä PIN-koodia.
• Puhelimen lukitus - valitse
puhelimen suojakoodilla
lukitsemisen asetukseksi
Käynnistäessä, SIM vaihdettu tai
Välittömästi.
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• Vaihda koodi - vaihda turvakoodi,
PIN2-koodi tai ATMT-koodi.

Muistin tilan tarkasteleminen
Muistin hallinnan avulla määritetään
kuinka muisteja käytetään ja voidaan
tarkistaa kuinka paljon muistitilaa on
vapaana.

Puhelimen oletusasetuksien
palauttaminen
Valitse Palauta asetukset, kun haluat
palauttaa puhelimen alkuasetukset.
Tämän toiminnon käyttämiseen
vaaditaan turvakoodi.

Yhteysasetusten muuttaminen
• Verkko - Valitse verkko ja verkon
tila tässä valikossa. Voit myös
määrittää ensisijainen verkon
Prioriteettilistalle.
• Internet-profiilit - Tässä valikossa
näkyvät Internet-profiilit. Voit
luoda uusia profiileja tai poistaa
ja muokata profiileja Valinnatvalikossa. Joitakin maakohtaisia
oletusasetuksia ei voi kuitenkaan
muokata eikä poistaa.
• Yhteysosoitteet - Tässä valikossa
näkyvät yhteysosoitteet. Asetuksetvalikossa voit luoda, poistaa
ja muokata profiileja. Joitakin
16

maakohtaisia oletusasetuksia ei voi
kuitenkaan muokata eikä poistaa.
• Pakettidatayhteys - Jos valitset
Jos saatavana -vaihtoehdon,
puhelin rekisteröidään
automaattisesti GPRS-verkkoon,
kun puhelimeen kytketään virta. Jos
valitse Tarvittaessa-vaihtoehdon,
GPRS-yhteys muodostetaan, kun
käytät WAP- tai sovelluspalvelua,
ja suljetaan kun lopetat WAP- tai
sovelluspalvelun käyttämisen.
• Suoratoistoasetukset - voit
määrittää erilliset verkkoasetukset
suoratoistosisällölle.
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Puhelimen ohjelmistopäivitys
LG matkapuhelinpäivitys
Internetin kautta
Lisätietoja toiminnosta ja sen
käytöstä löydät LGmobile.com
sivustolta

polku: http://www.lgmobile.
com – valitse maa – Tuotevalikko
– Käyttöohje & ohjelmistopäivitys
valikko
Tämä toiminto mahdollistaa sinun
päivittää uusimman ohjelmiston
matkapuhelimeen Internetin kautta
ilman että sinun tarvitsee viedä
puhelinta huoltoon.
Matkapuhelimen päivitys vaatii
käyttäjän huomion koko päivityksen
aikana, muista lukea kaikki ohjeet
mitkä ilmestyvät päivityksen aikana.
Huomioi että USB kaapelin tai akun
poistaminen päivityksen kesken voi
vaurioittaa matkapuhelinta.
Valmistaja ei vastaa
mikäli päivityksen aikana
matkapuhelimesta häviää
tietoja. On suositeltavaa että teet
varmuuskopion puhelimen tiedoista
ennen päivityksen aloittamista
17

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Tutustu huolellisesti näihin
yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja
ominaisabsorptionopeuksista (SAR)
Matkapuhelinmalli GB250 on
suunniteltu täyttämään soveltuvat
radioaaltoaltistusta koskevat
vaatimukset. Riippumattomat
tieteelliset organisaatiot ovat
laatineet nämä suositukset
arvioimalla perusteellisesti
tieteellisiä tutkimuksia määräajoin.
Suosituksissa on huomattava
turvamarginaali, jolla varmistetaan
kaikkien käyttäjien turvallisuus iästä
ja terveydentilasta riippumatta.
• Altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan
nimillä ominaisabsorptionopeus
eli SAR. SAR-testeissä käytetään
laitteen suurinta hyväksyttyä
lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla.
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• Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot
voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät
asianmukaiset radioaaltoaltistusta
koskevat suositukset.
• ICNIRP:n (international
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) suosittelema
SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin
kymmenellä (10) grammalla
kudosta.
• Tämän puhelinmallin korkein
DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo
oli 1.28 W/kg (10 g) pidettäessä
laitetta korvalla ja 0.753 W/Kg (10
g) pidettäessä laitetta vartalon
lähellä.
• SAR-tiedot niille maille/alueille,
joissa on hyväksytty IEEE:
n (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) suosittama
SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg
keskimäärin yhdellä (1) grammalla
kudosta.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)
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Huolto ja ylläpito
VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille
hyväksyttyjä akkuja, latureita ja
lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden
käyttö voi mitätöidä takuun tai olla
vaarallista.

• Älä pura puhelinta. Vie puhelin
hyväksytylle huoltohenkilölle, jos
korjaus on tarpeen.
• Älä säilytä puhelinta
sähkölaitteiden, kuten
televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
• Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin
tai muun lämpölähteen lähellä.
• Älä pudota puhelinta.
• Älä altista puhelinta mekaaniselle
värinälle tai iskuille.
• Sulje puhelin aina alueilla, missä
säännöt edellyttävät sitä. Älä
esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä
laitteita.
• Älä käsittele puhelinta märin käsin,
kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa

•

•

•
•
•
•
•
•
•

sähköiskun tai vaurioittaa
puhelinta.
Älä lataa puhelinta tulenarkojen
materiaalien lähettyvillä, sillä
puhelin voi kuumentua ja
aiheuttaa palovaaran.
Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla
kankaalla (älä käytä liuottimia,
kuten bentseeniä, ohennetta tai
alkoholia).
Älä lataa puhelinta pehmeällä
alustalla.
Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa
paikassa.
Älä altista puhelinta savulle tai
pölylle.
Älä säilytä puhelinta maksu- tai
muiden korttien lähellä, jos niissä
on magneettinauha.
Älä koputa näyttöä terävällä
esineellä. Se voi vahingoittaa
puhelinta.
Älä kastele puhelinta.
Käytä varoen lisävarusteita, kuten
kuulokkeita. Älä koske antenniin
tarpeettomasti.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)
Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
• Älä käytä matkapuhelinta
lääketieteellisten laitteiden lähellä
ilman lupaa. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).
• Matkapuhelimet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin, radioihin
ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja
ja asetuksia, jotka koskevat
matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä ajon
aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Käytä handsfree-laitetta, jos
mahdollista.
• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen
kuin soitat tai vastaat, jos ajoolosuhteet niin vaativat.
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• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa
autosi elektronisiin järjestelmiin
kuten autostereoihin ja
turvavarusteisiin.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny,
varmista, että kiinnitetty tai
siirrettävä langaton laite ei estä sen
aukeamista. Turvatyyny ei ehkä
aukea oikein tai sen virheellinen
toiminta aiheuttaa vakavan
vamman.
• Jos kuuntelet musiikkia, kun
liikut ulkona, käytä kohtuullista
äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit
tarkkailemaan ympäristöäsi.
Tämä on erityisen tärkeää teillä
liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita
Pitkäkestoinen koville äänille
altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi.
Siksi suosittelemme, ettet kytke
puhelinta päälle tai pois päältä, kun
se on korvan lähellä. Suosittelemme
myös musiikin ja puheluiden
äänenvoimakkuuden pitämistä
kohtuullisena.
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taa
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Räjäytystyömaa

Hätäpuhelut

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

Hätäpuhelut eivät ole
välttämättä käytettävissä kaikissa
matkapuhelimen käyttötilanteissa.
Siksi ei kannata koskaan luottaa
pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja
paikalliselta palveluntarjoajalta.
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• Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
• Älä käytä polttoaineen tai
kemikaalien lähettyvillä.
• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä
kaasuja, nesteitä tai räjähteitä
samassa auton tilassa, jossa säilytät
puhelinta ja sen lisävarusteita.

ä

Lentokoneessa

oasi.

un
me

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

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

Akun tiedot ja huolto
• Akun latausta ei tarvitse purkaa
kokonaan ennen uutta latausta.
Muista akkujärjestelmistä poiketen
tällä ei ole sellaista vaikutusta
muistiin, joka vaarantaisi akun
toiminnan.
• Käytä ainoastaan LG:n akkuja
ja latureita. LG:n laturit on
suunniteltu maksimoimaan akun
käyttöikä.
• Älä pura tai akkua tai aiheuta
lyhytsulkua.
• Pidä akun metalliliitännät
puhtaana.
• Vaihda akku, kun se ei enää toimi
toivotulla tavalla. Akun voi ladata
satoja kertoja, ennen kuin se on
vaihdettava.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)

Tek

• Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan. Se maksimoi akun
käytettävyyden.
• Älä altista laturia suoralle
auringonvalolle tai käytä sitä
kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
• Älä jätä akkua kuumaan tai
kylmään. Se saattaa heikentää
akun suorituskykyä.
• Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.
• Hävitä käytetyt akut valmistajan
ohjeiden mukaisesti. Kierrätä
mahdollisuuksien mukaisesti. Älä
hävitä talousjätteiden mukana.
• Jos akku on vaihdettava, ota
yhteys lähimpään LG Electronicsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
tai jälleenmyyjään.
• Irrota laturi aina pistorasiasta,
kun puhelimen akku on ladattu
täyteen, jotta laturi ei kuluta
tarpeettomasti virtaa.
• Akun todellinen käyttöikä
määräytyy verkkomäärityksen,
tuoteasetuksien, käyttötapojen,
akun ominaisuuksien ja
ympäristötekijöiden mukaan.

Yleis
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Tuot
Järje

Käyt
lämp

Enint

Latau

Blue

u)

Tekniset tiedot
Yleistä
Tuotenimi: GB250
Järjestelmä: GSM 850/GSM900/
DCS 1800/ PCS 1900/
W-CDMA

Käyttöympäristön
lämpötila
Enintään +55 °C (latauksen
purku)
+45 °C (lataus)
Latauksessa : -10°C
Bluetooth QD ID B015097

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment
GB250

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

30. Apr. 2009
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BEGRÆNSET GARANTI
1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:
LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materialeeller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:
(1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet
er købt.
(2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives
eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
(3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være
begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
(4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes
dermed ikke af denne begrænsede garanti.
(5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
(6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG’s kundeserviceafdeling.
LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som
dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:
(1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
(2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert
opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger,
uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation
eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller
som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
(3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller
produktionsfejl.
(4) Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets
defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

(5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte
af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke
udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til
bestemte former for anvendelse.
(7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
(8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af
normal brug.
(9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne
grænseværdier.
(10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
(11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:
Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.
VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR
AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG
ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB
ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE
MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.
Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte
skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne
begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover
kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.

ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:
LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i
eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:
(1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
(2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke
overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
(3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være
begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
(4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke
omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
(5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides
rimelig tvil.
(6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling.
LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under
denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:
(1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
(2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring,
eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert
reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold
som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller
væskesøl.
(3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved
materialet eller konstruksjonen.
(4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs
kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

(5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
(6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte
være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte,
herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et
bestemt formål.
(7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
(8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale
bruk.
(9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
(10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
(11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:
Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.
VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM
SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS
INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER,
ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET
TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT
GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE
PRODUKTET.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelser eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader
eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene
eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan
også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

GARANTIVILLKOR
1. GARANTINS OMFATTNING::
Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har
några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:
(1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
(2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte
överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
(3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst
land, förutsatt att detta särskilt anges.
(4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och
omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
(5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
(6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt
dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:
Garantin gäller inte i följande fall:
(1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är
avsedd för.
(2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala
förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar,
reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning,
misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte
råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
(3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller
i konstruktionen.

(4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta
till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
(5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga
eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat
till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
(7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
(8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens
normala användning.
(9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
(10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
(11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:
Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.
GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED
AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.
LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV
DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER
INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD
GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR
DENNA PRODUKT.
Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador
eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid.
Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa
specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra
rättigheter.

RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:
LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana
toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:
(1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
(2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää
tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
(3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on
rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
(4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden
rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
(5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
(6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun.
LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän
rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:
(1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
(2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista,
virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä,
luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista,
puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien
kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
(3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
(4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai
toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
(5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

(6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman
rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
(7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
(8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet
normaalissa käytössä.
(9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
(10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
(11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:
Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.
OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN,
VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG
ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN
TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN
LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.
Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun
voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä
takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.

Memo

