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KF300 Bruksanvisning
- Svenska

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

Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en
produkt innebär det att den regleras av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2002/96/EG.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras på
annat sätt än hushållsavfall, helst via 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 din gamla apparat kan
du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte
produkten.
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Säkerhet
Säkerhet

VARNING!

VARNING!

• Mobiltelefoner ska alltid vara
avstängda i flygplan.
• Använd inte en handhållen mobil
när du kör bil.
• Använd inte mobilen i närheten
av bensinstationer, bränsledepåer,
kemiska fabriker eller nära platser
där sprängningsarbeten pågår.
• För din egen säkerhets skull, använd
endast batterier och laddare av
originalfabrikat.
• Ta inte i mobilen med våta händer
när den laddas. Det kan orsaka
elektriska stötar eller allvarliga
skador på mobilen.
• Förvara mobilen på ett säkert
ställe utom räckhåll för barn. Den
innehåller små delar som kan
orsaka kvävning.

• Sätt inte på mobilen på platser där
det är förbjudet att använda den
på grund av speciella föreskrifter.
Använd till exempel inte mobilen
på sjukhus eftersom medicinsk
utrustning kan påverkas.
• I vissa mobilnät är inte nödsamtal
tillgängliga. Var därför aldrig helt
beroende av mobilen för nödsamtal.
• Använd endast originaltillbehör för
att undvika att mobilen skadas.
• Alla radiosändare riskerar att störa
elektronik i närheten. Mobilen kan
även orsaka mindre störningar på
tv-apparater, radio, datorer, osv.
• Gamla batterier ska kastas enligt
gällande lagstiftning och lokala
föreskrifter.
• Ta inte isär mobilen eller batteriet.
• Det finns risk för explosioner om
batteriet ersätts av fel batterityp.
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Riktlinjer för säker och effektiv
användning
v Vissa skillnader kan föreligga mellan

Exponering för
radiovågor

v SAR-gränsvärdet som

Information om radiovågor and
Specific Absorption Rate (SAR)
Mobilmodellen KF300 är utformad
så att den uppfyller tillämpliga
säkerhetsföreskrifter ifråga om
exponering för radiovågor.
Föreskrifterna grundar sig på
vetenskapliga riktlinjer som innehåller
säkerhetsmarginaler utformade så
att de tillförsäkrar alla människor,
oavsett ålder och hälsa, säkerhet under
användning.
v I riktlinjerna för exponering för
radiovågor används en mätenhet
som kallas Specific Absorption Rate,
förkortat SAR. SAR-tester utförs
med en standardiserad metod, där
mobilen sänder på högsta tillåtna
nivå på alla frekvensband som
används.

F300_Sweden_1.0_090428.indd

olika LG-telefoners SAR-nivåer, men
de har alla utformats så att de följer
tillämpliga riktlinjer för exponering
för radiovågor.
rekommenderas av Internationella
kommissionen för skydd mot ickejoniserande strålning (ICNIRP), är 2
W/Kg per tio (10) gram vävnad.

v Det högsta SAR-värde för den här

mobilmodellen som har uppmätts
av DASY4 för användning vid örat är
0.833 W/Kg (10g) och när den bärs
mot kroppen 0.594 W/Kg (10g).

v 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.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

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

Skötsel och underhåll
av produkten

v Använd inte mobilen med blöta

händer. Det kan orsaka elchocker
samt skada din mobil.

VARNING

v Ladda inte mobilen nära

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

v Mobilens yta kan ta skada om du klär

v Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad

v Mobilen ska laddas i en välventilerad

tekniker utföra nödvändiga
reparationer.

v Använd inte mobilen i närheten av

elektriska apparater som tv, radio
och dator.

v Håll mobilen borta från värmekällor

som element och spis.

v Tappa den inte i marken.
v Utsätt inte mobilen för vibrationer

eller stötar.

v Stäng av mobilen i områden där

man inte ska använda mobiler. Till
exempel ska mobilen inte användas
på sjukhus eftersom det kan skada
ömtålig medicinsk utrustning.

lättantändliga material, eftersom
mobilen kan bli varm och orsaka
brand.
in den i plast.

v Ladda inte mobilen på mjukt

underlag.

omgivning.

v Rengör mobilens utsida med en torr

trasa. (Använd inte lösningsmedel
som bensen, thinner eller alkohol.)

v Utsätt inte mobilen för kraftig rök

eller stora mängder damm.

v Förvara inte mobilen nära kreditkort

eller biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.

v Peka inte på skärmen med vassa

föremål. Det kan skada mobilen.

v Håll mobilen borta från vätska och

fukt.

v Använd alla tillbehör, till exempel

handsfree, med försiktighet. Rör inte
vid antennen i onödan.
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Alla telefoner kan utsättas för
störningar som kan påverka
funktionsdugligheten.
v Använd inte mobilen i närheten av

medicinsk utrustning utan att först
ha begärt tillstånd. Förvara inte
mobilen utanpå en pacemaker, dvs. i
bröstfickan.

v Vissa hörapparater kan störas av

mobiltelefoner.

v Mindre störningar kan märkas

på tv, radio, datorer och liknande
utrustning.

Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar och förordningar
om mobiltelefonanvändning som gäller
i de områden du befinner dig i.

v Använd handsfree-utrustning om

sådan finns.

v Stanna vid vägkanten innan du ringer

upp eller svarar om det är möjligt
enligt körförhållandena.

v Radiovågorna från mobilen kan

påverka vissa elektroniska system
i fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.

v Om du kör ett fordon som är utrustat

med airbag får ingen monterad
eller sladdlös telefonutrustning vara
i vägen för den. Det kan resultera
i allvarliga skador på grund av
funktionsfel.

Om du lyssnar på musik när du är ute
och går är det viktigt att volymen inte
är för hög så att du hör vad som händer
i din omgivning. Det här är särskilt
viktigt när du går över en gata.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Användning av mobilen
Elektroniska apparater

v Håll inte i mobilen medan du kör.
v Ägna all uppmärksamhet på

körningen.

F300_Sweden_1.0_090428.indd
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Riktlinjer för säker och effektiv
användning
Riktlinjer för säker och effektiv användning

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

Sprängningsområde
Använd inte mobilen i områden där
sprängning sker. Följ restriktioner,
förordningar och bestämmelser.
Brandfarliga ångor
v Använd inte mobilen vid

tankstationer. Använd den inte i
närheten av bränsle eller kemikalier.

v Förvara inte lättantändlig gas,

vätska eller sprängämnen i bilens
bagageutrymme om du också
förvarar mobilen med tillbehör där.

I flygplan
Trådlösa enheter kan orsaka störningar
i flygplan.
v Stäng av mobilen före

ombordstigning på flygplan.

v Använd den inte heller medan planet

står stilla utan personalens tillstånd.

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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v Förvara inte batteriet i varma eller

v Batteriet behöver inte laddas ur helt

v Om batteriet ersätts med fel

innan du laddar upp det. Till skillnad
från andra batterier har det här ingen
minneseffekt som kan försämra
batteriets prestanda.

v Använd enbart LG:s batterier och

laddare. LG:s laddare är konstruerade
för att maximera batteriets livslängd.

v Ta inte isär eller kortslut batteriet.
v Håll batteriets poler rena.
v Byt ut batteriet när det inte längre

fungerar på godtagbart sätt. Batteriet
kan laddas upp flera hundra gånger
innan det behöver bytas ut.

v Ladda batteriet om det inte har

använts under en längre tid. Det ger
bättre prestanda.

v Utsätt inte batteriladdaren för direkt

solljus. Använd den inte heller i
fuktiga miljöer som badrum.

F300_Sweden_1.1_090525.indd 9

kalla miljöer. Det kan försämra
batteriets prestanda.

batterityp kan det resultera i en
explosion.

v Kassera förbrukade batterier

i enlighet med tillverkarens
instruktioner. Lämna in batterierna
för återanvändning om det är
möjligt. Släng inte batterierna bland
hushållssoporna.

v Kassera förbrukade batterier

i enlighet med tillverkarens
instruktioner.

v Om du behöver byta batteri kan du

vända dig till närmaste auktoriserade
LG Electronics-serviceställe eller
- återförsäljare för hjälp.

v Koppla alltid ur laddaren ur

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Batteriinformation och
skötsel

vägguttaget när telefonen är
fulladdad så drar inte laddaren ström
i onödan.

v Den faktiska batteritiden beror

på nätverkskonfigurationen,
produktinställningarna, hur batteriet
används, vilket skick det är i samt
miljöförhållanden.
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KF300 översikt
KF300 översikt

Mobilens delar
1. Högtalare
2. Huvudskärm
3. Sändknapp
v Ring upp telefonnummer och
besvaras samtal.
v I viloläge: Visar samtalshistorik.
4. Alfanumeriska knappar
v I viloläge:
Ange nummer som du vill ringa
Håll ned
0 – Utlandssamtal
1 – Aktivera menyn för röstbrevlådecenter
2 till 9 – Snabbuppringning
v I redigeringsläge:
Ange nummer och tecken
5. Raderingsknapp
v Ta bort en bokstav eller gå tillbaka till
föregående meny. Håll ned knappen
om du vill radera allt du skrivit in.
6. Avsluta
v Slå på/stänga av (håll in)
v Avsluta eller avvisa samtal.
7. Mikrofonen

1

2

5
3

6

4

7

10
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2

3

4

1. Snabbknapp för alarm
v Gå till alarm menyn
2. Snabbknapp för schema
v Gå till menyn Schema
3. Snabbknapp för bilder
v Gå till bildmenyn
4. Snabbknapp för favoriter
v Gå till menyn favoriter
6

5. Navigeringsknappar
v I viloläge:
U	Kort: Skriv textmeddelande
D Kort: Kontakter
L 	Kort: Profiler
R 	Kort: MP3-spelare
v I menyn: Bläddra

KF300 översikt

1

6. Funktionsknappar (Vänster
funktionsknapp/Höger
funktionsknapp)
v Med de här knapparna utför du de
funktioner som visas längst ner på
skärmen.
7. Snabbknapp för kamera
v Gå till förhandsgranskning för
kameran.
8. Knapparna Bekräfta/ OK
v Används till att välja alternativ och
bekräfta åtgärder.

5

7
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KF300 översikt
KF300 översikt

1

2

1. Sidoknappar
v I viloläge (öppen):
Volymjustering för knappsatstoner
v I viloläge (stängd):
Visa tid och datum växelvis
vU
 nder ett samtal: Justerar
hörlursvolymen
vM
 edan du lyssnar på MP3:
Justera ljudvolymen
2. Anslutning för batteriladdare,
USB-kabel och Headset
Obs!
Kontrollera att telefonen är på och
i passningsläge innan du ansluter
USB-kabeln.

3

3. Kameralins
4. Sub-display
4

12
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KF300 översikt

Batteri
Batteriluckan

SIMkortshållare

SIM-kortsterminaler

F300_Sweden_1.0_0904.indd 13

MicroSD-kortplats
Batterikontakter

13
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Komma igång
Komma igång

Sätta i SIM-kortet och
batteriet
Se till att strömmen är avstängd innan
du tar ur batteriet.

2. Ta ur batteriet.
Håll i batteriets övre kant och ta ut
batteriet ur batterifacket.

1. Ta av batterihöljet
Tryck på frigöringsspärren för
batteriet och skjut batterihöljet mot
telefonens nedre del. Ta sedan av
batterihöljet.

Obs!
Du kan orsaka funktionsfel i
telefonen om du tar ur batteriet när
den är på.

3. Installera SIM-kortet.
Placera SIM-kortet i hållaren. Skjut in
SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till
att SIM-kortet är ordentligt isatt och
att kontaktytan i guld är vänd nedåt.
Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du
det lätt nedåt och drar det i motsatt
riktning.

Isättning av SIM-kort

Borttagning av SIM-kort

14
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Obs!

4. Installera batteriet.
Sätt i batteriets nedre del först i den
nedre delen av batterifacket. Tryck
ned batteriets övre del tills det klickar
på plats.

Ladda batteriet
Innan du ansluter reseadaptern till
telefonen måste du installera batteriet.

Komma igång

SIM-kortets metallkontakter kan lätt
skadas av repor. Var därför försiktig
när du hanterar och sätter i SIMkortet. följ anvisningarna som följer
med SIM-kortet..

1. Med pilen mot dig som bilden
visar, skjuter du in kontakten på
batteriladdaren i uttaget i mobilens
nederdel tills den klickar på plats.
2. Anslut batteriladdarens stickkontakt
till ett nätuttag. Använd bara den
medföljande laddaren.

5. Sätt tillbaka batterihöljet.
Sätt batterihöljet mot telefonen och
skjut det på plats tills spärren klickar..

F300_Sweden_1.0_0904.indd 15

3. När batteriet är fulladdat stannar
staplarna på batteriindikatorn.
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Komma igång
Komma igång

Obs!

• Använd inte våld när du sätter i
kontakten eftersom detta kan skada
mobilen eller batteriladdaren.
• För in batteriladdaren vertikalt i
vägguttaget.
• Om du använder en batteriladdare
utomlands måste du använda en
tillhörande kontaktadapter för rätt
konfiguration.
• Ta inte bort batteriet eller SIMkortet vid laddning.

Ta bort adaptern
Koppla ur laddaren från telefonen
genom att dra i kontakten och inte i
sladden.

Varning!
• Dra ur strömsladden och laddaren
vid åskväder för att undvika
elektriska stötar eller brand.
• Se till att batteriet inte kommer i
kontakt med vassa föremål, t.ex.
naglar eller ett djurs tänder. Det kan
medföra brandrisk.

Så här använder du ett
microSDminneskort

<MicroSD-minneskort>

16
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Komma igång

<Så här sätter du i ett
microSDminneskort>
1. Stäng av mobilen. Om du tar ut eller
sätter i ett microSD-minneskort när
mobilen är påslagen kan filer som
finns lagrade på kortet skadas.
2. Lyft på plastskyddet över
microSDminneskortet.
4. När det är isatt, tryck på minneskortet
tills du hör ett klick, först då sitter
microSDkortet ordentligt på plats.
5. Sätt tillbaka plastskyddet.

Obs!
3. Sätt in minneskortet i kortplatsen.
Guldkontakterna ska vara på
baksidan av minneskortet. Tryck inte
för hårt på minneskortet. Om kortet
inte går lätt in i kortplatsen så kanske
du försöker sätta in det åt fel håll eller
så kanske det finns ett främmande
föremål i kortplatsen.

F300_Sweden_1.0_0904.indd 17

v Undvik att använda minneskortet

när batterinivån är låg.

v När du skriver till kortet ska du

vänta tills uppgiften är slutförd
innan du tar ur kortet.

v Kortet passar bara på ett sätt i

mobilen.

17
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Komma igång
Komma igång

Obs!
v Undvik att böja eller tvinga in

kortet i kortplatsen.

v Använd inga andra minneskort än

microSD-kort.

vOm microSD-kortet har

formaterats till FAT32 så formaterar
du microSD-kortet till FAT16 igen.

vKontrollera skärmens ikonfält

när du satt i microSD-kortet i din
mobil.

v Om minnesfelsikonen

visas,
är minneskortet inte formaterat
eller så kan det inte användas i
telefonen.

v I så fall måste du försöka

formatera minneskortet.

v Kontakta ditt servicecenter om

minnesfelsikonen fortfarande
visas i ikonfältet.

Se handboken för minneskortet för mer
information om microSD.

18
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Användning

Ringa ett samtal
1. Ange telefonnummer inklusive
riktnummer.
v Ta bort en siffra genom att trycka

på c.
För att ta bort alla siffror håll ned
c-knappen.

2. Tryck på s för att ringa ett samtal.
3. Tryck på s knappen när du vill
ringa.

Ringa ett nummer ur
samtalslistan
1. I viloläge kan du trycka på s för att
se de senast inkomna, utgående och
missade samtalen.
2. Välj önskat nummer med hjälp av
D/U-knapparna.

3. Tryck s för att ringa upp numret.
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Ringa utlandssamtal
1. Tryck på och håll ned 0 för prefixet
för utlandssamtal. Symbolen ”+”
föregår internationella landskoder.
2. Ange landsnummer, riktnummer och
abonnentens nummer.

Användning

Ringa och ta emot
samtal

3. Tryck s .

Avsluta ett samtal
När du har pratat färdigt trycker du på
e knappen.

Ringa samtal från Kontakter
Du kan spara namn och nummer
som du ringer ofta i SIM-kortet, samt
i telefonens minne som kallas för
kontaktlista. Du kan enkelt slå ett
nummer genom att bara leta upp
namnet i adressboken.

Ta emot samtal
När du får ett samtal ringer telefonen
och den blinkande telefonikonen visas
på skärmen. Om det nummer som
samtalet kommer ifrån kan identifieras
visas telefonnumret (eller ett namn om
numret sparats i Kontakter).
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Användning
Signalstyrka
Användning

Du kan se vilken styrka din signal har på
signalindikatorn (
) på telefonens
LCD-skärm.
Signalstyrkan kan variera, särskilt
inne i byggnader. Mottagningen kan
förbättras om du ställer dig nära ett
fönster.

Skriva te
Du kan skriva både siffror och bokstäver
med knappsatsen.

T9-läget (T9 Abc)
Med T9 kan du skriva hela ord med
bara en knapptryckning. Varje
knapp har flera bokstäver. Det du
skriver jämförs med en ordlista som
automatiskt “gissar” vilket ord du vill
skriva. Det går betydligt snabbare
att skriva text i detta läge. Det här
kan även kallas textinmatning med
igenkänning.

ABC
I ABC-läge skriver du en bokstav i
taget genom att trycka en, två, tre
eller fyra gånger på en knapp tills
rätt bokstav visas på displayen.

123 (sifferläge)
Du skriver in siffror med en
knapptryckning per siffra. För att
växla till 123-läge i ett textfält, tryck
på # tills 123-läget visas.

20

F300_Sweden_1.0_0904.indd 20

2008.9.5 2:29:5 PM

1. När du befinner dig i ett textfält visas
vilket textläge som är aktivt längst
ned till höger på displayen.
2. Tryck på #. om du vill byta läge. De
tillgängliga lägena ändras.

123 - skriva siffror i textläge
I 123-läget kan du skriva siffror i ett
SMS (t.ex. ett telefonnummer). Tryck på
de knappar som anger siffrorna som
ska skrivas och ändra sedan manuellt
tillbaka till önskat textläge.

Använda T9

Använda symbolläget

I T9-läget, som innebär textinmatning
med igenkänning, kan du enkelt
skriva ord med ett minimalt antal
knapptryckningar.
När du trycker på en knapp visas de
tecken som telefonen tror att du vill
skriva, med utgångspunkt i en ordlista
som är inbyggd i telefonen. Allt
eftersom fler tecken skrivs ändras ordet
till den mest troliga möjligheten från
ordboken.

Med symbolläget kan du skriva ett
antal symboler och specialtecken.
Välj Val o Lägg till o Symbol.
för att skriva en symbol. Välj önskad
symbol med hjälp av navigerings- och
sifferknapparna och tryck på knappen
OK.

Användning

Välja textläge

Använda ABC-läget
Använd knapparna 2 till 9 när du
skriver text.
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Menyträd
Menyträd

1. Spel & Program

3. Planerare

5.Meddelanden

1.1 Spel

3.1 Kalender

5.1 Nytt meddelande

1.2 Program

3.2 Anteckning

5.2 Inkorg

1.3 Nätprofiler

3.3 3 Att-göra

5.3 E-post
5.4 Utkast
5.5 Utkorgen
5.6 Skickade

2. Samtalslistor

4. Multimedia

2.1 Alla samtal

4.1 MP3-spelare

2.2 Samtal

4.2 Kamera

2.3 Uppringda nummer

4.3 Videokamera

2.4 Mottagna samtal

4.4 FM-radio

2.5 Samtalslängd

4.5 Röstmemo

5.7 Lyssna på
röstmeddelanden
5.8 Informationstjänst
5.9 Mallar
5.0 Inställningar

6. Mina saker

2.6 Visa samtalskostnad

6.1 Bilder

2.7 GPRS-information

6.2 Ljud
6.3 Videoklipp
6.4 Övriga
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9. Verktyg

0. Anslutningar

7.1 Allmänt

9.1 Alarm

0.1 Bluetooth

7.2 Tyst

9.2 Miniräknare

0.2 Nät

7.3 Endast vibration

9.3 Tidtagarur

0.3 Modem

7.4 Utomhus

9.4 Enhetskonvertering

7.5 Hörlurar

9.5 Världsklocka

Menyträd

7. Profiler

9.6 SIM services

8. Telefonbok

*. WAP

#. Inställningar

8.1 Sök

*.1 Hem

#.1 Datum och tid

8.2 Lägg till ny

*.2 Yahoo!

#.2 Språk

8.3 Snabbuppringning

*.3 Bokmärken

#.3 Skärm

8.4 Samtalsgrupper

*.4 Ange adress

#.4 Genväg

8.5 Kopiera alla

*.5 Historik

#.5 Samtal

8.6 Ta bort alla

*.6 Sparade sidor

#.6 Säkerhetsinställningar

8.7 Inställningar

*.7 Inställningar
*.8 Information

#.8 Energisparläge

8.8 Information
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#.7 Flygläge
#.9 Nollställ
#.0 Minnesstatus
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Spel & Program
Spel & Program

Spel

Meny 1.1

Det finns ett stort urval spel på
telefonen.

Program

Meny 1.2

När du valt menyn Program visas en
inläsningsskärm för Java.
På den här menyn kan du enkelt
välja och komma åt andra program.
Kontakta din tjänsteleverantör för mer
information.

Nätprofiler

Meny 1.3

I menyn nätprofiler kan du se den
nätinformation som används för att
ansluta till Internet. Du kan aktivera
eller lägga till nya profiler.

24
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Samtalslistor

Alla samtal

Mottagna samtal

Samtalslängd
Meny 2.1

Meny 2.4

Med den här funktionen kan du visa
en lista över missade samtal, ringa ett
samtal, skicka ett meddelande och
spara numret i Kontakter.
Meny 2.5

Med det här alternativet kan du visa alla
samtalsposter.

Här kan du se samtalslängden för
mottagna och uppringda samtal.
Du kan även återställa samtalstiderna.

Samtal

Visa samtalskostnad Meny 2.6

Meny 2.2

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

Uppringda nummer

Meny 2.3

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

Här kan du se missade, mottagna
och uppringda samtal om
nummerpresentation stöds i
mobilnätet. Numret och namnet (om
det är tillgängligt) visas tillsammans
med datumet och tiden då samtalet
ringdes. Du kan även visa samtalstider.

Du kan se kostnaden för ditt senaste
samtal och alla samtal.

GPRS-information

Meny 2.7

Med den här funktionen kan du
kontrollera hur mycket data som
överförs via nätet med GPRS. Du
kan även se hur lång tid du varit
uppkopplad.
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Planerare
Planerare

Kalender

Meny 3.1

Du kan visa kalenderns innehåll månad
för månad. Markören står på aktuellt
datum och det inskrivna datumet är
markerat.

Anteckning

Meny 3.2

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

Att-göra

Meny 3.3

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

26
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Multimedia
Meny 4.1

KF300 har en inbyggd MP3-spelare.
Du kan lyssna på MP3- musikfiler på
ett minne i telefonen med hjälp av
ett kompatibelt headset eller via den
interna högtalaren.

Alla låtar (Meny 4.1.1)
Du kan se alla musikfiler.

Min spellista (Meny 4.1.2)
Du kan arrangera musikfiler efter din
smak.

Inställningar (Meny 4.1.3)
vB
 landa: Om du väljer På kan du

lyssna slumpmässigt på musiken.

vU
 pprepa: Om du vill finns

möjligheten att upprepa en eller
alla låtar.

vE
 qualizer: Här kan du välja att

filtrera musiken på olika sätt vid
uppspelning.

vS
 pelarskal: Du kan välja mellan två

olika skal för mp3- spelaren.
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Obs!
Musik är upphovsrättsskyddad
enligt internationella avtal och
nationella upphosvrättslagar. Du
måste kanske erhålla tillstånd eller
en licens för att reproducera eller
kopiera musik. I vissa länder är det
förbjudet i lag att som privatperson
kopiera upphovsrättsskyddat
material. Kontrollera vilka lagar som
gäller i respektive land gällande
sådant material.

Kamera

Multimedia

MP3-spelare

Meny 4.2

Genom att använda den inbyggda
kameran i telefonen kan du ta bilder
eller spela in videoklipp. Du kan även
skicka bilder till andra och använda
bilder som bakgrunder.

• Så tar du en bild
- Ta snygga bilder genom att trycka ned
kameraknappen C medan du håller i
kameran utan att röra handen.
- Justera avståndet till föremålet du vill
ta en bild på (längre än 50cm).
- Var försiktig med kameran, den är
stötkänslig. Använd en mjuk trasa när
du rengör kameralinsen.
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Multimedia
Multimedia

- Ta inte isär eller modifiera kameran det
kan orsaka eldsvåda eller funktionsfel.
Innan du tar ett foto kan du välja bland
följande alternativ genom att trycka på
vänster funktionsknapp [Val].
vU
 pplösning: Gör att du kan ställa in

bildstorleken, (320*240/640*480/128
0*1024/1600*1200)

vK
 valitet: Här kan du välja

bildkvalitet: Normalt, Fin eller
Superfin.

vS
 jälvutlösare: Du kan välja

fördröjningstid (Av, 3 sekunder, 5
sekunder och 10 sekunder). Mobilen
tar sedan en bild efter den angivna
tiden.

vV
 isa alternativ: Välj mellan att

förhandsgranska i helbildsläge eller i
helskärmsläge.

vV
 itbalans: Du kan ändra

inställningarna efter omgivningen.
(Auto/Dagsljus/Glödlampsljus/
Molnigt/Lysrörsljus/ Nattläge)

vS
 lutarsignal: Du kan ange ljud när

du tar en bild.

vÅ
 terstä Inställningar: Låter dig

återställa inställningarna.

Obs!
v Du kan justera ljusstyrkan med

L , R.

v Obs! Zoomfunktionen fungerar

olika beroende på vilken
upplösning kameran ställts in
på. Om kamerans upplösning
är inställd på den högsta
inställningen kan du t.ex. inte
zooma.

vS
 para i: Du kan ange plats när du har

tagit en bild. (Extern/Mobil)

vT
 a bildserie: Med den här

funktionen kan du ta multibilder.
(1 bild/3 bilder/6 bilder)

vE
 ffekter: Det finns fyra möjliga

inställningar. Av/Sepia/Svartvit/
Negativ)

Videokamera

Meny 4.3

Med det här programmet kan du spela
in en videosekvens. I den här menyn
kan du spela upp och titta på sparade
videofiler.
vV
 ideoläge: Om du vill kunna skicka

videon med ett MMS väljer du MMS
annars Allmänt.

28
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vU
 pplösning: Gör att du kan ställa in
vK
 valitet: Här kan du välja

bildkvalitet: Normalt, Fin eller
Superfin.

vS
 para i: Du kan ange plats när du har

Röstmemo

Meny 4.5

Du kan spela in en röstanteckning.

Multimedia

bildstorleken. (176x144/320x240)

tagit en bild. (Mobil/Extern)

vE
 ffekter: Det finns fyra möjliga

inställningar. (Av/Sepia/Svartvit/
Negativ)

vV
 itbalans: Du kan ändra

inställningarna efter omgivningen.
(Auto/Dagsljus/Glödlampsljus/
Molnigt/Lysrörsljus)

vÅ
 terställ inställningar: Återställ

inställningarna.

FM-radio

Meny 4.4

1. Tryck på en kanals motsvarande
nummerknapp för att spara den
valda radiostationen.
2. När du har ställt in radiokanaler kan
du lyssna på andra kanaler genom att
trycka på motsvarande sifferknapp
(kort tryckning).
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Meddelanden
Meddelanden

Nytt meddelande

Meny 5.1

I den här menyn finns funktioner som
rör SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service), E-post,
röstmeddelanden och nätoperatörens
informationsmeddelanden.

Meddelande (Meny 5.1.1)

vS
 para i utkast: Spara ditt

meddelande i mappen Utkast.

vF
 örhandsgranska: Du kan

förhandsgranska ditt MMS.

vV
 isa bilagor: (Dynamisk Meny) Här

kan du se listan över bifogade filer.

vS
 idans visningstid: Du kan ställa in

varaktighet för visning av sidan.

Du kan skriva och redigera
meddelanden med en kombination av
text, bild, video och ljud.

vR
 adera: Du kan radera bilder, ämnen

1. Öppna menyn Nytt meddelande
genom att trycka på vänster
funktionsknapp [OK].

vO
 rdbok(T9): Aktivera/Avaktivera

2. Om du vill skriva ett nytt meddelande
väljer du Meddelande.

v I nmatningsspråk: Välj språket för

3. För enklare textinmatning använder
du T9.

vN
 ytt T9-ord: Välj det nya T9-ordet för

4. Tryck på [Alternativ] om du vill bifoga
något.

vR
 ensa text: Du kan rensa bort texten

Alternativ

vA
 vsluta: Tryck på Avsluta för att

vS
 kicka till: Skickar textmeddelande.
v Lägg till: Du kan lägga till Bild/Ljud/

Video/Symbol/Textmall Smiley/
Namn och nummer/Ny sida/Ange
ärende/MORE.

och bifogade mediefiler(Bilder,
Videoklipp, Ljud , och bifogade filer)
T9-inmatningsläget genom att välja
PÅ/AV.
T9-inmatningsläget.

inmatning av nya ord i ordlistan.
när du skriver SMS.

gå tillbaka till meddelandemenyn.
Meddelandet sparas inte.Det
meddelande du har skrivit sparas
inte.

30
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Om du väljer en bild (200 k) när du
skriver ett multimediameddelande
blir inläsningstiden minst 3
sekunder. Dessutom kan du
inte använda några knappar
under inläsningstiden. Efter
3 sekunder kan du skriva
multimediameddelandet.

vO
 rdbok(T9): Aktivera/Avaktivera

T9-inmatningsläget genom att välja
PÅ/AV.

v I nmatningsspråk: Välj det nya

T9-ordet för inmatning av nya ord i
ordlistan.

vN
 ytt T9-ord: Välj det nya T9-ordet för

Meddelanden

Obs!

inmatning av nya ord i ordlistan.

vR
 ensa text: Du kan ta bort alla

skrivna meddelanden.

E-post (Meny 5.1.2)
Innan du skickar eller tar emot e-post
måste du skapa ett epostkonto.
vS
 kicka till: Du kan redigera

mottagare.

vL
 ägg till: Du kan lägga till en

symbol/Textmall/Namn och nummer.

vB
 ilagor: Med den här menyn kan du

bifoga en fil.

vS
 para i utkast?: Spara ditt

meddelande i mappen Utkast.

vR
 edigera ämne: Du kan redigera

vA
 vsluta: Tryck på Avsluta för att

gå tillbaka till meddelandemenyn.
Meddelandet sparas inte. Det
meddelande du har skrivit sparas
inte.

Obs!
v Skriv in e-postadressen till

den du vill skicka en kopia av
meddelandet till i Kopia.

v Skriv in e-postadressen till den

du vill skicka en dold kopia av
meddelandet till i Bcc-fältet (Dold
kopia).

ämnet.

vF
 örhandsgranska: Du kan

förhandsgranska epostmeddelanden
du har skrivit.
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Meddelanden
Meddelanden

E-post

Obs!
v I fälten To (till), CC (kopia) och

BCC (dold kopia) kan du endast
ange korrekta e-postadresser.
När du skrivit in en e-postadress
visas ytterligare ett fält där du
kan skriva in en adress till. Du kan
ange upp till 20 mottagare i till To
och Cc-fälten och 10 mottagare i
BCC-fältet.

Inkorg

Meny 5.2

När du får ett meddelande varskos
du med en signal. Alla meddelanden
sparas i Inkorgen.

❈ SIM-meddelande
SIM-meddelanden är meddelanden
som sparas på SIMkortet.

När du varskos om ett inkommande
MMS måste du vänta tills det är
nedladdat innan du kan öppna det.

Meny 5.3

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

Utkast

Meny 5.4

Här kan du t.ex. lagra meddelanden
som inte är färdigskrivna eller som du
använder ofta.

Utkorgen

Meny 5.5

I den här menyn kan du visa
meddelanden som ska skickas eller
som inte kunde skickas. När du har
skickat meddelandet flyttas det till
menyn Skickade.

Skickade

Meny 5.6

Här kan du se de meddelanden som
redan har skickats. Du kan kolla när
meddelandet skickades och dess
innehåll.
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När du har valt den här menyn trycker
du på den vänstra funktionsknappen
l [OK] för att lyssna på
röstmeddelanden. Du kan även hålla
1 intryckt i viloläget när du vill
lyssna på

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

Informationstjänst
Meny 5.8
(Beroende på nät och abonnemang)

Läs (Meny 5.8.1)
1. När du får ett
informationstjänstmeddelande och
väljer Läs för att läsa det kommer det
att visas på skärmen.
2. Meddelandet visas tills ett annat
meddelande nås.

Meddelanden

Lyssna på
röstmeddelanden Meny 5.7

Ämnen (Meny 5.8.2)
(Beroende på nät och abonnemang)
Visa numren till de informationstjänster
som du har lagt till. Om du trycker på
varje knapp kan du redigera och ta bort
informationstjänstkategorier som du
har lagt till.

Välj nummer till informationstjänster
i listan över aktiva nummer. Om
du aktiverar ett nummer till en
informationstjänst får du de
meddelanden som skickas från det
numret.

Informationsmeddelanden är
textmeddelanden som kommer från
GSM-nätet. Informationsmeddelanden
ger allmän information om t.ex.
väderrapporter, trafiknyheter, taxi,
apotek och aktiekurser.
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Meddelanden
Meddelanden

Mallar

Meny 5.9

Inställningar

Meny 5.0

Textmall (Meny 5.9.1)

SMS (Meny 5.0.1)

Du har sex textmallar enligt nedan;

vM
 eddelandetyp: Text, Röst, Fax,

• Vanligen ring upp mig.
• Jag är sen. Jag kommer
klockan
• Var är du nu?
• Jag är på väg.
• Urgent! Please, contact
• Jag älskar dig

MMS-mallar (Meny 5.9.2)
You can save a new multimedia
template and edit the saved
multimedia templates.

Personsökare, X.400, E- post,
ERMES
Normalt används meddelandetypen
Text. Du kan ändra texten till andra
format. Kontakta din operatör för mer
information om denna funktion.
vG
 iltighetsperiod: Med den
här nättjänsten kan du ange hur
länge ett meddelande sk a sparas i
meddelandetjänsten.
vL
 everansrapport: Genom att
aktivera den här funktionen kan du
se om ditt meddelande har kommit
fram till mottagaren.
vM
 ottagaren betalar: När ett
meddelande skickas kan mottagaren
svara och kostnaden läggs på din
telefonräkning.
vm
 eddelandecenter nummer:
Här ställer man in numret till SMScentralen.

34

F300_Sweden_1.0_0904.indd 34

2008.9.5 2:29:7 PM

vT
 eckenkodning:

Fullt stöd/

- Fullt stöd: Meddelanden
med enkelbytetecken kodas
normalt med Standardalfabet
(GSM7). Meddelanden med
dubbelbytetecken (double-byte
character) kodas automatiskt i
unicode (UCS2).
- Begränsat stöd: Meddelanden
med dubbelbytetecken kodas
som enkelbyte. Observera att
dubbelbytetecken med accenter
eventuellt konverteras till
enkelbytetecken utan accent.

MMS (Meny 5.0.2)
vS
 idvisningstid: Visa hur länge

varje sida visas när du skriver
meddelandet.

vL
 everanstid: Bestäm när

meddelandet ska levereras till
mottagaren. MMScentralen levererar
meddelandet när leveranstiden
passerats.

vP
 rioritet: Du kan ställa in prioritet för

det meddelande som du har valt.
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vG
 iltighetsperiod: Med den här

nättjänsten kan du ange hur länge du
vill att dina meddelanden ska sparas i
meddelandecentralen.

vL
 everansrapport: Välj om du vill

begära en leveransbekräftelse av en
mottagare, och om du tillåter att en
leveransbekräftelse skickas till en
avsändare.

Meddelanden

Begränsat stöd

vL
 äsa rapport: Välj om du vill begära

ett läskvitto av en mottagare och om
du tillåter att läskvitto skickas till en
avsändare.

vA
 utomatisk hämtning: Om du

väljer På kan du ta emot MMS
automatiskt. Om du väljer Av får du
endast en avisering i inkorgen och
du får sedan läsa aviseringen. Om
du väljer Endast Hemmanät kan
du ta emot MMS beroende på ditt
hemmanät.

vN
 ätprofiler: När du ställer in MMS

server, så kan du ange URL för den.

vT
 illåtna meddelandetyper

-P
 ersonligt: Personligt
meddelande.
- Annonser: Kommersiellt
meddelande.
- Information: Viktig information.
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Meddelanden
E-post (Meny 5.0.3)
Meddelanden

Konfigurera inställningarna för att ta
emot och skicka e-post.

E-postkonto (Meny 5.0.3.1)
Med den här menyn kan du skapa,
redigera eller radera e-postkonton.
-K
 ontonamn: Ange kontonamnet.
- E-postadress: Ange den epostadress som du har fått av din
tjänsteleverantör.
- Mitt namn: Du kan skapa ett eget
smeknamn.

- Inkomm. e-postserver: Ange POP3adressen och portnumret för den
dator som tar emot din e-post.
-A
 nvändarnamn: Ange ditt ID för
e-post. Lösenord: Ange ditt lösenord
för e-post.
- Lösenord: Ange ditt lösenord för
e-post.
- Utgående postserver: Ange
SMTPadress och portnummer för den
dator som skickar din e-post.
- Autentisering av utgående post:
Ange om du vill ha autentisering av
utgående post.

- ID/Lösenord för utgående server:
Ange ID och lösenord för utgående
e-post.
Avancerade inställningar
- E -postadress för svar: E-postadress
som du kan ta emot svar på.
- Portnummer för inkommande:
Redigera POP3/IMAP-portnumret.
- Utgående portnummer: Ange
portnumret för den dator som dina
e-postmeddelanden skickas från.
- Typ av protokoll: Välj din
protokolltyp. (POP3/IMAP4)
-A
 POP-säker inlogg.: Välj om du vill
aktivera den säkra APOP-inloggningen
eller inte. När inkorgen är av IMAP4typ är funktionen Säker APOPinloggning alltid inställd på AV.
- Maximal mottagningsstorlek: Visa
hur stora meddelanden du som mest
kan ta emot.
- Spara på server: Välj På om du vill
spara e-post på servern.
-Infoga signatur: Välj På om du vill
bifoga din signatur till
e-postmeddelanden.

36
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Åtkomstpunkt (Meny 5.0.3.2)
Ange åtkomstpunktens namn.

Hämtningsintervall (Meny 5.0.3.3)
Konfigurera Auto. hämtning för att
hämta e-post automatiskt från
e-postservern för inkommande e-post.

Signatur (Meny 5.0.3.4)

Tjänstmeddelande (Meny 5.0.5)
Här kan du ställa in om du vill ta emot
ett meddelande eller ej.

Informationstjänst (Meny 5.0.6)
vT
 a emot

-P
 å: Om du väljer den här
menyn tar telefonen emot
informationsmeddelanden.
- Av: Om du väljer den här menyn
tar telefonen inte längre emot
informationsmeddelanden.
vS
 ignaler

Du kan skapa din egen signatur.

-P
 å: Telefonen piper när du har fått
informationstjänstmed delande.

Röstbrevlådenummer (Meny 5.0.4)

- Av: Telefonen piper inte trots att du
har fått informationsmeddelanden.

Du kan ta emot röstmeddelanden om
denna funktion stöds av operatören.
När ett nytt röstmeddelande tas emot
visas symbolen på displayen. Kontakta
operatören för att få information om
hur tjänsten fungerar så att du kan
ställa in din mobil på rätt sätt.

F300_Sweden_1.0_0904.indd 37

Meddelanden

- Återuppta hämtning: Välj Endast
rubriker eller Alla. När kontot har
ställts in visas det i listan över konton i
e-postmappen.
-A
 utohämtning: Välj att hämta dina
e-postmeddelanden automatiskt.

vS
 pråk

Du kan välja språk genom att
trycka på OKknappen. Sedan visas
informationstjänstmeddelandet på
det språk du har valt.
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Mina saker
Mina saker

Bilder

Meny 6.1

Bilder tagna med kameran lagras i
mappen Bilder och du kan skapa nya
mappar för att hantera dem.

Ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga
länkar för att hämta ljud/musik från
Internet. Här finns även mappar med
Standardljud och Röstanteckningar.

Videoklipp

Meny 6.3

Visa listan över 3GP, 3G2-filer som
finns vid Mina medier \ Videoklipp i
multimedieminnet. Stöder endast .3gpfiler som har kodats med MPEG4- och
h.263-video-codec och AMR ljud-codec.

Övriga

Meny 6.4

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

38
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Profiler

Det finns fem förinställda profiler:
Allmänt, Tyst, Endast vibration,
Utomhus och Hörlurar.

vR
 ingsignaler: Välj önskad ringsignal

från listan.

vR
 ingsignalsvolym: Justerar

volymen för ringsignalen.

vS
 ignaltyp för meddelanden: Välj

signaltyp för meddelanden.

Du kan anpassa profilerna Allmänt,
Utomhus och Headset. Tryck på den
vänstra funktionsknappen [Meny] och
välj Profiler med hjälp av styrknapparna
upp/ned.

vM
 eddelandesignaler: Välj vilken

Aktivera (Meny 7.X.1)

vK
 nappsatstoner: Välj önskat ljud

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den profil du vill aktivera och
tryck på vänster valknapp [OK] eller
OK-knappen.
3. Välj sedan Aktivera.

Anpassa (Meny 7.X.2)
Bläddra till önskad profil i Profillistan.
Tryck på den vänstra funktionsknappen
eller OK och välj sedan Anpassa.
Följande alternativ visas:
vS
 ignaltyp för samtal: Välj signaltyp

för inkommande samtal.
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Profiler

I den här menyn kan du justera
och anpassa ringsignalerna efter
omgivningen.

signal som ska varsla om att du fått
ett nytt meddelande.

vM
 eddelandevolym: Ställ in

meddelandesignalens volym.
från listan.

vK
 nappsatsvolym: Justerar volymen

för knapptoner.

vL
 ucksignal: Anpassa slideton efter

den miljö du befinner dig i.

vL
 judeffektvolym: Justerar volymen

för ljudeffekter.

vV
 olym för På/Av: Justerar volymen

för när telefonen slås på/stängs av.

Obs!
Alla profiler kan inte göras
personliga.
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Telefonbok
Telefonbok

Sök

Meny 8.1

Här kan du söka i
kontaktinformationen. Som standard
söker du på namn. Aktuell sökmetod
och resultat visas i Sökfönstret. Du kan
ringa ett telefonsamtal eller skicka
ett meddelande till det markerade
telefonnumret. Du kan söka efter
telefonnummer eller gruppinformation
i Kontakter.

Lägg till ny

Meny 8.2

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

Snabbuppringning
Meny 8.3

Med den här menyn kan du ställa in
kortnummer
Du kan koppla valfri knapp mellan 2
och 9 till namn i namnlistan. Därefter
kan du ringa upp direkt genom att hålla
knappen intryckt.

Samtalsgrupper

Meny 8.4

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

Kopiera alla

Meny 8.5

Du kan kopiera/flytta poster från
SIM-kortets minne till telefonens minne
eller tvärtom.

Ta bort alla

Meny 8.6

Du kan ta bort alla poster i SIM-kortet

40
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Meny 8.7

Information

Meny 8.8

Visa alternativ (Meny 8.7.1)

Tjänstenummer (Meny 8.8.1)

Bläddra till Visa alternativ och
tryck sedan på den vänstra
funktionsknappen [Välj].

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

vE
 ndast namn: Telefonbokslistan

visar endast namn.

vN
 amn och nummer:

Telefonbokslistan visar namn och
nummer.

vM
 ed foton: Telefonbokslistan visar

Eget nummer (Meny 8.8.2)

Säkerhetskopiera kontakter

(SIM-kort beroende)
Du kan spara och kontrollera ditt eget
nummer på SIMkortet.

information och bild.

(Meny 8.7.2)

(External Memory dependent)
Spara all information som finns i
mobilens telefonbok på ett externt
minne som ett vcard.

Telefonbok

Inställningar

Mitt visitkort (Meny 8.8.3)
Med det här alternativet kan du
skapa ett eget visitkort med namn,
mobiltelefonnummer och så vidare.

Återställ kontakter (Meny 8.7.3)
(External Memory dependent)
Återställ all telefonboksinformation
som finns i ett externt minne till
mobilminnet i form av ett vcard.
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Verktyg
Verktyg

Alarm

Meny 9.1

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

Miniräknare

Meny 9.2

Det finns en räknare som kan addera,
subtrahera, multiplicera, dividera
och som dessutom klarar enklare
matematiska funktioner.

Tidtagarur

Meny 9.3

Världsklocka

Meny 9.5

Världstidsfunktionen ger information
om vad klockan är i större städer i
världen.

SIM services

Meny 9.6

(om SIM-kortet stöder
funktionen)
Den här menyn kan variera beroende
på SIM- och nätverkstjänsterna.

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

Enhetskonvertering
Meny 9.4

Med den här funktionen kan du
omvandla olika måttenheter till andra
enheter. Följande måttenheter kan
omvandlas: Valuta, Fält, Längd, Vikt,
Temperatur, Volym, Hastighet.
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WAP

Om du vill veta mer om WAP-tjänster
och -priser kontaktar du nätoperatören
eller den tjänsteleverantör vars tjänster
du vill använda. Tjänsteleverantören
kan även informera dig om hur du
använder de olika tjänsterna.
När du är ansluten visas hemsidan.
Hemsidans innehåll varierar mellan
olika tjänsteleverantörer. Du kan
besöka vilken webbplats du vill genom
att skriva URL-adressen. Du kan avsluta
webbläsaren när du vill genom att
trycka på knappen(e) Mobilen
återgår då till viloläget.

Obs!
Webbläsarens menyer kan variera
beroende på vilken version du har.
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Hem

Meny *.1

Välj en start/hemsida. Hemsidan kan
vara den sida som är definierad i den
aktiva profilen. Den definieras av
operatören om du inte själv gör det i
profilen.

Yahoo!

WAP

Du har tillgång till olika WAPtjänster (Wireless Application
Protocol), som banktjänster, nyheter,
väderleksrapporter och information om
flygtider. De här tjänsterna har tagits
fram särskilt för mobiltelefoner och
sköts av WAPtjänsteleverantörer.

Meny *.2

Du har tillgång till Yahoo Mobile
Internet Service.

Bokmärken

Meny *.3

Här kan du lagra dina favoriters URLadresser så att du lätt kan hitta dem
senare.

Ange adress

Meny *.4

Du kan ansluta direkt till önskad
webbplats. När du angett en URLadress, tryck på vänster funktionsknapp
[Alternativ] och välj Anslut.

Historik

Meny *.5

I den här menyn visas de senast
besökta sidorna.
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WAP
WAP

Sparade sidor

Meny *.6

Telefonen kan spara sidan som visas
som en offlinesida.

Inställningar

Meny *.7

Du kan ange profil, cache, cookie och
säkerhet som rör Internettjänster.

Nätprofiler (Meny *.7.1)
En profil visar vilken nätinformation
som används för att ansluta till Internet.

Renderingsläge (Meny *.7.2)
Du kan justera storleken på URL-sidan
när den är större än telefonskärmen.

Cache (Meny *.7.3)
Den information eller de tjänster du
har åtkomst till sparas i telefonens
cacheminne.

Cookies (Meny *.7.4)
Den information eller de tjänster du
har åtkomst till sparas i telefonens
cacheminne.

Säkerhetscertifikat (Meny *.7.5)
Du kan se listan över personliga
certifikat som har lagrats i telefonen.

Visa bild (Meny *.7.6)
Du kan välj a om du vill visa en bild eller
inte under WAPläsning.

Javascript (Meny *.7.7)
Välj om JavaScript ska vara På eller Av.

Information

Meny *.8

Du kan visa informationen för WAPläsarversionen.

Obs!
Ett cache är ett buffertminne som
används till att spara data tillfälligt.
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Anslutningar
Meny 0.1

Med Bluetooth kan kompatibla mobila
enheter, kringutrustning och datorer
som befinner sig i närheten av varandra
kommunicera direkt utan kablar.

Obs!
v Om du använder LG PC-synk via

Bluetooth kan du bara utbyta
data inom telefonboken.

v När du tar emot data från en

annan Bluetoothenhet begär
telefonen en bekräftelse. När
överföringen är bekräftad
kopieras filen till din telefon.

v Beroende på filtyp lagras filen i

någon av följande mappar

-V
 ideo (3gp, mp4): mappen
Videor
- Bild (bmp, gif, jpg, png):
mappen Bilder
- Ljud (amr, wav, aac): mappen
Ljud

vA
 ktivera Bluetooth

Du kan aktivera eller avbryta
Bluetooth-funktionen.

v I hopkopplade enheter

Du kan visa alla enheter som KF300
redan är ihopparad med. Om du
öppnar ihopparade enheter visas
alternativen

Anslutningar

Bluetooth

vB
 luetooth inställningar

-M
 in mobils synlighet: Anger
om telefonen syns för andra
Bluetoothenheter.

- Mitt namn: Du kan ange
namn på Bluetooth-enheten.
Standardnamnet är LG KF300.
- Min adress: Du kan visa adressen
för din Bluetooth-enhet.

Nät

Meny 0.2

Du kan välja att registrera ett nät
automatiskt eller manuellt. Vanligtvis är
val av nät inställt på Automatiskt.

- MP3 (mp3): Mappen Ljud/MP3
-Ö
 vriga filer (txt, html):
Mappen Övrig

F300_Sweden_1.0_0904.indd 45

45

2008.9.5 2:29:9 PM

Anslutningar
Anslutningar

Val av nät (Meny 0.2.1)

GPRS användning (Meny 0.2.2)

Vanligtvis är val av nät inställt på
Automatiskt.

Du kan ställa in GPRS-tjänster beroende
på olika situationer.

vA
 utomatisk: Väljer du Automatiskt

v Aktivera

söker och väljer mobilen automatiskt
ett nät. När du har valt Automatiskt,
kommer mobilen att vara inställd på
“Automatiskt” även om strömmen
slås av och på.

vM
 anuellt: Mobilen letar upp

tillgängliga nät och visar dem i
listan. Därefter väljer du det nät du
vill använda om detta nät har ett
roamingavtal med din operatör. Du
kan välja ett annat nät om mobilen
inte får kontakt med det valda nätet.

vÖ
 nskad: Du kan ta fram en lista med

nät som du helst vill använda och
som du vill försöka registrera mobilen
på i första hand innan du försöker
med något annat nät. Listan skapas
från mobilens fördefinierade lista
med kända nät.

Om du väljer den här menyn
registreras telefonen automatiskt till
ett GPRS-nätverk när du slår på den.
Genom att starta ett WAP-program
eller ett fjärranslutet datorprogram
kan du skapa en anslutning mellan
telefonen och nätverket och överföra
data. När du stänger programmet
avslutas GPRS- anslutningen, men
registreringen till GPRS-nätverket
kvarstår.
v Vid behov

Om du väljer den här menyn
upprättas GPRS-anslutningen
när du ansluter till en WAP- eller
programtjänst, och avslutas
när du avslutar WAP- eller
programanslutningen.
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Åtkomstpunkt (Meny 0.2.3)

Modem

Anslutningar

I den här menyn visas en lista över
anslutningspunkter. Du kan skapa
nya profiler, radera eller ändra dem
med hjälp av Val-menyn. Däremot
kan du inte radera eller ändra
standardinställningar anpassade till
nationella variationer.
Meny 0.3

Du kan välja mellan läget för Datatjänst
och Masslagring.
vM
 asslagring

Du kan ansluta telefonen till datorn,
som en USBlagringsenhet, med hjälp
av kabeln på tre olika sätt.
1. Anslut telefonen till datorn när
viloskärmen visas.
2. Anslut telefonen när den utför en
åtgärd eller menyfunktion, och växla
sedan till viloskärmen.
3. Anslut telefonen när den utför en
åtgärd eller menyfunktion och välj
sedan menyn USB-masslagring.
vD
 atatjänst

Välj menyn Datatjänst när du vill
använda programmet LG Mobile
Sync.
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Inställningar
Inställningar

Datum och tid

Meny #.1

Här kan du göra inställningar för datum
och tid.

Språk

Meny #.2

Ljusstyrka (Meny #.3.4)
Du kan ställa in LCD-skärmens
ljusstyrka:

Genväg till startskärm (Meny #.3.5)

Du kan ändra språk för displaytexterna
i din mobil. Ändringen påverkar även
språkinställningarna för T9.

Om du väljer På visas funktionerna
för fyra navigeringsknappar och
Menyknappen som bilder i mitten av
det inaktiva fönstret.

Skärm

Teckenstorlek (Meny #.3.6)

Meny #.3

Bakgrundsbild (Meny #.3.1)
Du kan välja bakgrundsbild i viloläge.

Klocka (Meny #.3.2)
Välj vilken klocktyp; Liten, Stor eller
analog.

Bakgrundsbelysningstimer
(Meny #.3.3)

Du kan ställa in tidsgränsen för
skärmens belysning.

Du kan ändra teckenstorlek på den text
som visas på din telefon.

Tema (Meny #.3.7)
Du kan välja vilket skärmtema som ska
visas på huvudskärmen.

Menyutseende (Meny #.3.8)
Din telefon har menyteman av typerna
rutnät och hjul. Välj menystil genom
att bläddra och trycka på den vänstra
funktionsknappen l l [OK].

Slår nummer (Meny #.3.9)
Du kan ställa in stil, storlek och färg på
de tecken du slår in med hjälp av L / R.
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Samtalsspärr (Meny #.5.2)

Om du väljer På kan du redigera den
text som visas i viloläge.

Med tjänsten samtalsspärr kan du
hindra att mobilen används för att ringa
eller ta emot vissa kategorier av samtal.
Funktionen kräver ett lösenord.

Nätnamn (Meny #.3.*)
Om du väljer På kommer
nätoperatörens namn att visas på
skärmen

Genväg

Meny #.4

Om du väljer På kan du redigera den
text som visas i viloläge.

Samtal

(om SIM-kortet stöder funktionen)
v Du kan ställa in mobilen så att
det endast går att ringa till vissa
telefonnummer. Numren skyddas av
din PIN2- kod.

Svarsläge (Meny #.5.4)
Meny #.5

Tryck på r[Alternativ] i
inställningsmenyn för att ställa in
följande samtalsparametrar.

Vidarekoppling (Meny #.5.1)
För att vidarekoppla inkommande
röst-, fax- och datasamtal till ett annat
nummer. Kontakta din operatör för mer
information.
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Fast nummer (Meny #.5.3)

Inställningar

Vilolägestext (Meny #.3.0)

vL
 ucka öppen: Om du väljer den här

menyn kan du besvara samtal genom
att öppna telefonluckan.

vV
 alfri knapp: Om du väljer den

här menyn kan du svara genom att
trycka på valfri knapp, utom e
[Avsluta].

v Endast sänd-knapp: Om du väljer

detta kan du endast svara på ett
samtal genom att trycka på s
[Ring och svara].
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Inställningar
Inställningar

Visa mitt nummer (Meny #.5.5)

Automatisk Återuppringning

(beroende på nät och abonnemang)
vA
 nges av nät: Om du väljer
detta alternativ, kan du skicka ditt
telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett
system med två linjer.

(Meny #.5.8)

vP
 å: Du kan skicka ditt

vA
 v: Telefonen gör ingen

telefonnummer. Ditt telefonnummer
visas på mottagarens telefon.

vA
 v: Ditt telefonnummer visas inte.

Samtal väntar (Meny #.5.6)
(om funktionen stöds av nätet)
v Aktivera: Om du väljer Aktivera kan
du ta emot ett väntande samtal.
v Avbryt: Om du väljer Avbryt kan du

inte ta emot ett väntande samtal.

vV
 isa status: Visar status för Samtal

väntar. Inställningar.

Minutton (Meny #.5.7)

vP
 å: När den här funktionen är

aktiverad gör telefonen automatiskt
en återuppringning om ett samtal
inte kan upprättas.
återuppringning när ett samtal inte
har upprättats.

Välj linje (Meny #.5.9)
(om SIM-kortet stöder funktionen)
Om ditt simkort har funktioner för
nättjänst med två linjer, kan du välja
vilken linje du vill använda.

Skicka DTMF-toner (Meny #.5.0)
Du kan skicka toner under ett
aktivt samtal för att kontrollera din
röstbrevlåda eller andra automatiska
telefontjänster.

Om du väljer På kan du kontrollera
samtalslängden med hjälp av en pipton
som hörs varje minut.

50
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Meny #.6

PIN-kodsbegäran (Meny #.6.1)
Här kan du ställa in att du alltid måste
ange SIM-kortets PINkod när du slår på
mobilen.
Om funktionen är aktiverad måste. du
ange PIN-koden.
1. Välj Begär PIN-kod i menyn för
säkerhetsinställningar och tryck
sedan på l l[OK].
2. Ange på/av.
3. Om du vill ändra inställningen måste
du slå in den PIN-kod du använder
när du slår på telefonen.
4. Om du anger fel PIN-kod mer än tre
gånger kommer telefonen att låsas.
Om PIN-koden blockeras måste du
slå in PUK-koden.
5. Du kan ange PUK-koden upp till 10
gånger. Om du anger fel PUK-kod
mer än 10 gånger kommer du inte att
kunna låsa upp telefonen. Du måste
kontakta din tjänsteleverantör.
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Telefonlås (Meny #.6.2)
Du kan använda säkerhetskod när du
vill undvika obehörig användning av
telefonen. När du slår på telefonen
ombeds du att ange säkerhetskoden
om du har ställt in telefonlåset i läget
Vid påslagning. Om du ställer in
telefonlåset i läget Vid byte av SIM-kort
efterfrågar telefonen en säkerhetskod
endast när du byter ditt SIM-kort.

Inställningar

Säkerhetsinställningar

Ändra kod (Meny #.6.3)
PIN är en förkortning för Personal
Identification Number och används för
att förhindra obehörig användning.
Du kan ändra åtkomstkoderna:
Säkerhetskod, PIN2-kod.

Flygläge

Meny #.7

Låter dig använda de telefonfunktioner
som inte använder det trådlösa
nätverket, t.ex. när du är i ett flygplan
eller en plats där det trådlösa nätverket
inte får användas.
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Inställningar
Inställningar

Energisparläge

Meny #.8

Om du har läget På kan du spara energi
när du inte använder telefonen.

Nollställ

Meny #.9

Du kan initiera alla fabriksinställningar.
Du behöver säkerhetskoden för att
aktivera denna funktion.

Minnesstatus

Meny #.0

Du kan kontrollera det lediga utrymmet
och minnesanvändningen för
telefonen, sim-kortet och det externa
minnet (om det sitter i).

52
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Tillbehör

Standardbatter

Reseladdare
Med den
här laddaren
kan du ladda
batteriet
när du inte är hemma eller på
kontoret.
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Handsfreeöronmikrofon

Tillbehör

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina
kommunikationsbehov.

Obs!
v Använd endast originaltillbehör

från LG.

v I annat fall kanske inte garantin

gäller.

v Tillgången på tillbehör

kan variera lokalt. För mer
information kontakta din lokala
återförsäljare.

53

2008.9.5 2:29:10 PM

Teknisk information
Allmänt
Teknisk information

Produktnamn:KF300
System: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Temperaturgränser
Max: +55°C (Normalt)
+45°C (Laddar)
Min: -10°C
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KF300 H å n d b o k
- Norsk

Noe av innholdet i denne håndboken kan
være annerledes enn telefonen, avhengig av
hva slags programvare du har på telefonen, og
hvilken tjenesteleverandør du bruker.

Kaste det gamle apparatet
1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et
produkt, betyr det at produktet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter(EE-avfall) skal avhendes på
annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på
egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. 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.
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For din sikkerhet
For din sikkerhet

Advarsel!

Forsiktig!

• Mobiltelefoner skal alltid være
avslått om bord på fly.
• Ikke hold telefonen i hånden når
du kjører bil.
• Bruk ikke telefonen i nærheten av
bensinstasjoner, drivstoffdepoter,
kjemiske anlegg eller
sprengningsoperasjoner
• For din egen sikkerhet skal
du KUN bruke spesifiserte
ORIGINALE batterier og ladere.
• Ikke bruk telefonen når den lades
hvis du er våt på hendene. Det
kan føre til elektrisk støt eller
alvorlig skade på telefonen.
• Oppbevar telefonen på et sikkert
sted og utilgjengelig for barn.
Telefonen har smådeler som
kan føre til kvelning, hvis de
demonteres.

• Slå av telefonen der dette er
pålagt. Ikke bruk telefonen på
sykehus, da den kan påvirke
medisinsk utstyr.
• Ikke alle mobilnett tillater
nødsamtaler. Derfor bør du alltid
ha et alternativ til mobiltelefonen
for nødsamtaler.
• Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å
unngå skade på telefonen.
• All bruk av radiosendere
medfører fare for interferens
med elektroniske apparater i
nærheten. Selv mindre interferens
kan påvirke TV-apparater, radioer,
PC-er osv.
• Batterier skal kastes i samsvar
med gjeldende lovverk.
• Ikke demonter telefonen eller
batteriet.
• Det kan være fare for eksplosjon
hvis batteriet byttes ut med feil
type batteri.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Eksponering for
radiobølger
Informasjon om eksponering for
radiobølger og SAR
(Specific Absorption Rate)
Denne mobiltelefonmodellen, KF300,
er utviklet i samsvar med gjeldende
sikkerhetskrav for eksponering for
radiobølger. Dette kravet er basert
på vitenskapelige retningslinjer
som inkluderer sikkerhetsmarginer
som er utarbeidet for å sikre at ingen
utsettes for fare, uavhengig av alder og
helsetilstand.
v Retningslinjene for eksponering for

radiobølger bruker måleenheten
SAR (Specific Absorption Rate).
SAR-tester utføres ved å bruke
standardiserte metoder når telefonen
overfører signaler med det høyeste
sertifiserte strømnivået i alle brukte
frekvensbånd.

F300_Norway_1.1_090506.indd
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v De ulike telefonmodellene fra LG

kan ha ulike SAR-verdier, men de
er alle laget for å følge relevante
retningslinjer for eksponering for
radiobølger.
v SAR-grensen som er anbefalt

av den internasjonale ICNIRP
(Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) er på 2 W/kg
gjennomsnittlig fordelt over ti (10)
gram kroppsvev.

v De høyeste SAR-verdiene DASY4 har

testet for denne telefonmodellen, er
0.833 W/Kg (10g) ved bruk ved øret
og 0.594 W/Kg (10g) når telefonen
bæres på kroppen.

v Informasjon om SAR-data for

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

Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk

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

Produktbehandling og
vedlikehold

v Slå av telefonen der dette er pålagt.

Ikke bruk telefonen på sykehus. Den
kan påvirke medisinsk utstyr.

ADVARSELl!

v Ikke bruk telefonen når den lades,

Bruk bare batterier, ladere og
tilbehør som er godkjent for bruk
med denne bestemte modellen.
Bruken av alle andre typer kan
ugyldiggjøre godkjenning eller
garantier som gjelder for telefonen,
og kan være farlig.

v Unngå å lade telefonen nær

v Ikke demonter denne enheten.

Ta den med til en kvalifisert
servicetekniker når det er nødvendig
med reparasjoner.

v Hold enheten unna elektroniske

apparater som TV-apparater, radioer
og datamaskiner.

v Enheten bør holdes unna

varmekilder som radiatorer eller
komfyrer.

v Ikke legg telefonen i en

mikrobølgeovn, da det vil føre til at
batteriet eksploderer.

v Ikke slipp telefonen i bakken.
v Ikke utsett enheten for mekaniske

vibrasjoner eller støt.

hvis du er våt på hendene. Det kan
føre til elektrisk støt eller alvorlig
skade på telefonen.
brennbart materiale. Telefonen kan
bli varm og utgjøre en brannfare.

v Telefondekselet kan skades hvis du

dekker telefonen med plastfolie eller
vinyletui.

v Unngå å lade opp telefonen når den

er plassert på et mykt underlag/
tekstiler.

v Telefonen skal bare lades på et godt

ventilert område.

v Ikke bruk sterke kjemikalier (for

eksempel alkohol, benzen, tynnere)
eller vaskemidler til å rengjøre
telefonen. Dette kan forårsake brann.

v Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
v Ikke oppbevare telefonen nær

magnetiserte kort eller billetter, da
dette kan påvirke informasjonen som
er lagret i magnetstripen.
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v Ikke utsett skjermen for skarpe

v Ikke utsett telefonen for væsker

eller fukt.

v Vær forsiktig når du bruker tilbehør

som hodetelefoner og headset.
Kontroller at ledninger er sikkert
festet, og ikke berør antennen mer
enn nødvendig.

v Koble fra datakabelen før du slår på

telefonen.

Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
Alle mobiltelefoner kan få forstyrrelser
som kan påvirke ytelsen.
v Ikke bruk mobiltelefonen nær
medisinsk utstyr uten å be om
tillatelse først. Unngå å plassere
telefonen over pacemakere, dvs. i
brystlommen.
v Noen høreapparater kan bli forstyrret
av mobiltelefoner.
v Selv mindre forstyrrelser kan påvirke
TV-apparater, radioer, PC-er osv.

F300_Norway_1.0_0905.indd 7

Sikkerhet på veien
Undersøk gjeldende lover og regler for
mobiltelefoner i områder der du kjører.
v Ikke bruk håndholdte telefoner mens

du kjører.

v Konsentrer deg om å kjøre.
v Bruk et håndfrisett hvis det er

tilgjengelig.

v Sving av veien og parker før du

foretar eller svarer på et anrop hvis
kjøreforholdene krever det.

v Radiosignaler fra telefonen kan

forstyrre enkelte elektroniske
systemer i bilen, for eksempel
stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

v Når kjøretøyet ditt er utstyrt med

kollisjonspute, må du ikke hindre den
med installert eller bærbart, trådløst
utstyr. Det kan føre til alvorlige skader
fordi kollisjonsputen ikke fungerer
som den skal.

Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk

gjenstander, da dette kan skade
telefonen.

Hvis du hører på musikk når du er ute,
må du kontrollere at volumet ikke er
for høyt, slik at du er oppmerksom på
omgivelsene. Dette er spesielt viktig når
du skal gå over gaten.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk

Unngå hørselsskader

Om bord i fly

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.

Trådløse enheter kan forårsake
forstyrrelser om bord i fly.

Sprengningsområder

v Slå av mobiltelefonen før du går om

bord i fly.

v Ikke bruk den på bakken uten

tillatelse fra mannskapet.

Barn

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

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 tas fra
hverandre.

Omgivelser som kan
være eksplosive

Nødanrop

v Ikke bruk telefonen på

bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen
nær drivstoff eller kjemikalier.

v Ikke frakt eller lagre brennbar gass,

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

væske eller eksplosiver i samme rom
i bilen som du oppbevarer telefonen
og tilbehør i.
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v Det kan være fare for eksplosjon

v Du trenger ikke å lade batteriet helt

v Kast batterier i henhold til

v Bruk bare LG-batterier og -ladere.

v Kast batterier i henhold til

ut før du lader det opp på nytt. I
motsetning til andre batterisystemer
er det ingen minneeffekt som setter
batteriets ytelse på spill.
LG-ladere er utviklet for å maksimere
batterilevetiden.

v Ikke demonter eller kortslutt

batteriet.

v Hold metallkontaktene på batteriet

rene.

v Bytt ut batteriet når ytelsen ikke

lenger er tilstrekkelig. Batteriet kan
lades opp hundrevis av ganger før
det må skiftes ut.

v Hvis batteriet ikke har vært brukt

på lenge, bør du lade det opp for å
maksimere ytelsen.

v Ikke utsett batteriladeren for direkte

hvis batteriet byttes ut med feil type
batteri.
produsentens instruksjoner.
Resirkuler batterier hvis du har
mulighet til det. De må ikke kastes
som husholdningsavfall.
produsentens instruksjoner.

v Hvis du trenger å bytte ut batteriet,

tar du det med til nærmeste
autoriserte forhandler eller
servicesenter for LG Electronics.

v Du bør alltid koble laderen fra

strømuttaket når telefonen er ferdig
ladet, slik at laderen ikke bruker
unødvendig mye strøm.

Retningslinjer for tr ygg og effektiv bruk

Informasjon om og
behandling av batteriet

v Den faktiske batterivarigheten

vil være avhengig av
nettverkskonfigurasjon,
produktinnstillinger, bruksmønster,
batteri og miljøbetingelser.

sollys eller bruk den i miljøer med
høy fuktighet, for eksempel baderom.

v Ikke oppbevar batteriet på varme

eller kalde steder, da dette kan
redusere batteriytelsen.

F300_Norway_1.1_090525.indd 9
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KF300 Produktbeskrivelse
KF300 Produktbeskrivelse

Telefonens deler
1. Høyttaler
2. Hoved-LCD
3. Send-tast
v Ringe et nummer og ta telefonen.
v I standby-modus: Viser
anropsloggen.
4. Alfanumeriske taster
v I standby-modus:
Angi nummer for å ringe. Hold
nede
0 – Utlandssamtal
1 – Aktiver meny for
Talemeldingssenter
2 til 9 – Hurtig-oppringing
v I redigeringsmodus:
Skriv inn tall og bokstaver

2

5. Tøm-tast
v Brukes til å slette siste bokstav eller
gå tilbake til forrige meny.
Hold denne tasten nede for å slette
alt som er tastet inn.

3

6. Avslutt-tast
v Slå av/på (hold nede)
v Svare på eller avvise et anrop

10

1

5
6

4

7

7. Mikrofon
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2

3

4

1. Hurtigtast for alarm
v Gå til alarmmenyen
2. Hurtigtast for planlegger
v Gå til planleggermenyen
3. Hurtigtast for bilder
v Gå til bildemenyen
4. Hurtigtast for favoritter
v Gå til favorittmenyen
6

5. Alfanumeriske taster
v I standby-modus:
U	Kort: Skriv tekstmelding
D Kort: Kontakter
L 	Kort: Profiler
R 	Kort: MP3-spiller
v I menyen: Bla opp og ned
6. Valgtaster (Venstre valgtast/
høyre)
v Disse tastene utfører funksjonen
som er angitt nederst på skjermen.

KF300 Produktbeskrivelse

1

7. Hurtigtast for kamera
v Gå til forhåndsvisning av kamera
8. Bekreftelsestast/OK-tast
v Velg menyalternativer og bekreft
handlinger.

5

7

F300_Norway_1.0_0905.indd 11
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KF300 Produktbeskrivelse
KF300 Produktbeskrivelse

1

2

1. Sidetaster
v I standby-modus (åpen):
Volumjustering for tastaturtoner
v I standby-modus (lukket):
Vis vekselvis dato og klokkeslett
v I løpet av en samtale:
Volumjustering for headset
v Under MP3-musikkavspilling:
Volumjustering av lyd
2. B
 atteriladingskontakt/
kabelkontakt og øreplugg
Merk!
Forsikre deg om at telefonen er slått
på, og at ingen samtaler er aktive,
før du kobler til USB-kabelen.

3

3. Kameralinse
4. Front-LCD
4

12
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KF300 Produktbeskrivelse

Batteri
Batterideksel

SIMkortholder

SIM-kortkontakter

F300_Norway_1.0_0905.indd 13

Spor for microSD-kort
Batterikontakter
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Komme i gang
Komme i gang

Slik monterer du SIMkort og telefonbatteri
Kontroller at telefonen er slått av, før du
tar ut batteriet.

2. Ta ut batteriet.
Hold i toppen av batteriet og løft det
ut av telefonen.

1. Ta av batteridekselet
Trykk på batteriets utløsersperre,
og skyv batteridekselet mot den
nedre delen av telefonen. Ta av
batteridekselet.

Merk
Hvis du tar batteriet ut av telefonen
mens telefonen er på, kan det føre til
feil på telefonen.

3. Sette inn SIM-kortet
Sett SIM-kortet inn i sporet. Skyv
SIM-kortet inn i SIM-kortholderen.
Pass på at du setter inn SIM-kortet
riktig. Kortets gullkontaktområde
skal vende ned. For å ta ut SIMkortet, trykker du lett ned og drar
det i motsatt retning som da du satte
det inn.

Sette inn SIM-kort

Ta ut SIM-kort

14
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Forsiktig!

4. Sett i batteriet.
Sett først i den nederste delen av
batteriet mot den nederste delen
av telefonen. Trykk ned den øverste
delen av batteriet til det smetter
på plass.

Lade batteriet
Før du kobler reiseadapteren til
telefonen, må du først sette inn
batteriet.

Komme i gang

Metallkontakten på SIM-kortet kan
lett skades av riper. Vær forsiktig
når du håndterer og installerer
SIM-kortet, og følg instruksene
som ble levert sammen med
kortet, nøye.

1. Skyv pluggen på laderen inn i
kontakten i enden av telefonen med
pilen opp, som vist på illustrasjonen,
til du hører et klikk.
2. Sett laderen i en stikkontakt med
vekselstrøm. Bruk kun den originale
laderen som følger med telefonen.

5. Sette på batteridekselet
Legg på batteridekselet, og skyv det
til det låses på plass.

F300_Norway_1.0_0905.indd 15

3. Batteriindikatoren slutter å bevege
seg når ladingen er fullført.
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Komme i gang
Forsiktig!
Komme i gang

• Ikke bruk makt når du håndterer
pluggen – det kan skade telefonen
og/eller laderen.
• Sett inn batteriladeren loddrett i
strømuttaket på veggen.
• Hvis du bruker batteriladeren
utenfor ditt eget land, må du bruke
en adapter som kan festes på, for å
få riktig konfigurering.
• Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet
når telefonen står til ladning.

Koble fra adapteren
Koble laderen fra telefonen ved å dra i
kontakten og ikke i ledningen.

Advarsel!
• Trekk ut strømledningen og laderen
i tordenvær for å unngå elektrisk
støt eller brann.
• Kontroller at ingen skarpe objekter,
for eksempel dyretenner og negler,
kommer i kontakt med batteriet.
Dette kan forårsake brann.

Slik bruker du et
microSD-minnekort

<MicroSD-minnekort>

16
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Komme i gang

<Slik setter du inn et microSDminnekort>
1. Slå av telefonen. Hvis du setter inn
eller fjerner microSD-kortet når
telefonen er på, kan det skade filene
som er lagret på minnekortet.
2. Løft opp plastdekselet som beskytter
microSD-sporet.
4. Når det er satt inn, trykker du på
minnekortet til du hører et klikk, og
det betyr at microSD-kortet har blitt
riktig satt inn.
5. Lukk plastdekselet til sporet.
3. Sett minnekortet inn i sporet. De
gylne kontaktene må være bak på
microSDminnekortet. Ikke trykk for
mye på microSD-kortet. Hvis det er
vanskelig å få det på plass i sporet,
kan det hende at du forsøker å sette
det inn feil vei, eller det kan være et
fremmedlegeme i sporet.

F300_Norway_1.0_0905.indd 17

6. Når du skal fjerne minnekortet, slår
du av telefonen, åpner plastdekselet
til sporet og trykker på microSDkortet for å låse det opp. Ta
minnekortet forsiktig ut.

Merk
v Unngå å bruke Flash-minnekortet

når batteriet nesten er utladet.

v Når telefonen skriver til kortet,

venter du til handlingen er fullført
før du tar ut kortet.

v Kortet er laget slik at det bare er

én måte å sette det inn på.
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Komme i gang
Komme i gang

Merk
v Ikke bøy kortet eller tving det inn

i sporet.

v Ikke sett inn andre typer

minnekort enn de som er laget
av microSD.

v Hvis microSD-kortet er formatert

ved hjelp av FAT32, må du
formatere det igjen ved hjelp
av FAT16.

v Etter at du har satt inn microSD-

kortet i telefonen, kontrollerer du
ikonfeltet på skjermen.

v Hvis ikonet

for minnefeil
vises, er ikke minnekortet riktig
formatert, eller det støttes ikke av
telefonen.

v Hvis dette er tilfellet, kan du prøve

å formatere minnekortet.

v Hvis ikonet for minnefeil fortsatt

vises i ikonfeltet, kan du kontakte
kundesenteret.

Du finner mer informasjon om
microSDkortet i bruksanvisningen for
minnekortet.

18
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Generelle funksjoner
Foreta anrop
1. Tast inn nummeret inkludert
fullstendig områdekode.
v Trykk på c tasten for å slette et tall.

Når du skal slette alle tall, trykker og

2. Trykk på s for å ringe.

3. Trykk på e for å avslutte samtalen,
eller lukk telefonen.

Ringe fra anropsloggen

Ringe internasjonale numre
1. Trykk på og hold nede 0 for det
internasjonale prefikset. Tegnet
“+” står før den internasjonale
tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden
og telefonnummeret.
3. Trykk på s .

Avslutte en samtale
Denne modusen lar deg skrive inn
spesialtegn.

1. Hvis du trykker på s i standbymodus, vises de siste innkommende,
utgående og ubesvarte anropene.

Foreta et anrop fra
kontaktlisten

2. Velg ønsket nummer ved hjelp av
D/U .

Du kan lagre navn og telefonnumre
som du ringer ofte, på SIM-kortet og
i telefonminnet, slik at de legges i
kontaktlisten. Du kan enkelt ringe et
nummer ved å slå opp det ønskede
navnet i kontaktlisten.

3. Trykk på s for å ringe nummeret.
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Generelle funksjoner

Ringe
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Generelle funksjoner
Svare på et anrop
Generelle funksjoner

Når du mottar et anrop, ringer
telefonen, og et blinkende telefonikon
vises på skjermen. Hvis det er mulig
å identifisere den som ringer, vises
personens telefonnummer (eller navn,
dersom det er lagret i kontaktlisten).

Signalstyrke
Du kan kontrollere styrken på signalet
ved å se på signalindikatoren (
)
på LCD-skjermen på telefonen.
Signalstyrken kan variere, spesielt inne
i bygninger. Hvis du går nær et vindu,
kan det bedre mottaksforholdene.

Skrive inn tekst
Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved
å bruke telefontastaturet

T9 (T9 Abc) modus
This mode allows you to enter
words with only one keystroke
per letter. Each key on the keypad
has more than one letter. The T9
mode automatically compares
your keystrokes with an internal
linguistic dictionary to determine
the correct word, thus requiring far
fewer keystrokes than the traditional
ABC mode. Dette kalles av og til
prediktiv tekst.

ABC-modus
Denne modusen lar deg skrive inn
bokstaver ved å trykke på tasten
med ønsket bokstav en, to, tre eller
fire ganger inntil bokstaven vises.

123-modus (tallmodus)
Skriv inn tall med ett tastetrykk per
siffer. For å endre til 123- modus i et
tekstinnleggingsfelt, trykker du på
# -tasten til 123-modus vises.

20
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1. Når du står i et felt som tillater
innlegging av tegn, vil en tekst
innleggingsindikator vises øverst til
høyre i LCD-skjermen.
2. Hvis du vil endre modus, trykker du
på #. De tilgjengelige modusene
endres.

Bruke T9-modus
T9-tekstinnleggingsmodus lar deg
enkelt skrive inn ord med et minimalt
antall tastetrykk.
Når du trykker på en tast, begynner
telefonen å vise tegnene den tror
du skriver, med utgangspunkt i en
innebygd ordliste. Etter hvert som
nye bokstaver legges til, endres ordet
for å gjenspeile det mest sannsynlige
alternativet fra ordlisten.
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Bruke ABC-modus
Bruk tastene 2 til 9 for å skrive
inn tekst.

Bruke 123-modus
(tallmodus)
123-modus lar deg skrive inn tall i en
tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).
Trykk på tastene med tallene du
ønsker, før du manuelt bytter tilbake til
passende modus for tekstinnskriving.

Generelle funksjoner

Endre
tekstinnleggingsmodus

Bruke symbolmodusen
Symbolmodusen lar deg skrive inn
forskjellige symboler eller spesielle
tegn. Når du skal skrive inn et symbol,
velger du [Valg] o [Sett inn] o
[Symbol]. Velg ønsket symbol ved hjelp
av navigasjonstastene og de numeriske
tastene, og trykk på O -tasten.
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Menytre
Menytre

1. Spill og
programmer

3. Planlegger

5. Meldinger

3.1 Kalender

5.1 Ny melding

1.1 Spill

3.2 Notat

5.2 Innboks

1.2 Programmer

3.3 Oppgaver

5.3 E-postkasse

1.3 Nettverksprofiler

5.4 Utkast
5.5 Utboks
5.6 Sendt
5.7 Lytt til talepost
5.8 Infomelding
5.9 Maler

2. Anropslogg

4. Multimedia

2.1 Alle samtaler

4.1 MP3-spiller

2.2 Anrop

4.2 Kamera

2.3 Oppringte numre

4.3 Videokamera

2.4 Mottatte anrop

4.4 FM-radio

2.5 Samtalevarighet

6. Mine ting

4.5 Taleopptaker

6.1 Blide

2.6 Vis samtalekostnad
2.7 GPRS-informasjon

5.0 Innstillinger

6.2 Lyder
6.3 Videoer
6.4 Andre
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9. Verktøy

0. Tilkobling

7.1 Generelt

9.1 Alarm

0.1 Bluetooth

7.2 Lydløs

9.2 Kalkulator

0.2 Nettverk

7.3 Bare vibrer

9.3 Stoppeklokke

0.3 Modem

7.4 Utendørs

9.4 Enhetskonvertering

7.5 Headset

9.5 Verdensklokke

Menytre

7. Profiler

9.6 SIM-tjenester

8. Telefonbok

*. WAP

#. Innstillinger

8.1 Søk

*.1 Hjem

#.1 Dato og klokkeslett

8.2 Legg til ny

*.2 Yahoo!

#.2 Språk

8.3 Hurtigoppringning

*.3 Bokmerker

#.3 Skjerm

8.4 Samtalegrupper

*.4 Oppgi adresse

#.4 Snarvei

8.5 Kopier alle

*.5 Logg

#.5 Anrop

8.6 Slett alle

*.6 Lagrede sider

#.6 Sikkerhetsinnstillinger

8.7 Innstillinger

*.7 Innstillinger

8.8 Informasjon

*.8 Informasjon
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#.7 Fly modus
#.8 Strømsparing
#.9 Nullstill
#.0 Minnestatus
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Spill og programmer
Spill og programmer

Spill

Meny 1.1

Du kan få tilgang til et stort utvalg av
spill på telefonen.

Programmer

Meny 1.2

Når programmenyen er valgt, vises
Java-innlastingsskjermen.
Med denne menyen kan du enkelt få
tilgang til andre programmer. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer
informasjon.

Nettverksprofiler

Meny 1.3

Med menyen for nettverksprofiler kan
du vise nettverksinformasjonen som
brukes for å koble til Internett. Du kan
aktivere eller legge til nye profiler.

24
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Anropslogg

Alle samtaler

Meny 2.1

Med dette alternativet kan du vise alle
anropsloggene.

Anrop

Meny 2.4

Du kan vise tapte anrop, foreta et
anrop, sende en melding og lagre
nummeret i Kontakter.

Samtalevarighet

Meny 2.5

Lar deg vise varigheten for mottatte
og utgående samtaler. Du kan også
tilbakestille ringetidene. Følgende
tidtakere er tilgjengelige:

Vis samtalekostnad
Meny 2.2

Du kan vise oppringte anrop, foreta
et anrop, sende en melding og lagre
nummeret i Kontakter.

Meny 2.6

Med dette alternativet kan du sjekke
kostnaden for Siste anrop og Alle anrop.

GPRS-informasjon

Oppringte numre
Meny 2.3

Du kan vise oppringte anrop, foreta
et anrop, sende en melding og lagre
nummeret i Kontakter.
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Mottatte anrop

Anropslogg

Du kan bare kontrollere loggen over
alle tapte, mottatte og utgående anrop
hvis nettverket støtter CLI (Calling
Line Identification) i tjenesteområdet.
Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig)
vises sammen med datoen og
tidspunktet for samtalen. Du kan også
vise hvor mange ganger du har ringt.

Meny 2.7

Du kan kontrollere mengden data som
er overført via nettverket gjennom
GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid
du er på nettet.
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Planlegger
Planlegger

Kalender

Meny 3.1

Du kan søke i planleggeren etter
måned. Markøren er på dagens dato, og
den registrerte datoen er merket.

Notat

Meny 3.2

Med notatbehandlingsfunksjonen kan
du vise og håndtere lagret notatinnhold
og legge til nye notater.

Oppgaver

Meny 3.3

Du kan vise, redigere og legge til
oppgaver. Oppgavene vises etter
klokkeslett. Oppgaver som er fullført og
ikke fullført, vises på forskjellig måte.

26
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Multimedia
Meny 4.1

KF300 har en innebygd MP3-spiller.
Nyt musikk fra MP3-filer fra minnet
i telefonen med et kompatibelt
hodesett, eller med den interne
høyttaleren.

Alle sanger (Meny 4.1.1)
Du kan se alle musikkfilene.

Min spilleliste (Meny 4.1.2)
Du kan angi hvilke musikkfiler du liker

Innstillinger (Meny 4.1.3)
vA
 ngi flytting: Hvis du velger På,

kan du lytte til musikk i tilfeldig
rekkefølge.

vG
 jenta: På denne menyen kan du

angi avspillingsmodus: Av, Gjenta
en, Alle.

vE
 qualizer: På denne menyen

kan du stille inn ulike miljøer for
musikkavspilling.

vU
 tseende for spiller: MP3-spilleren

vil da minimeres, slik at du kan sende
meldinger etc.
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Merk
Musikk er beskyttet av
internasjonale og nasjonale
lover og avtalebestemmelser
om opphavsrett. Det kan være
nødvendig å innhente tillatelse eller
en lisens for å reprodusere eller
kopiere musikk. I enkelte land forbyr
nasjonal lovgivning privat kopiering
av opphavsrettsbeskyttet materiale.
Kontroller nasjonal lovgivning for
gjeldende land angående bruk av
slikt materiale.

Kamera

Multimedia

MP3-spiller

Meny 4.2

Du kan bruke kameramodulen som er
innebygd i telefonen, til å ta bilder eller
ta opp video. I tillegg kan du sende
bilder til andre og velge bilder som
bakgrunn.

• Ta et bilde
- Du tar klare bilder ved å trykke på
kameraets C tast mens du holder
kameraet stille.
- Juster avstanden til motivet du vil ta
bilde av (mer enn 50 cm).
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Multimedia
Multimedia

- Vær forsiktig siden kameraet er
følsomt overfor bevegelse, og bruk en
myk klut når du rengjør kameralinsen.
- Ikke demonter eller modifiser
kameraet. Det kan føre til brann eller
at kameraet ikke fungerer som det
skal.
Før du tar et bilde, kan du angi de
følgende innstillingene ved å trykke på
venstre valgtast [Valg].
vO
 ppløsning: Du kan angi

bildestørrelsen. (320*240/640*480/
1280*1024/1600*1200)

vK
 valitet: Du kan stille inn

bildekvaliteten til Normal, Fin, og
Superfin.

vS
 elvutløser: Du kan velge

forsinkelse (Av, 3 sekunder,
5 sekunder, 10 sekunder). Telefonen
tar deretter et bilde etter den angitte
tiden.

vV
 isningsalternativ: Velg ønsket

forhåndsvisningsmodus, enten Fullt
bilde eller Fullskjerm.

vL
 agre i: Du kan angi hvor et bilde

skal lagres. (Telefon/Ekstern)

vM
 ultibilde: Med denne innstillingen

kan du ta mange bilder etter
hverandre.
(1 bilde / 3 bilder / 6 bilder)

vE
 ffekts: Fire innstillinger er

tilgjengelige. (Av/Sephia/Svart-hvitt/
Negativ)

vH
 vitbalanse: Med denne

innstillingen kan du endre
innstillingene etter omgivelsene
rundt deg. (Auto/Dagslys/
GlØdelampelys/Skyet/
Fluorescerende./ Nattmodus)

vL
 ukkertone: Du kan angi lyden som

skal høres når du tar bilder.

vT
 ilbakestill innstillinger: Med

dette alternativet kan du tilbakestille
innstillingene.

Merk
v Du kan justere lysstyrken ved å

bruke L , R.

v Zoomfunksjonen varierer

avhengig av hvilken oppløsning
som er angitt for kameraet. Hvis
kameraoppløsningen er angitt til
det høyeste alternativet, vil det
for eksempel ikke være mulig å
zoome.

28
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Meny 4.3

FM-radio

Meny 4.4

Med dette programmet kan du ta opp
et videoklipp. Du kan spille av og vise
en lagret videofil via denne menyen.

1. Trykk på den tilhørende talltasten for
å lagre den valgte radiokanalen på
det tilhørende nummeret.

vV
 ideomodus: Du kan sende en

vO
 ppløsning: Du kan angi

2. Når du har stilt inn radiokanalene,
kan du lytte til de ulike kanalene ved
å trykke på den tilhørende talltasten
(kort trykk).

vK
 valitet: Du kan stille inn

Taleopptaker

videofil via MMS eller Generelt
modus.

bildestørrelsen. (176x144/320x240)
bildekvaliteten til Normal, Fin, og
Superfin.

Multimedia

Videokamera

Meny 4.5

Du kan ta opp et talenotat.

vL
 agre i: Du kan angi plasseringen

etter at du har tatt et bilde. (Telefon/
Ekstern)

vE
 ffekts: Fire innstillinger er

tilgjengelige. (Av/Sephia/Svart-hvitt/
Negativ)

vH
 vitbalanse: Med denne

innstillingen kan du endre
innstillingene etter omgivelsene
rundt deg. (Auto/Dagslys/
GlØdelampelys/Skyet/
Fluorescerende.)

vT
 ilbakestill innstillinger: Med

dette alternativet kan du tilbakestille
innstillingene.
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Meldinger
Meldinger

Ny melding

Meny 5.1

Denne menyen inneholder funksjoner
for tekstmeldinger SMS (Short Message
Service), multimediemeldinger MMS
(Multimedia Message Service), e-post,
talemeldinger samt servicemeldinger
fra mobilnettet.

melding (Meny 5.1.1)
Du kan skrive og redigere en melding
som inneholder en kombinasjon av
tekst, bilde, video og lyd.
1. Åpne menyen Ny melding ved å
trykke på venstre valgtast [OK].
2. Velg Tekst hvis du vil skrive en ny
melding.
3. Bruk T9 for å gjøre det enklere å
skrive tekstmeldinger.
4. trykker du på venstre valgtast
[Alternativer] for å legge til følgende:

Valg
vS
 end til: Sender tekstmeldinger.
vS
 ett inn: Du kan legge til

Bilde/Lyd/video/Symbol/Tekstmal
Uttrykksikon/Navn&nummer/Nytt
side/Oppgi emne/FLERE.

vL
 agre i Utkast: Lagrer meldinger

i Utkast.

vF
 orhåndsvisning: For å se en

forhåndsvisning av MMS-en.

vV
 is vedlegg: Viser listen over

vedlegg (dynamisk meny).

v Side varighet: Du kan angi

varigheten for lysbilder i MMSmeldinger.

vF
 jern: Du kan slette bilder, emne og

vedlagte medier (bilde, video, lyd og
vedlegg)

vA
 ngi T9: Du kan aktivere/deaktivere

T9-innskrivingsmodus ved å velge
PÅ/AV.

vT
 astespråk: Velg språket for T9-

innskrivingsmodus.

vN
 ytt T9-ord: Velg Nytt T9-ord for å

legge inn et nytt ord i ordlisten.

vF
 jern tekst: Du kan fjerne tekst

mens du skriver SMS.
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vA
 vslutt: Trykk på Avslutt for å

Merk
Hvis du velger et bilde (200 K) når
du skriver en MMS-melding, vil det
ta minst 10 sekunder å laste det. Du
kan ikke aktivere noen taster under
lastingen. Etter 10 sekunder er det
mulig å skrive multimediemeldinger.

vL
 agre i utkast: Velg dette

alternativet for å lagre meldingen
i Utkast.

vR
 ediger emne: Du kan redigere

emnet.

vF
 orhåndsvisning: Du kan

Meldinger

avslutte inntastingen og gå tilbake til
Meldinger-menyen. Meldingen blir
ikke lagret. Meldingen du har skrevet,
lagres ikke.

forhåndsvise epostmeldingen du
har skrevet.

vA
 ngi T9: Du kan aktivere/deaktivere

T9-innskrivingsmodus ved å velge
PÅ/AV.

vT
 astespråk: Velg språket for T9-

innskrivingsmodus.

E-post (Meny 5.1.2)

vN
 ytt T9-ord: Velg Nytt T9-ord for å

legge inn et nytt ord i ordlisten.

Når du skal sende/motta en e-post, må
du konfigurere en e-postkonto.

vF
 jern tekst: Du kan fjerne alle

vS
 end til: Du kan redigere mottakere.

vA
 vslutt: Trykk på Avslutt for å

vS
 ett inn: Du kan legge til Symbol/

Tekstmal/Navn & nummer.

vV
 edlegg: Du kan legge ved en fil

meldinger som er skrevet.

avslutte inntastingen og gå tilbake til
Meldinger-menyen. Meldingen blir
ikke lagret.

med denne menyen.
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Meldinger
Meldinger

Merk
v Skriv inn e-postadressen til

kopimottakeren for å videresende
e-posten i kopifeltet (CC-feltet).

v Skriv inn e-postadressen til

en skjult kopimottaker for å
videresende e-posten uten å
videreformidle informasjonen i
blindkopifeltet (BCCfeltet).

Merk
v Kun gyldige e-postadresser

Innboks

Meny 5.2

Du blir varslet når det kommer nye
meldinger. Meldingene blir lagret i
Innboksen.

❈ SIM-melding
SIM-meldinger er meldinger som
blir lagret i SIM-kortet.

Når du blir varslet om innkommende
MMS, må du vente til den er lastet ned
og prosessert før du kan åpne den.

er tillatt i mottakerfelt (Til),
kopiadressefelt (CC) og
blindkopifelt (BCC). Når du har
angitt en e-postadresse, vil du få
opp et nytt felt hvor du kan angi
en ny adresse. Du kan angi opptil
20 mottakere i Til- og Kopi-feltet
og 10 mottakere i Blindkopifeltet.
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Meny 5.3

Når du åpner denne menyen, kan du
enten koble til den eksterne postkassen
din for å hente nye epostmeldinger,
eller du kan vise tidligere mottatte
e-postmeldinger uten å logge deg på
epostserveren. Du kan sjekke lagrede
epostmeldinger, utkast, utboksen og
sendte epostmeldinger. I innboksen
lagres opptil 20 epostmeldinger. (Du
kan lagre opptil 5 meldinger i Utboks,
opptil 5 i Utkast og opptil 10 i Sendt.)

Utkast

Meny 5.4

Ved hjelp av denne menyen kan du
forhåndsinnstille MMSmeldinger som
du bruker ofte. Denne menyen viser
listen over forhåndsinnstilte MMSmeldinger.

Utboks

Sendt

Meny 5.6

På denne menyen kan du vise
meldingene som har blitt sendt. Du
kan se tidspunktet for og innholdet i
meldingene.

Lytt til talepost

Meldinger

E-postkasse

Meny 5.7

Når du har valgt denne menyen, trykker
du på venstre valgtast l [OK] for
å høre på talemelding. Du kan også
holde nede 1 tasten i standby-modus
for å høre på talemelding.

Merk
Når du mottar talemelding, vises
ikonet på telefonen, og du hører
en varseltone. Du bør kontakte din
nettverksoperatør for nærmere
opplysninger om tjenesten slik at du
kan stille inn telefonen riktig.

Meny 5.5

Utboksen er en midlertidig
lagringsplass for meldinger som
venter på å bli sendt. Meldinger som
ikke kunne sendes, plasseres også i
utboksen. Når du har sendt meldingen,
blir den flyttet til Sendt-boksen.
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Meldinger
Meldinger

Infomelding

Meny 5.8

(Avhengig av nettverk og abonnement)
Infotjenestemeldinger er
tekstmeldinger levert av nettet til GSM.
De inneholder generell informasjon
som værmeldinger, trafikknyheter, taxi,
åpne apoteker og aksjepriser.

Les (Meny 5.8.1)
1. Når du har mottatt en
infotjenestemelding og velger Les
for å vise meldingen, vises den på
skjermen.
2. Meldingen vises til en annen melding
mottas.

Emner (Meny 5.8.2)
(Avhengig av nettverk og abonnement)
Du kan vise numre du har lagt til for
infotjenester. Ved å trykke på venstre
valgtast kan du redigere og slette
infomeldingskategorier som du har
lagt til.

Du kan velge numre for infotjenester
på den aktive listen. Hvis du aktiverer
et infotjenestenummer, kan du motta
meldinger sendt fra dette nummeret.

Maler

Meny 5.9

Tekst maler (Meny 5.9.1)
Du har følgende seks maler:

• Vær vennlig ring meg tilbake
• Jeg er sen og kommer klokken
• Hvor er du nå?
• Jeg er på vei.
• Haster! VæR vennlig, kontakt
• Jeg elsker deg.

MMS-maler (Meny 5.9.2)
Du kan lagre en ny MMS-mal og
redigere de lagrede MMS-malene.
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Meny 5.0

Tekstmelding (Meny 5.0.1)
vM
 eldingstyper:

Tekst, Tale, Faks, Personsøk,
X.400, E-post, ERMES
Meldingstypen er vanligvis angitt
som Tekst. Du kan konvertere teksten
til andre formater. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør for å undersøke
om denne funksjonen er tilgjengelig.
vG
 yldighetsperiode: Med denne
nettverkstjenesten kan du angi
hvor lenge meldingene skal lagres i
meldingssenteret.
vL
 everingsrapport: Ved å aktivere
dette alternativet kan du bekrefte om
meldingen ble sendt.
vN
 oteringsoverføring: Når du
sender en melding kan mottakeren
svare på den, men kostnaden for
svarmeldingen blir belastet din
telefonregning.
vM
 eldingssentral nr.: Hvis du ønsker
å sende tekstmeldingen, kan du få
adressen til SMS-senteret gjennom
dette menyvalget.
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vT
 egnkoding:

støtte

Full støtte/ Redusert

- Full støtte: Meldinger med
enkelbyte-tegn kodes vanligvis
i standardalfabetet (GSM7).
Meldinger med dobbelbyte-tegn
kodes vanligvis i unicode (UCS2).
- Redusert støtte: Meldinger med
dobbelbyte-tegn kodes i enkelbyte.
Merk at dobbelbyte-tegn med
aksent kan bli konvertert til
enkelbyte-tegn uten aksent.

Meldinger

Innstillinger

MMS (Meny 5.0.2)
vS
 idevarighet: Vis varigheten på hver

side når du skriver meldingen.

vL
 everingstid: Konfigurerer

leveringstiden på meldingen til
mottakeren. MMSsenteret vil levere
meldingen etter leveringstiden.

vP
 rioritet: Du kan angi prioriteten på

den meldingen du velger.

vG
 yldighetsperiode: Denne

nettjenesten lar deg stille inn hvor
lenge multimediemeldingene dine
skal lagres hos meldingssenteret.
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Meldinger
vL
 everingsrapport: Med dette

Meldinger

alternativet kan du angi om du vil be
en mottaker om leveringsbekreftelse,
og om det skal sendes
leveringsbekreftelse til en avsender.

vL
 eserapport: Med dette alternativet

kan du angi om du vil be en mottaker
om lesebekreftelse, og om det
skal sendes lesebekreftelse til en
avsender.

vA
 utomatisk henting: Hvis du

velger På, mottar du automatisk.
Hvis du velger Av, får du bare
varslingsmeldingen i innboksen,
og deretter kan du sjekke denne
varslingen. Hvis du velger Kun
hjemmenettverk, mottar du
multimediemeldinger avhengig av
hjemmenettverket.

vN
 ettverksprofiler: Velger du en

multimedia-meldingsserver, angir
du den her.

vT
 illatte meldingstype

-P
 ersonlig: Personlig melding.
-R
 eklame: Kommersiell melding.
-T
 il informajon: Nødvendig
informasjon.

E-post (Meny 5.0.3)
Du kan konfigurere innstillinger for
mottak og sending av e-postmeldinger.

E-post konto (Meny 5.0.3.1)
Via denne menyen kan du redigere,
slette eller legge til en e-postkonto.
-N
 avn: Kontonavn.
- E -postadresse: Skriv inn
e-postadressen du fikk av
tjenesteleverandøren.
- Mitt navn: Du kan velge et kallenavn.
-S
 erver for innkommende epost: Skriv inn POP3-adressen og
portnummeret for datamaskinen som
mottar e-posten din.
- Brukernavn: Skriv inn brukernavnet
for e-post.
- Passord: Skriv inn passordet for
e-post.
- Server for utgående e-post: Skriv
inn SMTP-adressen og portnummeret
til datamaskinen som sender e-posten
din.
- Godkjenning for utgående e-post:
Du kan aktivere eller deaktivere
godkjenning for sending av e-post.

36
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Avanserte innstillinger
- E -postadresse for svar: Epostadressen for mottak av e-post.
- Portnummer for innkommende:
Med dette alternativet kan du redigere
POP3/IMAPportnummeret.
- Portnummer for utgående: Med
dette alternativet kan du redigere
SMTPportnummeret.
- Protokolltype: Velg protokolltypen
din. (POP3/IMAP4)
- Sikker pålogging med APOP:
Velg om sikker pålogging med
APOP skal aktiveres eller ikke. Når
postkassetypen er IMAP4, er sikker
pålogging med APOP alltid slått AV.
- Maksimal størrelse for mottak:
Vis den maksimale størrelsen for
innkommende e-post.
- Lagre på server: Angi om du vil
legge igjen en kopi av meldinger på
serveren for innkommende e-post
ved hjelp av venstre valgtast. Når
postkassetypen er angitt som IMAP4,
lagres det alltid en kopi av meldinger
på serveren.

F300_Norway_1.0_0905.indd 37

- Sett inn signatur: Velg På for å legge
til signaturen din i e-postmeldinger.
- Hent nedlasting: Velg Bare
overskrifter eller Alt. Nå er kontoen
konfigurert og vil vises i kontolisten i
mappen E-post.

Meldinger

- I D/passord for utgående server:
Angi brukernavnet og passordet for å
sende e-post.

- Automatisk henting: Velg dette
alternativet hvis du vil at e-post skal
hentes automatisk.

Tilgangspunkt (Meny 5.0.3.2)
Angi navnet på tilgangspunktet.

Henteintervall (Meny 5.0.3.3)
Du kan konfigurere Hent intervall til å
hente e-postmeldinger automatisk fra
serveren for innkommende e-post.

Signatur (Meny 5.0.3.4)
Du kan lage din egen signatur.
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Meldinger
Meldinger

Talepostnummer (Meny 5.0.4)

Infomelding (Meny 5.0.6)

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

vM
 otta

Tjenestemelding (Meny 5.0.5)

vV
 arslinger

Du kan angi om du ønsker å motta
meldingen eller ikke.

-P
 å: Hvis du velger denne menyen,
kan telefonen motta meldinger fra
infotjenesten.
- Av: Hvis du velger denne menyen,
mottar ikke telefonen meldinger fra
infotjenesten lenger.
-P
 å: Telefonen piper når du mottar
meldinger fra infotjenesten.
- Av: Telefonen piper ikke selv om du
mottar meldinger fra infotjenesten.
vS
 pråk

Du kan velge ønsket språk ved å
trykke på OK-tasten. Deretter vises
infotjenestemeldingen på det
språket du valgte.
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Mine ting
Meny 6.1

Bilder som tas med kameraet, lagres i
bildemappen, og du kan opprette nye
mapper til å lagre dem i.

Lyder

Mine ting

Bilde

Meny 6.2

Mappen Lyder består av innebygde
koblinger for nedlasting av ringetoner
og musikk, og mappene Standardlyder
og Taleopptak. Her kan du administrere,
sende eller angi lyder som ringetoner.

Videoer

Meny 6.3

Vis listen over 3GP, 3G2-filer i Min
Media/Videoer i Multimedieminnet.
Støtter bare 3GP-filer, som er kodet
med MPEG4- og h.263-videokodek og
AMR-lydkodek.

Andre

Meny 6.4

Vis listen over filer i mappen Andre
i det interne eller eksterne minnet. I
multimedieminnet.
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Profiler
Profiler

I Profiler kan du justere og skreddersy
telefontonene for forskjellige
begivenheter, omgivelser eller
kontaktgrupper.

vA
 nropsvarslingstype: Velg

Det er seks forhåndsinnstilte profiler:
Generelt, Lydløs, Bare vibrer, Utendørs
og Headset.

vR
 ingevolum: Still inn volumet på

Du kan tilpasse hver profil. Trykk på
den venstre valgtasten [Meny], og
velg Profiler med navigasjonstastene
opp/ned.

Aktiver (Meny 7.X.1)

alarmtype.

vR
 ingetoner: Velg ønsket ringetone

fra listen.

ringetonen.

vV
 arseltone for melding: Velg

varseltone for mottatt melding.

vM
 eldingstoner: Velg meldingstone

for mottatt melding.

vM
 eldingsvolum: Angi

meldingstonevolum.

1. En liste over profiler vises.

vT
 astaturtoner: Velg ønsket

2.I Profil-listen blar du til profilen du
ønsker å aktivere, og trykker på venstre
valgtast [OK] eller på OK-tasten.

vT
 astaturvolum: Still inn volumet på

tastetone.

tastetonen.

3. Deretter velger du Aktiver.

vD
 ekseltone: Her stiller du inn

Tilpass (Meny 7.X.2)

vE
 ffekt lydvolum: Still inn

Du kan tilpasse alle profiler unntatt
Bare vibrer og Lydløs. Bla til ønsket
profil i Tilpass. Etter å ha trykt på OKtasten eller venstre valgtast, velger du
Personlig innstilling.
Profilalternativene åpnes. Still inn
alternativene slik du ønsker dem.

dekseltonen etter miljøet.
lydeffektvolumet.

vV
 olum for på/av: Still inn volumet

på ringetonen når telefonen slås
På/Av.

Merk
Ikke alle profiler kan endres navn på.
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Telefonbok
Meny 8.1

Utfører søk i kontaktadressene. Søket
utføres i fornavnene som standard.
Gjeldende søkemetode og resultater
vises i søkevinduet. Du kan ringe
til eller sende en melding til valgt
telefonnummer. Du kan søke etter
kontakter på telefonnummer eller
gruppeinformasjon.

Legg til ny

Meny 8.2

Du kan registrere en ny kontaktadresse.
Du kan skrive inn navn, flere
telefonnumre og e-postadresser til
en ny kontakt. Du kan også plassere
kontakter i grupper, inkludere et
bilde eller en avatar, gi dem en egen
ringetone og til og med skrive inn et
notat for kontakten.
Andre tilgjengelige felt er URL-adresse
til hjemmeside, hjemmeadresse,
bedriftsnavn, jobbtittel og bedriftens
adresse.
Du kan skrive inn og administrere
kontaktadresser avhengig av
minnebruken.
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Hurtigoppringning
Meny 8.3

I denne menyen administrer du
hurtigtastene.
Du kan tilordne hvilken som helst av
tastene 2 til 9 til en oppføring
i navnelisten. Du kan deretter ringe
direkte ved å trykke på denne tasten.

Samtalegrupper

Telefonbok

Søk

Meny 8.4

I denne menyen kan du administrere
gruppeinformasjon (lagret både i
telefonen og på USIM-kortet). Du kan
legge til, redigere og slette grupper.
Når en ringetone ikke er spesifisert for
et telefonnummer, vil et anrop fra dette
nummeret ha samme ringetone som
det som er angitt for gruppen.

Kopier alle

Meny 8.5

Du kan kopiere oppføringer fra
SIM-kortminnet til telefonminnet og
omvendt.
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Telefonbok
Telefonbok

Slett alle

Meny 8.6

Du kan slette alle oppføringene på SIMkortet og telefonen.

Innstillinger

Meny 8.7

Gjenopprett kontakter (Meny 8.7.3)
(External Memory dependent)
Du kan gjenopprette alle data i
telefonboken til et eksternt minnekort
ved i form av vCard.

Vis alternativer (Meny 8.7.1)

Informasjon

Bla for å utheve Vis alternativer, og trykk
deretter på venstre valgtast [Velg].

Tjenestenummer (Meny 8.8.1)

vB
 are navn: Angi at bare navn skal

vises i telefonlisten.

vN
 avn & nummer: Angi at navn og

nummer skal vises i telefonlisten.

vM
 ed bilder: Angi at person- og

bildeinformasjon skal vises i
telefonlisten.

Sikkerhetskopier
kontakter (Meny 8.7.2)
(External Memory dependent)
Du kan lagre alle data i telefonboken
til et eksternt minnekort ved i form
av vCard.

Meny 8.8

Du kan vise listen over
tjenestenumrene (SDN) tilordnet av
tjenesteleverandøren (hvis de støttes av
USIM-kortet).

Eget nummer (Meny 8.8.2)
(SIM-avhengig)
Du kan lagre ditt eget nummer i SIMkortet slik at du kan slå det opp senere.

Mitt visittkort (Meny 8.8.3)
Med dette alternativet kan du opprette
et eget visittkort som inneholder navn,
et mobiltelefonnummer og så videre.
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Verktøy
Meny 9.1

Verdensklokke

Meny 9.5

Du kan stille inn alarmen til å ringe på
et bestemt tidspunkt.

Verdenstiden gir informasjon om hva
klokken er i de største byene i verden.

Kalkulator

SIM-tjeneste

Meny 9.2

Med kalkulatormodulen kan du utføre
grunnleggende regnefunksjoner som
å legge sammen, trekke fra, gange
og dele i tillegg til noen avanserte
funksjoner.

Stoppeklokke

Verktøy

Alarm

Meny 9.6

(SIM-avhengig)
Denne menyen er avhengig av SIM- og
nettverkstjenester.

Meny 9.3

Med denne menyen kan du registrere
hvor lang tid noe tar.

Enhetskonvertering
Meny 9.4

Her kan du konvertere ethvert mål til
den enheten du ønsker. Det er 7 typer
mål som kan konverteres til enheter:
Valuta, Område, Lengde, Tyngde,
Temperatur, Volum og Hastighet.
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WAP
WAP

Du får tilgang til mange WAP-tjenester
(Wireless Application Protocol), for
eksempel banktjenester, nyheter,
værmeldinger og flyinformasjon.
Disse tjenestene er spesielt utviklet for
mobiltelefoner, og de forvaltes av WAPtjenesteleverandører.
Få opplysninger om tilgangen til
WAP-tjenester, priser og takster hos
den nettverksoperatøren og/ eller
tjenesteleverandøren som du velger
å bruke.
Tjenesteleverandørene gir deg også
instruksjoner om hvordan du bruker
tjenestene. Så snart du er koblet
til, vises hjemmesiden. Innholdet
avhenger av tjenesteleverandøren.
Du kan gå til hvilken som helst side på
Internett ved å skrive inn URL-adressen.
Du kan når som helst trykke på e for
å lukke nettleseren. Telefonen går da
tilbake til standby-modus.

Merk
Menyene i WAP-nettleseren
kan variere avhengig av hvilken
nettleserversjon du har.

Hjem

Meny *.1

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden
kan være det nettstedet som er definert
i den aktiverte profilen. Den vil bli
definert av tjenesteleverandøren hvis
du ikke gjør det i den aktiverte profilen.

Yahoo!

Meny *.2

Du kan bruke Internett-tjenester for
mobil fra Yahoo.

Bokmerker

Meny *.3

Denne menyen lar deg lagre Internettadressen til nettsider du ofte besøker,
slik at du har enkel tilgang til dem.

Oppgi adresse

Meny *.4

Du kan skrive en URL-adresse manuelt
og åpne tilhørende webside.

Logg

Meny *.5

Denne menyen viser de siste sidene du
har vært inne på.
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Meny *.6

Cookies (Meny *.7.4)

Telefonen kan lagre siden på skjermen
som en frakoblet fil.

Kontroller om det brukes en cookie
eller ikke.

Innstillinger

Sikkerhetssertifikater (Meny *.7.5)

Meny *.7

Du kan angi profil, cache, cookie og
sikkerhet som er relatert til Internetttjenesten.

Nettverksprofiler (Meny *.7.1)
En profil er nettverksinformasjonen
som brukes til å koble til Internett.

Gjengivelsesmodus (Meny *.7.2)
Du kan justere størrelsen på en
URL-side hvis siden er større enn
telefonskjermen.

Cache(Meny *.7.3)

WAP

Lagrede sider

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

Vis bilde (Meny *.7.6)
Du kan velge om du vil vise bilder eller
ikke når du surfer med WAP.

JavaScript (Meny *.7.7)
Velg om JavaScript skal slås på eller av.

Informasjon

Meny *.8

Du kan vise informasjon om WAPleserversjonen.

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

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

Bluetooth

Meny 0.1

Med Bluetooth kan kompatible
mobile enheter, eksterne enheter og
datamaskiner i nærheten kommunisere
direkte med hverandre uten kabler.

Merk
v Hvis du bruker LG PC Sync via

Bluetooth, kan du bare utveksle
data inne i telefonboken.

v Når du mottar data fra en annen

Bluetooth-enhet, ber telefonen
om en bekreftelse. Etter at du har
bekreftet overføringen, kopieres
filen til telefonen.

v Avhengig av filtypen lagres den i

følgende mapper:

- video (*.3gp, *.mp4): mappen
Videoer
- bilde (*.bmp, *.gif, *.jpg,
*.png): mappen Bilder
- l yd (*.amr, *.wav, *.aac):
mappen Lyder
- MP3 (*.mp3): mappen
Lyder/MP3
- andre filer (*.txt, *.html):
mappen Andre

vA
 ktiver Bluetooth

Du kan aktivere eller avbryte
Bluetooth-funksjonen.

vT
 ilkoblede enheter

Du kan vise alle enhetene som KF300
allerede er paret med. Hvis du åpner
Parede enheter, får du tilgang til
alternativene der.

v I nnstillinger

-M
 in telefons synlighet: Dette
indikerer om telefonen skal være
synlig for andre Bluetooth-enheter
- Mitt navn: Du kan angi et navn for
Bluetooth-enheten. Som standard
er navnet LG KF300.
- Min adresse: Du kan vise adressen
til Bluetooth-enheten din.

Nettverk

Meny 0.2

Du kan velge et nettverk som vil
bli registrert enten automatisk eller
manuelt.

Valg av nettverk (Meny 0.2.1)
Du kan velge hvilket nettverk som vil bli
brukt, enten automatisk eller manuelt.
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vA
 utomatisk: Hvis du velger

vM
 anuell: Telefonen finner listen over

tilgjengelige nettverk og viser dem.
Så kan du velge hvilket nettverk du
ønsker å bruke hvis dette nettverket
har en roaming-avtale med
nettverksoperatøren din. Telefonen
lar deg velge et annet nettverk
dersom den ikke får tilgang til det
valgte nettverket.

vF
 oretrukket: Du kan sette opp en

liste over foretrukne nettverk som
telefonen skal prøve å bruke først, før
den prøver å registrere seg på andre.
Denne listen er laget ut fra telefonens
forhåndsdefinerte liste over kjente
nettverk.

GPRS-vedlegg (Meny 0.2.2)
Du kan stille inn GPRS-tjeneste
avhengig av forskjellige situasjoner.
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v Aktivere på

Hvis du velger denne menyen,
registreres telefonen i et -nettverk
når du slår den på. Når du starter et
WAPprogram eller et PC-program
med ekstern pålogging, opprettes
en tilkobling mellom telefonen
og nettverket, og du kan overføre
data. Når du avslutter programmet,
avsluttes GPRS- tilkoblingen, men
registreringen i GPRSnettverket
forblir.

Tilkobling

Automatisk-modus, vil telefonen
automatisk søke etter og velge et
nettverk for deg. Når du har valgt
“Automatisk”, vil telefonen være
innstilt på “Automatisk” selv om
telefonen slås av og på.

v Ved behov

Hvis du velger denne menyen,
opprettes GPRS-tilkoblingen når du
kobler til en WAP-tjeneste eller en
programtjeneste, og den lukkes når
du avslutter WAPtilkoblingen eller
programtilkoblingen.

Tilgangspunkt (Meny 0.2.3)
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 avhengig
av land.
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Tilkobling
Tilkobling

Modem

Meny 0.3

Du kan velge modus for datatjeneste
og masselagring.
vM
 asselagring

Du kan koble telefonen til PC-en,
slik at den kan brukes som en USBlagringsenhet, på tre forskjellige
måter.
1. Koble telefonen til PC-en når den
inaktive skjermen eller hovedmenyen
vises.
2. Koble til telefonen mens den utfører
en handling eller menyfunksjon, og
gå deretter til den inaktive skjermen
eller hovedmenyen.
3. CKoble til telefonen mens den utfører
en handling eller menyfunksjon,
og velg deretter menyen USBmasselagring.
vD
 atatjeneste

Velg menyen Datatjeneste for å bruke
LG Mobile Syncprogrammet.

48
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Innstillinger
Meny #.1

Du kan stille inn funksjoner som har
med dato og klokkeslett å gjøre.

Språk

Meny #.2

Du kan endre språk på teksten som
vises. Denne endringen vil også påvirke
språket i redigeringsmodus.

Skjerm

(Meny #.3.3)

Du kan angi varigheten til lyset på
skjermen.

Lysstyrke (Meny #.3.4)
Du kan angi lysstyrken på LCDskjermen.

Snarvei til hjemmeskjerm
(Meny #.3.5)

Meny #.3

Bakgrunn (Meny #.3.1)
Her velger du bakgrunnsbilde i
hvilemodus.

Klokke (Meny #.3.2)
Du kan velge klokkeformat for visning
av klokken på den interne og eksterne
telefonskjermen.
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Tid for bakgrunnslys
Innstillinger

Dato og klokkeslett

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

Skriftstørrelse (Meny #.3.6)
Du kan velge skriftstørrelse for
skjermteksten på telefonen.

Tema (Meny #.3.7)
Du kan angi skjermtemaet som skal
vises på hovedskjermen.

49

2008.9.5 2:31:12 PM

Innstillinger
Menystil (Meny #.3.8)
Innstillinger

Telefonen har menytemaer som
rutenett og hjul. Angi menystilen ved å
bla og trykke på venstre valgtast [OK].

Anrop

Meny #.5

Du stiller inn menyen for en samtale
ved å trykke på l [Velg] Innstillinger.

Viderekobling (Meny #.5.1)

Oppringing (Meny #.3.9)
Du kan angi skriftstil/skriftstørrelse for
tallene som vises på startskjermen når
du foretar et anrop.

Med viderekobling kan du viderekoble
innkommende samtaler, fakser eller
data til et annet nummer. Du kan få mer
informasjon hos din tjenesteleverandør.

Standby-tekst (Meny #.3.0)

Samtalesperre (Meny #.5.2)

Hvis du velger På, kan du redigere
teksten som vises i hvilemodus.

Nettverksnavn (Meny #.3.*)
Du kan forhåndsvise tilstanden til
den valgte menyen før du åpner den.
Tilstanden vises nederst på skjermen.

Snarvei

Meny #.4

Hvis du velger På, kan du redigere
teksten som vises i standbymodus.

Samtalesperretjenesten forhindrer
at telefonen foretar eller mottar en
bestemt kategori samtaler. Denne
funksjonen krever passord for
samtalesperre.

Faste numre (Meny #.5.3)
(SIM-avhengig)
v Du kan begrense de utgående
anropene til bestemte
telefonnummer. Numrene er
beskyttet av PIN2- koden.

50
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Samtale venter (Meny #.5.6)

vD
 eksel åpent: Hvis du velger

(nettverksavhengig)
vA
 ktiver: Hvis du velger Aktiver,
kan du ta imot et ventende
(innkommende) anrop.

dette alternativet, kan du besvare
innkommende anrop ved å åpne
dekselet.

vV
 algfri tast: Med dette menyvalget

kan du motta anrop ved å trykke på
en hvilken som helst tast unntatt
e.

vB
 are svar-tast: Med dette

menyvalget kan du motta anrop ved
bare å trykke på s [Send] tasten.

Send mitt nummer (Meny #.5.5)
(avhengig av nettverk og abonnement)
vA
 ngitt av nettverk: Hvis du velger
dette alternativet, kan du sende
telefonnummeret avhengig av
tjenesten Skift linje, på linje 1 eller
linje 2.
vP
 å: Du kan sende telefonnummeret

ditt til mottakeren. Dette innebærer
at telefonnummeret ditt vises på
mottakers telefon.

vA
 v: Telefonnummeret ditt vil ikke

vA
 vbryt: Hvis du velger Deaktiver,

Innstillinger

Svarmodus (Meny #.5.4)

kan du ikke ta imot det ventende
(innkommende) anropet.

vV
 is status: Viser status på Samtale

venter.

Minuttvarsel (Meny #.5.7)
Hvis du velger På, kan du sjekke
samtalevarigheten med en dyp tone
hvert minutt under en samtale.

Automatisk oppkall (Meny #.5.8)
vP
 å: Når denne funksjonen er aktivert,

forsøker telefonen automatisk å ringe
på nytt hvis oppkoblingen skulle
mislykkes.

vA
 v: Telefonen forsøker ikke å ringe

på nytt hvis den opprinnelige
oppkoblingen mislykkes.

bli vist.
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Innstillinger
Velg linje (Meny #.5.9)
Innstillinger

(SIM-avhengig)
Avhengig av om SIM-kortet ditt har
støtte for to linjer, kan du velge ønsket
linje.

Send DTMF-toner (Meny #.5.0)

3. Hvis du vil endre innstillingen, må
du oppgi PIN-kode når du slår på
telefonen.
4. Hvis du oppgir feil PIN-kode mer enn
tre ganger, sperres telefonen. Hvis
PIN-koden er sperret, må du taste inn
PUKkoden.

Du kan sende tastaturtoner under
en aktiv samtale for å kontrollere
talepostkassen eller andre automatiske
telefontjenester.

5. Du har ti forsøk på å oppgi PUKkoden. Hvis du oppgir feil PUK-kode
mer enn ti ganger, kan du ikke låse
opp telefonen. Du må ta kontakt med
tjenesteleverandøren.

Sikkerhetsinnstillinger

Telefonlås (Meny #.6.2)

Meny #.6

Oppgi PIN-kode (Meny #.6.1)
I denne menyen kan du foreta
innstillinger slik at telefonen ber om
SIM-kortets PIN-kode når telefonen
slås på.
Hvis denne funksjonen er aktivert, vil
du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

Du kan angi en sikkerhetskode for å
unngå uautorisert bruk av telefonen.
Hver gang du slår på telefonen, spør
telefonen etter sikkerhetskoden hvis du
setter telefonlåsen til Når på.
Hvis du setter telefonlåsen til Ved
endret SIM, spør telefonen etter
sikkerhetskoden bare når du bytter
SIM-kort.

1. Velg Oppgi PIN-kode på menyen
Sikkerhetsinnstillinger, og trykk
deretter på l [OK].
2. Slå på/av.

52
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Endre koder (Meny #.6.3)

Du kan endre tilgangskodene:
Sikkerhetskode, PIN1-kode, PIN2- kode.

Fly modus

Minnestatus

Meny #.0

Du kan kontrollere ledig kapasitet og
minne i bruk for telefonen, sim-kortet
og det eksterne minnet (hvis det er
satt inn).

Innstillinger

PIN er en forkortelse for Personal
Identification Number, og benyttes for å
forhindre bruk av uautoriserte personer.

Meny #.7

Når denne funksjonen er aktivert, kan
du bruke funksjonene på telefonen
som ikke krever bruk av et trådløst
nettverk, når du er om bord i et fly eller
på steder der det trådløse nettverket
ikke er tilgjengelig.

Strømsparing

Meny #.8

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

Nullstill

Meny #.9

Du kan stille telefonen tilbake til
standardkonfigurasjon. Du trenger en
sikkerhetskode for å aktivere denne
funksjonen.
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Tilbehør
Tilbehør

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene
ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri

Lader

Denne laderen
lar deg lade
batteriet
når du
befinner deg
hjemmefra eller borte fra
kontoret.

Kombinert håndfri/øremikrofon

Merk
v Bruk bare originalt tilbehør

fra LG.

v I motsatt fall kan garantien bli

ugyldig.

v Tilbehør kan variere i forskjellige

områder. Vennligst kontakt
vårt lokale serviceselskap eller
representant hvis du har flere
spørsmål.

54
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Teknisk informasjon
Generelt

Omgivelsestemperatur
Maks: +55°C (vanlig bruk)
+45°C (ladning)
Min.: -10°C
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Teknisk informasjon

Produktnavn: KF300
System: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900
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KF300 B r u g e r m a n u a l
- Dansk

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

Sådan bortskaffer du dit gamle apparat
1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at
produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes på anden vis
end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan
fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller
den butik, hvor du købte produktet.
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For din sikkerhed
For din sikkerhed

Advarsel!

Forsigtig!

• Mobiltelefoner skal altid være
slukkede under flyvning.
• Hold aldrig telefonen i hånden,
mens du kører bil.
• Aktiver ikke telefonen nær
tankstationer, brændstofdepoter,
kemiske værker, eller hvor der
bruges sprængstof.
• Brug KUN ORIGINALE batterier og
opladere for din egen sikkerheds
skyld.
• Rør ikke ved telefonen med
våde hænder, mens den oplader.
Du kan få elektrisk stød eller
ødelægge telefonen.
• Opbevar telefonen et sikkert sted
uden for børns rækkevidde. Den
indeholder små løse dele, der kan
forårsage kvælning.

• Sluk telefonen i områder, hvor
særlige regler forbyder brug
af mobiltelefon. For eksempel
må telefonen ikke benyttes på
hospitaler, hvor den kan påvirke
følsomt medicinsk udstyr.
• Nødopkald kan ikke altid
foretages i alle mobile netværk.
Derfor bør du aldrig være
afhængig udelukkende af
denne telefon for vigtige opkald
for eksempel for tilkaldelse af
lægehjælp.
• Brug udelukkende ORIGINALT
tilbehør for at undgå at beskadige
telefonen.
• Radiosendere kan forårsage
forstyrrelser af elektroniske
apparater i nærheden. Mindre
forstyrrelser af tv, radio, pc osv.
kan forekomme.
• Bortskaffelse af batterier, som
ikke længere bruges, skal
ske i overensstemmelse med
lovgivningen på området.
• Skil aldrig telefonen eller batteriet
ad.
• Eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type.
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Retningslinjer for sikker og effektiv
brug

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler

certificerede effektniveau på alle
anvendte frekvensbånd.
v Mens der kan være forskelle på

SAR-niveauerne for forskellige
LGtelefonmodeller, er de alle
udviklet til at opfylde de relevante
retningslinjer for udsættelse af
radiobølger.

Oplysninger om udsættelse for
radiobølger og SAR (Specific
Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed)

v ICNIRP (International Commission on

Denne mobiltelefon model KF300 er
designet til at overholde gældende
sikkerhedskrav for udsættelse af
radiobølger. Dette krav er baseret
på videnskabelige retningslinjer, der
indeholder sikkerhedsmargener, som
er udformet med henblik på at sørge
for sikkerhed for alle uanset alder og
helbred.

v Den højeste SAR-værdi for denne

v Retningslinjerne for udsættelse af

radiobølger benytter måleenheden
SAR (Specific Absorption Rate
- specifik absorptionshastighed).
SAR-test udføres ved hjælp af
en standardiseret metode, mens
telefonen sender på det højeste
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Non- Ionizing Radiation Protection)
anbefaler en SAR-grænse på 2 W/Kg i
gennemsnit over ti (10) gram væv.
telefonmodel testet med DASY4
under brug ved øret er 0.883 W/kg
(10 g) og 0.594 W/Kg (10 g), når
enheden bæres på kroppen.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det
kan være farligt eller ulovligt, hvis
disse retningslinjer ikke overholdes.
Yderligere oplysninger findes i denne
manual.

v 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
Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Pleje og vedligeholdelse
af produktet
Advarsel
Brug kun de batterier, opladere og
det tilbehør, der er godkendt til brug
med denne særlige telefonmodel.
Brug af andre typer kan ugyldiggøre
eventuelle godkendelser eller
garantier gældende for telefonen og
kan være farlig.
v Skil ikke enheden ad. Medbring den

hos en kvalificeret servicetekniker,
når der er brug for reparation.

v Hold enheden væk fra elektriske

apparater, som f.eks. tv’er, radioer
og pc’er.

v Hold enheden væk fra varmekilder,

som f.eks. radiatorer eller ovne.

v Tab ikke enheden.
v Enheden må ikke udsættes for

mekaniske vibrationer eller stød.

v Sluk telefonen på områder, hvor

dette er påkrævet. For eksempel på
hospitaler kan din telefon påvirke
medicinsk udstyr.

v Brug ikke telefon med våde hænder

mens den oplader, da dette kan
medfører elektrisk stød og skade din
telefon.

v Oplad ikke telefonen i nærheden

brandbare materiale, da telefonen
kan blive varm og medføre brand.

v Telefonens belægning kan blive

beskadiget, hvis den pakkes ind i
indpakningspapir eller lignende.

v Oplad ikke telefonen ovenpå møbler.
v Telefonen bør oplades i et ventileret

rum.

v Brug en tør klud til at

rengøre enheden. (Brug ikke
opløsningsmidler som f.eks. benzin,
fortynder eller alkohol.)

v Udsæt ikke enheden for kraftig røg

eller meget støv.

v Opbevar ikke telefonen ved siden

af kreditkort eller billetter, da de
kan påvirke oplysningerne på
magnetstriben.

v Tryk ikke på skærmen med en skarp

genstand, da det kan beskadige
telefonen.

v Udsæt ikke telefonen for væske

eller fugt.
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v Brug tilbehør, som f.eks.

Sikker betjening
i forhold til andre
elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan opleve
interferens, hvilket kan påvirke
ydeevnen.
v Anvend ikke mobiltelefonen i
nærheden af medicinsk udstyr
uden først at bede om lov. Undgå
at anbringe telefonen oven på
pacemakere, dvs. i brystlommen.
v Visse høreapparater kan blive
forstyrret af mobiltelefoner.
v Svag interferens kan muligvis påvirke
tv’er, radioer, pc’er osv.
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Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer angående
brug af mobiltelefoner i områder, hvor
du kører.
v Brug ikke en håndholdt mobiltelefon

under bilkørsel.

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

tilgængeligt.

v Kør ind til siden, og parker bilen, før

du foretager eller besvarer et opkald,
hvis kørselsforholdene kræver det.

v Radiofrekvenssignaler kan påvirke

visse elektroniske systemer i
køretøjet, som f.eks. musikanlæg og
sikkerhedsudstyr.

v Hvis din bil er udstyret med en

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

høretelefoner, med forsigtighed. Rør
ikke antennen uden grund.

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

Hvis du lytter til musik, når du er ude,
skal du sikre, at lydstyrken er på et
fornuftigt niveau, så du er opmærksom
på omgivelserne. Det er især vigtigt,
hvis du skal krydse en vej.
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Retningslinjer for sikker og effektiv
brug
Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Undgå beskadigelse af
din hørelse
Du kan beskadige din hørelse, hvis du
er udsat for høje lyde i længere tid ad
gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke
tænder eller slukker for håndsættet
tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at
lydstyrken for musik og opkald er
indstillet på et fornuftigt niveau.

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

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

brændstof. Anvend ikke enheden
i nærheden af brændstof eller
kemikalier.

Ifly
Trådløse enheder kan forårsage
interferens ifly.
v Sluk altid mobiltelefonen, inden du

går om bord i et fly.

v Anvend ikke telefonen ifly et uden

tilladelse fra kabinepersonalet.

Børn
Opbevar telefonen på et sikkert sted
uden for små børns rækkevidde. Den
indeholder små dele, som kan udgøre
en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald
Nødopkald er muligvis ikke
tilgængelige på alle mobilnetværk.
Derfor må du aldrig udelukkende være
afhængig af telefonen til nødopkald.
Forhør dig hos den lokale udbyder.

v Transporter og opbevar ikke

letantændelige gasarter, væsker
og eksplosive materialer i bilens
handskerum, der indeholder
mobiltelefonen og tilbehør.
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v Der kan opstå eksplosionsfare, hvis

v Du behøver ikke at afl ade batteriet

v Bortskaffelse af brugte batterier skal

v Brug kun LG-batterier og -opladere.

v Bortskaffelse af brugte batterier skal

helt, før du genoplader. Til forskel
fra andre batterisystemer er der ikke
nogen hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.
LG-opladere er udviklet til at
forlænge batteriets levetid.

v Du må ikke skille batteripakken ad

eller kortslutte den.

v Hold batteripakkens metalkontakter

rene.

batteriet udskiftes med en forkert
type.

ske iht. producentens vejledning.
Genbrug batteriet, når det er muligt.
Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
ske iht. producentens vejledning.

v Hvis du skal udskifte batteriet, bør

du henvende dig hos nærmeste
autoriserede LG Electronicsservicecenter eller
-forhandler for at få hjælp.

v Udskift batteriet, når det ikke

v Tag altid opladeren ud af

v Genoplad batteriet, hvis det ikke er

v Den faktiske batterilevetid

længere har en acceptabel ydeevne.
Batteripakken kan genoplades
hundredvis af gange, inden det skal
udskiftes.
blevet brugt i lang tid, for at forlænge
brugbarheden.

v Udsæt ikke batteriopladeren for

stikkontakten, når telefonen er fuldt
opladet. På den måde undgår du,
at opladeren bruger unødvendigt
meget strøm.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Oplysninger om og
pleje af batteriet

afhænger af netværkskonfiguration,
produktindstillinger, brugsmønstre,
batteri og miljø.

direkte sollys, og brug den ikke i
omgivelser med høj fugtighed, som
f.eks. badeværelset.

v Opbevar ikke batteriet i varme eller

kolde omgivelser, da det kan forringe
batteriets ydeevne.

F300_Denmark_1.1_090525.indd 9
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KF300 Egenskaber
KF300 Egenskaber

Telefonens dele
1. Højttaler
2. Hovedskærm
3. Send-tast
v Ringe til et telefonnummer og
besvare et opkald.
v I standbytilstand: Viser en liste
over tidligere opkald.

1

2

4. Tastatur
v I standbytilstand:
Indtast numre, der skal ringes op til.
Hold nede
0 – Internationale opkald
1 – Aktiverer telefonsvarermenuen
2 til 9 – lynopkald
v I redigeringstilstand:
Indtast tal og bogstaver
5. Fjern-tast
v Du kan slette et bogstav eller
gå tilbage til den forrige menu.
Hold tasten nede for at slette alle
indtastninger.
6. Afslut-tast
v Tænd/sluk (hold nede)
v Afslutte eller afvise opkald.

5
3

6

4

7

7. Mikrofonen

10
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2

3

4

1. Alarmfunktionstast
v Flyt til menuen Alarm
2. Tidsplanfunktionstast
v Flyt til menuen Tidsplan
3. Billedfunktionstast
v Flyt til menuen Billede
4. Favoritfunktionstast
v Flyt til menuen Favoritter
6

5. Navigationstast
v I standbytilstand:
U	Kort tryk på: Skriv
tekstmeddelelse
D	Kort tryk på: Kontakter
L 	Kort tryk på: Profiler
R 	Kort tryk på: MP3-afspiller
v I menu: Rul op og ned

KF300 Egenskaber

1

6. Funktionstaster (Venstre
funktionstast/højre
funktionstast)
v Disse taster har de funktioner, der
vises nederst i displayet.
7. Kamerafunktionstast
v eksempelskærmbilledet Kamera
8. Bekræftelsestast / tasten OK.
v Vælger menuindstillinger og
bekræfter handlinger.

5

7
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KF300 Egenskaber
KF300 Egenskaber

1

2

1. Taster på siden
v I standbytilstand (åben):
Justering af tastaturlydstyrke
v I standbytilstand (lukket):
Vis dato/tid skiftevis
vU
 nder opkald: Justering af
lydstyrke i øresnegl
vU
 nder afspilning af MP3-musik:
Justering af lydstyrke
2. Stik til batterioplader/kabelstik
og hovedtelefonstik
Bemærk
Kontroller, at telefonen er tændt og
i standbytilstand, før du tilslutter
USB-kablet.

3

3. Kameralinse
4. Frontskærm
4

12
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KF300 Egenskaber

Batteri
Batteridæksel

Holder til
SIMkort

SIM-kortterminaler

F300_Denmark_1.0_0905.indd 13

Stik til microSD-kort
Batteri-terminaler
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Før brug
Før brug

Isætning af SIM-kort og
batteri
Sørg for, at der er slukket for strømmen,
før du fjerner batteriet.

2. Tag batteriet ud
Hold fast i den øverste del af
batterilåget, og løft batterilåget fra
batteripladsen.

1. Fjern batteridækslet
Tryk på batterilågets låseknap, og
skub batterilåget mod bunden af
telefonen. Fjern batterilåget.

Bemærk
Fjernes batteriet fra telefonen, mens
den er tændt, kan det ødelægge
telefonen.

3. Isæt SIM-kortet
Indsæt SIM-kortet i holderen. Skub
SIM-kortet ind i SIM-kortholderen.
Sørg for, at SIM-kortet er ordentligt
isat, og at det guldfarvede
kontaktområde på kortet vender
nedad. Hvis du vil fjerne SIM-kortet,
skal du trykke det let ned og trække
det i den modsatte retning.

Isæt SIM-kortet

Fjern SIM-kortet

14
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Forsigtig!

4. Isæt batteriet
Isæt først batteriet på den nederste
del af batteripladsen. Tryk ned
på toppen af batteriet, indtil det
kommer på plads.

Opladning af batteriet
Sæt batteriet i, inden du tilslutter
rejseadapteren til telefonen.

Før brug

SIM-kortet metalstik kan nemt
ødelægges af ridser. Vær forsigtig,
når du håndterer og installerer
SIM-kortet, så det ikke beskadiges.
Følg instruktionerne, som fulgte
med SIMkortet.

1. Med pilen vendt som vist på
diagrammet tilsluttes stikket på
opladeren på siden af telefonen,
indtil det klikker på plads.
2. Tilslut den anden ende af opladeren
til en stikkontakt. Brug kun den
medfølgende oplader.

5. Sæt batteridækslet på igen
Når batterilåget er på plads i
telefonen, skal du skubbe det, indtil
det klikker på plads.

F300_Denmark_1.0_0905.indd 15

3. Søjlerne i batteriikonet holder op
med at bevæge sig, når batteriet er
fuldt opladet.
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Før brug
Før brug

Forsigtig!

• Tving ikke opladeren på plads, da
du risikerer at ødelægge telefonen
og/eller opladeren.
• Indsæt batteriopladeren lodret i en
stikkontakt på væggen.
• Hvis du bruger batteriopladeren
i et andet land, skal du bruge en
adapter.
• Fjern ikke batteri eller SIM-kort,
mens telefonen lader op.

Fjernelse af adapteren
Afbryd opladeren fra telefonen ved at
trække i stikket og ikke i ledningen.

Advarsel!
• Tag opladeren ud af stikket under
tordenvejr for at undgå elektrisk
stød og brand.
• Ingen skarpe genstande, fx
dyretænder og negle, må komme
i kontakt med batteriet. Der er
risiko for, at dette kan forårsage
brand.

16
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< microSD hukommelseskort>
1. Sluk telefonen. Hvis du indsætter
eller fjerner microSD-kortet,
mens telefonen er tændt, kan det
beskadige de filer, der er gemt på
hukommelseskortet.
2. Løft det plastikdæksel, der beskytter
microSD-stikket.

Før brug

Sådan bruger
du et microSD*hukommelseskort

<microSD hukommelseskort>

F300_Denmark_1.0_0905.indd 17

3. Indsæt hukommelseskortet i stikket.
Guldkontakterne skal være på
bagsiden af microSD-kortet. Skub
ikke for hårdt på microSD-kortet. Hvis
det er svært at få det ind i stikket,
kan det skyldes, at du forsøger at
indsætte det den forkerte vej, eller at
der er et fremmedlegeme i stikket.
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Før brug
Før brug

Bemærk
v Undlad at bøje kortet eller tvinge

det ind i stikket.

v Undlad at indsætte andre typer

hukommelseskort end microSD.

v Hvis microSD er blevet formateret

4. Når hukommelseskortet er indsat,
skal du skubbe, indtil du hører et
“klik”, hvilket betyder, at microSDkortet er låst korrekt.
5. Luk stikkets beskyttelsesdæksel af
plastik.

Bemærk
v Undgå at bruge

hukommelseskortet, når batteriet
er ved at løbe tør for strøm.

vN
 år du skriver til kortet, skal du

vente med at fjerne kortet, til
handlingen er udført.

vK
 ortet er designet, så det kun

passer ind i systemet, når det
vender på én bestemt måde.

ved brug af FAT32, skal du
formatere microSD igen ved brug
af FAT16.

vN
 år du har indsat microSD-kortet

i din telefon, skal du kontrollere
ikonområdet i dit display.

vH
 vis ikonet for hukommelsesfejl

vises, er dit hukommelseskort
ikke formateret eller understøttet
af telefonen.

v I dette tilfælde skal du forsøge at

formatere dit hukommelseskort.

v Hvis ikonet for hukommelsesfejl

stadig vises i ikonområdet, skal du
kontakte servicecenteret.

Der findes flere oplysninger om
microSD i brugervejledningen til
hukommelseskortet.

18
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Generelle funktioner

Sådan foretages et opkald
1. Indtast nummeret inkl. hele
områdenummeret.
v Du kan slette et ciffer ved at trykke

på c.

2. Tryk på s for at ringe op.

Sådan foretages et
internationalt opkald
1. Tryk på 0, og hold den nede for at
indsætte det internationale præfiks.
Tegnet “+” skal sættes ind foran den
internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og
telefonnummer.
3. Tryk på s .

3. Tryk på e for at afslutte opkaldet.

Afslutning af en samtale

Sådan foretages opkald fra
opkaldslisten

Når du er færdig med dit opkald, skal
du trykke på tasten e.

1. Tryk på s, mens telefonen
er i standbytilstand for at få vist
telefonnumrene på de seneste
indgående, udgående og tabte
opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp
af U/ D.

3. Tryk på s for at ringe op til
nummeret.
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Generelle funktioner

Sådan foretager og
besvarer du opkald

Sådan foretages opkald fra
kontaktlisten
Du kan gemme de navne og
telefonnumre, du ringer ofte til,
enten på SIM-kortet eller på et sted i
telefonens hukommelse, som kaldes
kontaktlisten. Du kan ringe op til et
nummer blot ved at slå det ønskede
navn op under kontakter.

19
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Generelle funktioner
Besvarelse af et opkald
Generelle funktioner

Når du modtager et opkald, ringer
telefonen, og ikonet med den
blinkende telefon vises på skærmen.
Hvis den, der ringer, kan identificeres,
vises dennes telefonnummer
(eller navn, hvis det er gemt under
Kontakter).

Signalstyrke
Du kan se signalstyrken på
signalstyrkeindikatoren (
) på
telefonens skærm.
Signalstyrken kan variere, især inde i
bygninger. Signalet forbedres muligvis,
hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst
Du kan indtaste tal og bogstaver ved
hjælp af telefonens tastatur.

T9 (T9 Abc)-tilstand
Denne modus giver dig mulighed
for at indtaste ord med kun ét
tastetryk pr. bogstav. Hver tast
på tastaturet har mere end ét
bogstav. T9-tilstand sammenligner
automatisk dine tastetryk med en
indbygget ordbog for derved at
afgøre, hvilket ord tastetrykkene
repræsenterer. Derved er der behov
for færre tastetryk end ved den
traditionelle ABC-tilstand. Dette
kendes også som prædikativ tekst.
Dette kaldes ofte for intelligent
ordbog.

ABC-tilstand
Denne modus giver dig mulighed
for at indtaste bogstaver ved
at trykke på tasten med det
pågældende bogstav en, to, tre eller
fire gange, indtil bogstavet vises i
displayet.

ABC-tilstand (nummertilstand)
I denne modus kan du indtaste tal
med et tryk pr. tal. For at skifte til
123-tilstand i et tekstindtastningsfelt
trykkes på # tasten, indtil 123tilstand vises i displayet.

20
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1. Hvis du er i et felt, der tillader
indtastning af tegn, vil du
kunne se indikatoren for
tekstindtastningsmetode i det
øverste højre hjørne af skærmen.
2. Hvis du vil ændre tilstandene, skal
du trykke på #. De tilgængelige
tilstande ændres.

Sådan anvendes T9-tilstand
Med T9-indtastningsmetoden kan du
nemt indtaste ord med et minimum
antal tastetryk. Når du trykker på en
tast, begynder telefonen at vise de
tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra
den indbyggede ordbog. I takt med at
nye ord tilføjes, ændrer ordet sig til at
afspejle det mest sandsynlige valg fra
ordbogen.
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Brug af ABC-metoden
Brug tasterne 2 til 9 til at indtaste
din tekst.

Brug af 123-metoden (tal)
Med 123-metoden kan du indtaste
numre i en besked (f.eks. et
telefonnummer). Tryk på de taster,
der svarer til de ønskede cifre, før du
manuelt skifter tilbage til den ønskede
tekstindtastningstilstand.

Generelle funktioner

Ændring af
tekstindtastningstilstand

Brug af symbol-tilstand
Med symbol-tilstanden kan du indtaste
forskellige symboler eller specielle
tegn. Hvis du vil indtaste et symbol,
skal du vælge Valg o Indsæt o
Symboler. Brug navigations-tasterne
og taltasterne til at vælge det ønskede
symbol, og tryk på tasten OK key.

21

2008.9.5 2:32:25 PM

Menustruktur
Menustruktur

1. Spil og progr.

3. Kalender

5. Meddelelser

1.1 Spil

3.1 Kalender

5.1 Ny meddelelse

1.2 Programmer

3.2 Memo

5.2 Indbakke

1.3 Netværksprofiler

3.3 Opgaver

5.3 E-mail-boks
5.4 Kladder
5.5 Udbakke
5.6 Afsendt
5.7 Aflyt telefonsvarer
5.8 Infojeneste

2. Opkaldsliste

4. Multimedier

5.9 Skabeloner

2.1 Alle opkald

4.1 MP3-afspiller

5.0 Indstillinger

2.2 Opkald

4.2 Kamera

2.3 Udgående opkald

4.3 Videokamera

2.4 Modtagne opkald

4.4 FM-radio

2.5 Varighed

4.5 Talebesked

2.6 Vis opkaldspris
2.7 GPRS-info

6. Mine ting
6.1 Billede
6.2 Lyde
6.3 Videoer
6.4 Andre

22
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9. Sjov og Værktøjer

0. Tilslutninger

7.1 Generelt

9.1 Alarm

0.1 Bluetooth

7.2 Lydløs

9.2 Lommeregner

0.2 Netværk

7.3 Kun vibration

9.3 Stopur

0.3 USB forbindelse

7.4 Udendørs

9.4 Enhedsomregner

7.5 Headset

9.5 Verdensur

Menustruktur

7. Profiler

9.6 SIM-tjenester

8. Telefonbog

*. WAP

#. Indstillinger

8.1 Søg

*.1 Hjem

#.1 Dato og tid

8.2 Tilføj ny

*.2 Yahoo!

#.2 Sprog

8.3 Lynopkald

*.3 Bogmærker

#.3 Skærm

8.4 Samtalegrupper

*.4 Angiv adresse

#.4 Genveje

8.5 Kopier alt

*.5 Historik

#.5 Opkald

8.6 Slet alt

*.6 Gemte sider

#.6 Sikkerhedsindstill.

8.7 Indstillinger

*.7 Indstillinger

8.8 Info

*.8 Info
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#.7 Flytilstand
#.8 Strømsparer
#.9 Nulstil
#.0 Hukommelsesstatus
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Spil og progr.
Spil og progr.

Spil

Menu 1.1

Der er et stort udvalg af spil på din
telefon.

Programmer

Menu 1.2

Når menuen Programmer er valgt, vises
skærmen indlæsning af Java.
Du kan vælge og nemt få adgang til
andre programmer i denne menu.
Yderligere oplysninger fås ved at
kontakte din serviceudbyder.

Netværksprofiler

Menu 1.3

Menuen Netværksprofiler gør
det muligt for dig at se de
netværksoplysninger, der anvendes til
at få forbindelse til internettet. Du kan
aktivere eller tilføje nye profiler.

24
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Opkaldsliste

Nummeret og navnet (hvis
tilgængeligt) vises på displayet. Du kan
også se opkaldslængde og pris.

Alle opkald

Menu 2.1

Denne funktion lader dig se
oplysninger om alle opkald.

Opkald

Menu 2.2

Modtagne opkald
Menu 2.4

Giver dig mulighed for at få vist en liste
over tabte, modtagne og udgående
opkald. Du kan foretage et opkald eller
sende en meddelelse til et nummer, du
har valgt fra listen. Du kan også gemme
nummeret i Kontakter.

Varighed

Vis opkaldspris

Udgående opkald

GPRS-info

Giver dig mulighed for at få vist poster
for udgående opkald, foretage et
opkald, sende en besked og gemme
nummeret i Kontakter.
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Menu 2.5

Allows you to view the duration of your
incoming and outgoing calls.
You can also reset the call timers.

Giver dig mulighed for at få vist poster
for mistede opkald, foretage et opkald,
sende en besked og gemme nummeret
i Kontakter

Menu 2.3

Opkaldsliste

Du kan se listen over ubesvarede
opkald, besvarede opkald og kaldte
numre, hvis dit net understøtter
Calling Line Identification (CLI) i
serviceområdet.

Menu 2.6

Kontrollere udgiften på Sidste opkald
og Alle opkald.
Menu 2.7

Du kan checke mængden af data
overført over nettet via GPRS.
Derudover kan du se, hvor lang tid du
er online.
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Kalender
Kalender

Kalender

Menu 3.1

Henvisning ud fra måneder Du kan
henvise til din tidsplan ud fra måneder.
Markøren er placeret over den aktuelle
dato, og den registrerede dato er
understreget.

Memo

Menu 3.2

Ved hjælp af notatstyringsfunktionen
kan du få vist og håndtere gemt
memoindhold og tilføje et nyt memo.

Opgaver

Menu 3.3

Du kan se, redigere og tilføje opgaver,
der skal udføres. Opgaver vises efter tid.
Udførte og ikke-udførte opgaver vises
på forskellige måder.

26
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Multimedier
Menu 4.1

Bemærk

KF300 har en integreret MP3-afspiller.
Du kan lytte til MP3- musikfiler fra
hukommelsen i din telefon ved brug af
et kompatibelt headset eller gennem
den indbyggede højttaler.

Musik er underlagt copyright iht.
internationale traktater og national
copyrightlovgivning. Det kan være
nødvendigt at indhente tilladelse
eller licens til at reproducere eller
kopiere musik.

Alle sange (Menu 4.1.1)

I nogle lande forbyder love private
at kopiere copyrightbeskyttet
materiale. Kontroller, om lokallovene
i dit område tillader brugen af
sådant materiale.

Du kan se alle musikfilerne.

Min afspilningsliste (Menu 4.1.2)
Musikfilerne kan indstilles efter smag.

Indstillinger (Menu 4.1.3)
vT
 ilfældig afspilning: Hvis du

aktiverer denne funktion, afspilles
musikken i tilfældig rækkefølge.

vG
 entag: Denne menu lader dig

indstille afspilningstilstanden: Alle,
En gang, Fra.

vE
 qualizer: Med denne menu kan

du angive forskellige lydfarver til
musikken.

vA
 fspillertema: Du kan vælge

en visuel effekt: Tema 1, Tema 2.
Med denne menu kan du ændre
baggrunden på hoveddisplayet, når
du afspiller en MP3-fil.
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Kamera

Multimedier

MP3-afspiller

Menu 4.2

Ved at bruge det indbyggede
kameramodul i telefonen kan du
tage billeder af personer eller optage
videoer. Du kan desuden sende fotos
til andre personer og vælge fotos som
baggrundsbillede.

• Sådan tager du et billede
- Du tager skarpe billeder ved at trykke
på kameraknappen C mens du
holder kameraet uden at ryste det.
- Juster afstanden korrekt til det motiv,
du vil tage et billede af (mere end
50 cm).
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Multimedier

- Håndter det forsigtigt, da kameraet er
sårbart over for rystelser, og brug en
blød klud, når du rengør kameralinsen.

vE
 ffekter: 4 indstillinger er

- Du må ikke skille kameraet ad eller
ændre det, da det kan give risiko for
brand eller ødelægge kameraet.

vH
 vid balance: Lader dig ændre

Før du tager et foto, kan du angive
følgende indstillinger ved at trykke på
den venstre funktionstast [Indstillinger].
vO
 pløsning: Lader dig angive

billedstørrelsen. (320*240/640*480/1
280*1024/1600*1200)

vK
 valitet: Lader dig indstille

billedkvaliteten til Normal, Fin og
Superfin.

vS
 elvudløser: Lader dig vælge

forsinket udløsertid (Fra, 3 sekunder,
5 sekunder, 10 sekunder). Telefonen
tager derefter et foto efter det
angivne tidsrum.

vV
 isningsindstilling: Vælg den

ønskede previewmetode, enten Fuldt
billede eller Fuld skærm.

tilgængelige.
(Fra/Sepia/Sort-hvid/Negativ)
lysindstillingerne, så de passer til de
aktuelle omgivelser. (Auto/Dagslys/
Blændende/Overskyet/Selvlysende/
Nattilstand)

vL
 ukkerlyd: Du kan angive lyden, når

du tager et billede.

vN
 ulstil indst.: Nulstiller

indstillingerne.

Bemærk
v Lysstyrken kan justeres med

L , R.

vZ
 oomfunktionen varierer alt

afhængig af den opløsning,
kameraet er indstillet til. Hvis
kameraets opløsning er sat til den
højeste indstilling, kan du f.eks.
ikke zoome.

vG
 em I: Du kan angive pladsen, efter

du har taget et billede. (Ekstern/
Telefon)

vM
 ultioptagelse: Lader dig foretage

multieksponering.
(1billede/3billeder/6billeder)

28
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Menu 4.3

Med dette program kan du tage et
stillbillede. Du kan tage et billede i
den størrelse, du vil, og bruge det i din
adressebog, som startbillede og andre
mere generelle formål.
vV
 ideotilstand: For at kunne sende

en videofil via MMS eller Generelt.

vO
 pløsning: Lader dig angive

billedstørrelsen. (176x144/320x240)

vK
 valitet: Lader dig indstille

billedkvaliteten til Normal, Fin og
Superfin.

FM-radio

Menu 4.4

1. Tryk på nummertasten til en
radiokanal for at gemme den aktuelt
valgte radiostation.
2. Når du har forudindstillet
radiokanaler, kan du lytte til andre
kanaler ved at trykke på den
tilsvarende nummertast (kort tryk).

Talebesked

Multimedier

Videokamera

Menu 4.5

Du kan optage stemmememoer.

vG
 em I: Du kan angive pladsen, efter

du har taget et billede. (Ekstern/
Telefon)

v Effekter: 4 indstillinger er

tilgængelige. (Fra/Sepia/Sort-hvid/
Negativ)

vH
 vid balance: Lader dig ændre

lysindstillingerne, så de passer til de
aktuelle omgivelser. (Auto/Dagslys/
Blændende/Overskyet/Selvlysende)

vN
 ulstil indst: Nulstiller

indstillingerne.
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Ny meddelelse

Menu 5.1

Denne menu indeholder funktioner
relateret til SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia Message
Service), e-mail, telefonsvarer og
udbyderens servicemeddelelser.

vG
 em som kladde: Gemmer

beskeder i mappen Kladder.

vF
 orhåndsvisning: Du kan se den

multimediemeddelelse, du har
skrevet, før du sender den.

v Vis vedhæftet fil: (Dynamisk menu)

du kan se lister med vedhæftede filer.

Meddelelse (Menu 5.1.1)

vV
 arighed af dias: Du kan angive

Du kan skrive og redigere en
meddelelse, der indeholder en
blanding af tekst, billede, video og lyd.

vF
 lyt: Du kan slette dias, emne og

1. Åbn menuen Ny besked ved at trykke
på venstre funktionstast [OK].
2. Hvis du vil skrive en ny besked, vælg
meddelelse
3. Du kan gøre tekstindtastning
nemmere ved at bruge T9.
4. Tryk på [Indstilling] for at vedhæfte
følgende.

Valg
vS
 end til: Sender SMS.
v I ndsæt: Du kan tilføje Billede/Lyd/

Video/Symbol/Tekstskabelom/
HumØrikon/Navn&nummer/Nyt
dias/Angiv emne/Mere.

varigheden af dias for MMS'en.

vedhæftede medier (billede, video,
lyd og vedhæftet fil)

v Indstil T9:

Aktiver/deaktiver T9indtastningsmetoden ved at vælge
TIL/FRA.

vS
 kriftsprog: Angiv sproget til T9-

indtastningsmetoden.

vN
 yt T9-ord: Vælg Nyt T9-ord for at

tilføje et nyt ord i ordbogen.

vR
 yd tekst: Du kan slette teksten, når

du skriver en SMS.

vA
 fslut: Hvis du trykker Afslut, mens

du skriver en besked, afslutter du og
vender tilbage til menuen beskeder.
message menu. Meddelelsen, du har
skrevet, gemmes ikke.
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Hvis du vælger billedet (200
KB) efter at have skrevet en
multimediemeddelelse, tager
indlæsningen mindst 3 sekunder.
Du kan desuden ikke aktivere
nogen tast under indlæsningen.
Efter 3 sekunder kan du skrive
multimediemeddelelsen.

v I ndstil T9: Aktiver/Deaktiver T9-

indtastningsmetoden ved at vælge
TIL/FRA.

vS
 kriftsprog: Angiv sproget til T9-

indtastningsmetoden.

vN
 yt T9-ord: Vælg Nyt T9-ord for at

tilføje et nyt ord i ordbogen.

Meddelelser

Bemærk

vR
 yd tekst: Du kan slette teksten, når

du skriver meddelelsen.

vA
 fslut: Hvis du trykker Afslut, mens

E-mail (Menu 5.1.2)
For at sende/modtage e-mail skal du
først oprette en e-mail-konto.
vS
 end til: Du kan redigere

modtagerne.

v I ndsæt: Du kan tilføje Symbol,

Tekstskabelon/Navn & nummmer.
vV
 edhæftede filer: Vedhæftede filer:
Du kan vedhæfte filer med denne
menu.
vG
 em som kladde: Vælg denne for
at gemme beskeden i kladder.
vR
 ediger emne: Du kan redigere
emnet.
vF
 orhåndsvisning: Du kan få vist
den skrevne mail.
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du skriver en besked, afslutter du og
vender tilbage til menuen beskeder.
Beskeden, du skrev, gemmes
ikke. Meddelelsen, du har skrevet,
gemmes ikke.

Bemærk
v Indtast reference-e-mail-adressen

for at videresende e-mailen i feltet
Cc (Carbon copy).

v Indtast en gemt reference-e-

mailadresse i feltet Bcc (Blind
carbon copy) for at videresende
e-mailen uden at vise disse
adresseoplysninger.
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E-mail-boks

Bemærk
v Kun gyldige e-mail-adresser er

tilladt i felterne modtager (Til),
referenceadresse (Cc) og skjult
referenceadresse (Bcc). Når der er
angivet en e-mail-adresse, vises et
andet felt, hvor du kan angive en
anden adresse. Du kan angive op
til 20 modtagere i adressefelterne
Til og Cc samt 10 modtagere i
adressefeltet Bcc.

Indbakke

Menu 5.2

Telefonen afgiver et signal, når du
modtager beskeder. Beskeden gemmes
i indbakken.

❈ SIM-meddelelse
SIM-besked betyder en besked
gemt på SIMkortet. IMbeskeden kan
flyttes til telefonen.

For adviserede MMS-beskeder skal du
vente på, at beskeden downloades og
behandles.

Menu 5.3

Når du åbner denne menu, kan du
enten oprette forbindelse til din
fjernindbakke for at hente dine nye
e-mail-beskeder, eller du kan få vist de
e-mailbeskeder, du hentede tidligere,
uden at logge på email- serveren.

Kladder

Menu 5.4

Ved brug af denne menu kan du
forudindstille multimediemeddelelser,
som du bruger ofte. Denne menu
viser en liste over forudindstillede
multimediemeddelelser.

Udbakke

Menu 5.5

Ved brug af denne menu kan du
forudindstille op til fem MMSbeskeder,
som du bruger ofte. Når beskeden er
blevet afsendt korrekt, flyttes den til
Sendt post.

Afsendt

Menu 5.6

Med denne menu kan du få vist de
beskeder, som allerede er sendt. Du kan
kontrollere klokkeslæt og indhold for
beskeden.
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Menu 5.7

Når du har valgt denne menu, skal du
blot trykke på venstre funktionstastr
for at lytte til telefonsvareren. Du
kan også holde tasten1 nede
i standbytilstand for at lytte til
telefonsvareren.

Bemærk
Når du modtager en
telefonsvarerbesked, viser din
telefon ikonet, og du hører en alarm.
Kontakt netværksudbyderen for at
få de nødvendige oplysninger til at
indstille telefonen korrekt.

Infojeneste

Menu 5.8

(Afhænger af net og
abonnement)
Infomeddelelser er SMS'er, som
leveres af netværket til GSM. De
indeholder generel information, så
som vejrudsigter, trafikmeldinger,
taxanumre, adresser på apoteker og
aktiekurser.
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Læs (Menu 5.8.1)
1. Hvis du har modtaget en infomeddelelse, og vælger Læs for at få
vist meddelelsen, vil den blive vist på
skærmen.
2. Meddelelsen vises, indtil der kommer
en anden meddelelse.

Meddelelser

Aflyt telefonsvarer

Emner (Menu 5.8.2)
(Afhænger af net og abonnement)
Du kan se numre til info-meddelelser,
som du har tilføjet. Hvis du trykker
på den venstre funktionstast
[Indstillinger], kan du redigere og slette
de infomeddelelseskategorier, du har
tilføjet.

Du kan angive numre til infomeddelelser i den aktive liste. Hvis du
aktiverer et info-servicenummer, kan du
modtage meddelelser, der er afsendt
fra dette nummer.

Skabeloner

Menu 5.9

Tekstskabeloner (Menu 5.9.1)
Du har 6 tekstskabeloner som
nedenstående:
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• Ring venligst tilbage
• Jeg er forsinket, kommer kl.
• Hvor er du nu?
• Er på vej.
• Vigtigt! Kontakt venligst
• Elsker dig

MMS-skabeloner

(Menu 5.9.2)

Du kan gemme en ny
multimedieskabelon og redigere de
gemte multimedieskabeloner.

Indstillinger

Menu 5.0

Tekst-meddelelse (Menu 5.0.1)
vM
 eddelelses-typer:

Tekst, Stemme, Fax, Personsøgning,
X.400, Email, ERMES
konvertere din tekst til andre
formater. Spørg din udbyder om
adgangen til denne funktion.
vG
 yldighed: Denne netværkstjeneste
ader dig indstille, hvor lang tid
dine eddelelser skal lagres i
meddelelsescentret.

vL
 everingsrapport: Ved at aktivere

denne funktion kan du se, om din
meddelelse er blevet afsendt.

vM
 odtageren betaler: Når en

meddelelse er sendt, giver den
modtageren mulighed for at svare og
føje omkostningen for svaret til din
telefonregning.

vS
 MS center: Hvis du ønsker at sende

tekstmeddelelsen, kan du modtage
adressen på SMScenteret via denne
menu.

vT
 egnsæt:

Fuld understøttelse/
Reduceret understøttelse.

- Fuld understøttelse: Meddelelser
med enkeltbytetegn kodes normalt
i Standardalfabet (GSM7). Beskeder
med tegn i dobbelt byte er
automatisk kodet i Unicode (UCS2).
- Begrænset understøttelse:
Beskeder med tegn i lige dobbelt
byte er kodet i single byte. Bemærk,
at tegn i dobbelt byte med
trykstreg muligvis konverteres til
tegn i single byte uden trykstreg.
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Multimediemeddelelse
vV
 arighed for dias: Angiver

varigheden for hver side, når du
skriver en besked.

vL
 everingstid: Konfigurerer

leveringstiden for meddelelsen til
modtageren. MMScentret leverer
meddelelsen efter leveringstiden.

vP
 rioritet: Du kan sætte prioriteten

for den valgte besked.

vG
 yldighed: Denne nettjeneste giver

dig mulighed for at angive, hvor lang
tid dine SMS-beskeder skal gemmes i
SMS-centeret.

vL
 everingsrapport: I denne menu

kan du bestemme, om du vil anmode
om leveringsbekræftelse fra en
modtager, og om du vil tillade, at der
sendes leveringsbekræftelse til en
afsender.

vK
 vittering for læsning: I denne

menu kan du bestemme, om du
vil anmode om bekræftelse på,
at en modtager har læst en mail,
og om du vil tillade, at der sendes
bekræftelsesmail til en afsender.
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vH
 ent automatisk: Hvis du vælger

Til, modtager du automatisk
MMS-beskeder. Hvis du vælger
Fra, modtager du kun adviseringer
i indbakken. Hvis du vælger Kun
hjemmenetværk, kan du modtage
MMS-beskeder afhængig af
indstillingerne i dette netværk.

Meddelelser

(Menu 5.0.2)

vN
 etværksprofiler: Når du vælger

MMS-serveren har du mulighed for at
sætte URL for denne server.

v Tilladt meddelelsestype

Personlig: Personlige meddelelser.
Reklamer: Kommercielle
meddelelser.
Info: Vigtig information.

E-mail (Menu 5.0.3)
Du kan konfigurere indstillinger for
modtagelse og afsendelse af e-mails.

E-mail account (Menu 5.0.3.1)
Med denne menu kan du redigere,
slette eller tilføje en e-mail-konto.
-K
 ontonavn: Kontoens navn.
- E -mail-adresse: Indtast den emailadresse, du har modtaget af din
tjenesteudbyder.
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-M
 it navn: Du kan oprette et
kaldenavn.

- Server til indg.: Indtast POP3adressen og portnummeret for den
server, der modtager din e-mail.
-B
 rugernavn: Indtast dit e-mail-id.
- Adgangskode: Indtast din emailadgangskode.
- Server til udg.: Indtast SMTPadressen
og portnummeret for den computer,
der sender din e-mail.
- Godkendelse af udgående mail:
Når du sender mailen, kan du angive,
om der skal bruges godkendelse.
- Udgående server-ID/
adgangskode: Indtast id og
adgangskode for at sende din e-mail.
Avancerede indstillinger
-S
 var-e-mail-adresse: Den e-mailadresse, som svaret sendes til.
- Indgående portnummer: Bruges til
at redigere nummeret på POP3/IMAPporten.

- Udgående portnummer: Bruges
til at redigere nummeret på SMTPporten.
- Protokoltype: Vælg din protokoltype.
(POP3/IMAP4)
- APOP sikkert logon: APOP sikkert
logon: Beslut, om du vil aktivere
APOP sikkert logon eller ej. Når
postkassetypen er IMAP4, er APOP
sikkert logon altid indstillet som FRA.
- Maksimal modtagestørrelse: Få vist
den maksimale størrelse på e-mails,
du kan modtage.
- Gem på server: Vælg Til for at lade
meddelelserne blive på serveren.
- Indsæt signatur: Vælg Til for at
knytte din signatur til dine e-mailmeddelelser
- Hent download: Vælg Kun
overskrifter eller Alle. Nu er din konto
konfigureret, og den vises på listen
over konti i mappen E-mail.
- Automatisk hentning: Vælg
indstillingen for automatisk at hente
dine e-mails.
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Infotjeneste (Menu 5.0.6)

Angiv navnet på adgangspunktet.

vM
 odtag

Interval for hentning (Menu 5.0.3.3)
Du kan konfigurere Interval for
hentning til at hente e-mails automatisk
fra serveren til indgående mails.

Signatur (Menu 5.0.3.4)
Du kan oprette en signatur.

Nummer på telefonbesked
(Menu 5.0.4)

Du kan modtage talebeskeder, hvis
denne funktion understøttes af din
netudbyder. Når nye talebeskeder er
blevet modtaget, vises symbolet for
talebeskeder på displayet.
Henvend dig til din udbyder, hvis
du ønsker nærmere oplysninger om
tjenesten, så du kan konfigurere din
telefon derefter.

-T
 il: Hvis du vælger denne menu,
modtager du infomeddelelser på
din telefon.
- Fra: Hvis du vælger denne menu,
modtager du ikke længere
infomeddelelser.

Meddelelser

Adgangspunkt (Menu 5.0.3.2)

vA
 dvarsler

-T
 il: Din telefon bipper, når
du modtager numre til
infomeddelelser.
- Fra: Telefonen bipper ikke, selvom
du modtager infomeddelelser.
vS
 prog

Du kan vælge sprog ved at trykke
OK-tasten. Infomeddelelsen vil blive
vist i det sprog, du har valgt.

Service-meddelelse (Menu 5.0.5)
Du kan vælge, om du vil modtage
meddeleu kan vælge, om du vil
modtage meddelelsen eller ej.
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Mine ting

Billede

Menu 6.1

Billeder, der tages med kameraet,
bliver gemt i mappen Billeder, og du
kan oprette nye mapper til at håndtere
dem.

Lyde

Menu 6.2

Mappen Lyde består af indbyggede
links til download af ringetoner
og musik, og den indeholder også
standardlyde og stemmeoptagelser.

Videoer

Menu 6.3

Viser listen over 3GP, 3G2-filer i
multimediehukommelsen Mine
medier\videoer. Understøtter kun .3gp
filer, der er kodet med MPEG4 og h.263
video-codec og AMR audio-codec..

Andre

Menu 6.4

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

Der er 6 forudindstillede profiler:
Generelt, Lydløs, Kun vibration,
Udendørs og Headset.
Du kan tilpasse hver enkelt profil. Tryk
på den venstre funktionstast [Menu],
og vælg Profiler ved hjælp af op- eller
nedtasterne..

vS
 ignaltype ved opkal: Angiv

signaltype for indgående opkald.

vR
 ingetoner: Vælg den ønskede

ringetone fra listen.

vR
 ingevolumen: Angiv lydstyrken for

Profiler

I menuen Profiler kan du regulere
og tilpasse telefonens lydsignaler, så
de varierer afhængig af forskellige
begivenheder, omgivelser og
opkaldsgrupper.

ringetonen.

vM
 eddelelsesalarmtype: Angiv

signaltype for modtagelse af SMS.

vM
 eddelelsestoner: Vælg en

alarmtone for beskeder.

vM
 eddelelsesomfang: Indstilling af

meddelelsestonen.

Aktiver (Menu 7.X.1)
1. En liste over profiler vises.

vT
 astatur-toner: Vælg den ønskede

tastaturtone.

2. I profillisten bladres til den profil, du
ønsker at aktivere, og tryk dernæst
på den bløde venstretast [OK] eller
OKtasten.

vT
 astaturvol.: Angiv tastaturlydstyrken.

3. Vælg derefter Aktiver.

vL
 ydeffektvolumen: Angiv

Tilpas (Menu 7.X.2)

vT
 ænd/sluk-volumen: Angiv

Rul til den ønskede profil i profillisten.
Når du har trykket på den venstre
funktionstast l eller tasten OK, skal du
vælge Tilpas. Vælg en alarmtone for
beskeder.

vk
 lap-tone: Klaptoner: Giver dig

mulighed for at indstille lydstyrken
for klaptonen.
lydstyrken for lydeffekter.

lydstyrken for tonen, som afgives, når
telefonen tændes og slukkes.

Bemærk
Ikke alle profiler kan omdøbes.

Valgmulighederne for profilindstillinger
åbnes.
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Telefonbog
Telefonbog

Søg

Menu 8.1

Udfører søgning i kontaktadresser.
Søgningen udføres som standard ud fra
et fornavn. Den anvendte søgemetode
og de fundne resultater vises i
søgevinduet. Du kan foretage et opkald
eller sende en meddelelse til det valgte
nummer. Søgning i kontakter kan være
baseret på telefonnummeret eller på
gruppeoplysninger.

Tilføj ny

Menu 8.2

Du kan registrere en ny kontaktadresse.
Du kan indtaste navnet samt forskellige
telefonnumre og e-mail-adresser på
en ny kontakt. Du kan også knytte
kontakten til en gruppe, inkludere
et billede eller en avatar, tilknytte en
særlig ringetone og endda indtaste
et memo for kontakten. Andre
tilgængelige felter omfatter URL på
hjemmeside, privatadresse, firmanavn,
stilling og firmaadresse. Du kan indtaste
og håndtere kontaktadresser afhængigt
af den anvendte hukommelse.

Lynopkald

Menu 8.3

Ved hjælp af denne menu kan du
håndtere lynopkald.
Du kan forbinde en hvilken som helst
tast fra 2 til 9 med et navn fra
listen. Du kan foretage et opkald direkte
ved at trykke på denne tast.

Samtalegrupper

Menu 8.4

Ved hjælp af denne menu kan du
håndtere gruppeoplysninger (der er
gemt både i telefonen og på USIMkortet). Du kan tilføje, redigere og
slette grupper. Hvis der ikke er angivet
en ringetone for et nummer, høres
den grupperingetone, der er tildelt
gruppen.

Kopier alt

Menu 8.5

Du kan kopiere/flytte poster
fra SIM-korthukommelsen til
telefonhukommelsen og omvendt.

40
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Menu 8.6

Du kan slette alle indtastninger på
SIM-kortet.

Indstillinger

Menu 8.7

Se valgmuligheder (Menu 8.7.1)
Rul for at markere Vis muligheder,
og tryk derefter på den venstre
funktionstast [Vælg].
vK
 un navn: Telefonbogen viser kun

navn.

vN
 avn & nummer: Listen i

telefonbogen vises med navn og
nummer.

vM
 ed billeder: Telefonbogen viser

personoplysninger og billede.
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Sikkerhedskopier kontakter
(Menu 8.7.2)

(Afhængig af ekstern hukommelse)
Du kan gemme alle telefonbogsdata
i telefonen på et eksternt
hukommelseskort i form af et vCard.

Telefonbog

Slet alt

Gendan kontakter (Menu 8.7.3)
(Afhængig af ekstern hukommelse)
Du kan gendanne alle telefonbogsdata
på et eksternt hukommelseskort til
telefonens hukommelse i form af et
vCard.

Info

Menu 8.8

serviceopkaldsnr. (Menu 8.8.1)
Du kan se listen over SDN-numre
(Service Dialling Numbers), der
er tildelt af din tjenesteudbyder
(hvis det understøttes af USIMkortet). Disse numre omfatter
nødopkaldsnumre, nummeroplysning
og telefonsvarernumre. Når du har
valgt et tjenestenummer, skal du trykke
for at ringe op til tjenesten.
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Telefonbog
Telefonbog

Eget nummer (Menu 8.8.2)
(SIM-afhængigt)
You can save and check your own
number in SIM card.

Mit visitkort (Menu 8.8.3)
Med denne funktion kan du oprette
dit eget visitkort med dit navn,
mobilnummer osv.

42
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Sjov og Værktøjer
Menu 9.1

Du kan indstille en alarm til at blive
udløst på et angivet tidspunkt.

Lommeregner

Menu 9.2

Med lommeregnermodulet får du
adgang til helt basale regnefunktioner
som at lægge sammen, trække fra,
gange og dividere samt nogle mere
komplekse matematiske funktioner.

Stopur

Verdensur

Menu 9.5

Funktionen Verdenstid giver
tidsoplysninger om større byer verden
over.

SIM-tjenester

Menu 9.6

(SIM-afhængigt)

Sjov og Værktøjer

Alarm

Denne menu afhænger af SIM og
nettjenesterne.

Menu 9.3

Med denne menu kan du registrere det
forløbne tidsrum for en begivenhed.

Enhedsomregner

Menu 9.4

Konverterer ethvert mål til den enhed,
du ønsker. Der er 7 mål, som kan
konverteres til andre enheder: Valuta,
Område, Længde, Vægt, Temperatur,
Volumen og Hastighed.
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WAP
WAP

Du kan benytte en række WAP-tjenester
(Wireless Application Protocol) til fx
bankforretninger, nyheder, vejrudsigter
og information om fly-afgange. Disse
tjenester er designede specielt til
mobiltelefoner, og de vedligeholdes af
WAPtjenesteudbyderne.

Hjem

Din netoperatør kan oplyse dig om
priser, takster og hvilke WAPtjenester
du har adgang til. Du kan også kontakte
udbyderen af den tjeneste, du gerne vil
benytte. Udbyderen kan også fortælle
dig, hvordan du kan bruge deres
tjeneste.

Yahoo!

Når der er oprettet forbindelse, vises
hjemme- siden. Indholdet afhænger
af den benyttede udbyder. Du kan få
adgang til et hvilket som helst website
ved at indtaste sitets URL-adresse.
Du lukker browseren ved at trykke
spå (E) -tasten. Telefonen vil gå i
standbytilstand.

Bemærk

Menu *.1

Slutter til den hjemmeside, som er
defineret i den aktive profil. Hvis du ikke
har defineret en hjemmeside, er den
allerede defineret af din udbyder.
Menu *.2

Du kan få adgang til Yahoo Mobile
Internet Service.

Bogmærker

Menu *.3

Denne menu giver dig mulighed for at
gemme adresserne på dine foretrukne
hjemmesider, så du let kan finde dem
på et senere tidspunkt.

Angiv adresse

Menu *.4

Du kan indtaste en URL-adresse
manuelt, og gå ind på den tilknyttede
webside.

WAP-browsermenuer kan variere
afhængigt af din browserversion

44
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Menu *.5

Denne menu viser de senest viste sider.

Gemte sider

Menu *.6

Telefonen kan gemme den side, der
vises, som en offline-fil.

Indstillinger

De oplysninger eller tjenester, som
du har benyttet, gemmes i telefonens
cache-hukommelse.

Bemærk
En cache er en bufferhukommelse,
som bruges til at gemme data
midlertidigt.

Menu *.7

Du kan angive profil, cache og
sikkerhed for internetfunktioner.

Netværksprofiler (Menu *.7.1)
En profil er de netværksoplysninger,
der bruges til at oprette forbindelse til
internettet.

Gengiv tilstand (Menu *.7.2)
Du kan justere størrelsen på en URLside, når siden er større end telefonens
display.
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Cache (Menu *.7.3)
WAP

Historik

Cookies (Menu *.7.4)
Aktivering af cookies lader dig gemme
cookies, som er sendt fra serveren.
Deaktivering af denne funktion
forhindrer, at cookies gemmes på din
telefon.

Sikkerhedscertifikater (Menu *.7.5)
Du kan se oversigten over personlige
certifikater, der er blevet gemt i din
telefon.
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WAP
Vis billede (Menu *.7.6)
WAP

Du kan vælge, om der skal vises billeder
eller ej i WAPbrowseren.

JavaScript (Menu *.7.7)
Vælg, om JavaScript skal slås Til eller
Fra.

Info

Menu *.8

Du kan få vist oplysninger om WAPbrowserversionen.

46
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Tilslutninger
Menu 0.1

Bluetooth lader kompatible
mobilenheder, tilbehør og computere,
som er inden for tæt rækkevidde,
kommunikere direkte med hinanden
uden brug af kabler.

Bemærk
v Hvis du bruger LG PC Sync via

Bluetooth, kan du kun udveksle
data inden for telefonbogen.

v Når du modtager data fra en

anden Bluetooth-enhed, anmoder
telefonen om en bekræftelse. Når
overførslen er bekræftet, kopieres
filen til din telefon.

v Afhængigt af filtypen gemmes

den i en af følgende mapper

-V
 ideo (.3gp, mp4): Mappen
Videoer
- Billede (.bmp, gif, jpg, png):
Mappen Billeder
- Lyd (.amr, wav, aac): Mappen
Lyde

v Indstil Bluetooth

Du kan aktivere eller annullere
Bluetooth-funktionen.

v Parrede enheder

Du kan få vist alle de enheder, som
din KF300 allerede er parret med.
Hvis du vælger Parrede enheder, får
du adgang til følgende funktioner.

Tilslutninger

Bluetooth

v I ndstillinger

-M
 in mobiltelefons synlighed:
Dette angiver, hvorvidt håndsættet
vil være synligt for andre Bluetoothenheder.
- Mit navn: Du kan angive
navnet på Bluetooth-enheden.
Standardnavnet er LG KF300.
- Min adresse: Du kan få vist
adressen på din Bluetoothenhed.

Netværk

Menu 0.2

Du kan vælge et netværk, hvilket vil
blive egistreret enten automatisk eller
manuelt.

- MP3 (.mp3): Mappen
Lyde/MP3
- Andre filer (.txt, html):
Mappen Andre
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Tilslutninger
Tilslutninger

Netværksvalg (Menu 0.2.1)

GPRS-tilkntning (Menu 0.2.2)

Normalt er valg af netværk sat til
Automatisk.

Du kan angive GPRS-indstillinger
afhængigt af, hvor du befinder dig.

vA
 utomatisk: Hvis du vælger

v Tænd

Automatisk, søger og vælger
telefonen automatisk et net. Når
du én gang har valgt Automatisk,
vil telefonen vedblive med at stå
på “Automatisk”, selv om telefonen
slukkes.

vM
 anuel: Telefonen vil vise en

liste over tilgængelige netværk.
Du kan derefter vælge det net,
du ønsker at benytte, hvis det har
en roamingaftale med din egen
udbyder. Telefonen lader dig vælge
et andet net, hvis telefonen ikke får
forbindelse til det net, du først valgte.

vF
 oretrukne: Du kan angive en liste

over foretrukne netværk. Telefonen
vil da forsøge at få forbindelse
til disse før andre net. Listen
sammensættes ud fra telefonens
eksisterende liste over net.

Hvis du vælger denne menu,
registreres telefonen automatisk
på et GPRS-netværk, når du tænder
den. Hvis du starter en WAP- eller pcopkaldsforbindelse mellem telefon
og netværk, er det muligt at overføre
data. Når du afslutter programmet,
afsluttes GPRS-forbindelsen, men
registreringen på GPRS-netværket
bibeholdes.
v Hvis nødvendigt

Hvis du vælger denne menu,
oprettes GPRS-forbindelsen,
når du tilsluttes til en WAPeller programtjeneste. GPRSforbindelsen afbrydes, når du
afslutter tilslutningen til WAP- eller
programtjenesten.
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Adgangspunkt (Menu 0.2.3)

USB forbindelse

vD
 atatjeneste

Vælg menuen Datatjeneste til at
anvende synkroniseringsprogrammet
til LG-mobiltelefoner.

Tilslutninger

Denne menu viser listen med
adgangspunkter. Du kan oprette nye
profiler og slette eller redigere dem
ved hjælp af menuen Valg. Afhængigt
af dit land kan du dog ikke slette eller
redigere standardkonfigurationer.
Menu 0.3

Du kan vælge en tilstand for
Datatjeneste og Lagerenhed.
(Datatjeneste/Lagerenhed)
vL
 agerenhed

Du kan vælge en tilstand for
Datatjeneste og Lagerenhed.
1. Slut telefonen til pc'en, når
standbyskærmen vises.
2. Tilslut telefonen, mens den
udfører en handling eller en
menufunktion, og gå derefter videre
til standbyskærmen.
3. Tilslut telefonen, mens den
udfører en handling eller en
menufunktion, og gå derefter videre
til standbyskærmen.
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Indstillinger
Indstillinger

Dato og tid

Menu #.1

Her kan du indstille funktioner i
forbindelse med dato og tid.

Sprog

Menu #.2

Du kan ændre sproget for tekster på
displayet. En sådan ændring vil også
påvirke sproget i indtastningstilstand.

Skærm

Menu #.3

Baggrund (Menu #.3.1)
Du kan vælge baggrundsbillede, når
telefonen står på standby

Ur (Menu #.3.2)
Her kan du vælge typen af uret.

Timer til baggrundslys (Menu #.3.3)
Du kan angive varigheden for
skærmens baggrundsbelysning.

Lysstyrke (Menu #.3.4)
Du kan angive displayets lysstyrke

Genvejsbillede på
hjemmeskærm (Menu #.3.5)
Ved at vælge Til vises funktionaliteten
for fire navigationstaster og tasten
Menu som billeder i midten af
pausevinduet.

Skriftstørrelse (Menu #.3.6)
Du kan ændre skriftstørrelsen for
teksten i displayet på din telefon.

Tema (Menu #.3.7)
Du kan indstille skærmtemaet til at
blive vist på hovedskærmen.

Menuformat (Menu #.3.8)
Telefonen leveres med Gitter- og Hjulmenutemaer. Vælg menuformat ved at
rulle og trykke på venstre funktionstast
l l[OK].

Opkald (Menu #.3.9)
Telefonen leveres med Gitter- og Hjulmenutemaer. Vælg menuformat ved at
rulle og trykke på venstre funktionstast
l [OK].
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Opkaldsspærring (Menu #.5.2)

Hvis du vælger Til, kan du ændre
den tekst, som vises i displayet i
standbytilstand.

Opkaldsspærringen forhindrer, at der
fra din telefon foretages eller modtages
opkald af en bestemt kategori. Til
denne funktion skal benyttes en
dgangskode til opkaldsspærring.

Netværkets navn (Menu #.3.*)
Du kan se en forhåndsvisning af den
aktuelle menuindstilling, før du åbner
menuen. Indstillingen vises nederst i
displayet.

Genveje

Menu #.4

Hvis du vælger Til, kan du redigere
teksten, som vises i standbystilstand.

Opkald

Menu #.5

Du kan indstille menuen, som er
relevant ved opkald ved at trykke
r[Vælg] i menuen Indstillinger.

Viderestil opkald (Menu #.5.1)
Viderestillingstjenesten giver dig
mulighed for at viderestille indgående
tale-, fax-, og dataopkald til et andet
nummer. Kontakt din udbyder for at få
nærmere oplysninger.
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Indstillinger

Standby-tekst (Menu #.3.0)

Fast opkaldsnummer (Menu #.5.3)
(SIM-afhængigt)
v Du kan afgrænse dine udgående

opkald til valgte telefonnumre.
Numrene er beskyttede af din
PIN2-kode.

Svartilstand (Menu #.5.4)
vD
 æksel åbent: Hvis du vælger

denne menu, kan du modtage et
indgående opkald, når du åbner
klappen.

vV
 ilkårlig tast: Hvis du vælger denne

menu, kan du modtage et indgående
opkald ved at trykke på en hvilken
som helst tast undtagen e [Afslut].

v s end Kun nøgle: Hvis du vælger

denne menu, kan du kun modtage et
indgående opkald ved at trykke på
s [Send].
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Indstillinger
Indstillinger

Send mit nummer (Menu #.5.5)
(afhænger af netværk og
abonnement)
v I ndstillet af netværk: Hvis du

vælger denne funktion, kan du
sende dit telefonnummer, hvis du
har to linjer til rådighed, fx linje 1
eller linje 2.

vT
 il: Hvis du vælger denne funktion,

kan du sende dit telefonnummer
til en anden person. Det betyder, at
dit telefonnummer vil blive vist på
modtagerens display.

vF
 ra: Dit telefonnummer vil ikke

blive vist.

Ventende opkald (Menu #.5.6)
(afhænger af netværk)
vAktiver: Hvis denne tjeneste er

aktiveret, kan du acceptere et
ventende (indgående) opkald.

vAnnuller: Hvis tjenesten er

deaktiveret, kan du ikke høre, at der er
ventende (indgående) opkald.

vVis status: Viser status af Ventende

opkald.

Minutvarsel (Menu #.5.7)
Hvis du vælger Til, kan du tjekke
varigheden af opkaldet, ved at der
lyder et signal for hvert minut under
samtalen.

Auto-genopkald (Menu #.5.8)
vT
 il: Når denne funktion er aktiveret,

vil telefonen automatisk foretage
genopkald, hvis der ikke blev
oprettet forbindelse.

vF
 ra: Din telefon forsøger ikke at

foretage genopkald, hvis der ikke
blev oprettet forbindelse.

Vælg linje

(Menu #.5.9)

(SIM-afhængigt)

Afhængig af om du har understøttelse
af to linjer på dit SIM-kort, kan du vælge
den linje, du ønsker.

Send DTMF-toner (Menu #.5.0)
Hvis du vælger Til, kan du tjekke
varigheden af opkaldet, ved at der
lyder et signal for hvert minut under
samtalen.
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Sikkerhedsindstill.

Telefonlås (Menu #.6.2)

PIN-kode anmodning (Menu #.6.1)
I denne menu kan du indstille
telefonen, så den anmoder om SIMkortets PIN-kode, når telefonen tændes.
Hvis denne funktion er aktiveret, vil du
blive bedt om at indtaste PIN-kode.
1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen
til sikkerhedsindstillinger, og tryk p
l l[OK].
2. Slå til/fra.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen,
skal du indtaste PINkoden, når du
tænder telefonen.
4. Hvis du indtaster den forkerte
PIN-kode mere end 3 gange, låses
telefonen. Hvis PIN-koden blokeres,
skal du indtaste din PUK-kode.

Du kan bruge sikkerhedskoden til at
undgå uautoriseret brug af telefonen.
Når du tænder telefonen, vil den bede
om sikkerhedskoden, hvis du indstiller
telefonlåsen til Når der tændes.
Hvis du indstiller telefonlåsen til Når
SIM udskiftes, vil din telefon kun bede
dig om sikkerhedskoden, når du skifter
SIMkort.

Indstillinger

Menu #.6

Skift koder (Menu #.6.3)
PIN er en forkortelse af (Personal
Identification Number) og benyttes
til at forhindre uautoriseret brug af
telefonen.
Du kan ændre adgangskoderne:
Sikkerhedskode, PIN1-kode, PIN2kode.

5. Du kan indtaste din PUK-kode
op til 10 gange. Hvis du indtaster
den forkerte PUK-kode mere end
10 gange, kan du ikke låse din
telefon op. Så skal du kontakte din
tjenesteudbyder.
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Indstillinger
Indstillinger

Flytilstand

Menu #.7

På den måde kan du benytte de af
telefonens funktioner, der ikke kræver
det trådløse netværk, mens du befinder
dig i et fly eller steder, hvor det trådløse
netværk er afbrudt.

Strømsparer

Menu #.8

Hvis du vælger indstillingen Til, kan du
spare på strømmen, når du ikke bruger
telefonen.

Nulstil

Menu #.9

Du kan gendanne alle
fabriksindstillinger. Du skal bruge en
sikkerhedskode for at aktivere denne
funktion.

Hukommelsesstatus
Menu #.0

Du kan kontrollere mængden af ledig
plads i hukommelsen på telefon, SIMkort og eksternt hukommelseskort (hvis
et sådant er isat).
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Tilbehør

Standardbatteri

Oplader
Opladeren
giver dig
mulighed
for at oplade
batteriet, når du ikke befinder dig
hjemme eller på kontoret.

F300_Denmark_1.0_0905.indd 55

Håndfri hovedtelefon

Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange
forskellige kommunikationsbehov.

Bemærk
v Benyt altid originalt LG-tilbehør.
v Brug af andet tilbehør kan

betyde, at garantien bortfalder.

v Tilbehør kan variere mellem

forskellige regioner. Henvend
dig til din lokale forhandler, hvis
du har spørgsmål.
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Tekniske data
Normal
Tekniske data

Produktnavn: KF300
System: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Rumtemperatur
Max: +55°C (normal)
+45°C (under opladning)
Min: -10°C
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KF300 K ä y t t ö o p a s
- Suomi

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

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC
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.
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Sisällys
Sisällys

Turvaohjeet
4
Turvallisen ja
tehokkaan käytön
suositukset
5
KF300 ominaisuudet		
10
Puhelimen osat

Aloitus

14

SIM-kortin ja akun asettaminen
Akun lataamien
15
Laturin irrottaminen 16
MicroSD-muistikortin
käyttäminen

Yleiset toiminnot 19

Soittaminen ja vastaaminen
Tekstin syöttäminen 20
Tekstinsyöttötilan
vaihtaminen
21

Päävalikko

22

Pelit ja sovellukset 24
Pelit
Sovellukset
Verkkoprofiilit

Puheluhistoria

Kaikki puhelut
Puhelut
Soitetut puhelut
Vastatut puhelut
Puhelun kesto
Puhelukustannukset
GPRS-tiedot

Järjestäjä
Kalenteri
Muistutus
Tehtävät

Multimedia
MP3-soitin

25

26

Lue
Aiheet

33

34

Pohjat

Asetukset

27

Tekstiviesti
Multimediaviesti
Sähköposti
Vastaajan numero
Palveluviesti
Neuvontaviesti

35
36
37

29

Omat

38

39

Viestit

30

Viesti
Sähköposti

Kuva
Äänet
Videot
Muut

31

Profiilit

Uusi viesti

32

Tekstimallit
Multimediamallit

Kaikki kappaleet
Oma soittolista
Asetukset

Kamera
Videokamera
FM Radio
Äänen tallennus

Saapuneet
Sähköpostilaatikko
Luonnokset
Lähtevät
Lähetetty
Kuuntele vastaajan
viestit
Neuvontaviesti

Aktivoi
Omat asetukset
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Puhelinluettelo

40

41

Näytä valinnat
Varmuuskopioi yhteystiedot
Palauta yhteystiedot

Tiedot

Palvelunumero
Oma numero
Oma käyntikortti

Hälytys
Laskin
Sekuntikello
Yksikönmuunnin
Maailmankello
SIM-palvelut
Koti
Yahoo!
Kirjanmerkit
Syötä osoite
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Verkkoprofiilit
Renderointitila
Välimuisti
Evästeet
Suojausvarmenteet
Näytä kuva
JavaScript

Yhteydet

45

Verkon valinta
GPRS-yhteys
Tukiasema

46
47

Modeemi

Asetukset
Aika ja pvm
Kielet
näyttö

43

Taustakuva
Kello
Taustavalon ajastin
Kirkkaus
Päänäytön pikavalinta
Fontin koko
Teema

Valikon tyyli
Numeron valinta
Valmiustilan teksti
Verkkonimi

48
49

pikavalinta
Puhelu

Tiedot

Bluetooth
Verkko

Viihde ja työkalut 42
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Turvaohjeet
Tur vaohjeet

Varoitus!

Varoitus!

• Matkapuhelin on aina pidettävä
suljettuna lentokoneessa.
• Puhelinta ei saa pitää kädessä
ajettaessa.
• Älä käytä puhelinta
huoltoasemien,
polttoainetankkien,
kemiantehtaiden tai
räjäytystyömaiden läheisyydessä.
• Akut on hävitettävä
voimassaolevien lakien
mukaisesti.
• Älä käsittele puhelinta märin
käsin, kun sitä ladataan. Se
voi aiheuttaa sähköiskun tai
vaurioittaa puhelinta.
• Säilytä puhelinta lasten
ulottumattomissa. Puhelimessa
on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

• Sulje puhelin aina alueilla, missä
säännöt edellyttävät sitä. Älä
esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä
laitteita.
• Hätäpuhelut eivät ole
välttämättä käytettävissä
kaikissa matkapuhelinverkoissa.
Hätätilanteissa ei kannata
koskaan luottaa pelkkään
matkapuhelimeen.
• Hätätilanteissa ei kannata
koskaan luottaa pelkkään
matkapuhelimeen.
• Kaikki radiolähettimet saattavat
häiritä lähellä olevia elektronisia
laitteita. Pienetkin häiriöt
voivat vaikuttaa esimerkiksi
televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.
• Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ
lisävarusteita.
• Älä pura puhelinta tai akkua.
• Väärin asetettu akku saattaa
aiheuttaa räjähdysvaaran.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön
suositukset
v Altistumisstandardissa käytetään

Altistuminen
radiotaajuusenergialle

v Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot

Tietoja radioaaltoaltistuksesta
ja ominaisabsorptionopeuksista
(SAR)
Matkapuhelinmalli KF300 on
suunniteltu täyttämään soveltuvat
radioaaltoaltistusta koskevat
vaatimukset. Vaatimukset perustuvat
tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät
turvarajan, joka takaa kaikkien
henkilöiden turvallisuuden ikään tai
terveydentilaan katsomatta.

F300_Finland_1.0_0905_���.indd 5

mittayksikköä, joka tunnetaan
nimillä ominaisabsorptionopeus eli
SAR. SARtesteissä käytetään laitteen
suurinta hyväksyttyä lähetystehoa
kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.

voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät
asianmukaiset radioaaltoaltistusta
koskevat suositukset.

v ICNIRP:n (international Commission

on Non-Ionizing Radiation
Protection) suosittelema SAR-raja on
2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10)
grammalla kudosta.

v Tämän puhelinmallin korkein DASY4:

n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.833
W/Kg (10 g) pidettäessä laitetta
korvalla ja 0.594 W/Kg (10 g) vartalon
lähellä kannettuna.

Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin
helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa olla
vaarallista tai laitonta. Lisätietoja on
käyttöoppaassa.

v SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa

on hyväksytty IEEE:n (Institute of
Electrical and Electronics Engineers)
suosittama SARarvo, joka on 1.6 W/
Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla
kudosta.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön
suositukset
Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Huolto ja ylläpito
VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille
hyväksyttyjä akkuja, latureita ja
lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden
käyttö voi mitätöidä takuun tai olla
vaarallista.
v Älä pura puhelinta. Vie puhelin

hyväksytylle huoltohenkilölle, jos
korjaus on tarpeen.

v Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden,

kuten televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.

v Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin

tai muun lämpölähteen lähellä.

v Älä pudota puhelinta.
v Älä altista puhelinta mekaaniselle

värinälle tai iskuille.

v Sulje puhelin aina alueilla, missä

säännöt edellyttävät sitä. Älä
esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa häiritä
herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

v Älä käsittele puhelinta märin käsin,

kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.

v Älä lataa puhelinta tulenarkojen

materiaalien lähettyvillä, sillä
puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa
palovaaran.

v Puhelimen pinta voi vahingoittua, jos

se kääritään muoviin.

v Älä lataa puhelinta pehmeällä

alustalla.

v Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa

paikassa.

v Puhdista puhelin puhtaalla liinalla.

(Älä käytä bentseeniä, ohennetta,
alkoholia tai muuta liuotinta.)

v Älä altista puhelinta savulle tai

pölylle.

v Älä säilytä puhelinta maksu- tai

muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.

v Älä koputa näyttöä terävällä esineellä.

Se voi vahingoittaa puhelinta.

v Älä kastele puhelinta.
v Käytä kuuloketta ja muita

lisävarusteita varovasti. Älä koske
antenniin tarpeettomasti.



F300_Finland_1.0_0905_���.indd 6

2008.9.5 2:34:11 PM

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien
matkapuhelinten suorituskykyä.
v Älä käytä matkapuhelinta

lääketieteellisten laitteiden lähellä
ilman lupaa. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).

v Matkapuhelimet saattavat häiritä

v Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen

kuin soitat tai vastaat, jos ajoolosuhteet niin vaativat.

v Radiosignaalit saattavat vaikuttaa

autosi elektronisiin järjestelmiin
kuten autostereoihin ja
turvavarusteisiin.

v Jos ajoneuvossa on turvatyyny,

varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä
langaton laite ei estä sen aukeamista.
Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai
vakavan vamman.

v Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa

Jos kuuntelet musiikkia, kun
liikut ulkona, käytä kohtuullista
äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit
tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on
erityisen tärkeää, kun ylität kadun.

Ajoturvallisuus

Varo kuulovaurioita

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia,
jotka koskevat matkapuhelimen
käyttämistä autoillessa.

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.

joitakin kuulolaitteita.

esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.

v Älä pidä puhelinta kädessä ajon

aikana.

v Keskity ajamiseen.
v Käytä handsfree-laitetta, jos

mahdollista.
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Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Puhelimen
tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
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Turvallisen ja tehokkaan käytön
suositukset
Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Räjäytystyömaa

Lapset

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

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

Räjähdysherkät alueet
v Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.

Älä käytä puhelinta polttoaineiden
tai kemikaalien läheisyydellä.

v Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja,

nesteitä tai räjähteitä samassa auton
tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen
lisävarusteita.

Lentokoneessa

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

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa
häiriöitä lentokoneissa.

Tietoja akusta ja sen
huollosta

v Sammuta matkapuhelin, ennen kuin

v Akun latausta ei tarvitse purkaa

nouset lentokoneeseen.

v Älä käytä sitä ennen nousua tai

laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

kokonaan ennen uutta latausta.
Muista akkujärjestelmistä poiketen
tällä ei ole sellaista vaikutusta, joka
vaarantaisi akun toiminnan.

v Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja

latureita. LG:n laturit on suunniteltu
maksimoimaan akun käyttöikä.
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v Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa

v Pidä akun metalliliitännät puhtaana.

v Hävitä käytetyt akut valmistajan

lyhytsulkua.

v Vaihda akku, kun se ei enää toimi

toivotulla tavalla. Akun voi ladata
satoja kertoja, ennen kuin se on
vaihdettava.

v Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty

pitkään aikaan. Se maksimoi akun
käytettävyyden.

v Älä altista laturia suoralle

auringonvalolle tai käytä sitä
pesuhuoneessa tai muussa kosteassa
tilassa.

v Älä jätä akkua kuumaan tai

kylmään. Se saattaa heikentää akun
suorituskykyä.
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räjähdysvaaran.

ohjeiden mukaisesti. Kierrätä
mahdollisuuksien mukaisesti. Älä
hävitä talousjätteiden mukana.

v Hävitä käytetyt akut valmistajan

ohjeiden mukaisesti.

v Jos akku on vaihdettava, ota

yhteys lähimpään LG Electronicsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
jälleenmyyjään.

v Irrota laturi aina pistorasiasta, kun

puhelimen akku on ladattu täyteen,
jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti
virtaa.

v Akun todellinen käyttöikä määräytyy

verkkomäärityksen, tuoteasetuksien,
käyttötapojen, akun ominaisuuksien
ja ympäristötekijöiden mukaan.

Tur vallisen ja tehokkaan käytön suositukset

v Älä pura akkua tai aiheuta

9
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KF300 ominaisuudet
KF300 ominaisuudet

Puhelimen osat
1. Kaiutin
2. Näyttö
3. Lähetysnäppäin
v Valitse numero ja vastaa puheluun.
vV
 almiustilassa: Näyttää soitetut
puhelut.
4. Aakkosnumeeriset näppäimet
vV
 almiustilassa: näppäile
valittavat numerot Pidä alhaalla:
0 – Kansainväliset puhelut
1 – Vastaajapalvelun
käyttöönotto
2 to 9 – Pikavalinnat
vM
 uokkaustilassa:
valitse numerot ja merkit
5. Poistonäppäin
v Voit poistaa kirjaimen tai siirtyä
edelliseen valikkoon. Poista kaikki
syötetty sisältö pitämällä näppäintä
alhaalla.
6. Lopetusnäppäin
v Kytke virta/ pois käytöstä
(pidä alhaalla)
v Lopeta tai hylkää puhelu.

1

2

5
3

6

4

7

7. Mikrofoni

10
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2

3

1. Hälytys-pikanäppäin
v Siirry hälytysvalikkoon
2. Kalenteri-pikanäppäin
v Siirry aikatauluvalikkoon
3. Kuva-pikanäppäin
v Siirry kuvavalikkoon
4. Suosikit-pikanäppäin
v Siirry suosikkivalikkoon
6

4

5. Navigointinäppäin
vN
 avigointinäppäin:
U	Lyhyt painallus: Kirjoita
tekstiviesti
D	Lyhyt painallus: Nimet
L 	Lyhyt painallus: Profiilit
R 	Lyhyt painallus: MP3soitin
v I n menu: Scroll up & down

KF300 ominaisuudet

1

6. Valintanäppäimet (Vasen
valintanäppäin / Oikea
valintanäppäin)
v Näillä näppäimillä suoritetaan
näytön alaosassa olevan tekstin
osoittama toiminto.
7. Kameran pikanäppäin
vM
 ene kameraan -esikatselu
8. Vahvistusnäppäin / OK-näppäin
vV
 alitsee valikkovaihtoehtoja ja
vahvistaa toimet.

5

7

8
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KF300 ominaisuudet
KF300 ominaisuudet

1

2

1. Sivunäppäimet
vS
 ivunäppäimet (auki):
Näppäinäänten voimakkuuden
säätö
vV
 almiustilassa (suljettu):
Näytä päiväys- ja aikatiedot
vuorotellen
vP
 uhelun aikana: Kuulokkeen
äänenvoimakkuus
vM
 P3-toiston aikana:
äänenvoimakkuuden säätö
2. A
 kkulaturiliitäntä/kaapeliliitäntä
ja kuulokeliitin
Huom.

3

Varmista, että puhelin on päällä
ja lepotilassa, ennen kuin kytket
USB-kaapelin.

3. Kameran linssi
4

4. Alinäyttö

12
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KF300 ominaisuudet

Akku
Akun kansi

SIMkorttipaikka

SIM-korttiterminaali

F300_Finland_1.0_0905_���.indd 13

microSD-korttipaikka
Akun liittimet
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Aloitus
Aloitus

SIM-kortin ja akun
asettaminen
Varmista, että virta on katkaistu ennen
akun irrottamista.

2. Akun poistaminen
Ota kiinni akun yläosasta ja nosta
akku pois akkulokerosta.

1. Irrota akun kansi.
Paina akun vapautuskytkintä ja
liu’uta akun kantta puhelimen
alaosaa kohti. Irrota akun kansi.

Huom.
Akun poistaminen puhelimesta,
johon on kytketty virta, voi
aiheuttaa toimintahäiriön
puhelimeen.

3. Aseta SIM-kortti paikalleen.
Aseta SIM-kortti korttipaikkaan.
Liu’uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan.
Varmista, että SIM-kortti on asetettu
oikein ja että kortin kullanväriset
kosketuspinnat ovat alaspäin. Poista
SIM-kortti painamalla kevyesti
alaspäin ja vetämällä vastakkaiseen
suuntaan.

Aseta SIM-kortti paikalleen

Poista SIM-kortti

14
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Varoitus!

4. Aseta akku paikalleen.
Aseta ensin akun alaosa akkulokeron
alaosaan. Paina sen jälkeen akun
yläosaa, kunnes se napsahtaa
paikalleen.

5. Aseta akun kansi paikalleen.
Aseta akun kansi paikalleen ja
liu’uta sitä, kunnes kiinnityssalpa
napsahtaa.
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Akun lataamien
Aseta akku paikalleen ennen
matkasovittimen liittämistä
puhelimeen.

Aloitus

SIM-kortin metallinen liitinpinta
naarmuuntuu helposti. Käsittele
ja asenna SIM-kortti erityisen
varovasti. Seuraa SIM-kortin
mukana toimitettuja ohjeit

1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan
osoittamalla tavalla, työnnä laturin
liitin puhelimen alaosassa olevaan
liitäntään kunnes se napsahtaa
paikalleen.
2. Kytke laturin toinen pää pistorasiaan.
Käytä vain pakkauksen mukana
tulevaa laturia.
3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät,
kun akku on ladattu.

15
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Aloitus
Varoitus!
Aloitus

• Älä työnnä liitintä paikalleen
väkisin, sillä se voi vahingoittaa
puhelinta tai sovitinta.
• Työnnä laturi pystysuorassa
asennossa pistorasiaan.
• Jos käytät laturia ulkomailla, käytä
sopivaa pistokesovitinta.
• Älä poista akkua tai SIM-korttia
latauksen aikana.

Laturin irrottaminen
Irrota laturi puhelimesta vetämällä
liittimestä, ei johdosta.

Varoitus!
• Irrota virtajohto ja laturi
ukkosmyrskyn aikana välttääksesi
sähköiskun ja tulipalon vaaran.
• Vältä terävien esineiden, kuten
eläinten hampaiden ja kynsien,
joutumista kosketuksiin akun
kanssa.Terävät esineet voivat
aiheuttaa tulipalon.

MicroSD-muistikortin
käyttäminen

<MicroSD-muistikortti>

16
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Aloitus

< MicroSD-muistikortin
asentaminen>
1. Sammuta virta. Jos puhelin on päällä,
microSD-kortin asentaminen tai
poistaminen saattaa vahingoittaa
kortin muistiin tallennettuja
tiedostoja.
2. Nosta microSD-paikan muovinen
suojakansi.
5. Sulje muovinen suojakansi.
6. Kun haluat poistaa muistikortin,
sammuta puhelin, avaa suojakansi
ja työnnä microSD-korttia, kunnes
lukitus avautuu. Vedä kortti varovasti
ulos.
3. Aseta muistikortti korttipaikkaan.
Kullanvärisen kontaktipinnan
on oltava microSD:n takaosassa
Älä pakota microSD-korttia
korttipaikkaan. Jos asennus ei
onnistu helposti, kortti saattaa olla
väärinpäin tai korttipaikassa voi
olla este.
4. Työnnä korttia sisään, kunnes kuulet
napsauksen, joka osoittaa kortin
lukittuneen paikoilleen.

F300_Finland_1.0_0905_���.indd 17

Huom.
v Vältä käyttämästä Flash-

muistikorttia, kun akun virta on
vähissä.

v Kun tallennat muistikortille, odota

kunnes tiedot ovat tallentuneet
ennen kortin poistamista.

v Kortti on suunniteltu siten, että se

asettuu laitteeseen helposti vain
oikeassa asennossa.
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Aloitus
Aloitus

Huom.
v Älä taivuta korttia tai pakota sitä

korttipaikkaan.

v Älä aseta puhelimeen muita kuin

microSD-kortteja.

v Jos microSD on alustettu FAT32-

tiedostomuotoon, alusta se
uudelleen FAT16-muotoon.

v Kun microSD-kortti on asetettu

puhelimeen, katso näytön
kuvakealuetta.

v Jos näytössä näkyy

muistivirhekuvake
,
muistikorttia ei ole alustettu tai
puhelin ei tue sitä.

v Alusta muistikortti.
v Jos muistivirhekuvake pysyy

kuvakealueella. ota yhteys
palvelukeskukseen.

Lisätietoja microSD-muistikortista saat
muistikortin käyttöoppaasta.

18
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Yleiset toiminnot
Soittaminen ulkomaille

Puhelun soittaminen

1. Lisää ulkomaanpuheluiden
etuliite painamalla 0 -näppäintä.
Kansainvälisen suuntanumeron
etuliitteenä on +-merkki.

1. Näppäile suuntanumero ja
puhelinnumero.

2. Kirjoita suuntanumerot ja
puhelinnumero.

v Poista numero painamalla c

3. Paina s -näppäintä.

-näppäintä.
Poista kaikki numerot pitämällä
alhaalla c -näppäintä.

2. Soita puhelu painamalla s -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla e
-näppäintä.

Puhelun soittaminen
puhelulokista
1. Valmiustilassa saat viimeisimmät
saapuvat, lähtevät ja vastaamattomat
puhelut näkyviin painamalla s
-näppäintä.

Yleiset toiminnot

Soittaminen ja
vastaaminen

Puhelun lopettaminen
Kun olet lopettanut puhelun, paina
lopetusnäppäintä e .

Puhelun soittaminen
yhteystietoluettelosta
Voit tallentaa usein käyttämiäsi nimiä
ja puhelinnumeroita SIM-kortille
tai puhelimen muistia käyttävään
yhteystietoluetteloon. Voit valita
numeron hakemalla haluamasi nimen
yhteystiedoista.

2. Valitse haluamasi numero D/
Unäppäimillä
3. Soita numeroon painamalla s
-näppäintä.
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Yleiset toiminnot
Puheluun vastaaminen
Yleiset toiminnot

Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi
ja näytössä vilkkuu puhelinkuvake. Jos
puhelin tunnistaa soittajan, näytetään
soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos
soittaja on tallennettu yhteystietoihin).

Signaalin voimakkuus
Voit tarkistaa signaalin voimakkuuden
puhelimen LCD-näytöllä sijaitsevasta
signaalin voimakkuuden ilmaisimesta
(
).
Signaalin voimakkuus voi vaihdella,
erityisesti sisätiloissa. Ikkunan
läheisyyteen siirtyminen saattaa
parantaa kuuluvuutta.

Tekstin syöttäminen
Numeroita ja kirjaimia syötetään
puhelimen näppäimistöllä.

T9 (T9 Abc) tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi
kunkin kirjaimen painiketta painetaan
vain kerran.
Jokaiseen painikkeeseen kuuluu
enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila
vertaa valintoja automaattisesti
puhelimen sanakirjaan valitakseen
oikean sanan. Tässä tilassa ei
tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin
perinteisessä ABC-tilassa. Tätä

kutsutaan joskus myös ennakoivaksi
tekstinsyötöksi.

ABC-tila
Tässä tilassa painikkeita painetaan
tarpeen mukaan oikean kirjaimen
valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)
Numerot näppäillään yksi kerrallaan.
123-tila valitaan painamalla #
kunnes 123-tila tulee näkyviin.

20
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ABC-tilan käyttäminen

1. Kun kursori on kentässä, johon
voidaan syöttää merkkejä,
tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy
nestekidenäytön oikeassa
yläkulmassa.

Numerotilan 123
käyttäminen

2. Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa
painamalla # -näppäintä.
Voit valita jonkin käytettävissä
olevista tekstinsyöttötiloista.

T9-tilan käyttäminen
Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta
voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä
ei tarvitse näppäillä kokonaan.
Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää
merkkejä, jotka se sisäänrakennetun
sanakirjan perusteella ennakoi sinun
seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisäät
uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen
mukaan, mikä on sanakirjan perusteella
todennäköisin kirjoitettava sana.
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Kirjoita teksti näppäimillä 2 - 9.

Voit lisätä numeroita viestiin
(esimerkiksi puhelinnumeron)
123-numerotilassa. Paina vaadittavia
numeroita vastaavia näppäimiä ennen
kuin siirryt manuaalisesti oikeaan
tekstinsyöttötilaan.

Yleiset toiminnot

Tekstinsyöttötilan
vaihtaminen

Symbolitilan käyttäminen
Symbolitilassa voit syöttää erilaisia
symboleja ja erikoismerkkejä. Kun
haluat syöttää symbolin, valitse
Valinnat o Lisää o Merkki.
Valitse haluamasi merkki navigointi- ja
numeronäppäimillä ja paina OK.
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Päävalikko
Päävalikko

1. Pelit ja
sovellukset

3. Järjestäjä

5. Viestit

3.1 Kalenteri

5.1 Uusi viesti

1.1 Pelit

3.2 Muistutus

5.2 Saapuneet

1.2 Sovellukset

3.3 Tehtävät

5.3 Sähköpostilaatikko

1.3 Verkkoprofiilit

5.4 Luonnokset
5.5 Lähtevät
5.6 Lähetetty

2. Puheluhistoria

4. Multimedia

2.1 Kaikki puhelut

4.1 MP3-soitin

2.2 Puhelut

4.2 Kamera

2.3 Soitetut puhelut

4.3 Videokamera

2.4 Vastatut puhelut

4.4 FM Radio

2.5 Puhelun kesto

4.5 Äänen tallennus

2.6 Puhelukustannukset
2.7 GPRS-tiedot

5.7 Kuuntele vastaajan
viestit
5.8 Neuvontaviesti
5.9 Pohjat
5.0 Asetukset

6. Omat
6.1 Kuva
6.2 Äänet
6.3 Videot
6.4 Muut
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9. Viihde ja työkalut

0. Yhteydet

7.1 Yleinen

9.1 Hälytys

0.1 Bluetooth

7.2 Äänetön

9.2 Laskin

0.2 Verkko

7.3 Vain värinä

9.3 Sekuntikello

0.3 Modeemi

7.4 Ulkona

9.4 Yksikönmuunnin

7.5 kuulokkeet

9.5 Maailmankello
9.6 SIM-palvelut

8. Puhelinluettelo

#. Asetukset
#.1 Aika ja pvm

*. Selain

#.2 Kielet
#.3 näyttö

8.2 Lisää uusi

*.1 Koti
*.2 Yahoo!

8.3 Pikavalinta

*.3 Kirjanmerkit

#.5 Puhelu

8.4 Soittajaryhmät

*.4 Syötä osoite

#.6 Suoja-asetukset

*.5 Historia

#.7 Lentokonetila

*.6 Tallennetut sivut

#.8 Virransäästö

8.1 Etsi

8.5 Kopioi kaikki
8.6 Poista kaikki
8.7 Asetukset
8.8 Tiedot
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Päävalikko

7. Profiilit

*.7 Asetukset
*.8 Tiedot

#.4 pikavalinta

#.9 Tyhjennä
#.0 Muistin tila
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Pelit ja sovellukset
Pelit ja sovellukset

Pelit

Valikko 1.1

Puhelimessa on useita hauskoja pelejä.

Sovellukset

Valikko 1.2

Kun Sovellukset-valikko on valittuna,
näytössä näkyy Javan lataus.
Tämän valikon avulla voit helposti valita
ja siirtyä käyttämään muita sovelluksia.
Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Verkkoprofiilit

Valikko 1.3

Verkon profiilivalikoiden avulla näet
verkkotiedot, joita tarvitaan Internetyhteyden luomiseen. Voit aktivoida tai
lisätä uusia profiileja.

24
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Puheluhistoria

Puhelimessa näkyvät soittajan
puhelinnumero ja nimi (jos
käytettävissä) sekä soiton päivämäärä
ja kellonaika. Voit myös tarkastella
puhelun kestoja.

Kaikki puhelut

Valikko 2.1

Voit tarkastella kaikkia puhelutietoja.

Puhelut

Valikko 2.2

Voit tarkastella vastaamattomien
puhelujen tietoja, soittaa puhelun,
lähettää viestin tai tallentaa numeron
yhteystietoihin.

Soitetut puhelut

Valikko 2.3

Voit tarkastella soitettujen puhelujen
tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin
tai tallentaa numeron yhteystietoihin.
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Vastatut puhelut Valikko 2.4
Voit tarkastella vastattujen puhelujen
tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin
tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Puhelun kesto

Valikko 2.5

Voit tarkastella soitettujen ja
vastaaHuom.ttujen puheluiden kestoja.
Voit myös nollata puhelujen kestot.

Puheluhistoria

Vastaamattomien, vastattujen ja
soitettujen puhelujen tiedot voi
tarkistaa vain, jos verkko tukee Calling
Line Identification (CLI)-ominaisuutta
palvelualueella.

Puhelukustannukset
Valikko 2.6

Tarkistaa edellisen puhelun ja kaikkien
puhelujen hinnan.

GPRS-tiedot

Valikko 2.7

Voit tarkastaa GPRS-palvelun kautta
siirretyn tidon määrän.
Voit myös nähdä miten kauan olet ollut
yhdistettynä.
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Järjestäjä
Järjestäjä

Kalenteri

Valikko 3.1

Voit tarkastella tehtäviä kuukausittain.
Kohdistin on kuluvan päivän kohdalla,
ja tehtäviä sisältävä päivämäärä on
merkitty.

Muistutus

Valikko 3.2

Muistionhallinnassa voit tarkastella
ja hallita tallennettujen muistioiden
sisältöä ja lisätä uusia muistioita.

Tehtävät

Valikko 3.3

Voit tarkastella, muokata ja
lisätä tehtäviä. Tehtävät näkyvät
aikajärjestyksessä. Valmiit ja
keskeneräiset tehtävät näytetään eri
tavalla.

26
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Multimedia
Valikko 4.1

KF300-puhelimessa on sisäinen
MP3-soitin. Voit kuunnella MP3musiikkitiedostoja puhelimen muistista
yhteensopivilla kuulokkeilla tai
puhelimen omalla kaiuttimella.

Kaikki kappaleet (Valikko 4.1.1)
Voit katsella kaikkia musiikkitiedostoja.

Oma soittolista (Valikko 4.1.2)

Huom.
Musiikin tekijänoikeudet on suojattu
kansainvälisillä sopimuksilla ja
kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.
Musiikin kopioiminen saattaa
olla luvanvaraista. Joidenkin
maiden kansalliset lait kieltävät
tekijänoikeudella suojatun aineiston
kopioimisen yksityiseen käyttöön..
Selvitä kyseessä olevan maan
tekijänoikeudella suojattuun
aineistoon liittyvät lait.

Multimedia

MP3-soitin

Voit määrittää lempimusiikkitiedostosi.

Asetukset (Valikko 4.1.3)
vS
 atunnaistoiston asetus: Jos

valitset Päällä, voit kuunnella
satunnaisesti valittua musiikkia.

vT
 oista: Tässä valikossa voidaan valita

soittotilaksi: Kaikki, Yksi, Pois.

vE
 kvalisaattori: Tässä valikossa

voidaan muuttaa musiikin kuuntelun
ääniasetuksia.

vS
 oittimen olemus: Tässä valikossa

voi muuttaa päänäytön taustaa, joka
on näkyvissä, kun MP3- tiedostoa
soitetaan.
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Kamera

Valikko 4.2

Puhelimen kameralla voit ottaa
valokuvia tai tallentaa videokuvaa.
Lisäksi voit lähettää valokuvia tai
asettaa niitä taustakuviksi.

• Valokuvan ottaminen
- Saat tarkkoja kuvia painamalla
kameran C -näppäintä ja pitämällä
kameraa paikallaan.
- Säädä etäisyys kuvattavaan
kohteeseen sopivaksi (sen on oltava
yli 50 cm.).
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Multimedia
Multimedia

- Käsittele kameraa varoen, sillä se
on herkkä tärähdyksille. Puhdista
kameran linssi pehmeällä kankaalla.

vE
 ffects: Käytettävissä on neljä

- Älä pura tai muokkaa kameraa, sillä
tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön tai
sytyttää laitteen tuleen.

vV
 alkotasapaino: Voit muuttaa

vaihtoehtoa. (Pois käytöstä/Seepia/
Mustavalkoinen/Negatiivi)
asetuksia ympäristön mukaan. (Auto/
Päivänvalo/Kirkas valo/Pilvinen/
Loisteputki/ Yötila)

Ennen valokuvan ottamista voit
valita jonkin seuraavista asetuksista
valitsemalla [Asetukset].

vS
 ulkimen ääni: Voit valita kameran

vT
 arkkuus: Voit määrittää kuvan

vP
 alauta asetukset: Voit palauttaa

kooksi jonkin seuraavista: (320*240/6
40*480/1280*1024/1600*1200)

laukaisimen äänen.

alkuperäiset asetukset.

Huom.

vL
 aatu: Valitse kuvanlaaduksi

v Voit säätää kirkkautta L , R-

Normaali, Tarkka tai Erittäin hieno.

näppäimellä.

v I tselaukaisin: Voit valita viiveajan

vZ
 oomaustoiminto vaihtelee

(Pois, 3 sekuntia, 5 sekuntia tai 10
sekuntia). jonka jälkeen puhelin ottaa
kuvan.

kameran tarkkuusasetuksen
mukaan. Jos esimerkiksi kameran
tarkkuus on suurin mahdollinen,
zoomaus ei onnistu.

vN
 äytä valinta: Valitse

esikatselutavaksi joko Koko kuva tai
Koko näyttö.

vT
 allenna: Voit valita minne kuva



tallentuu. (Puhelin/Ulkoinen)

vS
 arjakuvaus: Voit ottaa useita

valokuvia peräkkäin.
(1kuva/3kuvaa/6kuvaa)

28
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Valikko 4.3

Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa
videoleikkeen. Voit toistaa ja katsoa
tallennetun videotiedoston tässä
valikossa.
vV
 ideotila: Voit valita Yleinen tai MMS

(rajallinen) kuvaustila.

vT
 arkkuus: Voit määrittää kuvan

kooksi jonkin seuraavista. (176x144/
320x240)

vL
 aatu: Valitse kuvanlaaduksi

Normaali, Tarkka tai Erittäin tarkka.

vT
 allenna: Voit valita minne kuva

FM Radio

Valikko 4.4

1. Tallenna kuuntelemasi radiokanava
muistiin painamalla haluamasi
tallennuspaikan numeronäppäintä.
2. Kun olet tallentanut radiokanavat
esivalintoihin, voit vaihtaa kanavaa
painamalla esivalintapaikkaa
vastaavaa numeronäppäintä (lyhyt
painallus).

Äänen tallennus

Multimedia

Videokamera

Valikko 4.5

Voit tallentaa äänimuistion.

tallentuu. (Puhelin/Ulkoinen)

vE
 ffects: Käytettävissä on neljä

vaihtoehtoa. (Pois käytöstä/Seepia/
Mustavalkoinen/Negatiivi)

vV
 alkotasapaino: Voit muuttaa

asetuksia ympäristön mukaan. (Auto/
Päivänvalo/Kirkas valo/Pilvinen/
Loisteputki)

vP
 alauta asetukset: Voit palauttaa

alkuperäiset asetukset.
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Viestit
Viestit

Uusi viesti

Valikko 5.1

Tämän valikon toiminnot liittyvät
tekstiviesteihin (SMS, Short Message
Service), multimediaviesteihin
(MMS, Multimedia Message
Service), puhepostiin sekä verkon
palveluviesteihin.

Viesti (Valikko 5.1.1)
Voit kirjoittaa viestin ja muokata tekstiä,
kuvia, videota ja ääntä sisältävää viestiä.
1. Avaa Uusi viesti-valikko painamalla
[OK] -näppäintä.

vT
 allenna luonnoksiin: Tallentaa

viestit Luonnoksiin.

vE
 sikatselu: Esikatsele kirjoittamasi

multimediaviestit.

vN
 äytä liite: (Dynaaminen valikko)

Tässä voit tarkastella liiteluetteloa.

vD
 ian kesto: Määritä

multimediaviestin sivun kesto.

vP
 oista: Voit poistaa dian, aiheen ja

liitetyn mediatiedoston (kuva, video,
ääni ja liite)

vA
 seta T9: ota käyttöön/pois käytöstä

T9-sanakirja valitsemalla KÄYTÖSSÄ/
EI KÄYTÖSSÄ.

2. Jos haluat kirjoittaa uuden viestin,
valitse Viesti.

vK
 irjoituskieli: Valitse T9-syöttötilan

3. Tekstin syöttämistä helpottaa T9sanakirjan käyttö.

vU
 usi T9-sana: Valitse uusi T9-sana,

4. Lisää jokin seuraavista liitteistä
painamalla [Asetukset]-näppäintä.

vT
 yhjennä teksti: Voit poistaa

Valinnat
vL
 ähetä kohteeseen: Lähetä

tekstiviestejä.

vL
 isää: Merkki/Kuva/Äåni/video/

Merkki/Tekstipohja/Hymiö/Nimi ja
nummero/Uusi dia/Aihe/LISÄÄ

kielet.

jonka haluat tallentaa sanakirjaan.
kirjoitetun tekstin.

vP
 oistu: Jos painat Poistu

kirjoittaessasi tekstiviestiä, voit
lopettaa kirjoittamisen ja palata
Viestit- valikkoon. Kirjoittamaasi
viestiä ei tallenneta. Kirjoittamaasi
viestiä ei tallenneta.
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Jos valitset kuvan (200 kt)
kirjoittaessasi multimediaviestiä,
kuvan lataaminen kestää
suunnilleen 3 sekuntia.
Lataamisaikana näppäimiä ei voi
aktivoida. 3 sekunnin kuluttua
multimediaviestejä voi taas
kirjoittaa.

vE
 sikatselu: Voit esikatsella

kirjoitettavaa viestiä.

vA
 seta T9: ota käyttöön/pois käytöstä

T9-sanakirja valitsemalla KÄYTÖSSÄ/
EI KÄYTÖSSÄ.

Viestit

Huom.

vK
 irjoituskieli: Valitse T9-syöttötilan

kielet.

vU
 usi T9-sana: Valitse uusi T9-sana,

jonka haluat tallentaa sanakirjaan.

vT
 yhjennä teksti: Voit poistaa kaikki

Sähköposti (Valikko 5.1.2)
Sähköpostin lähettämistä ja
vastaanottamista varten on avattava
sähköpostitili.
vL
 ähetä kohteeseen: Muokkaa

vastaanottajien tietoja.

vL
 isää: Voit lisätä Merkki/Tekstipohja/

Nimi ja numero.

vL
 iitteet: Tämän valikon avulla voit

lisätä liitetiedoston.

vT
 allenna luonnoksiin: Valitse

tämä, kun haluat tallentaa viestin
Luonnoksiin.

tekstiviestit.

vP
 oistu: Jos painat Poistu

kirjoittaessasi tekstiviestiä, voit
lopettaa kirjoittamisen ja palata
Viestit- valikkoon. Kirjoittamaasi
viestiä ei tallenneta.

Huom.
v Kirjoita Cc-kenttään

sähköpostiosoite, jonne
lähetetään kopio viestistä.

v Kirjoita Bcc-kenttään

sähköpostiosoite, jonne
lähetetään piilokopio viestistä.

vM
 uokkaa aihetta: Voit muokata

viestin aihetta.
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Viestit
Viestit

Huom.
v Vastaanottaja- (To), kopio- (Cc)

ja piilokopio-kenttiin (Bcc) voi
kirjoittaa vain voimassa olevia
sähköpostiosoitteita. Kun
olet kirjoittanut ensimmäisen
sähköpostiosoitteen, avautuu
uusi kenttä, johon voit
kirjoittaa toisen osoitteen.
Voit määrittää vastaanottajaja kopio-osoitekenttiin
enintään 20 vastaanottajaa
ja piilokopiokenttään 10
vastaanottajaa.

Saapuneet

Valikko 5.2

Viestin saapuminen ilmaistaan
hälytysmerkillä. Viestit tallennetaan
Saapuneet-kansioon. Saapuneetkansiossa viestit ovat merkittyjä eri
kuvakkeilla.

❈ SIM-viesti
SIM-viesti tarkoittaa, että viesti
on poikkeuksellisesti tallennettu
SIM-korttiin.

Multimediaviestistä tulee ilmoitus
vasta, kun viesti on ladattu ja käsitelty.

Sähköpostilaatikko
Valikko 5.3

Tässä valikossa voit ottaa etäyhteyden
sähköpostiisi ja vastaanottaa uusia
sähköpostiviestejä. Voit myös lukea
aiemmin haettuja sähköpostiviestejä
kirjautumatta sähköpostipalvelimelle.

Luonnokset

Valikko 5.4

Tähän valikkoon voit määrittää
valmiiksi viisi useimmin käytettyä
multimediaviestiä. Tässä näkyy valmiiksi
määritettyjen multimediaviestien
luettelo. Tänne tallentuu
lähettämättömät viestit.

Lähtevät

Valikko 5.5

Lähtevät-kansio on tilapäinen
tallennuspaikka viesteille, jotka
odottavat lähettämistä. Epäonnistuneet
viestit siirretään myös Lähtevätkansioon.
Kun viesti on lähetetty, viesti siirtyy
Lähetetyt-valikkoon.
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Valikko 5.6

Tässä valikossa näet jo lähetetyt viestit.
Voit tarkastella viestin sisältöä ja
lähetysaikaa.

Kuuntele vastaajan
Valikko 5.7
viestit
Valitse valikko ja kuuntele saamasi
viestit valitsemalla [OK] vasemmalla
valintanäppäimellä l. Voit kuunnella
viestit valmiustilassa pitämällä alhaalla
1 -näppäintä.

Neuvontaviesti

Valikko 5.8

(Riippuu verkon ja liittymän
ominaisuuksista)

Neuvontapalveluviestit ovat
verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä
tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja
esimerkiksi säätiedotuksia, tietoja
liikenteestä, takseista, apteekeista
ja osakkeista. Kaikissa viesteissä
on numero. Voit ottaa yhteyttä
palveluntarjoajaan, kunhan olet
antanut tietyn numeron tietopalveluun.

Huom.

Lue (Valikko 5.8.1)

Kun vastaanotat ääniviestin,
puhelimen näyttöön tulee kuvake ja
kuulet äänimerkin. Tarkista palvelun
yksityiskohdat operaattorilta.

1. Kun olet saanut
neuvontapalveluviestin ja päättänyt
katsoa sen valitsemalla Lue, viesti
avautuu näyttöön.
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Viestit

Lähetetty

2. Viesti on näytössä, kunnes uusi viesti
on haettu.
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Viestit
Viestit

Aiheet (Valikko 5.8.2)

Multimediamallit (Valikko 5.9.2)

(Riippuu verkon ja liittymän

Voit tallentaa uuden multimediamallin
ja muokata tallennettuja malleja.

ominaisuuksista)
Voit tarkastella muistiin lisättyjä
neuvontapalveluviestien numeroita.
Voit muokata lisättyä neuvontapalveluv
iestiluokkaa tai poistaa sen valitsemalla
[Asetukset].

Valitse neuvontapalveluviestien
numerot aktiivisesta luettelosta.
Voit vastaanottaa viestejä
neuvontapalvelusta aktivoimalla
neuvontapalvelun numeron.

Pohjat

Valikko 5.9

Tekstimallit (Valikko 5.9.1)
Käytettävissä ovat seuraavat kuusi
tekstipohjaa:

• Soita takaisin
• Olen myöhässä. Tulen kello
• Missä olet?
• Olen matkalla.
• Urgent! Please, contact.
• Rakastan sinua

Asetukset

Valikko 5.0

Tekstiviesti (Valikko 5.0.1)
vV
 iestityypit:

Teksti, Ääni, Faksi, Haku, X. 400,
Sähköposti, ERMES
Tavallisesti viestityypiksi on
määritetty Teksti. Voit muuntaa
tekstin toiseen muotoon.
Lisätietoja tästä palvelusta saat
palveluntarjoajalta.
vV
 oimassaoloaika: Tämän
verkkopalvelun avulla voit määrittää,
kuinka kauan tekstiviestejäsi
säilytetään viestikeskuksessa.
vL
 ähetysraportti: ottamalla tämän
toiminnon käyttöön voit varmistaa,
että viesti on lähetetty onnistuneesti.
v Vastaa veloittaen: Kun viesti on
lähetetty, vastaanottaja voi vastata
siihen alkuperäisen viestinlähettäjän
kustannuksella.

34

F300_Finland_1.0_0905_���.indd 34

2008.9.5 2:34:26 PM

vV
 oimassaoloaika: Tämän

vM
 erkkien koodaus:

vL
 ähetysraportti: tässä valikossa

haluat lähettää tekstiviestin, tästä
valikosta saat SMS-keskuksen
osoitteen.
Rajoitettu tuki

Täysi tuki/

- Täysi tuki: 8-bittisillä merkeillä
kirjoitettu viesti koodataan
tavallisesti Oletusaakkosilla (GSM7).
16-bittisillä merkeillä kirjoitettu
viesti koodataan automaattisesti
Unicodella (UCS2).
- Rajoitettu tuki: Myös 16-bittisillä
merkeillä kirjoitetut viestit
koodataan 8- bittisinä. Huomaa,
että 16-bittiset merkit, joilla on
aksentti, saatetaan muuntaa 8bittisiksi merkeiksi ilman aksenttia.

Multimediaviesti (Valikko 5.0.2)
vD
 ian kesto: Näytä kesto kullakin

sivulla viestiä kirjoitettaessa.

vT
 oimitusaika: Määrittää viestin

toimitusajan vastaanottajalle.
Multimediaviestikeskus toimittaa
viestin toimitusajan jälkeen.

vT
 ärkeys: Määritä valitsemasi viestin

prioriteetti.
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verkkopalvelun avulla voit määrittää,
kuinka kauan tekstiviestejäsi
säilytetään viestikeskuksessa.

Viestit

vM
 essage center number: Kun

voit määrittää, pyydetäänkö
vastaanottajalta lähetysvahvistus ja
lähetetäänkö omasta puhelimesta
lähetysvahvistuksia.

vL
 ukuraportti: tässä valikossa

voit määrittää, pyydetäänkö
vastaanottajalta lukuvahvistus ja
lähetetäänkö omasta puhelimesta
lukuvahvistuksia.

vA
 utomaattinen haku: Jos valitset

Päällä, saat multimediaviestit
automaattisesti. Jos valitset Pois,
saat ilmoitusviestin saapuneiden
kansioon ja voit tarkistaa ilmoituksen.
Jos valitset Kotiverkossa, latautuu
multimediaviestit kotiverkossa
automaattisesti.

vV
 erkkoprofiilit: Jos valitset

multimediaviestipalvelimen, voit
määrittää sen URL-osoitteen.

vS
 allitut viestityyppi

-O
 ma: Henkilökohtainen viesti.
- Mainokset: Kaupallinen viesti.
- Tiedot: Tarpeellinen tieto.
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Viestit
Sähköposti (Valikko 5.0.3)
Viestit

Voit määrittää sähköpostin lähetys- ja
vastaanottoasetukset.

E-mail account (Valikko 5.0.3.1)
Tässä valikossa voit muokata, poistaa tai
lisätä sähköpostitilejä.
-K
 äyttäjätilin nimi: Tilin nimi.
- Sähköpostiosoite: Näppäile
palveluntarjoajan antama
sähköpostiosoite.
- Oma nimi: Määritä oma lempinimi.
-T
 ulevan postin palvelin: Näppäile se
POP3-osoite ja portin numero, johon
sähköpostit saapuvat.
- Käyttäjänimi: Puhelinpalvelimen
käyttäjätiedot (EI WAP-yhdyskäytävän).
- Salasana: Puhelinpalvelimen
henkilökohtainen salasana
(EI WAPyhdyskäytävän).
- Lähtevän postin palvelin: Näppäile
sen tietokoneen SMTP-osoite ja portin
numero, josta sähköpostit lähetetään.
- Lähtevän postin todennus: Voit
määrittää, käytetäänkö lähtevän
sähköpostin autentikointia.

- Lähettävän palvelimen tunnus/
salasana: Kirjoita tunnus ja salasana
sähköpostiviestin lähettämistä varten.

Lisäasetukset
-V
 astaa sähköpostiosoitteeseen:
Sähköpostiosoite, johon vastaus
toimitetaan.
- Tulevan postin porttinumero: Voit
muokata POP3/IMAP portin numeroa.
- Lähtevän postin porttinumero:
Voit muokata SMTP-portin numeroa.
-P
 rotokollatyyppi: Valitse
protokollatyyppi. (POP3/IMAP4)
- APOP-suojattu kirjautuminrn:
voit päättää, otatko suojatun APOPkirjautumisen käyttöön vai et. Kun
postilaatikon tyyppi on IMAP4,
suojatun APOP-kirjautumisen tilana
on aina EI KÄYTÖSSÄ.
- Vastaanotettavan viestin
enimmäiskoko: Näytä
vastaanotettavien viestien
enimmäiskoko.
- Tallenna palvelimelle: valitse
Kyllä, jos haluat, että viestit jätetään
palvelimelle.
- Lisää allekirjoitus: valitse Kyllä,
jos haluat lisätä allekirjoituksen
sähköpostiviesteihin.
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Palveluviesti (Valikko 5.0.5)

- Automaattinen haku: Valitse
tämä vaihtoehto, kun haluat,
että sähköpostiviestit haetaan
automaattisesti.

Neuvontaviesti (Valikko 5.0.6)

Tukiasema (Valikko 5.0.3.2)
Määritä tukipisteen nimi.

Hakuaika (Valikko 5.0.3.3)
Voit määrittää automaattisen Hakuajan,
jolloin sähköpostiviestit haetaan
automaattisesti palvelimelta.

Allekirjoitus (Valikko 5.0.3.4)
Voit luoda oman allekirjoituksen.

Vastaajan numero (Valikko 5.0.4)
Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos
verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä
palvelua. Kun puheviesti saapuu,
näytössä näkyy sen kuvake.
Kysy lisätietoja palvelusta
palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää
puhelimen asetukset sen mukaisesti.

F300_Finland_1.0_0905_���.indd 37

Valitse haluatko vastaanottaa Pushviestejä.

Viestit

-H
 ae ladattavat: Valitse Vain otsikot
tai Kaikki. Tilisi on määritetty, ja
se näkyy Sähköposti-kansion
tililuettelossa.

vV
 astaanota

-K
 äytössä: Jos tämä asetus on
valittuna, puhelin ottaa vastaan
neuvontapalveluviestejä.
- Pois käytöstä: Jos tämä asetus on
valittuna, puhelin ei ota vastaan
neuvontapalveluviestejä.
vH
 älytykset

-K
 äytössä: Jos tämä asetus
on valittu, puhelimesta
kuuluu äänimerkki, kun
neuvontapalveluviesti on
vastaanotettu.
- Pois käytöstä: Puhelin ei
piippaa, vaikka vastaanotat
neuvontapalveluviestejä.
vK
 ielet

Valitse haluamasi kieli painamalla
[OK] -näppäintä. Tämän jälkeen
neuvontapalveluviesti näytetään
valitsemallasi kielellä.
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Omat
Omat

Kuva

Valikko 6.1

Kameralla otetut kuvat tallentuvat
Kuvatkansioon, ja voit luoda niille myös
uusia kansioita.

Äänet

Valikko 6.2

Äänet-kansiossa on linkkejä
soittoäänten ja musiikin lataamiseen
sekä oletusääniä ja äänitallenteita
sisältäviä kansioita.

Videot

Valikko 6.3

Tämä toiminto näyttää listan
multimediamuistin Media\
Videotkansiossa olevista 3GP, 3G2tiedostoista. Tukee vain sellaisia
.3gp-tiedostoja, jotka on koodattu
MPEG4- ja h.263- videokoodekeilla ja
AMR-audiokoodekilla.

Muut

Valikko 6.4

Näytä luettelo tiedostoista, jotka on
tallennettu Muut-kansioon sisäiseen,
ulkoiseen tai multimediamuistiin.

38
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Profiilit

Valmiiksi määritettyjä profiileja on kuusi:
Yleinen, Äänetön, Vain värinä, Ulkona
ja kuulokkeet.
Kutakin profiilia voi muokata. Paina
vasenta valintanäppäintä [Valikko] ja
valitse Profiilit navigointinäppäimellä
(ylös/alas).

Aktivoi (Valikko 7.X.1)
1. Näytöllä näkyy profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida
ja paina vasenta valintapainiketta
[Valitse] tai OK-painiketta.
3. Valitse sitten Aktivoi.

Omat asetukset (Valikko 7.X.2)
Kaikkien muiden profiilien asetuksia voi
muokata paitsi Vain värinä ja Äänetön.
Etsi haluamasi profiili luettelosta. Kun
olet painanut OKpainiketta tai vasenta
valintapainiketta, valitse Muokkaa.
Pääset selaamaan ja muokkaamaan
profiilin asetuksia. Muokkaa asetuksia
haluamallasi tavalla.
vP
 uheluhälytystyyppi: Asettaa

saapuvien puhelujen hälytystyypin.
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vS
 oittoäänet: Valitsee soittoäänen

luettelosta.

vS
 oiton voimakkuus: Asettaa

soittoäänen äänenvoimakkuuden.

vV
 iestin hälytystyyppi: Valitsee

Profiilit

Tässä valikossa voidaan säätää ja
mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin,
ympäristöihin ja soittajaryhmille.

saapuvien viestien hälytysäänen
luettelosta.

vV
 iestin merkkiäänet: Valitse

viestien hälytysääni.

vV
 iestiäänen voimakkuus: määritä

viestiäänen voimakkuus.

vN
 äppäinäänet: Asettaa

näppäimistön äänenvoimakkuuden.

vN
 äppääimistön

äänenvoimakkuus: Asettaa
näppämistön äänenvoimakkuuden.
vL
 äpän ääni: Valitse selausääni
käyttöympäristön mukaan.
vO
 hjelmaäänten
äänenvoimakkuus: Asettaa
ohjelmaäänten äänenvoimakkuuden.
vV
 irta päälle / pois -ääni:
Asettaa puhelimen päälle ja pois
kytkemisen aikana kuultavan äänen
äänenvoimakkuuden.
Huom.
Kaikkia profiileja ei voi nimetä
uudelleen.
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Puhelinluettelo
Puhelinluettelo

Etsi

Valikko 8.1

Hakee yhteystietoja. Tiedot haetaan
oletusarvoisesti etunimen perusteella.
Nykyinen hakutapa ja löydetyt tulokset
näytetään Haku-ikkunassa. Voit soittaa
puhelun tai lähettää viestin valittuun
numeroon. Voit hakea yhteystietoja
puhelinnumeron tai ryhmän
perusteella.

Lisää uusi

Valikko 8.2

Voit tallentaa uuden yhteystiedon.
Voit antaa uuden yhteystiedon
nimen sekä useita puhelinnumeroita
ja sähköpostiosoitteita. Voit liittää
yhteystiedon ryhmiin, lisätä siihen
kuvan tai avatarin ja määrittää
sille tietyn soittoäänen. Lisäksi voit
määrittää yhteystiedolle muistion.
Lisäksi voit kirjoittaa muita
tietoja, kuten kotisivun osoitteen,
kotiosoitteen, työosoitteen,
työnantajan nimen ja työtehtävän.
Kirjoitettavien yhteystietojen määrä ja
hallinta määräytyy muistitilan käytön
mukaan.

Pikavalinta

Valikko 8.3

Tässä valikossa voit hallita pikavalintoja.
Voit määrittää minkä tahansa
näppäimistä 2 - 9 nimiluettelon
merkinnälle. Voit soittaa suoraan
valitsemaasi numeroon painamalla tätä
näppäintä.

Soittajaryhmät

Valikko 8.4

Tässä valikossa voit hallita pikavalintoja.
Voit määrittää pikavalintoja numeroille
2-9. Voit määrittää yhteystiedolle
enintään 5 eri pikavalintanumeroa.

Kopioi kaikki

Valikko 8.5

SIM-kortista voi kopioida numeroita
puhelimen muistiin ja päinvastoin.

Poista kaikki

Valikko 8.6

Voit poistaa kaikki merkinnät SIMkortista ja puhelimesta.
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Valikko 8.7

Tiedot

Valikko 8.8

Näytä valinnat (Valikko 8.7.1)

Palvelunumero (Valikko 8.8.1)

Selaa luetteloa kohtaan Näytä asetukset
ja paina vasenta valintanäppäintä [OK].

Voit tarkastella palveluntarjoajan
esimäärittämiä palvelunumeroita
(SDN), jos USIM-kortti tukea toimintoa.

vV
 ain nimi: Puhelinluettelossa

näytetään vain nimi.

vN
 imi ja numero: Puhelinluettelossa

näytetään nimi ja numero.

vK
 uvan kanssa: Puhelinluettelossa

näytetään henkilötiedot ja kuva.

Varmuuskopioi yhteystiedot
(Valikko 8.7.2)

(Ulkoisen muistin mukaan)
Voit tallentaa kaikki matkapuhelimen
puhelinmuistion tiedot ulkoiseen
muistikorttiin vcard-muodossa.

Palvelunumeroita ovat mm.
hätänumerot, numerotiedustelut ja
vastaajan numerot.

Puhelinluettelo

Asetukset

Oma numero (Valikko 8.8.2)
(Määräytyy SIM-kortin mukaan)
Tallenna oma numerosi SIM-korttiin,
jolloin sen tarkistaminen on helppoa.

Oma käyntikortti (Valikko 8.8.3)
Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda
oman käyntikortin, joka sisältää nimen
ja matkapuhelimen numeron.

Palauta yhteystiedot (Valikko 8.7.3)
(Ulkoisen muistin mukaan)
Voit palauttaa kaikki puhelinmuistion
tiedot ulkoisesta muistikortista
puhelimen muistiin vcard-muodossa.
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Viihde ja työkalut
Viihde ja työkalut

Hälytys

Valikko 9.1

Voit määrittää hälytyksen tietyksi
ajankohdaksi.

Laskin

Valikko 9.2

Laskimella voi tehdä
peruslaskutoimituksia, kuten yhteen- ja
vähennyslaskuja, kerto- ja jakolaskuja
sekä muita funktiolaskuja.

Sekuntikello

Maailmankello

Valikko 9.5

Maailmankello-toiminnolla näet
kellonajan kaupungeissa eri puolilla
maailmaa.

SIM-palvelut

Valikko 9.6

(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Tämä valikko vaihtelee SIM-kortin ja
verkkopalvelujen mukaan.

Valikko 9.3

Tässä valikossa voit ottaa aikaa.

Yksikönmuunnin Valikko 9.4
Voit muuntaa minkä tahansa
mittayksikön toiseksi. Muunnettavia
mittayksiköitä on neljä: Valuutta, Alue,
Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus ja
Nopeus.
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Selain

Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja
hinnoittelu siltä verkkooperaattorilta
tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua
haluat käyttää. Palveluntarjoajat
antavat myös neuvoja palvelujen
käyttämisestä.
Kun yhteys on muodostettu, näyttöön
avautuu kotisivu. Sivun sisältö
vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.
Voit avata Websivun kirjoittamalla
sen URL-osoitteen. Lopeta selaimen
käyttö milloin tahansa painamalla e
-näppäintä. Puhelin palaa valmiustilaan.

Huom.
WAP-selainvalikossa on
versiokohtaisia
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Koti

Valikko *.1

Muodosta yhteys kotisivuun. Kotisivuna
voi olla aktivoidussa profiilissa
määritetty sivu. Jos et ole määrittänyt
sivua, palveluntarjoaja määrittää sen.

Yahoo!

Selain

Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia
WAP-palveluja (Wireless Application
Protocol), kuten pankki-, uutis-, sää- ja
aikataulupalveluja. Nämä palvelut on
suunniteltu erityisesti matkapuhelimiin.
Niitä ylläpitävät WAP-palveluntarjoajat.

Valikko *.2

Voit käyttää Yahoo Mobile Internet
Service -palvelua.

Kirjanmerkit

Valikko *.3

Tähän valikkoon voi tallentaa
suosikkisivustojen URL-osoitteet.

Syötä osoite

Valikko *.4

Voit kirjoittaa URL-osoitteen
manuaalisesti ja käyttää kyseisiä
verkkosivuja.
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Selain
Selain

Historia

Valikko *.5

Tässä valikossa näkyvät viimeksi selatut
sivut.

Käyttämiesi palveluiden tiedot on
tallennettu puhelimen välimuistiin.

Huom.

Tallennetut sivut
Valikko *.6

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan
sivun offline-tiedostona.

Asetukset

Välimuisti (Valikko *.7.3)

Välimuisti on puskurimuisti, jonne
tallennetaan tietoja tilapäisesti.

Evästeet (Valikko *.7.4)
Valitse, käytetäänkö evästeitä.

Valikko *.7

Voit määrittää Internet-palveluun
liittyvän profiilin sekä välimuistia,
evästeitä ja tietoturvaa koskevat
asetukset.

Verkkoprofiilit (Valikko *.7.1)
Profiili sisältää verkkotiedot, joita
tarvitaan Internet-yhteyden luomiseen.

Renderointitila (Valikko *.7.2)
Voit säätää URL-sivun kokoa, kun sivu
on suurempi kuin puhelimen näyttö.

Suojausvarmenteet (Valikko *.7.5)
Oma-luettelo on näkyvissä. Sertifikaatit,
jotka on tallennettu puhelimeesi.

Näytä kuva (Valikko *.7.6)
Voit valita, näytetäänkö kuva WAPin
selaamisen aikana.

JavaScript (Valikko *.7.7)
Valitse, onko JavaScript käytössä vai ei.

Tiedot

Valikko *.8

Voit katsella WAP-selaimen
versiotietoja.
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Yhteydet
Valikko 0.1

Bluetooth mahdollistaa langattoman
yhteyden lähellä oleviin yhteensopiviin
mobiililaitteisiin, lisälaitteisiin ja
tietokoneisiin.

Huom.
v Jos käytät LG PC Sync-toimintoa

Bluetooth-yhteyden avulla, voit
vain siirtää puhelinmuistion
tietoja.

v Kun tietoja vastaanotetaan

toisesta Bluetooth-laitteesta,
puhelin pyytää vahvistusta.
Tiedonsiirron vahvistamisen
jälkeen tiedosto kopioidaan
puhelimeen.

v Tiedosto tallennetaan

tiedostomuodon mukaan
johonkin seuraavista kansioista:
-V
 ideo (.3gp, mp4): Videos folder
- Image (.bmp, gif, jpg, png):
Images folder

vA
 seta Bluetooth

Voit ottaa Bluetooth-toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

vP
 ariksi liitetyt laitteet

Voit katsella kaikkia laitteita, joiden
pariksi KF300 on jo liitetty.
Jos syötät pariksi liitettyjä laitteita,
voit määritellä vaihtoehdot

Yhteydet

Bluetooth

vA
 setukset

-p
 uhelimen näkyvyys: Ilmaisee,
näkevätkö muut Bluetooth-laitteet
puhelimen.

- Oma nimi: Voit määrittää
Bluetooth-laitteen nimen.
Oletusnimi on LG KF300.
- Oma osoite: Voit katsella
Bluetooth-laitteesi osoitetta.

Verkko

Valikko 0.2

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko
automaattisesti tai käsin. Tavallisesti
verkonvalinta-asetuksena on
Automaattinen verkon valinta.

- Sound (.amr, wav, aac): Sounds
folder
- MP3 (.mp3): Sounds/MP3 folder
- Other files (.txt, html): Others
folder
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Yhteydet
Yhteydet

Verkon valinta (Valikko 0.2.1)

GPRS-yhteys (Valikko 0.2.2)

Verkon valinta Voit valita verkon tyypin.

Voit asentaa GPRS-asetukset mikäli
operaattorisi tukee palvelua.

vA
 utomaattinen: Automaattisessa

puhelin etsii automaattisesti verkon
ja valitsee sen puolestasi. Kun
valittuna on Automaattinen, se säilyy
puhelimen asetuksena riippumatta
siitä, katkaistaanko puhelimesta virta.

vM
 anuaalinen: Puhelin etsii

käytettävissä olevien verkkojen
luettelon ja näyttää sen. Voit valita
luettelosta haluamasi verkon, jos
sillä on seurantasopimus oman
puhelinoperaattorisi kanssa. Voit
valita toisen verkon, jos ensimmäisen
verkon käyttö ei onnistu.

vE
 nsisijainen: Määritä haluamasi

verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä
luettelossa mainittuihin verkkoihin
järjestyksessä. Luettelon verkot
voi valita puhelimessa olevasta
tunnettujen verkkojen luettelosta.

v Kytkeä paäälle

Jos tämä asetus on valittu, puhelin
rekisteröidään automaattisesti
GPRS-verkkoon, kun puhelimeen
kytketään virta. WAP- tai
puhelinverkkosovellus muodostaa
yhteyden puhelimesta verkkoon,
ja tiedonsiirto on mahdollista. Kun
sovellus suljetaan, GPRS-yhteys
katkeaa, mutta rekisteröinti GPRSverkkoon jää voimaan.
v Tarvittaessa

Jos tämä asetus on valittu,
GPRS-yhteys muodostetaan, kun
puhelimesta muodostetaan yhteys
WAP-palveluun. Yhteys suljetaan,
kun WAP-palvelun käyttö päättyy.
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Tukiasema (Valikko 0.2.3)

vT
 ietoliikennepalvelu

Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei
voi kuitenkaan muokata eikä poistaa.

Modeemi

Valitse tietopalveluvalikko, kun
haluat käyttää LG-puhelimen
synkronointiohjelmaa.

Yhteydet

Tässä valikossa näytetään luettelo
yhteysosoitteista. Asetukset-valikossa
voit luoda, poistaa ja muokata profiileja.

Valikko 0.3

Voit valita tietoliikenne- tai
massamuistitilan.
vM
 assamuisti

Voit liittää puhelimen
tietokoneeseen, kuten
USBmuistilaitteen, käyttämällä
kaapelia kolmeen suuntaan.
1. Liitä puhelin tietokoneeseen, kun
näytössä näkyy lepotilanäyttö (tai
päävalikko).
2. Liitä puhelin, kun se suorittaa
tehtävää tai valikkotoimintoa, ja
siirry sitten lepotilanäyttöön (tai
päävalikkoon).
3. Liitä puhelin, kun se suorittaa
toimintoa, ja valitse sitten
USBmassamuistivalikko.
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Asetukset
Asetukset

Aika ja pvm

Valikko #.1

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään
liittyvät asetukset.

Kielet

Valikko #.2

Valitse näyttötekstien kieli. Tämä asetus
vaikuttaa myös T9- kielen asetuksiin.

näyttö

Valikko #.3

Taustakuva (Valikko #.3.1)
Määritä valmiustilan taustakuvat.

Kello (Valikko #.3.2)

Päänäytön pikavalinta
(Valikko #.3.5)

Kun valitset vaihtoehdon Päällä,
neljän navigointinäppäimen ja
valikkonäppäimen toiminnot näkyvät
kuvina lepotilassa olevan ikkunan
keskellä. (Profiilit/Viestit/Suosikit/
Yhteystiedot)

Fontin koko (Valikko #.3.6)
Valitse näyttötekstien fonttikoko.

Teema (Valikko #.3.7)
Voit määrittää päävalikossa käytettävän
näyttöteeman.

Voit valita kellontyypin.

Valikon tyyli (Valikko #.3.8)

Taustavalon ajastin (Valikko #.3.3)

Puhelimessa on ruudukkovalikkoteema
ja pyörivä valikkoteema. Valitse
haluamasi näkymä ja paina sitten
vasenta l -valintanäppäintä [OK].

Määritä näytön valaistumisen kesto.

Kirkkaus (Valikko #.3.4)
Voit säätää näytön kirkkautta.

Numeron valinta (Valikko #.3.9)
Voit määrittää fontin tyylin sekä
numeron valinnassa käytettävän fontin
koon.
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Puhelunesto (Valikko #.5.2)

Valitsemalla Käytössä voit muokata
teksti joka näkyy perustilassa.

Valitse näkyykö verkon nimi näytössä.

Puhelunestopalvelu estää puhelinta
vastaanottamasta tietyn kategorian
puheluita. Lisäksi se estää soittamasta
määritettyihin numeroihin.
Tätä toimintoa varten tarvitaan
puheluneston salasana.

pikavalinta

Kiinteä numero (Valikko #.5.3)

Verkkonimi (Valikko #.3.*)

Valikko #.4

Jos valitset Päällä, voit muokata
valmiustilassa näkyvää tekstiä.

Puhelu

Valikko #.5

Määritä valikko puhelun mukaan
painamalla l [Valitse] -näppäintä
Asetukset-valikossa.

Soitonsiirto (Valikko #.5.1)
Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää
tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja
datapuhelut toiseen numeroon. Saat
lisätietoja palveluntarjoajalta.
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Asetukset

Valmiustilan teksti (Valikko #.3.0)

(Määräytyy SIM-kortin mukaan)
v On mahdollista rajoittaa puheluja
tiettyihin numeroihin. Numeroiden
käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

Vastaustila (Valikko #.5.4)
vA
 vaa läppä: jos tämä asetus on

käytössä, puheluihin voi vastata
avaamalla puhelimen läpän.

v J okin näppäin: Jos valitset tämän

valikon, Voit vastaanottaa puhelun

valitsemalla minkä tahansa näppäimen
paitsi e [Lopeta].
vL
 ähetetään vain avain: Jos valitset
tämän valikon, voit vastata puheluihin
vain painamalla s [Lähetä] -näppäintä.
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Asetukset
Asetukset

Lähetä oma numero (Valikko #.5.5)

Minuuttiääni (Valikko #.5.7)

(riippuu verkosta ja tilauksesta)
vA
 seta verkon mukaan: Jos valitset
tämän asetuksen, puhelinnumero
lähetetään kahden linjan palvelusta
(linja 1/2).

Jos valitset Päällä, voit tarkistaa
puhelun pituuden kerran minuutissa
kuuluvan äänimerkin avulla.

vK
 äytössä: Kun lähetät

vK
 äytössä: Kun aktivoit tämän

puhelinnumerosi, se näkyy
vastaanottajan puhelimessa.

vP
 ois käytöstä: Puhelinnumeroa ei

näytetä.

Puhelu odottaa (Valikko #.5.6)
(riippuu verkosta)
vA
 ktivoi: Jos valitset Aktivoi, voit

hyväksyä tulevan puhelun.

vP
 eruuta: Jos valitset Peruuta, et

tunnista tulevaa puhelua.

vN
 äytä tila: Näyttää tulevan puhelun

tilan.

Autom. uudelleensoitto (Valikko #.5.8)
toiminnon, puhelin valitsee numeron
uudelleen automaattisesti, jos siihen
ei saada yhteyttä ensimmäisellä
kerralla.

vP
 ois käytöstä: Puhelin ei valitse

numeroa uudelleen, jos numeroon ei
saada yhteyttä.

Valitse linja

(Valikko #.5.9)

(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Jos SIM-korttisi tukee 2 linjan palvelua,
voit valita haluamasi linjan.

Lähetä DTMF-äänet (Valikko #.5.0)
Voit käyttää vastaajaa ja muita
automaattisia puhelinpalveluita
puhelun aikana lähettämällä
näppäinääniä.
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Valikko #.6

PIN-koodipyyntö (Valikko #.6.1)
Tässä valikossa voit valita jos puhelin
käynnistyessä kysyy PINkoodia.
1. Valitse PIN-koodikysely
suojausasetuksista ja valitse l
[OK].
2. Valitse Käytössä/Pois käytöstä.
3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytke
puhelimeen virta ja kirjoita PIN-koodi.
4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme
kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN
lukitaan, kirjoita PUK-koodi.
5. Voit kirjoittaa PUK-koodin
korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat
PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi
avata puhelimen lukitusta itse. Ota
tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.
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Puhelimen lukitus (Valikko #.6.2)
Estä puhelimen luvaton käyttö
käyttämällä turvakoodia. Jos olet
valinnut puhelimen lukituksen
asetukseksi Kun käytössä, puhelin
pyytää turvallisuuskoodia aina, kun
kytket puhelimeen virran.

Asetukset

Suoja-asetukset

Jos olet valinnut puhelimen lukituksen
asetukseksi SIM-korttia vaihdettaessa,
puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain,
kun SIM-kortti vaihdetaan.

Muuta tunnus (Valikko #.6.3)
PIN on lyhenne sanoista Personal
Identification Number. Se estää
puhelimen luvattoman käytön.
Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja:
Suojakoodi, PIN2- koodi.
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Asetukset
Asetukset

Lentokonetila

Valikko #.7

Sallii sinun käyttävän niitä
puhelimen ominaisuuksia joihin ei
tarvita langatonta verkkoa. Esim.
Lentokoneessa tai paikoissa joissa
langaton verkko ei ole käytössä.

Virransäästö

Valikko #.8

Jos valitset virransäästötilan asetukseksi
Käytössä, virtaa säästyy, kun et käytä
puhelinta.

Tyhjennä

Valikko #.9

Palauta kaikki valmistajan
oletusasetukset. Tämän toiminnon
käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

Muistin tila

Valikko #.0

Voit tarkistaa puhelimen, SIM-kortin ja
ulkoisen muistin (jos käytössä) vapaan
tilan ja käytössä olevan muistin määrän.
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Lisävarusteet

Vakioakku

Matkasovitin
Tällä laturilla
puhelimen
akku voidaan
ladata missä
tahansa.
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Langaton handsfreekuuloke

Lisävarusteet

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne
omien viestintätarpeidesi mukaan.

Huom.
v Käytä aina aitoja LG-

lisävarusteita.

v Muiden lisävarusteiden

käyttäminen saattaa mitätöidä
takuun.

v Lisävarusteet saattavat vaihdella

myyntialueen mukaan.
Kysy lisätietoja paikalliselta
jälleenmyyjältä.
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Tekniset tiedot
Yleistä
Tekniset tiedot

Tuotteen nimi : KF300
Järjestelmä: E-GSM 900/DCS 1800/ PCS 1900

Käyttöympäristön lämpötila
Korkein: +55°C(normaali)
+45°C (lataus)
Alhaisin: -10°C
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BEGRÆNSET GARANTI
1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:
LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materialeeller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:
(1) 	Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet
er købt.
(2) 	Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives
eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
(3) 	Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være
begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
(4) 	Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes
dermed ikke af denne begrænsede garanti.
(5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
(6) 	Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG’s kundeserviceafdeling.
LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som
dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:
(1) 	Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
(2) 	Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert
opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger,
uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation
eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller
som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
(3) 	Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller
produktionsfejl.
(4) 	Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets
defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.
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(5) 	Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6) 	Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte
af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke
udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til
bestemte former for anvendelse.
(7) 	Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
(8) 	Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af
normal brug.
(9) 	Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne
grænseværdier.
(10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
(11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:
Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.
VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR
AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG
ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB
ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE
MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.
Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte
skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne
begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover
kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.
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ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:
LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i
eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:
(1) 	Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
(2) 	Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke
overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
(3) 	Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være
begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
(4) 	Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke
omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
(5) 	På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides
rimelig tvil.
(6) 	Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling.
LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under
denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:
(1) 	Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
(2) 	Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring,
eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert
reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold
som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller
væskesøl.
(3) 	Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved
materialet eller konstruksjonen.
(4) 	Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs
kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.
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(5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
(6) 	Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte
være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte,
herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et
bestemt formål.
(7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
(8) 	Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale
bruk.
(9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
(10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
(11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

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

WC_Sweden_(100-120).indd

4

2007.10.23

5:34:9

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

2. UNDANTAG:
Garantin gäller inte i följande fall:
(1) 	Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är
avsedd för.
(2) 	Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala
förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar,
reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning,
misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte
råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
(3) 	Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller
i konstruktionen.
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(4) 	Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta
till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
(5) 	Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6) 	Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga
eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat
till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
(7) 	Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
(8) 	Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens
normala användning.
(9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
(10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
(11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:
Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.
GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED
AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.
LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV
DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER
INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA
DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD
GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR
DENNA PRODUKT.
Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador
eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid.
Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa
specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra
rättigheter.
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RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:
LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana
toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:
(1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
(2) 	Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää
tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
(3) 	Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on
rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
(4) 	Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden
rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
(5) 	LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
(6) 	Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun.
LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän
rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

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

WC_Sweden_(100-120).indd

7

2007.10.23

5:34:10

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

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