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

Generelle henvendelser

BL40 Användarhandbok

Allmänna frågor

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

Generelle spørgsmål
<LG Kundeinformationscenter>
8088-5758
* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

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

P/N : MMBB0352222 (1.1) G

BL40

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

WiFi (WLAN)

FM-sändare

WiFi (WLAN)

FM-sender

Wi-Fi (WLAN)

FM-sender
WiFi
(langaton
lähiverkko)
FM-lähetin

Den här enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och kan användas i
alla europeiska länder.
WLAN kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas
utomhus i Frankrike.
FM-sändaren är avsedd för användning i alla europeiska länder utom Frankrike,
Lettland, Ryssland, Slovakien, och Slovenien där begränsad användning gäller.
Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle
europeiske land.
WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes
utendørs i Frankrike.
FM-senderen er ment for bruk i alle europeiske land, unntatt Frankrike, Latvia,
Russland, Slovakia og Slovenia, der det finnes restriksjoner for bruk.
Denne enhed bruger ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i hele
Europa.
WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det
ikke benyttes udendørs i Frankrig.
FM-senderen er beregnet til brug i hele Europa med undtagelse af Frankrig,
Letland, Rusland, Slovakiet og Slovenien, hvor den begrænsede brug gælder.
Tämä laite käyttää harmonisoimatonta taajuusaluetta ja on tarkoitettu
käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa.
Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EUmaissa, ja Ranskaa lukuun ottamatta myös ulkona.
FM-lähetin on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa lukuun
ottamatta Ranskaa, Latviaa, Venäjää, Slovakiaa ja Sloveniaa. Näissä erikseen
mainituissa maissa lähettimen käyttöä on rajoitettu.

WARNING : FM-sändaren är inte tillgänglig på de länder som har olika
standarder.

Bluetooth QD ID B015514

Grattis till ditt val av den avancerade kompakta
mobiltelefonen BL40 från LG, som är utformad
för att användas tillsammans med den senaste
digitala tekniken inom mobilkommunikation.
En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din
telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.
Kassering av den gamla telefonen
1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en
produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet
2002/96/EC.
2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på
andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet
avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till
att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors
hälsa.
4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal
telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den
butik där du köpte produkten.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan
vara farligt eller olagligt att inte följa
riktlinjerna.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och SAR
(Specific Absorption Rate)
Mobilmodellen BL40 är utformad
så att den uppfyller tillämpliga
säkerhetsföreskrifter ifråga om
exponering för radiovågor.
Föreskrifterna grundar sig på
vetenskapliga riktlinjer som
innehåller säkerhetsmarginaler
utformade så att de tillförsäkrar alla
människor, oavsett ålder och hälsa,
säkerhet under användning.
• I riktlinjerna för exponering för
radiovågor används en mätenhet
som kallas Specific Absorption
Rate, förkortat SAR. SAR-tester
utförs med standardiserade
metoder där telefonen sänder
på högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används.

• Vissa skillnader kan föreligga
mellan olika LG-telefoners SARnivåer, men de har alla utformats
så att de följer tillämpliga riktlinjer
för exponering för radiovågor.
• SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av
Internationella kommissionen
för skydd mot icke-joniserande
strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per
tio (10) gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för
den här telefonmodellen som
har uppmätts av DASY4 för
användning vid örat är 0,757 W/
kg (10 g) och när den bärs mot
kroppen 0,842 W/kg (10 g).
• SAR-uppgifter för boende
i länder/regioner som har
antagit SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), vilket är 1,6 W/
Kg per ett (1) gram vävnad.


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

• Utsätt inte telefonen för kraftig
rök eller stora mängder damm.
• Förvara inte telefonen nära
kreditkort eller biljetter.
Informationen på magnetremsan
kan skadas.
• Peka inte på skärmen med vassa
föremål eftersom det kan skada
telefonen.
• Håll mobilen borta från vätska
och fukt och miljöer med hög
luftfuktighet.
• Använd alla tillbehör, till exempel
handsfree, med försiktighet. Rör
inte vid antennen i onödan.
• Använd inte mobilen eller
tillbehör i miljöer med hög
luftfuktighet, som simbassänger,
växthus, solarier eller tropiska
miljöer, då det kan skada
telefonen och göra garantin
ogiltig.

Användning av telefonen
Elektroniska och medicinska
enheter
Alla telefoner kan utsättas för
störningar som kan påverka
funktionsdugligheten.
• Använd inte telefonen i närheten
av medicinsk utrustning utan att
först ha begärt tillstånd. Kontakta
din läkare för att få information
om huruvida användning
av telefonen kan störa
användningen av din medicinska
utrustning.
• Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.
• Mindre störningar kan märkas
på tv, radio, datorer och liknande
utrustning.



Riktlinjer för säker och effektiv användning
Pacemaker

Trafiksäkerhet

Pacemakertillverkare
rekommenderar ett minsta avstånd
på 15 cm mellan en mobiltelefon
och en pacemaker för att undvika
potentiellt farliga störningar i
pacemakern. Det uppnår du enklast
genom att hålla telefonen mot
örat som är på motsatt sida från
pacemakern sett och inte bära den i
bröstfickan.

Kontrollera vilka lagar
och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller
i de områden du befinner dig i.
• Håll inte i telefonen medan du
kör.
• Ägna all uppmärksamhet på
körningen.
• Använd handsfree-utrustning om
sådan finns.
• Stanna vid vägkanten innan
du ringer upp eller svarar om
körförhållandena gör det möjligt.
• Radiovågorna från telefonen kan
påverka vissa elektroniska system
i fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.

Sjukhus
Stäng av din trådlösa enhet när
du blir ombedd att göra det på
sjukhus, läkarmottagningar och
andra vårdinrättningar. Detta krav
har till uppgift att förhindra möjliga
störningar i känslig medicinsk
utrustning.
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• Om du kör ett fordon som
är utrustat med airbag får
ingen monterad eller sladdlös
telefonutrustning vara i vägen för
den. Det kan göra att airbagen
inte fungerar eller resultera i
allvarliga skador på grund av
funktionsfel.
• Om du lyssnar på musik när du
är ute och går är det viktigt att
volymen inte är för hög så att
du hör vad som händer i din
omgivning. Detta är speciellt
viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador
Hörselskador kan uppstå om du
utsätts för höga ljud under långa
tidsperioder. Vi rekommenderar
att du inte slår på och stänger
av telefonen nära öronen. Vi
rekommenderar också att ljudvolym
vid samtal och musik är ställd på en
lagom nivå.

Glasdelar
Vissa delar av din mobilenhet
är gjorda av glas. Glaset kan gå
sönder om mobilen tappas på ett
hårt underlag eller får en ordentlig
stöt. Om glaset går sönder ska du
inte röra eller försöka ta bort det.
Använd inte mobilenheten igen
förrän glaset har bytts ut av ett
auktoriserat servicecenter.

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

Brandfarliga ångor
• Använd inte telefonen vid
tankstationer.
• Använd den inte i närheten av
bränsle eller kemikalier.



Riktlinjer för säker och effektiv användning
• Förvara inte lättantändlig gas,
vätska eller sprängämnen på
samma ställe i bilen där du
förvarar mobiltelefonen och dess
tillbehör.

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

Barn
Förvara telefonen på ett säkert
ställe utom räckhåll för små barn.
De smådelar som finns på telefonen
kan, om de plockas loss, utgöra en
kvävningsrisk för barn.
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Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte
tillgängliga i alla mobilnät. Undvik
därför situationer där du endast
har telefonen att tillgå för att ringa
nödsamtal. Kontrollera vad som
gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och
skötsel
• Batteriet behöver inte laddas ur
helt innan du laddar upp det.
Till skillnad från andra batterier
har det här ingen minneseffekt
som kan försämra batteriets
prestanda.
• Använd enbart LG:s batterier
och laddare. LG:s laddare är
konstruerade för att maximera
batteriets livslängd.
• Ta inte isär eller kortslut batteriet.
• Håll batteriets poler rena.

• Byt ut batteriet när det inte
längre fungerar på godtagbart
sätt. Batteriet kan laddas upp
flera hundra gånger innan det
behöver bytas ut.
• Ladda batteriet om det inte har
använts under en längre tid. Det
ger bättre prestanda.
• Utsätt inte batteriladdaren för
direkt solljus. Använd den inte
heller i fuktiga miljöer som
badrum.
• Förvara inte batteriet i varma eller
kalla miljöer. Det kan försämra
batteriets prestanda.
• Om batteriet ersätts med fel
batterityp kan det resultera i en
explosion.

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



Så fungerar din telefon
Anslutning för handsfree eller stereohörlurar
Strömbrytare (knappen Lås/Lås upp)
Används till att stänga av/ starta telefonen.
Högtalare
Inre kameralins
Avståndssensor (se sidan 15)
VARNING: Om du placerar et tungt föremål
på telefonen eller sätter dig på den kan det
skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens
funktioner. Täck inte över avståndssensorn med
skyddsplast eller ett fodral. Det kan leda till att
sensorn inte fungerar som den ska.
Laddare, datakabel
(USB-kabel)
Tips! Vänta tills

telefonen har
startats och
registrerats i nätet
innan du ansluter
USB-kabeln.
Musikknapp
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Volymknappar
• Vid viloskärm: knappljud eller
ringsignalsvolym. Tryck länge på
nedknappen för Tyst läge på/av.
• Under ett samtal: högtalarvolym
• Medan ett spår spelas:
kontinuerlig volymkontroll.
Kameraknapp
• Gå till kameramenyn direkt
genom att trycka på och hålla
ned knappen.

Översikt
Ladda telefonen
Öppna luckan till laddningsuttaget
på sidan av BL40. Anslut laddaren till
mobilen och eluttaget. Ladda BL40
tills ett meddelande om att batteriet
är fulladdat visas på skärmen.

Batterilucka
SIM-kortplats

Blixt

Batteriet
Kameralins
Minneskortplats

11

Sätta i SIM-kort och batteri
1 Ta bort batteriluckan och
batteriet
Skjut ner batteriluckan och dra ut
batteriet.
3 Sätt i batteriet
För först in batteriets övre del i
den övre delen av batterifacket.
Kontrollera att batterikontakterna
är riktade mot terminalkontakterna
på telefonen. Tryck ned batteriets
nedre del tills det knäpper på plats.
VARNING! Ta inte ut
batteriet medan telefonen är
påslagen eftersom det kan
skada telefonen.
2 Sätt in SIM-kortet
Skjut in SIM-kortet i SIMkorthållaren. Se till att kortets
kontaktyta i guld är vänd nedåt. Du
kan ta ut USIM-kortet genom att dra
ut det försiktigt.
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Minneskort
Installera ett minneskort
Du kan utöka telefonens minne
med ett minneskort (MicroSD). BL40
har stöd för minneskort på upp till
32 GB.
Tips! Minneskort är valfritt tillbehör.
För in minneskortet i
minneskortplatsen högst upp tills
klickljud hörs. Se till att kontaktytan
i guld är vänd nedåt.
VARNING! Skjut in
minneskortet i facket, annars
kan kortet skadas.

Minneskortplatsen måste öppnas
genom att metallskyddet dras
uppåt.

13

Minneskort
Formatera minneskortet

Överföra kontakter

Minneskortet kan vara
förformaterat. Om så inte är fallet
måste du formatera det innan du
kan börja använda det.
Obs! Alla filer tas bort vid
formatering.
1 Välj
på startskärmen och
tryck på Telefon på fliken
Inställningar.
2 Bläddra till och tryck på
Minnesinformation och bläddra
sedan till och välj Externt minne.
3 Tryck på Format och bekräfta
valet.
4 Mata in lösenordet om det
behövs. Kortet formateras och är
därefter klart att använda.
Obs! Om det finns något
innehåll på minneskortet kanske
mappstrukturen ser annorlunda ut
efter formateringen eftersom alla
filer är borttagna.

Så här överför du dina kontakter
från SIM-kortet till mobilen:
1 På fliken Kommunikation går du
till Kontakter och väljer
och
sedan Ändra plats.
2 Tryck på Kopiera till mobilen.
3 Välj Markera alla eller välj
önskade namn och tryck sedan
på Kopiera till mobilen.
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Din startskärm
Tips för pekskärmen
Du kan bekanta dig med
pekskärmen på startskärmen.
Välj en post genom att trycka mitt
på ikonen.
• Tryck inte för hårt. Pekskärmen
är känslig så den känner av lätta
tryckningar.
• Tryck på önskat alternativ med
fingertoppen. Se till att inte
trycka på några andra knappar.
• När skärmbelysningen är
avstängd trycker du på
strömbrytaren för att återgå till
startskärmen.
• När BL40 inte används återgår
den till låsskärmen.

Avståndssensor
När du tar emot och ringer samtal,
stänger sensorn automatiskt av
bakgrundsbelysningen och låser
knappsatsen genom att den känner
av objekt när telefonen är nära örat.

Det gör att batteriet håller längre
och förhindrar att knappsatsen
fungerar på fel sätt på grund av
den automatiska låsningen under
samtal.
Användarna slipper därmed
besväret att låsa upp telefonen om
de behöver söka i telefonboken
under samtal.

Anpassa startskärmen
Startskärm för
Genvägar
Startskärm för
Webbläsare
Startskärm för
Kontakter
Startskärm för
Widget (aktiv)

• Lär känna din BL40 Användargränssnittet är baserat
på fyra typer av startskärmar. Om
15

Din startskärm
du vill växla mellan startskärmarna
behöver du bara dra snabbt över
skärmen från vänster till höger
eller från höger till vänster.
• Anpassa startskärmen - För var
och en av startskärmarna kan
du lägga till eller ta bort objekt
genom att trycka på och hålla
ned fingret på skärmen, eller på
ett av objekten om det redan är
tillagt.

du zooma in och zooma ut. För
samman fingrarna eller för dem isär.

Pekskärm

Skärmlåsningsrörelse - ange
en rörelse för de 9 utökade
genvägsprogrammen.
Med en rörelse på låsskärmen kan
användarna låsa upp telefonen och
starta dessa program direkt när de
utför rörelsen på skärmen.
När du vill kontrollera eller
ange en rörelse ritar du “?”
på låsskärmen eller väljer
[Meny] - [Skärminställningar]
- [Skärmlåsningsrörelse] från
startskärmen.

Kontrollerna på pekskärmen på
BL40 ändras dynamiskt beroende på
vilken uppgift du utför.
Bläddra
Bläddra genom att dra från den
ena sidan till den andra. På vissa
skärmar, till exempel webbsidor, kan
du också bläddra uppåt och nedåt.
Zooma in eller ut
När du visar foton, webbsidor, epostmeddelanden eller kartor kan
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Använda
fleruppgiftsfunktionen
Tryck på fleruppgiftsknappen
så öppnas menyn
Fleruppgiftskörning. Här kan du
se program som körs och komma åt
dem med en enda tryckning.

Skärmlåsningsrörelse

Samtalsinställningar
Tips! Tryck kort på
strömbrytaren om du vill låsa
pekskärmen och förhindra att
samtal rings upp av misstag.

Tips! Du kan spara nummer,
skicka meddelande eller söka
efter kontakter genom att
trycka på
.

Ringa samtal eller
videosamtal

Alternativ vid pågående
samtal

1 Tryck på
så öppnas
knappsatsen.
2 Ange numret på knappsatsen.
Radera en siffra med knappen
Nollställ.
3 Tryck på Röstsamtal när du vill
starta samtalet.
4 Avsluta samtalet genom att
trycka på Avsluta samtal.

Parkera - Tryck på
parkera ett samtal.

Tips! Om du vill lägga till +
för internationella samtal trycker
du på två gånger, eller håller
ned
.

om du vill

Ljud av - Tryck på
så stängs
mikrofonen av och den du talar med
kan inte höra dig.
Högtalare - Tryck på
aktivera högtalaren.

om du vill

Alternativ - Välj i en lista över
flera alternativ för pågående samtal,
som att skapa ny anteckning och
gå till meddelanden, så att du kan
se dina meddelanden och lägga till
kontakter medan samtalet pågår.
Du kan även avsluta samtalet här
genom att trycka på Avsluta samtal.
17

Samtalsinställningar
- Tryck här så öppnas en
numerisk knappsats så att du kan
ange siffror, när du till exempel
ringer upp callcenter eller andra
automatiserade telefontjänster.
- Lägg till anteckning under ett
samtal.
- Sök efter kontakter under ett
samtal.

Kortnummer
1 Tryck på
på startskärmen så
öppnas Kontakter.
2 Tryck på
och välj
Kortnummer.
3 Kontaktlistan visas. Välj den
kontakt du vill tilldela till numret
genom att trycka på respektive
telefonnummer en gång.
Om du vill ringa upp ett
kortnummer trycker du
på
startskärmen och håller den intryckt
tills kontakten visas på skärmen.
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Eftersom numret rings upp
automatiskt behöver du inte trycka
på Röstsamtal.

Stänga av tonval
Med tonval (DTMF) kan du
använda numeriska kommandon
när du navigerar i menyer inom
automatiserade samtal. Tonval är
aktiverat som standard.
Om du vill stänga av funktionen
under ett samtal (t.ex. för att
anteckna ett nummer) trycker du på
och väljer Avaktivera DTMF.

Ringa ytterligare ett samtal
1 Under det pågående samtalet
kan du trycka på
och välja
det nummer du vill ringa.
2 Slå numret eller sök bland dina
kontakter.
3 Ring upp genom att trycka på
Röstsamtal.

4 Båda samtalen visas på
samtalsskärmen. Det första
samtalet låses och parkeras.
5 Tryck på växlingsikonen
för
att växla mellan samtalen.
6 Om du vill starta ett
konferenssamtal öppnar du
menyn för pågående samtal
genom att trycka på symbolen +
och väljer “Koppla in samtal”.
7 Om du vill avsluta det ena eller
båda samtalen trycker du på
Avsluta .
Obs! Du faktureras för alla samtal
som du ringer.

3 Välj något eller alla fem
alternativen.
4 Ange lösenordet för samtalsspärr.
Kontakta din nätoperatör om den
här tjänsten.
Tips! Välj Fast nummer
om du vill aktivera och
sätta samman en lista över
telefonnummer som kan ringas
från din telefon. Till det behöver
du PIN2-koden från operatören.
Det går endast att ringa upp
telefonnummer i listan över
fasta nummer från din telefon.

Använda samtalsspärr

Ändra gemensamma
inställningar

1 Tryck på
och välj Samtal på
fliken Inställningar.
2 Tryck på Samtalsspärr och
välj Röstsamtal och/eller
Videosamtal.

1 Tryck på
och välj Samtal på
fliken Inställningar.
2 Tryck på Allmänna inställningar.
Då kan du ändra följande
inställningar:

19

Kontakter
Söka efter en kontakt
Du kan söka efter kontakter på två
sätt:
Startskärmen
1 Tryck på
på startskärmen så
öppnas Kontakter. Tryck på
och ange kontaktnamnet med
hjälp av knappsatsen.
2 Tryck på Videosamtal eller
Röstsamtal när du vill ringa upp.
På huvudmenyn
1 Tryck på
och sedan
på Kontakter på fliken
Kommunikation.

Lägga till en ny kontakt
1 Välj
på startskärmen och
tryck sedan på Ny kontakt.
2 Ange om kontakten ska sparas i
Mobil eller på SIM.
3 Om du vill lägga till en bild för
kontakten väljer du Lägg till bild.
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4 Ange den nya kontaktens för- och
efternamn. Du måste åtminstone
ange det ena.
5 Ange övriga alternativ.
6 Tryck på
så sparas kontakten.
Tips! Du kan skapa egna
grupper för dina kontakter. Se
Skapa en grupp.

Meddelanden
Meddelanden
På BL40 kan du hantera SMS och
MMS från en enda lättanvänd meny.
Det finns två sätt att komma åt
meddelandetjänsten:
1 Välj
på startskärmen
eller tryck på
och gå
till Meddelanden på fliken
Kommunikation.

Skicka meddelanden
1 Välj
och sedan Nytt
meddelande så öppnas ett tomt
meddelande.
2 Tryck på Till och ange
mottagarens nummer, eller
öppna kontakter eller favoriter.
Du kan lägga till flera kontakter.
När du är klar trycker du på
meddelanderutan nedanför och
skriver meddelandetexten.
3 När du har skrivit texten kan du
skicka meddelandet genom att
trycka på knappen Skicka överst i
meddelandet.

Tips! Du debiteras för ett
SMS med 160 tecken för varje
person du skickar meddelandet
till.
4 Tryck på
Infoga om du vill
lägga till en bild, video, ljud,
SMS-mall, MMS-mall, smiley,
namn och nummer, ny bild, ämne
eller signatur och Mer (visitkort/
schema/anteckning/uppgifter).
VARNING: Begränsningen
på 160 tecken kan variera
mellan olika länder, beroende
på teckenuppsättningen i SMSmeddelandet.
VARNING! Om du lägger till
en bild, video eller en ljudfil i ett
SMS, omvandlas meddelandet
automatiskt till ett MMS, och du
debiteras för ett sådant.
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Skriva text
Tryck här så aktiverar du T9
med intelligent ordbok.
Tryck här om du vill växla
mellan knappsatser för siffror,
symboler och text.
Med
kan du växla mellan
de olika tangentborden i varje
textinmatningsläge (t.ex. versaler
eller gemener).
Tryck på
för att infoga
blanksteg.

T9-läget
I T9-läget visas
, en
orangefärgad cirkel.
Tryck bara på den sifferknapp
motsvarande den bokstav du vill
skriva så förutser ordboken vilket
ord du vill använda.

Abc manuell textinmatning
I Abc-läget måste du trycka på
knappen upprepade gånger för
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att mata in en bokstav. Om du till
exempel vill skriva “hej” trycker du
på två gånger på 4, två gånger på 3
och en gång på 5.

Inställningar e-post
1 Välj
på startskärmen och
bläddra till E-post på fliken
Kommunikation.
2 Välj Skriv e-post. Om inte epostkontot är konfigurerat startar
du konfigurationsguiden för
e-post.
Tips! Om e-postkontot redan
är konfigurerat startas inte
konfigurationsguiden för e-post
automatiskt.
Du kan även redigera specifika
kontoinställningar genom att gå
till Kommunikation > E-post >
> Nytt e-postkonto. Det gäller
följande inställningar:

Hämta e-post
Kontrollera om det finns nya epostmeddelanden automatiskt eller
manuellt.
Så här kontrollerar du manuellt:
1 Välj
på startskärmen
och gå till E-post på fliken
Kommunikation.
2 Välj E-post.
3 Tryck på önskat konto och sedan
på
.
4 Välj Hämta/
Meddelandesynkronisering så
ansluter BL40 till ditt e-postkonto
och hämtar nya meddelanden.

Skicka e-post med ditt nya
konto
1 Tryck på
på startskärmen och
gå till E-post - Skriv e-post på
fliken Kommunikation så öppnas
ett nytt, tomt meddelande.

2 Ange mottagaradressen och skriv
ditt meddelande. Du kan även
bifoga bilder, videoklipp, ljudfiler
och andra filtyper.
3 Välj Skicka e-post så skickas
meddelandet.
Tips! Under en aktiv
Wi-Fi-anslutning skickas epostmeddelanden och tas emot
via Wi-Fi.

Använda mallar
Skapa mallar för SMS och MMS som
du skickar ofta. Det finns redan ett
antal mallar på telefonen som du
kan redigera om du vill.
1 När du skriver ett nytt
meddelande kan du välja
Mallar under Infoga på menyn
Alternativ.
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2 Välj SMS-mall eller MMS-mall.
Du kan sedan trycka på
om
du vill använda alternativen Ny
mall, Ta bort eller Ta bort alla
för mallar. Om du vill redigera
ett meddelande väljer du det,
gör ändringarna och trycker på
Spara.

Använda smileys
Skapa roligare meddelanden med
smileys. Det finns redan några
vanliga smileys i telefonen.
Du kan lägga till en ny smiley
genom att trycka på Ny smiley.

Ändra inställningar för SMS
Du kan också ändra de här
inställningarna efter behov.
Gå till Meddelanden på
fliken Kommunikation.
Tryck på
och välj sedan
Meddelandeinställningar och
SMS. Du kan ändra följande:
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SMS-central - Ange uppgifterna för
meddelandecentralen.
Leveransrapport - Skjut knappen åt
vänster för att få bekräftelse om att
dina meddelanden har levererats.
Giltighetsperiod - Välj hur länge
dina meddelanden ska lagras i
meddelandecentralen.
Meddelandetyper - Omvandla
texten till Röst, Fax, X.400 eller
E-post.
Teckenkodning - Ange hur
tecknen kodas. Detta påverkar
meddelandets storlek och därmed
kostnaden.
Skicka lång text som - Ange om
meddelandet ska skickas som Flera
SMS eller MMS.

Ändra inställningar för MMS
Du kan också ändra de här
inställningarna efter behov.

Gå till Meddelanden på
fliken Kommunikation.
Tryck på
och välj sedan
Meddelandeinställningar och
MMS.
Du kan ändra följande inställningar:
Hämtningsläge - Välj Hemmanät
eller Roamingnätverk. Om du
väljer Manuellt får du endast
aviseringar om MMS-meddelanden.
Då kan du ange om du vill hämta
hela meddelandet.
Leveransrapport - Ange om
du vill tillåta och/eller begära
leveransrapport.
Svarsalternativ - ange om du vill
tillåta och/eller skicka ett läskvitto.
Prioritet - Ange prioritetsnivå för
MMS-meddelanden.
Giltighetstid - Ange hur länge
meddelandet ska sparas i
meddelandetjänsten.
Bildvisningstid - Ange hur länge
bilder ska visas på skärmen.

Skaparläge - Välj mellan lägena
Begränsat/Varning/Ledigt.
Begränsat - Det går inte att bifoga
filtyper som inte stöds i MMSmeddelanden.
VARNING! Du kan välja att
begränsa eller tillåta att filtyper
som inte stöds kan bifogas i
MMS via bekräftelsefönstret.
Ledigt - Det går att bifoga filtyper
som inte stöds i MMS-meddelanden
upp till den tillgängliga storleken.
Leveranstid - Välj hur lång tid
det ska gå innan ett meddelande
levereras.
MMS-central - Ange uppgifterna
för meddelandecentralen.
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Ta en bild
1 Tryck ned och håll
kameraknappen på höger sida av
telefonen.
2 Håll telefonen horisontellt och
rikta linsen mot det du vill
fotografera.
3 Tryck lätt på avtryckaren så
visas en fokuseringsruta mitt på
sökarskärmen.
4 Håll telefonen så att du kan se
motivet i fokuseringsrutan.
5 När fokuseringsrutan blir grön
har kameran fokuserat på det du
vill fotografera.
6 Tryck in avtryckarknappen helt
när du vill ta en bild.

Använda blixt

Blixten är inställd på automatik
som standard men det finns andra
alternativ.
1 Välj
på vänster sida i sökaren
om du vill öppna blixtens
undermeny.
2 Det finns fyra blixtalternativ:
Auto - Kameran bedömer hur
mycket ljus som krävs för en bra
bild och använder blixt efter
behov.
Röda ögon-reducering Kamerans blixt utlöses två
gånger så att röda ögon
elimineras.
Av - Kamerans blixt utlöses inte.
Använd den här funktionen om
När du har tagit fotot
du vill spara på batteriet.
visas bilden du har tagit på skärmen.
På - Kamerans blixt utlöses alltid.
Bildens namn visas med fyra ikoner
på höger sida.
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3 När du trycker på det alternativ
du vill använda stängs
blixtmenyn automatiskt, och du
kan ta en bild direkt.
4 Blixtikonen i sökaren ändras till
den nya blixtläget.

Välja bildtyp
1 Tryck på
och välj Bildläge
så öppnas de tillgängliga
bildtyperna.
2 Välj mellan åtta alternativ:
Normal bild - Standardtypen
för bild. Bilden tas på vanligt sätt
enligt beskrivningen av hur du tar
ett snabbfoto.
Kontinuerlig bild - Med den här
funktionen kan du ta sex bilder
automatiskt i mycket snabb följd.

lhoplappad bild - Med den här
funktionen kan du foga ihop
bilder sida vid sida när du har
använt kontinuerlig bild. Sex
till åtta bilder kan fogas ihop i
en panoramabild, så att du kan
utnyttja skärmens hela storlek på
din BL40.
Smile shot -funktion - Slutaren
utlöses automatiskt när kameran
identifierar ett leende.
Beauty shot-funktion -Denna
funktion hjälper dig ta ett klart
och ljust foto av ett ansikte. Det
här är särskilt användbart när du
tar en närbild.
Konstbild - Välj olika bildeffekter.
(Normal, Svartvitt, Varm, Kall.)
Rambild - Välj en av de
roliga ramarna och förvandla
dina vänner eller förbättra
omgivningarna.
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Panorama - Den här bildtypen
passar utmärkt vid fotografering
av en större grupp personer eller
om du vill fånga en panoramavy.
Bild med oskärpa - Med den
här bildtypen får du begränsad
skärpa.
Skärpan blir i mitten av bilden.

Ta en panoramabild
Fotografera en panoramavy. Med
det här alternativet kan du njuta av
hela skärmens storlek på BL40 med
en panoramavy i 360°.
Panorama i 360°: Med den här
funktionen kan du foga ihop
upp till 12 foton. Tryck på och
vänd kameralinsen i den riktning
(höger/vänster/uppåt/nedåt) du
vill ta bilden. Sedan tas bilden
automatiskt. När den röda rutan
visas i den vita rutan i mitten av
skärmen kan bilden tas.
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Använda avancerade
inställningar
Tryck på
i sökaren så öppnas
en meny med alla avancerade
inställningar.
Du kan ändra kamerainställning
genom att rulla hjulet. Tryck på
knappen
när du har valt ett
alternativ.
Tips! Du kan visa hjälpmenyn
om kamerans funktioner
genom att trycka på
Växla kamera - Växla till den inre
kameran i LG BL40 om du vill ta ett
självporträtt.
Storlek - Ändra storlek på fotot
om du vill spara minne eller ta
en mindre bild som passar för
kontakter. Läs i Ändra bildstorlek.

Färgeffekt - Välj en färgton för det
foto du tar. Läs i Välja färgeffekt.
Vitbalans - Välj Auto,
Glödlampsljus, Solsken,
Lysrörsljus eller Molnigt.
Självutlösare - Med självutlösaren
kan du ställa in en fördröjning efter
det att avtryckaren har tryckts in.
Välj Av, 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Det är bra om du
själv vill vara med på en bild du tar.
Bildläge - Välj bildläge.
ISO - ISO avgör känsligheten för
kamerans ljussensor. Ju högre ISOvärde desto känsligare är kameran.
Den här funktionen kan med fördel
utnyttjas i mörka omgivningar när
det inte går att använda blixt. Du
kan välja Auto, 100, 200, 400 eller
800 som ISO-värde.

Minne - Ange om du vill spara
bilderna i mobilminnet eller det
externa minnet.
Bildstabilisering - Med den här
funktionen kan du ta ett foto utan
kameraskakning eller instabilitet.
Fokusläge - Välj hur kamerans
skärpa ska vara. Välj mellan
Spot, Manuell fokus och
Ansiktsavkänning.
Kamera ljud - Välj ett av de tre
slutarljuden.
Rutnät - Välj mellan Av, Enkelt kryss
eller Tredelad.
Geo-Tagging - Välj om du vill slå
på EXIF-informationen i fotot för att
skriva in GPS-information.
Återställ inställningar - Återställ
alla kamerainställningar.
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Tips! När du lämnar kameraläget
återgår alla inställningarna
till standardalternativen,
utom inställningarna för
bildstorlek och bildkvalitet.
Alla inställningar som inte är
standard måste återställas,
till exempel färgton och ISO.
Kontrollera dessa innan du
fotograferar nästa gång.
Tips! Inställningsmenyn
visas ovanpå sökaren så när
du ändrar något i bildens
färgton eller kvalitet kan
du se hur bilden ändras i
förhandsgranskningen bakom
inställningsmenyn.
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Videokamera
Spela in video
1 Tryck ned och håll
kameraknappen på höger sida av
telefonen.
2 Du kan också trycka på
i
sökaren i kameraläget för att
växla till videoläget.
3 Tryck en gång på avtryckaren
eller tryck på
i sökaren för att
starta inspelningen.
4 REC visas längst ned i sökaren
och en timer visar videoklippets
längd.
5 Om du vill pausa videon
trycker du på och om du vill
återuppta inspelningen väljer
du .
6 Tryck på på skärmen när du
vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett
videoklipp
En stillbild för videoklippet visas på
skärmen. Videoklippets namn visas

längst ned och fyra ikoner visas på
höger sida av skärmen.

Använda avancerade
inställningar
Öppna alla avancerade
inställningsalternativ i sökaren
genom att trycka på
.
Läs mer om avancerade inställningar
för kameran på sidan 35.
Inspelningsläge - Ange en
längdbegränsning för videoklippet.
Välj mellan Normal, MMS eller DLNA
så begränsas maxstorleken för vad
som är möjligt att skicka som MMS.
Tips! Försök att välja en lägre
bildkvalitet så att du kan spela
in en längre video om du väljer
MMS-längd.
Minnesplats - Ange om du vill
spara videoklippen i mobilminnet
eller det externa minnet.
Ljud - Välj mellan Ljud av för
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inspelning utan ljud, eller Ljud på
om du vill ha med ljudet.

Ändra videobildstorlek
Ju fler pixlar, desto större filstorlek,
vilket innebär att det krävs större
utrymme i minnet. Om du vill spara
fler videoklipp i mobilen kan du
ändra pixelantalet så att filstorleken
blir mindre.
1 Tryck på
i sökarens övre
vänstra hörn.
2 Välj Videostorlek.
VARNING!
Redigeringsprogramvaran i LG
BL40 är kompatibel med alla
videoformat förutom 640 x 480.
Spela inte in i det formatet om
du ska redigera videoklippet.
Tips! På CD:n som medföljde
BL40 finns programvara för
konvertering av videoformat.
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Titta på sparade videoklipp
1 Tryck på
i sökaren.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Tryck en gång på den video du
vill se så visas den längst fram i
galleriet. Tryck på
när du vill
spela upp den.

Titta på videoklipp på TV:n
Anslut BL40 till TV:n med TV-utkabeln.
Obs! TV-ut-kabeln kan köpas
separat.
Den bästa upplösningen är angiven
nedan:
WVGA 800x480 2mbps 30fps
CIF 352x288 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
Du kan hitta detaljerad information i
Filinformation från alternativmenyn
när en video spelas upp.
(Videokvalitet kan inte visas.)

Dina bilder och videoklipp
Redigera bilder
1 Öppna det foto du vill redigera,
tryck på alternativikonen och välj
Ändra.
2 Redigera bilden genom att trycka
på någon av ikonen:
Välj område
Rita på fri hand på bilden.
Välj linjetjocklek från de fyra
alternativen och den färg du vill
ha.
Lägga till text i en bild.
Dekorera bilden med
stämplar.
Radera de ändringar du har
gjort i bilden. Du kan själv välja
storlek på radergummit.

Spara Välj om ändringarna ska
sparas som Uppdatera befintlig
eller Ny fil. Ange ett filnamn om
du väljer Ny fil.
Ångra Radera de ändringar du
har gjort i bilden.
Bild Tryck här om du vill
öppna fler alternativ, till exempel
Rotera.
Filtrera Tryck här för att
använda effektalternativen i ett
foto.
Justering Det kan vara bra om
du vill justera bilder som har
tagits med automatisk färg och
ljusstyrka.

Tryck här för att gå tillbaka
till galleriet.
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Lägga till text i bilder
1 Tryck på
på
redigeringsskärmen.
2 Välj Signatur eller Bubblor.
3 Skriv in texten med hjälp av
knappsatsen och tryck på Spara.
4 Placera texten på önskad plats i
bilden genom att dra den dit.
Om du trycker på texten aktiveras
knappsatsen så att du kan
redigera den.

Lägga till effekter i bilder
1 På redigeringsskärmen trycker du
på Filtrera .
2 Du kan tillämpa alla de olika
alternativen på bilden
3 Ta bort en effekt genom att
trycka på Ångra .

Beskära ett foto
1 Tryck
på redigeringsskärmen.
2 Välj den form du vill använda för
att beskära bilden.
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3 Flytta rutan över det område som
du vill beskära.
4 När du är nöjd med valet trycker
du på Vill du spara .

Lägga till färgframhävning i
bilder
1 På redigeringsskärmen trycker du
på Bild .
2 Välj Färgframhävning.
3 Markera en del av bilden. En
streckad linje visas runt allt i
det området som har liknande
eller samma färg, till exempel en
persons hår eller tröja.
4 Justera framhävningens intensitet
genom att trycka på Intensitet
och sedan på + eller -.
5 Tryck på OK.
6 All färg försvinner från bilden
förutom i den delen som har
markerats för färgframhävning.
7 Välj Vill du spara om du vill spara
ändringarna.

Byta färger i bilder
1 På redigeringsskärmen trycker du
på Bild .
2 Välj Färgbyte.
3 Marke ra en del av bilden. En
streckad linje visas runt allt i
det området som har liknande
eller samma färg, till exempel en
persons hår eller tröja.
4 Välj en färg.
5 Tryck på OK.
6 Den delen av bilden som
markerats för färgframhävning
ändras till vald färg.
7 Välj Vill du spara om du vill spara
ändringarna.

Immig bild
1 Om du vill ha effekten Immig bild
trycker du på Bild.
2 Välj Immig bild.
3 Blås i mikrofonen så att det blir
imma på bilden och dra med
fingret över den.

4 När imma har använts på en
bild kan du ändra dess färg och
intensitet och ändra bredden.

Regndroppe
1 Om du vill lägga till regndroppar
på bilden väljer du menyn Bild.
2 Välj Regndroppe.
3 Bubblor visas över bilden.
4 Du kan ange intensitet/skala för
dropparna genom att justera
respektive menyfält.
5 Dropparnas riktning kan
också justeras om du vrider på
telefonen.

Rörelseoskärpa
1 Om du vill använda
rörelseoskärpa trycker du på
Bild .
2 Välj Rörelseoskärpa.
3 Välj det området där du vill
använda rörelseoskärpa genom
att rita en kontur. Tryck på OK och
för sedan bilden i önskad riktning.
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4 Intensiteten i oskärpan kan
anges med hjälp av fältet för
intensitetsjustering.

Konstnärlig effekt
1 På redigeringsskärmen trycker du
på Filtrera .
2 Välj Konstnärlig effekt.
3 Välj önskad konstnärlig effekt så
ser du hur målningen blir.
4 Målningen skapas och sparas
automatiskt. Tryck på Avbryt om
du vill stoppa emellan.

Redigera video
Videoredigeringsfunktionerna är
tillgängliga för MPEG4-format utom
upplösningen 640 x 480 (VGA).
Spela inte in i de här formaten om
du ska redigera videoklippet.

36 LG BL40 | Användarhandbok

Göra videoklipp kortare
1 Öppna den video du vill redigera
och tryck på alternativknappen
.
2 Välj Ändra och tryck på Beskär/
multibeskär.
3 Tryck på och markera den nya
start- och slutpunkten med hjälp
av Beskär .
4 Tryck på Förhandsgranska för att
bekräfta den nya längden.
5 Tryck på Vill du spara eller på
om du vill återgå till galleriet och
ignorera ändringarna.

Sammanfoga två videoklipp
1 Öppna den video du vill redigera
och tryck på alternativknappen
.
2 Välj Ändra och tryck på
Sammanfoga video.
3 Mappen Mina videor öppnas. Välj
den video du vill sammanfoga.

4 Tryck på och dra bilden för att
flytta den till slutet eller början av
videoklippet.
5 Tryck på Förhandsgranska och
välj hur du vill sammanfoga
videoklippen.
6 Tryck på Spara och sedan Ja
så sparas den sammanfogade
videon. Ersätt den befintliga filen
eller spara som en ny fil.
7 Upprepa detta om du vill
sammanfoga flera videoklipp.

4 Tryck på och dra bilden för att
flytta den till slutet eller början av
videoklippet.
5 Tryck på Förhandsgranska och
välj hur bilden och videon ska
sammanfogas.
6 Tryck på Spara och välj om du vill
ersätta den befintliga filen eller
spara som en ny fil.
7 Upprepa detta om du vill
sammanfoga flera bilder.

Sammanfoga en bild med en
video

1 Öppna den video du vill redigera
och tryck på alternativknappen
.
2 Välj Ändra och sedan
Textpålägg.
3 Tryck på och pausa
uppspelningen och ange en
startpunkt för textvisningen.

1 Öppna den video du vill redigera
och tryck på alternativknappen
.
2 Välj Ändra och sedan
Sammanfoga bild.
3 Mappen Bilder öppnas. Välj den
bild du vill sammanfoga med
videoklippet och tryck på Välj.

Lägga till text i video
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Dina bilder och videoklipp
4 Tryck på Starta och välj
textformat. Skriv in texten med
hjälp av knappsatsen och tryck
på OK.
5 Tryck på det område på skärmen
där du vill att texten ska visas
och sedan på OK.
6 Tryck på Spara. Ersätt den
befintliga filen eller spara som
en ny fil.
7 Upprepa detta om du vill lägga
till mer text.

Lägga till en bild
1 Öppna den video du vill redigera
och tryck på alternativknappen
.
2 Välj Ändra och sedan
Bildpålägg.
3 Mappen Bilder öppnas. Välj den
bild du vill lägga till på videon.
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4 Tryck på och pausa där du
vill att bilden ska visas. Välj sedan
Opacitet efter att du tryckt på
startknappen.
5 Tryck på OK och sedan på
Avsluta när den pålagda bilden
ska stoppas.
6 Tryck på det område på skärmen
där du vill att texten ska visas.
Om bilden är för stor täcker den
hela skärmen i stället för bara
det valda området.
7 Tryck på Spara. Ersätt den
befintliga filen eller spara som
en ny fil.
8 Upprepa detta om du vill lägga
till flera bilder.

Lägga till musik i video

Lägga till naturligt ljud i
1 Öppna den video du vill redigera video
2
3

4
5

6

och tryck på alternativknappen
.
Välj Ändra och sedan
Ljuddubbning.
Mappen Mina ljud öppnas. Välj
det spår som du vill lägga till i
videon.
Det ursprungliga ljudspåret i
videon raderas.
Om ljudfilen är kortare än
videon anger du om den ska
spelas En gång eller om den ska
Upprepas.
Ersätt den befintliga filen eller
spara som en ny fil.

1 Öppna den video du vill redigera
och tryck på alternativknappen
.
2 Välj Ändra och sedan Livedubbning.
3 Ange ljudvärdet till originalljud
eller inspelningsljud.

Lägga till en dimmereffekt
1 Öppna den video du vill redigera
och tryck på alternativknappen
.
2 Välj Ändra och sedan
Dimmereffekt.
3 Videon tonas in i början och
tonas ut i slutet.
4 Ersätt den ursprungliga filen
eller spara som ny fil.
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Du kan lagra multimediefiler i
mobilens minne så att du lätt
kommer åt bilder, ljud, videoklipp
och spel. Det går även att spara
filer på ett minneskort. Fördelen
med att använda minneskort är
att du får mer ledigt utrymme i
mobilens minne.
Om du vill öppna menyn
Underhållning trycker du på
och väljer Mina saker på fliken
Underhållning. Du kan öppna
en lista med de mappar där alla
multimediefiler lagras.
Tips! Om du vill ta bort
filer i Mina saker trycker du på
och sedan på Ta bort.
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Bilder
Bilder innehåller en lista över
bilder, både standardbilder som
lagts in i förväg och bilder som du
har hämtat eller fotograferat med
telefonens kamera.

Skicka en bild
1 Välj helt enkelt den bild du vill
skicka.
2 Tryck på Skicka. Välj mellan
Meddelande, E-post, Bluetooth
eller Överför till webben.
3 Om du väljer Meddelande
eller E-post bifogas bilden med
meddelandet och du kan skriva
och skicka det som vanligt. Om
du väljer Bluetooth kommer
telefonen att söka efter en enhet
att skicka bilden till.

Använda en bild

Geo-Tagging

Du kan använda bilder som
bakgrundsbilder, skärmsläckare eller
till och med som identifiering när
någon ringer.

Slå på kameran och upptäck
alla fördelar med telefonens
platsbaserade tjänster.
Ta bilder var du än är och märk
dem med platsen där de togs.
Om du överför märkta bilder till en
blogg som hanterar Geo-Tagging
kan du se bilderna på en karta.

Skriva ut en bild
1 Tryck på Bilder.
2 Välj en bild och tryck på
.
3 Tryck på Skriv ut via Bluetooth.

Flytta eller kopiera bilder
Du kan flytta eller kopiera en bild
mellan telefonens minne och
minneskortet. Det kan vara bra om
du behöver mer utrymme i något
av minnena eller om du vill vara
säker på att inte förlora bilder.

Videoklipp
I mappen Mina videor visas en lista
över videor som du har hämtat eller
spelat in på telefonen.
Obs: En del innehåll som hämtas
via Internet eller som kodats av en
användare kan vara svåra att spela
upp.

Skapa ett bildspel
Om du vill titta på alla bilderna i din
telefon, kan du skapa ett bildspel
så att du slipper öppna och stänga
varje enskild bild.
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Tips! BL40 kan användas för
uppspelning av både DivX- och
Xvid-videoformat, vilket ger
större tillgång till innehåll. DivXcertifierad för uppspelning av
DivX®-video upp till 320 x 240.

Skicka videoklipp
1 Välj en video och tryck på
.
2 Tryck på Skicka och välj mellan
Meddelande, E-post, Bluetooth
och YouTube.
3 Om du väljer Meddelande eller
E-post bifogas videoklippet i
meddelandet och du kan skriva
och skicka det som vanligt. Om
du väljer Bluetooth kommer
telefonen att söka efter en enhet
att skicka videon till.
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Installera ett Java-spel eller
-program
1 Tryck på
och välj Mina saker
på fliken Underhållning.
2 Tryck på objektet Hela minnet i
den övre delen av menyn.
3 Välj Hela minnet eller
Telefonminnet. Om du sätter in
ett nytt minneskort trycker du på
menyn Externt minne.

Använda menyn Roliga saker
Roliga saker innehåller förinlästa
flash-spel som använder den
inbyggda rörelsesensorn.

Flash-innehåll
Mappen Flash-innehåll innehåller
alla hämtade SWF- och SVG-filer.

Visa en SWF-/SVG-fil
1 Tryck på
och välj Mina saker
på fliken Underhållning.
2 Tryck på Flash-innehåll.
3 Välj den fil du vill visa.

Dokument
Du kan visa lagrade filer i formaten
Excel, PowerPoint, Word, Text och
PDF i den här mappen.

Överföra filer till telefonen
Bluetooth är antagligen det
enklaste sättet att överföra en fil
från datorn till telefonen. Du kan
även använda LG PC Suite via USBkabeln. Så här överför du filer (t.ex.
musik) med Bluetooth:
1 Kontrollera att Bluetooth är
aktiverat i telefonen och på
datorn och att de är anslutna till
varandra.
2 Använd datorn för att skicka
filen via Bluetooth.

3 När filen har skickats bekräftar
du det i telefonen genom att
trycka på Ja.
4 Filen visas i mappen Dokument
eller Övrigt.

Övrigt
I mappen Övrigt lagras filer som
inte är bilder, ljudfiler, videoklipp,
spel eller program. Den här
mappen används på samma sätt
som Dokument. .

Skapa en film
1 Tryck på
och välj
Filmskaparen på fliken
Underhållning.
2 Lägg till en bild genom att
trycka på Infoga.
3 Tryck på ett format för filmen.
4 Tryck på Ljud på skärmen och
ändra ljudet, till exempel för en
röstinspelning.
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5 Tryck på knappen
Förhandsgranska så visas
resultatet.
6 Tryck på Uppspelningsordning
på skärmen om du vill ändra
ordningen.
7 Tryck på Användning och välj
mellan Behålla och MMS.
8 Spara filmen genom att trycka
på Spara film.

Använda röstinspelningen
BL40 från LG har en inbyggd
musikspelare så att du kan lyssna
på dina favoritlåtar. Öppna
musikspelaren genom att trycka på
menyknappen
och välja Musik
på fliken Underhållning.
Tips! BL40 är en av de få
mobiltelefoner som använder
Dolby Mobile™ för musik, vilket
ger dig Dolby™-ljudkvalitet i
mobilen.
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Överföra musik till telefonen
Du kan även använda LG PC Suite.
Det enklaste sättet att överföra
musik på är med hjälp av Bluetooth
eller USB-kabeln.
Överföra musik via Bluetooth:
1 Kontrollera att Bluetooth har
aktiverats i båda enheterna och
att de är anslutna till varandra.
2 Markera musikfilen i den andra
enheten och välj att skicka via
Bluetooth.
3 När filen har skickats bekräftar
du det i telefonen genom att
trycka på Ja.
4 Filen finns i Musik > Alla spår.

Använda radion
BL40 från LG har en inbyggd FMradiomottagare så du kan lyssna på
dina favoritstationer när du är ute
och går.

Obs! Om du vill lyssna på radio
måste du ansluta det headset som
medföljde telefonen. Anslut det i
headsetuttaget.

Obs! Du kan också söka efter
radiokanaler manuellt med hjälp
av den ratt som visas under
radiofrekvensen.

Kanalsökning

Lyssna på radio

Du kan ställa in radiokanaler
genom att söka efter dem manuellt
eller automatiskt. De sparas sedan
på särskilda kanalnummer så
att du inte behöver söka efter
kanaler varje gång du vill lyssna på
radio. Det går att spara upp till 48
radiokanaler i mobilen.
Automatisk kanalinställning:
1 Tryck på
och välj FM-radio
på fliken Underhållning.
2 Tryck på
.
3 Tryck på Automatisk sökning.
De radiokanaler som hittas
tilldelas olika kanalnummer i
mobilen.

1 Tryck på
och välj FM-radio
på fliken Underhållning.
2 Tryck på kanalnumret till den
kanal du vill lyssna på.
Tips! Om du vill förbättra
radiomottagningen förlänger
du headsetsladden som
fungerar som radioantenn.
VARNING! För att få bästa
möjliga mottagning måste
du använda LG:s headset som
medföljde telefonen.
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Kalender
Lägga till händelser i
kalendern
1 Välj
på startskärmen och gå
till Kalender på fliken Tillbehör.
2 Välj det datum när du vill lägga
till en händelse.
3 Tryck på
och sedan Nytt
schema.
Tips! Du kan ange semestrar
i kalendern. Tryck på alla
semesterdagar, en åt gången.
Tryck sedan på
och välj
Skriv in semester. Alla dagarna
markeras med röd text.

Ställa in alarmet
1 Välj
på startskärmen och gå
till Alarm på fliken Verktyg.
2 Om du vill lägga till ett nytt
alarm trycker du på Nytt alarm.
Om du vill ställa in alarm så
att det utlöses en gång till
inom en timme trycker du på
Snabbalarm.
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Tips! Tryck på ikonen På eller
ange att
ska starta alarmet.

Röstmemo
Du kan spela in röstanteckningar
och andra ljudfiler med
röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst
1 Välj
på startskärmen och
gå till Röstmemo på fliken
Tillbehör.
2 Tryck på Spela in när du vill
starta inspelningen.
3 Tryck på Stopp när du vill
avsluta inspelningen.
4 Om du trycker på Ny , kan du
starta inspelningen igen efter att
du har sparat den föregående.

Skicka röstinspelningen
1 När du är klar med inspelningen
trycker du på Skicka.
2 Välj mellan Meddelande,
E-post och Bluetooth. Om
du väljer Meddelande eller
E-post, bifogas det inspelade
spåret i meddelandet och
skickas som MMS. Om du väljer
Bluetooth kommer telefonen
att söka efter en enhet att skicka
röstinspelningen till.

Använda FM-sändare till att
spela upp musik
Tack vare den inbyggda FMsändaren i BL40 kan du lyssna på
musik via vilken FM-mottagare som
helst inom telefonens räckvidd, till
exempel hemma eller i bilen.
1 Tryck på
och sedan på
Verktyg och välj FM-sändare på
fliken Tillbehör.

2 Välj på vilken frekvens du vill
sända en FM-signal och tryck
på Sänd.
3 Ställ sedan in mottagaren på
samma frekvens.
Obs! FM-sändarens räckvidd är
maximalt 2 meter.
Sändningen kan drabbas av
störningar på grund av hinder, till
exempel väggar, andra elektroniska
enheter eller från offentliga
radiostationer.
För att undvika störningar bör
du alltid söka efter en ledig FMfrekvens på mottagaren innan du
använder sändaren.
FM-sändaren kan inte användas
samtidigt som FM-radion på
enheten.
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Webbläsare
Webbläsaren skapar en snabb
och färgrik värld av spel, musik,
nyheter, sport, underhållning, och
mycket mer i din telefon. Var du än
är och vad du än är intresserad av.

Använda RSS-läsaren

RSS (Really Simple Syndication)
är en grupp “web feed”-format
som används för att publicera
den typ av innehåll som
uppdateras ofta, till exempel
bloggposter, nyhetsrubriker
Lägga till och komma åt
eller poddsändningar. Ett RSSbokmärken
dokument, som även kallas flöde,
Du kan lägga till bokmärken och
“web feed” eller kanal, innehåller
spara webbplatser så att du kommer antingen en sammanfattning
åt dina favoritsidor snabbare.
av innehållet från en associerad
webbplats eller hela texten. Med
1 Välj
på startskärmen och
RSS kan man hålla sig uppdaterad
gå till Webbläsare på fliken
om sina favoritwebbplatser på ett
Tillbehör.
automatiserat sätt. Det är enklare
2 Välj Bokmärken. En lista över
än att kontrollera dem manuellt.
dina bokmärken visas på
Användaren prenumererar på
skärmen.
ett flöde genom att lägga till
3 Om du vill lägga till ett nytt
flödets länk i webbläsaren eller
bokmärke trycker på Nytt
genom att klicka på en RSS-ikon
bokmärke. Ange ett namn för
bokmärket följt av URL-adressen. i en webbläsare. Webbläsaren
gör regelbundet kontroller efter
4 Tryck på
. Bokmärket visas i
nytt innehåll i de flöden som man
listan över bokmärken.
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prenumererar på och hämtar alla
uppdateringar som den hittar.

Använda mobilen som
modem
BL40 kan användas som modem
för datorn. Detta ger dig tillgång till
e-post och Internet när det inte går
att använda kabelanslutning. Du
använder antingen USB-kabeln eller
Bluetooth.
Använda USB-kabeln:
1 Se till att LG PC Suite har
installerats i datorn.
2 Anslut BL40 till datorn med USBkabeln och starta programvaran
LG PC Suite.
3 Klicka på Kommunikation
i datorn. Klicka sedan på
Inställningar och välj Modem.
4 Välj LG USB-modem för
mobil och OK. Det visas nu på
skärmen.

5 Klicka på Anslut så ansluter
datorn via BL40.
Använda Bluetooth:
1 Se till att Bluetooth är På och
registrerad som Synlig i både
datorn och BL40.
2 Para ihop datorn och BL40 så
att det krävs ett lösenord för att
ansluta.
3 Använd Anslutningsguiden i
LG PC Suite för att skapa en aktiv
Bluetooth-anslutning.
4 Klicka på Kommunikation
i datorn. Klicka sedan på
Inställningar.
5 Klicka på Modem.
6 Välj Standardmodem över
Bluetooth-länk och klicka på
OK. Det visas nu på skärmen.
7 Klicka på Anslut så ansluter
datorn via BL40.
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Tillgång till Google-tjänster
Du kan starta Google-tjänster i det
här programmet. Tryck på Google
på fliken Tillbehör.
Kartor: Du har tillgång till kartor
från din mobila enhet.
Sökning: Med Google Mobile
Web Search kan du söka efter
webbplatser som är speciellt
utformade för mobiltelefoner och
mobila enheter.
E-post: Gmail för mobila
applikationer är ett hämtningsbart
Java-program som erbjuder
bästa möjliga Gmail-upplevelse
för de mobiltelefoner som stöds.
Hämta programmet genom att
besöka http://gmail.com/app från
mobilwebbläsaren.
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YouTube: Du kan titta på videor
på YouTube Mobile från din
mobiltelefon. Du kan kontakta
din leverantör om du vill ha mer
information om tillgängligheten för
dataströmning till din mobiltelefon.
Blogger: Du kan hantera ditt konto
och dela din blogg. Du kan även
överföra bilder och videoklipp.

PC Suite
Du kan synkronisera datorn
med telefonen. På så sätt
kommer alla viktiga detaljer
och datum att överensstämma.
Synkroniseringen fungerar också
som säkerhetskopiering.
Tips! Du måste installera
programmet PC Suite, som
finns på CD-skivan. Du kan
också hämta det på http://
update.lgmobile. com. (Gå
till www.lgmobile.com och
välj PRODUCTS > Manual &
Software > Go to Manual & S/W
Download Section)

Installera LG PC Suite på
datorn

3 Anslut mobilen till datorn med
en USB-kabel och vänta en
stund.
4 Meddelandet för
installationsguiden visas.
Varning! Om meddelandet för
installationsguiden inte visas på
datorn ska du kontrollera CDROM-inställningarna i Windows.
5 Sätt in den medföljande CDROM-skivan eller klicka på
hämtningsknappen om du vill
hämta LG PC Suite-programmet
direkt från Internet.
6 Klicka på LG PC Suite Installer
som visas på skärmen.

1 Tryck på
på startskärmen
och välj Anslutningar.
2 Välj USB-anslutning och sedan
PC Suite.
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PC Suite
Ansluta telefonen och datorn 3 Ange om du vill
1 Välj läget PC Suite i menyn
Anslutningar och anslut sedan
USB-kabeln till din telefon och
din dator.
2 LG PC Suite aktiveras
automatiskt i datorn.
3 Telefonen är nu ansluten til
datorn.

Säkerhetskopiera och
återställa telefonens
information
1 Anslut telefonen till datorn
enligt beskrivningen ovan.
2 Klicka på ikonen Backup och välj
Backup eller Återställ.
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säkerhetskopiera Innehållsdata
och/eller Telefonbok/Kalender/
Att göra/Anteckning.
Ange var informationen ska
säkerhetskopieras eller var den
ska återställas från. Klicka på OK.
4 Informationen
säkerhetskopieras.

Visa telefonfiler i datorn
1 Anslut telefonen till datorn
enligt beskrivningen ovan.
2 Klicka på ikonen för att hantera
foton, videor eller musik.
3 Bilder, ljudfiler och videoklipp
som du har sparat i telefonen
visas på skärmen i mappen LG
Phone.

Tips! Genom att visa innehållet
i telefonen på datorn är det
lättare att hantera filer du inte
längre behöver.

Synkronisera kontakter
1 Anslut telefonen till datorn.
2 Klicka på ikonen Kontakter.
3 Klicka på knappen Synkronisera
kontakter. Alla kontakter som är
sparade i din telefon importeras
och visas på datorn.
4 Klicka på Meny och välj
Exportera. Nu kan du ange var
kontakterna ska sparas.

Synkronisera meddelanden
1 Anslut telefonen till datorn.
2 Klicka på ikonen Meddelanden.
3 Alla dina telefonmeddelanden
visas i mappar på skärmen.

4 Du kan redigera och ändra
ordningen för meddelandena
med hjälp av verktygsfältet
överst på skärmen.

Musiksynkronisering
Med den här menyn kan du lägga
till musik i BL40. Innan du börjar
överföra musik från datorn till
telefonen, bör du kontrollera att
datorn har följande konfiguration
och tillbehör:
• Microsoft Windows XP eller Vista
• Windows Media Player 10 eller
högre
• USB-datakabel
• MicroSD-kort (om du vill
använda externt minne för
musiklagring)
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VARNING
Koppla inte bort telefonen
medan överföringen pågår. Då
kan filen skadas.

Överföra musik med
Windows Media Player
1 Välj
på startskärmen och
gå till Anslutningar på fliken
Inställningar.
2 Välj USB-anslutningsläge och
sedan Musiksynkronisering.
3 Anslut mobilen till datorn med
en kompatibel USB-kabel.
4 När du försöker ansluta mobilen
till datorn visar mobilen texten
Musiksynkronisering ... följt av
Ansluten.
5 I datorn visas ett meddelande
om att du ska starta ett program
för musikhantering.
6 Välj Window Media Player.
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7 Gå till fliken Synkronisering
och markera den musik du vill
överföra till mobilen. Dra den till
synklistan.
8 Klicka på knappen
Starta synkronisering.
Överföringsprocessen startar.

VARNING
Koppla inte bort telefonen
medan överföringen pågår. Då
kan filen skadas.

Konvertera DivX
Installera DivX-konverteraren som
finns på samma CD-ROM-skiva
som programvaran PC Suite. DivX
konverterar mediefiler på datorn till
ett format som gör att de kan läsas
in och visas på telefonen.
När DivX har installerats väljer
du den i programfilerna i datorn.
Sedan väljer du Konvertera DivX
och Enhetsomvandlare.

Ändra konverteringsformatet
till Mobil med hjälp av pilarna i
programmet. Om du högerklickar
på programrutan och väljer
Inställningar kan du ändra var de
konverterade filerna ska sparas.
Dra filerna och släpp dem i
programmet för inledande analys.
Sedan väljer du Konverteraren
så att processen kan börja. När
processen är slutförd visas en
ruta med information om att
konverteringen har slutförts.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.

Pat. 7,295,673
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Inställningar
Anpassa profiler
Det går snabbt att ändra profilen
på startskärmen. Tryck på ikonen
för statussammanfattning längst
upp och välj profilfliken.

Ändra dina pekinställningar
Välj
på startskärmen och gå
till Pekinställningar på fliken
Inställningar.

Ändra
anslutningsinställningar
Använd den här menyn om du vill
ändra några inställningar.
Välj
på startskärmen och
gå till Anslutningar på fliken
Inställningar.
Val av nät - BL40 ansluts
automatiskt till ditt valda nät.
Internetprofil - Ange profiler för
anslutning till Internet.
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Uppkopplingar - Teleoperatören
har redan sparat den här
informationen. Du kan lägga till
nya åtkomstpunkter med hjälp av
den här menyn.
Serversynkronisering - Du
kan säkerhetskopiera eller
återställa kontakter på datorn via
Synkroniseringstjänst.
DLNA - Du kan dela innehåll i din
telefon via hemmanätverket. På så
sätt kommer du åt menyn Roliga
saker - musik, video, bilder och
även det externa minnet.
Slå på datorn och starta
hemnätverket. Bekräfta
enhetsnamnet och kontrollera vilka
objekt som ska delas.
Följande filformat stöds. Musik:
mp3, Video: H.264(AVC)/AAC/mp4,
Bild: jpeg.
Om du aktiverar hemmanätverket
med Wi-Fi avaktiverat, ansluts
det automatiskt när Wi-Fi har
aktiverats.

GPS-typ - Välj antingen Assisterad
GPS eller Ej assisterad GPS.
GPS
– GPS-teknik identifierar en plats
med hjälp av satellitinformation.
– Mottagaren beräknar avståndet
till GPS-satelliter utifrån den
tid det tar för en signal att
nå satelliterna och använder
sedan denna information för att
identifiera en plats.
– Denna process kan ta ett par
sekunder eller flera minuter.
– Assisterad GPS (A-GPS ) används
på den här telefonen för att
skaffa positionsdata med hjälp
av en paketdataanslutning till
marknätet.

– Positionsdata hämtas endast
från tjänstens server när de
erbjuds av din nätoperatör
och behövs.

Obs! GPS-tjänsten har feltolerans
och fungerar inte i byggnader eller
under jord.
USB-anslutning - Synkronisera
BL40 med programvaran LG PC
Suite när du vill kopiera filer från
telefonen.
TV-utgång - Välj PAL eller NTSC
för att ansluta BL40 till TV:n.
Registrering för DivX-video på
beställning - Den här menyn
används till att generera en
registreringskod för DivX VOD.
Gå till http://vod.divx.com för
registrering och teknisk support.
Paketdataanslutning - Ange
paketdataanslutning.
Webbinställningar - Ange värden
för webbläsaren.
Uppspelningsinst. Nätoperatören har redan sparat
den här informationen. Du kan
göra ändringar om du vill.
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Inställningar
Java-inställningar - Här kan du
ange profiler för anslutningar med
Java-program och visa certifikat.

Använda flygläge
Aktivera flygläge genom att välja
och sedan Inställningar >
Profiler och därefter Flygläge.
När flygläget är aktiverat går det
inte att ringa upp eller besvara
samtal, ansluta till Internet, skicka
meddelanden eller använda
Bluetooth.

Skicka och ta emot filer via
Bluetooth
Bluetooth är ett mycket bra sätt att
skicka och ta emot filer eftersom
det inte krävs några sladdar och
anslutningen går snabbt och
enkelt. Det går även att ansluta till
ett Bluetooth-headset för att ringa
och ta emot samtal.
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Så här skickar du en fil:
1 Öppna den fil som du vill skicka.
Det brukar ofta vara en bild-,
video- eller musikfil.
2 Tryck på
och välj Skicka.
Välj Bluetooth.
3 Om Bluetooth-enheten redan är
ihopparad kommer inte BL40mobilen att leta efter andra
Bluetooth-enheter automatiskt. I
annat fall söker BL40 efter andra
Bluetooth-aktiverade enheter
inom räckvidden.
4 Välj den enhet du vill skicka filen
till och tryck på Välj.
5 Filen skickas.
Tips! På förloppsindikatorn
kan du kontrollera att filen har
skickats.

Så här tar du emot en fil:
1 För att kunna ta emot filer måste
Bluetooth vara På. Läs i Ändra
Bluetooth-inställningar nedan
om du vill veta mer.
2 Du ombeds att bekräfta filen
från avsändaren. Tryck på Ja för
att ta emot filen.
3 Du kan se var filen har sparats
och välja mellan Visa och
Använd som bakgrundsbild
(endast bildfil). Filer sparas
vanligtvis i en lämplig mapp i
Mina filer.

Ändra Bluetooth-inställningar
1 Välj
på startskärmen och
gå till Bluetooth på fliken
Inställningar.
2 Tryck på
.
Gör följande ändringar:
Information om min enhet Ange ett namn för BL40.
Enhetssynlighet - Välj mellan
Synlig, Dold eller Visas i 1
minut.
Fjärr-SIM-läge aktiverat Aktivera fjärr-SIM-läge.
Tjänster som stöds - Ange hur
du vill använda Bluetooth med
olika tjänster.
Ta bort - Välj detta om du vill ta
bort ihopparad enhet från lista.
Ta bort alla - Välj detta om
du vill ta bort alla ihopparade
enheter från lista.
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Inställningar
Para ihop med en annan
Bluetooth-enhet
Genom att para ihop BL40 med
en annan enhet kan du ställa in en
lösenordsskyddad anslutning. På så
sätt blir ihopparningen säkrare.
1 Kontrollera att Bluetooth är På.
Du kan ändra synlighet på
menyn Inställningar.
2 Tryck på Ny enhet när du vill
börja söka.
3 BL40 söker efter Bluetoothenheter. När sökningen är klar
visas ikonen Uppdatera på
skärmen.
4 Välj önskad enhet för
hopparning, ange lösenordet
och tryck på OK.
5 Telefonen ansluter till den andra
enheten där du anger samma
lösenord.
6 Den lösenordsskyddade
Bluetooth-anslutningen är klar.
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Använda Bluetooth-headset
1 Kontrollera att Bluetooth är På.
2 Ställ headsetet till
ihopparningsläge och para
ihop enheterna med hjälp av
instruktionerna som medföljde
headsetet.

Wi-Fi
Med Wireless Manager kan du
hantera Internetanslutningar per
Wi-Fi (Wireless LAN) på din enhet.
Telefonen kan anslutas trådlöst
till lokala nätverk eller Internet.
Wi-Fi är snabbare och har större
räckvidd än Bluetooth-teknik.
Tekniken ger snabbare e-post och
Internetsurfning.
Obs! BL40 kan användas med
WEP- och WPA-PSK/2-kryptering,
men inte EAP- eller WPS-kryptering.
Om din Wi-fi-leverantör eller
nätverksadministratör ställer in
kryptering för att skydda nätverket
fyller du i nyckeln i popup-fönstret.
Om krypteringen inte har ställts in
visas inte det här fönstret. Du kan få
nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller
nätverksadministratören.

Uppdatering av
telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s
mobiltelefonprogramvara via
Internet
Mer information om hur du använder
den här funktionen finns på LG
Mobile-webbplatsen

http://www.lgmobile.com - välj
land - menyn Products - Manual &
Software
Med den här funktionen kan du
uppdatera till den senaste versionen
av telefonens inbyggda programvara.
Det gör du enkelt och bekvämt via
Internet utan att behöva besöka ett
servicecenter.
Eftersom användarens odelade
uppmärksamhet fordras under
uppdateringsproceduren för
mobiltelefonens programvara bör du
läsa alla anvisningar och kommentarer
som visas vid varje steg innan du
går vidare. Lägg märke till att du
allvarligt kan skada mobiltelefonen
om du drar ut sladden för USBdatakommunikation eller tar ut
batterierna under uppgraderingen.
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Tekniska data
Allmänt
Produktnamn: BL40
System: GSM/WCDMA
Temperaturgränser
Max: +55° C (laddar ur),
+45° C (laddar)
Lägst: -10°C

Registrering för DivX-video
på beställning
Generera en kod för registrering
för DivX-video på beställning.
Besök <http://vod.divx.com> för
registrering och teknisk support.
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Gratulerer med kjøpet av den avanserte og
kompakte mobiltelefonen BL40 fra LG, som er
designet for å kunne brukes med det nyeste
innen digital teknologi for mobil kommunikasjon.
Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg
noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og
tjenesteleverandør du har.
Kaste det gamle utstyret ditt
1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er
festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EUdirektivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til
å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering
av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter,
leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der
du kjøpte produktet.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det
kan være farlig eller ulovlig å ikke
følge disse retningslinjene.

Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering
for radiobølger og SAR
(Specific Absorption Rate):
Mobiltelefonmodellen BL40 er
designet for å overholde relevante
sikkerhetskrav for eksponering
for radiobølger. I retningslinjene
er det inkludert en betydelig
sikkerhetsmargin som er beregnet
for å sikre at ingen utsettes for fare,
uavhengig av alder og helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden
for mobile enheter bruker
måleenheten SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-tester
er utført ved bruk av standard
driftsplasseringer når enheten
overfører med det høyeste
sertifiserte strømnivået i alle
testede frekvensbånd.

• De ulike telefonmodellene fra LG
kan ha ulike SAR-verdier, men de
er alle laget for å følge relevante
retningslinjer for eksponering for
radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales av
ICNIRP (International Commission
on Non-Ionizing Radiation
Protection), er 2 W/kg som
gjennomsnitt for 10 gram vev.
• De høyeste SAR-verdiene
DASY4 har testet for denne
telefonmodellen når telefonen
brukes ved øret, er 0,757 W/kg
(10 g) og 0,842 W/Kg (10 g) når
den bæres på kroppen.
• Informasjon om SAR-data for
innbyggere i land/regioner som
har vedtatt SAR-grensen anbefalt
av IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers): Denne
grensen er på 1,6 W/kg som
gjennomsnitt for 1 gram vev.



Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Behandling og vedlikehold av
produktet

ADVARSEL
Bruk bare batterier, ladere
og tilbehør som er godkjent
for bruk med akkurat denne
telefonmodellen. Bruk av annet
tilbehør kan gjøre garantien
ugyldig, og kan i tillegg være
farlig .
• Ikke demonter telefonen. Ved
behov for reparasjon må du
ta den med til en kvalifisert
servicetekniker.
• Hold enheten unna elektriske
apparater som TV-er, radioer og
PC-er.
• Enheten bør holdes unna
varmekilder som radiatorer og
komfyrer.
• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for
mekaniske vibrasjoner eller støt.
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• S lå av telefonen der dette er
pålagt. Du må for eksempel ikke
bruke telefonen på sykehus,
fordi den kan påvirke medisinsk
utstyr.
• Ikke bruk telefonen når den
lades, hvis du er våt på hendene.
Det kan føre til elektrisk støt eller
alvorlig skade på telefonen.
• Unngå å lade telefonen nær
brennbart materiale. Telefonen
kan bli varm og utgjøre en
brannfare.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre
utsiden av enheten (du må ikke
bruke løsemidler som benzen,
tynner eller alkohol).
• Unngå å lade opp telefonen
når den er plassert på et mykt
underlag/tekstiler.
• Telefonen skal bare lades på et
godt ventilert sted.
• Ikke utsett enheten for røyk eller
støv.

• Du bør ikke oppbevare telefonen
nær magnetiserte kort eller
billetter, da dette kan påvirke
informasjonen som er lagret i
magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for skarpe
gjenstander, da dette kan skade
telefonen.
• Ikke utsett telefonen for væsker
eller fukt.
• Bruk tilbehør som øretelefoner
med forsiktighet. Ikke ta på
antennen hvis det ikke er
nødvendig.
• Ikke bruk telefonen eller
tilbehøret i områder med
høy luftfuktighet som ved
svømmebasseng, i drivhus,
solarier eller tropiske omgivelser.
Dette kan skade telefonen og
gjøre garantien ugyldig.

Effektiv telefonbruk
Elektroniske og medisinske
enheter
Alle mobiltelefoner kan forårsake
interferens i andre elektroniske
enheter, og dette kan påvirke
ytelsen deres.
• Ikke bruk telefonen i nærheten
av medisinsk utstyr med mindre
du har fått tillatelse til dette.
Kontakt lege for å finne ut om
bruk av telefonen kan forstyrre
medisinsk utstyr.
• Noen høreapparater kan
forstyrres av mobiltelefoner.
• Selv mindre forstyrrelser kan
påvirke TV-apparater, radioer,
PC-er osv.



Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Pacemakere

Trafikksikkerhet

Pacemakerprodusenter anbefaler
en avstand på minst 15 cm mellom
en mobiltelefon og en pacemaker
for å unngå mulig interferens. Du
kan sørge for en slik avstand ved å
bruke telefonen på motsatt øre av
pacemakeren og ved ikke å bære
telefonen i brystlommen.

Kontroller hvilke lover og forskrifter
som gjelder for mobilbruk i bil der
du kjører.
• Du må ikke bruke en håndholdt
telefon under bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle
oppmerksomhet.
• Bruk et håndfrisett om mulig.
• Sving av veien og parker før du
foretar eller svarer på et anrop
hvis kjøreforholdene krever det.
• Radiosignaler fra telefonen kan
forstyrre elektroniske systemer i
bilen, for eksempel stereoanlegg
og sikkerhetsutstyr.
• Når kjøretøyet ditt er utstyrt
med kollisjonspute, må du ikke
hindre den med installert eller
bærbart, trådløst utstyr. Det kan
føre til alvorlige skader ved at
kollisjonsputen ikke fungerer
som den skal.

Sykehus
Slå av trådløst utstyr når du får
beskjed om det på sykehus,
klinikker eller helsestasjoner. Dette
er beregnet på å forhindre mulig
interferens med følsomt medisinsk
utstyr.
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• Hvis du hører på musikk når
du er ute, må du kontrollere
at volumet ikke er for høyt,
slik at du er oppmerksom på
omgivelsene. Dette er spesielt
viktig når du er i nærheten av
trafikkerte veier.

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

Glassdeler
Noen deler av mobiltelefonen
er laget av glass. Hvis du mister
telefonen i bakken, eller hvis den
blir utsatt for et kraftig støt, kan
glasset knuse. Hvis glasset knuser,
må du ikke berøre det eller forsøke

å fjerne det. Ikke bruk telefonen før
glasset er byttet ut av et autorisert
servicesenter.

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

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



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

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

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



LG BL40 | Brukerhåndbok

Informasjon om og
behandling av batteriet
• Det er ikke nødvendig å lade
batteriet helt ut før det lades
opp igjen. Til forskjell fra noen
andre batterisystemer er det
ingen minneeffekt som kan gå
utover batteriets ytelse.
• Bruk bare batterier og ladere fra
LG. LG-ladere er laget for å gi
lengst mulig batterilevetid.
• Du må ikke demontere eller
kortslutte batteriet.
• Metallkontaktene på batteriet
må holdes rene.
• Erstatt batteriet når ytelsen
ikke lenger er tilfredsstillende.
Batteriet kan lades opp flere
hundre ganger før det må byttes
ut.
• Hvis batteriet ikke har vært brukt
på en stund, bør du lade det opp
før bruk.

• Unngå å utsette batteriladeren
• Ta alltid laderen ut av
for direkte sollys eller bruke den
veggkontakten når telefonen
på steder med høy luftfuktighet,
er fulladet, slik at laderen ikke
for eksempel på badet.
bruker strøm unødvendig.
• Unngå å plassere batteriet på
• Den faktiske batterivarigheten
varme eller kalde steder, da
vil være avhengig av
dette kan ha en negativ effekt på
nettverkskonfigurasjon,
batteriets ytelse.
produktinnstillinger,
bruksmønster, batteri og
• Det kan være fare for eksplosjon
miljøbetingelser.
hvis batteriet byttes ut med feil
type batteri.
• Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner.
Hvis det er mulig, bør batteriene
resirkuleres. De må ikke kastes
som husholdningsavfall.
• Hvis du må bytte batteri, tar
du det med deg til nærmeste
autoriserte LG Electronicsservicested eller nærmeste
forhandler for å få hjelp.



Bli kjent med telefonen din
Håndfri eller stereokontakt for hodetelefon
Av/på-knapp (Låse-/åpneknapp)
Slår telefonen på/av.
Headsett
Internt kamera
Infrarød sensor (se merknad på side 15.)
ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand
på telefonen eller setter deg på den, kan dette skade
LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen. Ikke dekk
til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm eller
deksel. Det kan føre til at den ikke fungerer som den skal.
Lader, datakabel
(USB-kabel)
TIPS: Hvis du vil
koble til USB-kabelen,
bør du vente til
telefonen er slått på
og har kontakt med
nettverket.

Volumtaster
• Når skjermen er inaktiv: volum
for taste- eller ringetone. Hold
nedknappen inne for å slå Lydløs
av/på.
• Under en samtale:
Volumjustering for headsett.
• Ved avspilling av spor:
kontinuerlig volumkontroll.

Kameratast
Musikktast
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• Gå direkte til kameramenyen ved
å holde tasten inne.

Åpen telefon
Lade opp telefonen
Åpne dekselet over laderkontakten
på siden av BL40-telefonen. Koble
til laderen, og koble laderen til et
strømuttak. BL40 må lades opp til
meldingen “Batteriet er fullt” vises
på skjermen.

Batterideksel
USIMkortholder

Blitslys

Batteri

Kameralinse
Spor for minnekort
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Installere USIM og batteriet
1 Fjerne batteridekselet og
batteriet
Skyv batteridekselet ned, og trekk
ut batteriet.
3 Sette inn batteriet
Skyv først den øverste delen av
batteriet inn i den øverste delen
av batterirommet. Kontroller at
batterikontaktene ligger mot
terminalene på telefonen. Skyv
den nederste delen av batteriet
nedover til det klikker på plass.
ADVARSEL: Du må ikke
ta ut batteriet når telefonen
er slått på, fordi det kan skade
telefonen.
2 Installere USIM-kortet
Skyv USIM-kortet inn i USIMkortholderen. Pass på at det gylne
kontaktområdet på kortet peker
ned. Hvis du vil fjerne USIM-kortet,
drar du det forsiktig ut.
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Minnekort
Sette inn et minnekort
Med et minnekort (microSD) kan
du utvide telefonens tilgjengelige
lagringskapasitet. BL40 støtter et
minnekort på opptil 32 GB.
MERK: Et minnekort er valgfritt
tilleggsutstyr.
Skyv minnekortet inn i sporet
øverst til det klikker på plass. Pass
på at det gylne kontaktområdet på
kortet peker nedover.

Du åpner sporet ved å skyve
metalldekselet opp.

ADVARSEL: Skyv
minnekortet inn i sporet slik at
det ikke skades.
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Minnekort
Formatere minnekortet
Minnekortet er kanskje formatert
fra før. Hvis det ikke er det, må det
formateres før du kan begynne å
bruke det.
MERK: Alle filer blir slettet når de
formateres.
1 Fra hjemmeskjermen
velger du
og velger
Telefoninnstillinger i
kategorien Innstillinger.
2 Bla til og trykk på Minne-info og
bla deretter til og velg Eksternt
minne.
3 Trykk på Formater, og bekreft
deretter valget ditt.
4 Oppgi passordet, hvis et passord
er angitt. Kortet formateres og er
deretter klart til bruk.
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MERK: Hvis det er innhold
på minnekortet ditt, vil
mappestrukturen muligens endres
etter formattering fordi alle filer vil
være slettet.

Overføre kontakter
Slik overfører du kontaktene fra
USIM-kortet til telefonen:
1 Bla gjennom Kontakt i
kategorien Kommunikasjon, velg
og deretter Endre sted.
2 Trykk på Kopier til håndsett.
3 Velg Merk alle, eller velg navn
én etter én og trykk på Kopier
til håndsett.

Hjemmeskjermen din
Tips for berøringsskjerm
Hjemmeskjermen er et godt
utgangspunkt for å bli vant til å
bruke berøringsskjermen.
Hvis du vil velge et element, trykker
du på midten av ikonet.
• Trykk ikke for hardt,
berøringsskjermen er følsom nok
til å registrere en lett berøring.
• Berør ønsket alternativ med
fingertuppen. Pass på at du ikke
berører tastene rundt.
• Når skjermbelysningen er av, kan
du trykke på av/på-knappen for
å gå tilbake til hjemmeskjermen.
• Når BL40 ikke er i bruk, vises
låseskjermen.

Batteriet varer dermed lenger,
og berøringstastaturet får ingen
feilfunksjon gjennom automatisk
tastelås under samtaler.
Du slipper derfor å låse opp
telefonen når du skal søke gjennom
telefonlisten under samtaler.

Tilpasse hjemmeskjermen
Hjemmeskjerm
for Snarveier
Hjemmeskjerm
for Nettleser
Hjemmeskjerm
for Navn
Hjemmeskjerm
for Verktøy
(aktiv)

Infrarød sensor
Når du mottar og foretar
anrop, slår denne sensoren
bakgrunnsbelysningen automatisk
av og låser berøringstastasturet
ved å føle objekter når telefonen er
nær øret.

• Bli kjent med BL40
Brukergrensesnittet er basert på
fire forskjellige hjemmeskjermer.
Hvis du vil veksle mellom
hjemmeskjermer, kan du sveipe
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Hjemmeskjermen din
hurtig over skjermen fra venstre
til høyre eller fra høyre til venstre.
• Tilpasse hjemmeskjermen – For
hver type hjemmeskjerm kan du
legge til og fjerne objekter ved å
holde fingeren på skjermen eller
ved å holde et av objektene hvis
det allerede er lagt til.

Berøringsskjerm
Kontrollmekanismene på
berøringsskjermen til BL40
endrer seg dynamisk avhengig av
oppgaven du utfører.
Rulling
Dra fra side til side for å rulle.
På noen skjermbilder, som for
eksempel websider, kan du også
rulle opp eller ned.
Zoome inn eller ut
Du kan zoome inn og ut når du
viser websider, e-post eller kart.
Før fingrene dine mot eller fra
hverandre.
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Bruke funksjonen for
Multitasking
Trykk på Multitasking-tasten
for å åpne Multitasking-menyen.
Herfra kan du vise enkelte av
programmene som kjører, og få
tilgang til dem med ett trykk.

Bevegelse for låst skjerm
Bevegelse for låst skjerm – Still
inn en bevegelse til de 9 utvidede
snarveiprogrammene.
Med bevegelse i låst skjerm kan du
låse opp telefonen og kjøre disse
programmene direkte når du gjør
en bevegelse på skjermen.
Hvis du vil velge eller stille
inn bevegelse, kan du tegne
? i Lås skjermen eller velge
[Meny] - [Skjerminnstillinger]
- [Bevegelse for låst skjerm] på
hjemmeskjermen.

Anrop
TIPS Trykk hurtig på
av/på-knappen for å låse
berøringsskjermen og forhindre
tilfeldige anrop.

TIPS Du kan velge Lagre
nummer, Send melding, Søk i
kontakter ved å berøre
.

Alternativer under anrop
Foreta et anrop eller et
videoanrop

Parker samtale – Trykk på
parkere en samtale.

1 Trykk på
for å åpne
tastaturet.
2 Tast inn nummeret ved hjelp av
tastaturet. Trykk på fjern-tasten
for å slette et tall.
3 Trykk på Taleanrop for å foreta
anropet.
4 Trykk på Avslutt samtale for å
avslutte samtalen.

Lyd av – Trykk på
hvis
du vil slå av mikrofonen, slik at
samtalepartneren ikke kan høre
deg.

TIPS Hvis du vil angi + for
internasjonale anrop, trykker
du på to ganger eller holder
nede
.

for å

Høyttaler – Trykk på
hvis du
vil slå på telefonens høyttaler.
Alternativer – Velg fra en liste
med flere alternativer under anrop,
inkludert Lag et nytt notat og Gå
til meldinger, slik at du kan sjekke
meldinger og legge til kontakter
under et anrop. Du kan også
avslutte en samtale herfra ved å
trykke på Avslutt samtale.
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Anrop
– Trykk for å åpne et numerisk
tastatur som du kan bruke til å
taste inn tall, f.eks. når du ringer
kundesentre eller bruker andre
automatiserte telefontjenester.

tilordnede nummeret til kontakten
vises på skjermen. Anropet startes
automatisk. Du trenger ikke å trykke
på Taleanrop.

– Legg til et notat under en
samtale.

Med DTMF kan du bruke
numeriske kommandoer for å
navigere innenfor automatiserte
telefontjenester. DTMF er slått på
som standard.
Hvis du vil slå av DTMF under
en samtale (f.eks. for å notere et
nummer), trykker du på
og
velger DTMF av.

– Søk i kontaktlisten under en
samtale.

Hurtigvalg
1 Fra hjemmeskjermen trykker du
på
for å åpne Navn.
2 Trykk på
, og velg
Hurtigvalg.
3 Kontaktlisten åpnes. Velg
kontakten som du vil tilordne til
nummeret, ved å trykke én gang
på telefonnummeret.
Hvis du vil ringe et
hurtigvalgsnummer, trykker du på
på hjemmeskjermen, deretter
trykker du på og holder nede det
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Slå av DTMF

Ringe en samtale nr. 2
1 Under den første samtalen
trykker du på
og velger
nummeret du vil ringe.
2 Ring nummeret eller søk i
kontaktene dine.
3 Trykk på Taleanrop for å koble
til anropet.

4 Begge anropene vises på
anropsskjermen. Det første
anropet låses, og samtalen
parkeres.
5 Trykk på
-ikonet for å veksle
mellom samtaler.
6 Trykk på +-symbolet for å åpne
anropsmenyen og velge Slå
sammen anrop for å holde
telefonkonferanse.
7 Hvis du vil avslutte én av eller
begge samtalene, kan du trykke
på Slutt .
MERK: Du blir belastet for alle
anrop du foretar.

Bruke anropssperring
1 Trykk på
, og velg
Anropsinnstillinger i
kategorien Innstillinger.
2 Trykk på Nummersperre,
og velg Taleanrop og/eller
Videoanrop.

3 Velg ett av eller alle følgende
fem alternativer:
4 Angi passordet for
anropssperring. Kontakt
nettverksoperatøren for å få
mer informasjon om denne
tjenesten.
TIPS Velg Fast oppringt
nummer for å aktivere og opprette
en liste over numre som kan ringes
fra telefonen din. Du trenger PIN2koden fra operatøren. Det er bare
numre som er med på listen over
faste numre, det kan ringes til fra
telefonen.

Endre den vanlige
anropsinnstillingen
1 Trykk på
, og velg
Anropsinnstillinger i
kategorien Innstillinger.
2 Trykk på Delt innstilling. Dette
gir deg mulighet til å endre
følgende innstillinger:
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Kontakter
Søke etter en kontakt
Det er to måter du kan søke etter
en kontakt på:
Fra hjemmeskjermen
1 Fra hjemmeskjermen trykker du
på
for å åpne Navn. Trykk
på , og skriv inn kontaktens
navn ved hjelp av tastaturet.
2 Trykk på Videoanrop eller
Taleanrop for å foreta anropet.
Fra hovedmenyen
1 Trykk på
og deretter Navn i
kategorien Kommunikasjon.

Legge til en ny kontakt
1 Fra hjemmeskjermen trykker du
på
og velger deretter Ny
kontakt.
2 Velg om du vil lagre kontakten i
Håndsett eller USIM.
3 Hvis du vil legge til et bilde for
en kontakt, kan du trykke på
Legg til bilde.
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4 Skriv inn fornavn og etternavn
på den nye kontakten. Du
trenger ikke skrive inn begge
deler, men du må skrive inn
minst ett av dem.
5 Still inn andre.
6 Trykk på
for å lagre denne
kontakten.
TIPS Du kan opprette
tilpassede grupper for
kontaktene. Se Opprette en
gruppe.

Meldinger
Meldinger
BL40 kombinerer SMS og MMS i én
intuitiv og brukervennlig meny.
Det er to måter du kan åpne
meldingssenteret på:
1 Trykk på
på
hjemmeskjermen, eller trykk
på
. Bla deretter gjennom
til Meldinger i kategorien
Kommunikasjon.

Sende en melding
1 Trykk på
og deretter Skriv
melding for å skrive en ny
melding.
2 Trykk på Til for å angi
mottakerens nummer eller åpne
kontakter eller favoritter. Du
kan legge til flere kontakter.
Når du er ferdig, kan du
trykke på meldingsboksen
nedenfor for å begynne å skrive
meldingsteksten.

3 Når du har skrevet inn teksten,
kan du sende SMS ved å trykke
på Send-knappen øverst i
meldingen.
TIPS Du betaler for en
tekstmelding på 160 tegn
for hver person du sender
meldingen til.
4 Trykk på
Sett inn for å sette
inn Bilde, Video, Lyd, SMS-mal,
MMS-mal, Uttrykksikon, Navn
og Nummer, Nytt lysbilde, Emne
eller Signatur og Mer (Visittkort/
Avtale/Notat/Oppgaver).
ADVARSEL: Grensen på
160 tegn kan variere fra land
til land, avhengig av hvordan
tekstmeldingene kodes.
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Meldinger
ADVARSEL: Hvis et bilde,
en video eller en lyd legges til
en SMS, konverteres meldingen
automatisk til en MMS, og
prisen blir tilsvarende.

Skrive inn tekst
Trykk for å slå på T9-ordlisten.
Trykk for å bytte mellom
tastaturer for nummer, symboler
og tekst.
Bruk
til å bla mellom de ulike
tastaturtypene i hver tekstmodus
(f.eks. store eller små bokstaver).
Trykk på
for å sette inn
mellomrom.

T9-ordliste
I T9-modus ser du
med
sirkelen farget oransje.
Trykk på talltasten tilknyttet
bokstaven du vil skrive, og
ordlisten gjenkjenner ordet når alle
bokstavene er skrevet inn.

Abc manuelt
I Abc-modus må du trykke på
tasten flere ganger for å skrive inn
en bokstav. Hvis du for eksempel
vil skrive hallo, trykker du på 4 to
ganger, 2 én gang, 5 tre ganger,
5 tre ganger til og deretter 6 tre
ganger.

Konfigurere e-post
1 Trykk på
på
hjemmeskjermen, og bla
til E-post i kategorien
Kommunikasjon.
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2 Trykk på Ny e-post. Hvis epostkontoen ikke er aktivert,
starter du veiviseren for epostaktivering.
TIPS Hvis du allerede har
aktivert en e-postkonto, starter
ikke veiviseren automatisk.
Du kan også redigere spesifikke
kontoinnstillinger ved å navigere
til Kommunikasjon > E-post >
> Ny e-postkonto. Det er
snakk om følgende innstillinger:

Hente e-postmeldinger
Du kan se etter e-post i kontoen
automatisk eller manuelt.
Slik sjekker du manuelt:
1 Trykk på
på
hjemmeskjermen, og bla
til E-post i kategorien
Kommunikasjon.
2 Velg E-post.

3 Trykk på kontoen du vil bruke,
og deretter på
.
4 Velg Hent eller
Meldingssynkronisering,
så kobler BL40 seg til epostkontoen og henter de nye
meldingene.

Sende en e-post ved hjelp av
den nye kontoen.
1 Trykk på
på
hjemmeskjermen, og bla til Epost – Ny e-post i kategorien
Kommunikasjon for å åpne en
ny, tom melding.
2 Du kan angi mottakerens
adresse og skrive meldingen. Du
kan også legge ved bilder, video,
lydfiler og andre filtyper.
3 Trykk på Send e-post for å
sende e-posten.
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Meldinger
TIPS Ved aktiv Wi-Fitilkobling sendes og mottas
e-poster via Wi-Fi.

Bruke maler
Opprett maler for SMS- og MMSmeldinger for meldinger du sender
ofte. Telefonen innholder allerede
noen maler som du kan redigere.
1 Når du skriver en ny melding,
kan du sette inn Maler via Sett
inn i valgmenyen.
2 Velg SMS-mal eller MMS-mal.
Deretter kan du velge
for å
velge Ny mal, Slett eller Slett
alle maler. Hvis du vil redigere
en melding, velger du den, gjør
de ønskede endringene og
trykker på Lagre.
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Bruke uttrykksikoner
Du kan live opp meldingene
ved hjelp av uttrykksikoner. Det
finnes allerede noen vanlige
uttrykksikoner på telefonen.
Du kan sette inn nytt uttrykksikon
ved å trykke på Nytt uttrykksikon.

Endre
tekstmeldingsinnstillingene
Disse innstillingene kan endres
etter eget behov.
Bla gjennom Meldinger i
kategorien Kommunikasjon.
Trykk på
, og velg deretter
Meldingsinnstillinger og
Tekstmelding. Du kan endre
følgende:
Tekstmeldingssenter – Fyll ut
informasjon om meldingssenteret.
Leveringsrapport – Skyv bryteren
mot venstre hvis du vil motta
bekreftelse på at meldingene er
levert.

Gyldighetsperiode – Velg hvor
lenge meldingen skal lagres i
meldingssenteret.
Meldingstyper – Konverter teksten
til Tale, Faks, X.400 eller E-post.
Tegnkoding – Velg hvordan
tegnene kodes. Dette vil påvirke
meldingsstørrelsen og dermed
også dataprisen.
Send lang tekst som – Velg om du
vil sende lange meldinger som flere
SMS-meldinger eller som én MMS.

Endre MMS-innstillingene
Disse innstillingene kan endres
etter eget behov.
Bla gjennom Meldinger i
kategorien Kommunikasjon.
Trykk på
, og velg deretter
Meldingsinnstillinger og MMS.

Du kan gjøre endringer i følgende:
Hentemodus – Velg
Hjemmenettverk eller I utlandet.
Hvis du deretter velger Manuelt, vil
du bare motta beskjed om MMSmeldinger. Du kan så bestemme
om du vil laste ned hele meldingen
eller ikke.
Leveringsrapport – Velg om
du vil tillate og/eller be om
leveringsrapport.
Lesebekreftelse – Velg om
du vil tillate og/eller sende
lesebekreftelse.
Prioritet – Velg prioriteringsnivået
for MMS-meldingen.
Gyldighetsperiode – Velg
hvor lenge meldingen lagres i
meldingssentralen.
Lysbildevarighet – Velg hvor
lenge lysbildene vises på skjermen.
Opprettelsesmodus – Velg
modusen mellom begrenset/
Advarsel/Fri.
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Meldinger
Begrenset – Det er ikke mulig å
legge ved ikke støttede filtyper i
MMS.
ADVARSEL: Du kan velge
å begrense eller legge ved
ikke støttede filtyper i MMS via
hurtigmenyen for bekreftelse.
Fri – Det er mulig å legge ved den
ikke støttede filtypen i MMS opptil
den tilgjengelige størrelsen.
Leveringstid – Velg hvor lang tid
det skal gå før en melding leveres.
MMS-senter – Fyll ut informasjon
om meldingssenteret.
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Kamera
Ta et bilde

Bruke blitsen

1 Trykk på og hold nede
kameratasten på høyre side av
telefonen.
2 Pek linsen mot bildemotivet
mens du holder telefonen
horisontalt.
3 Trykk lett på utløserknappen.
Det vises en fokusrute midt på
søkerskjermen.
4 Hold telefonen slik at motivet
vises i fokusruten.
5 Når fokusruten endrer farge til
grønn, har kameraet fokusert på
motivet.
6 Trykk utløserknappen helt ned
for å ta bildet.

Standardinnstillingen for blits
er Auto, men det finnes flere
alternativer.
1 Velg
fra venstre side av
søkeren for å åpne undermenyen
for blits.
2 Det finnes fire blitsalternativer:
Auto – Kameraet vurderer hvor
mye lys som trengs for å ta et
godt bilde, og bruker blitsen
etter behov.
Reduksjon av røde øyne
– Blitsen blinker to ganger for å
fjerne røde øyne.
Av – Blitsen brukes aldri. Dette
er nyttig hvis du vil spare på
batterikapasiteten.
På – Kameraet bruker alltid blits.
3 Når du trykker på alternativet
du vil bruke, lukkes blitsmenyen
automatisk, og kameraet er
umiddelbart klart til å ta bilder.

Når du har tatt bildet
Bildet du har tatt, vises på
skjermen. Navnet på bildet vises
med fire ikoner på høyre side.
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Kamera
4 Statusikonet for blits som vises i
søkeren, endres i henhold til den
nye blitsmodusen.

Velge en fototype
1 Trykk på
, og velg
Fotomodus for å vise hvilke
fototyper som er tilgjengelige.
2 Velg mellom åtte alternativer:
Vanlig bilde – Dette er
standardbildetypen. Bildet
blir tatt på vanlig måte, som
beskrevet under Ta et raskt bilde.
Seriefoto – Med dette
alternativet kan du ta seks
bilder automatisk i veldig rask
rekkefølge.
Panorama foto – Med dette
alternativet kan du stifte bilder
side om side etter et seriefoto.
Smilefoto – Utløser automatisk
lukkeren når kameraet oppdager
et smil.
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Flatterende bilde – Med denne
funksjonen kan du ta et klart og
lyst bilde av personen. Dette er
spesielt nyttig ved nærbilder.
Kunstfoto – Velg ulike
bildeeffekter. (Original, Svart/
hvitt, Varm, Kjølig.)
Bilde – Velg én av de morsomme
rammene for å forvandle vennen
din eller pynte opp omgivelsene.
Panorama – Denne bildetypen
egner seg svært godt når
du skal ta bilder av en stor
gruppe mennesker eller en
panoramautsikt.
Ufokusert bolde – Denne
fototypen betyr selektiv
fokusering.
Du kan fokusere på midten av
bildet.

Ta panoramabilder

Avanserte innstillinger

Med panoramabilder kan du fange
virkeligheten. Gir deg mulighet til å
utnytte hele skjermen til BL40 med
360° panorama.

Trykk på
i søkeren for å åpne
alle alternativer for avanserte
innstillinger.
Du kan endre kamerainnstillinger
ved å rulle på hjulet. Når du har
valgt innstillingen, trykker du på
-knappen.

360° panorama: Med dette
alternativet kan du stifte
sammen fotoer av opptil 12
biter. Når du har trykket på
, vender du kameralinsen i den
retningen (høyre/venstre/opp/
ned) du vil ta bilde. Da tas det
bilde automatisk. Når den røde
boksen kommer inn i den hvite
boksen midt på skjermen, kan
det tas bilde.

TIPS Du kan vise hjelpemenyen
om kameraets funksjoner ved å
trykke på
.
Skift kamera – Hvis du vil ta
selvportretter, kan du bytte til LG
BL40s interne kamera.
Størrelse – Endre størrelsen på
bildet for å spare minneplass eller
for å ta et bilde av riktig størrelse
for en kontakt. Se Endre størrelsen
på bildet.
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Kamera
Fargeeffekt – Velg en fargetone
som skal brukes på bildet du tar. Se
Velge en fargeeffekt.

Minne – Velg om du vil lagre
bildene i telefonminnet eller i det
eksterne minnet.

Hvitbalanse – Velg mellom Auto,
Bildestabilisator – Gjør det enklere
Glødende, Solskinn, Fluorescerende å ta bilder uten kameraristing.
og Skyet.
Fokus modus – Velg hvordan
Selvutløser – Med selvutløseren
kameraet skal fokusere. Velg
kan du angi en forsinkelse etter at
mellom Punkt, Manuell fokus og
du har trykket på utløserknappen.
Ansiktsgjenkjenning.
Velg Av, 3 sekunder, 5 sekunder
Lukkerlyd – Velg én av tre
eller 10 sekunder. Dette er ideelt
lukkerlyder.
hvis du vil være med på bildet selv.
Rutenett – Velg enten Av, Enkelt
Fotomodus – Velg fotomodus.
kryss eller Tredelt.
ISO – ISO bestemmer følsomheten Geo-Tagging – Du kan velge å slå
til lysmåleren på kameraet. Jo
på EXIF-informasjon for bildet hvis
høyere ISO-verdi, desto mer
du vil registrere GPS-informasjon.
følsomt er kameraet overfor lys.
Tilbakestill innstillinger
Denne innstillingen er nyttig når
– Tilbakestill alle
det er relativt mørkt og du ikke kan kamerainnstillingene.
bruke blits. Velg ISO-verdien fra
Auto, 100, 200, 400 eller 800.
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TIPS Når du slår av kameraet,
tilbakestilles alle innstillingene
til standardinnstillingene,
med unntak av bildestørrelsen
og bildekvaliteten. Andre
innstillinger som ikke er
standardinnstillinger, for
eksempel fargetone og ISO,
må angis på nytt. Kontroller
innstillingene før du tar neste
bilde.
TIPS Menyen Innstillinger
ligger over kamerasøkeren,
slik at når du endrer fargen
eller kvaliteten på bilder, vil du
kunne se en forhåndsvisning
av bildeendringen bak menyen
Innstillinger.
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Videokamera
Videoopptak

Avanserte innstillinger

1 Trykk på og hold nede
kameratasten på høyre side av
telefonen.
2 Du kan også trykke på
i
søkeren i kameramodus for å
bytte til videomodus.
3 Trykk på utløserknappen én
gang, eller trykk på
i søkeren
for å starte opptaket.
4 Ta opp vises på bunnen av
søkeren med et tidsur som viser
lengden på videoen.
5 Hvis du vil sette videoopptaket
på pause, trykker du på og
fortsetter ved å velge .
6 Trykk på på skjermen for å
stoppe opptaket.

Trykk på
i søkeren for å åpne
alle alternativer for avanserte
innstillinger.
Se de avanserte
kamerainnstillingene på side 35.
Opptaksmodus – Still inn en
grense for hvor lang videoen
kan være. Velg mellom Normal,
MMS eller DLNA for å sette en
maksgrense for størrelsen på filer
for å kunne sende dem som MMS.

Etter videoopptak
Det vises et stillbilde som
representerer videoopptaket på
skjermen. Navnet på videoen vises
nederst på skjermen sammen med
fire ikoner langs høyre side.
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TIPS Hvis du velger varighet for
MMS, kan du forsøke å velge en
lavere bildekvalitet, slik at du kan
gjøre et lengre videoopptak.
Minne – Velg om du vil lagre
videoene i telefonminnet eller i det
eksterne minnet.
Lyd – Velg mellom Lyd av for å ta
opp en video uten lyd eller Lyd på
for å ta opp med lyd.

Endre størrelsen på
videobildet
Jo flere piksler, jo større filer, som
igjen betyr at filene opptar mer
plass i minnet. Hvis du vil lagre
flere videoer på telefonen, kan du
endre pikseltallet slik at filene blir
mindre.
1 Trykk på
i det venstre hjørnet
i søkeren.
2 Velg Videostørrelse.
ADVARSEL:
Redigeringsprogramvaren på
LG BL40 er kompatibel med
alle videoformatene unntatt
640 x 480. Hvis du planlegger å
redigere videoen, bør du ikke ta
opp i disse formatene.
TIPS Du finner programvare for
konvertering av videoformat på
CD-en som fulgte med BL40.

Se på de lagrede videoene
1 Velg
fra søkeren.
2 Galleriet vises på skjermen.
3 Trykk på videoen du vil vise én
gang for å hente den frem til
forsiden på galleriet. Trykk på
for å spille av videoen.

Se på videoopptak på TV
Koble BL40 til TV-en ved hjelp av
TV ut-kabelen.
MERK: TV ut-kabelen kan kjøpes
separat.
De best tilpassede løsningene er
oppgitt under:
WVGA 800x480 2mbps 30fps
CIF 352x288 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
Du finner detaljert informasjon i
Filinformasjon fra menyen Valg når
en video blir avspilt.
(Kvaliteten på videoen kan ikke
vises.)
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Dine bilder og videoklipp
Redigere bildene
1 Åpne bildet du vil redigere, og
trykk på alternativikonet for å
velge Rediger.
2 Trykk på ikonene for å tilpasse
bildet:
Velg område
Tegn noe på bildet for hånd.
Velg ett av de fire alternativene
for linjetykkelse, og velg deretter
farge.
Legg til skrift på et bilde.
Dekorer bildet med stempler.
Du kan fjerne redigering
du har foretatt av bildet. Du kan
velge størrelsen på viskelæret du
vil bruke.
Trykk for å gå tilbake til
galleriet.
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Lagre Velg å lagre endringene
som en Oppdater eksisterende
eller en Ny fil. Hvis du velger Ny
fil, angir du et filnavn.
Angre Du kan fjerne redigering
du har foretatt av bildet.
Bilde Trykk for å åpne flere
alternativer for effekter, inkludert
Roter.
Filter Trykk for å bruke
effektalternativene til et bilde.
Justering Dette gjør det
lettere å justere et bilde som
er tatt med automatisk farge,
lysstyrke, osv.

Legge tekst til bilder
1 Trykk på
i
redigeringsskjermen.
2 Velg Signatur eller
Snakkeboble.

3 Skriv inn teksten ved hjelp av
tastaturet, og trykk på Lagre.
4 Sett inn teksten der du ønsker
på bildet ved å skyve den.
Trykk på teksten. Tastaturet er
aktivert, slik at du kan redigere
den.

Legge til en effekt i et bilde
1 På redigeringsskjermen trykker
du på Filter .
2 Velg å bruke hvilke som helst av
de forskjellige alternativene på
bildet.
3 Hvis du vil angre en effekt,
trykker du bare på Angre .

Beskjære et bilde
1 Trykk på
i
redigeringsskjermen.
2 Velg fasongen du vil bruke for å
beskjære bildet.
3 Dra boksen over området du vil
beskjære.

4 Når du er fornøyd med valget,
trykker du på Lagre .

Legge til en fargetone i et
bilde
1 På redigeringsskjermen trykker
du på Bilde .
2 Velg Fargetone.
3 Velg en del av bildet. Alt i
området som har samme
eller nesten samme farge, for
eksempel håret eller genseren
til en person, omsluttes av en
opptegnet linje.
4 Endre intensiteten til fargetonen
ved å trykke på Intensitet og +eller –-knappen.
5 Trykk på OK.
6 All farge fjernes fra bildet,
bortsett fra delen som er merket
for fargeaksent.
7 Velg Lagre for å lagre
endringene.
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Dine bilder og videoklipp
Bytte farger på et bilde
1 På redigeringsskjermen trykker
du på Bilde .
2 Velg Fargebytte.
3 Velg en del av bildet. Alt i
området som har samme
eller nesten samme farge, for
eksempel håret eller genseren
til en person, omsluttes av en
opptegnet linje.
4 Velg en farge.
5 Trykk på OK.
6 Delen av bildet som er valgt for
fargetone, endres til den valgte
fargen.
7 Velg Lagre for å lagre
endringene.

Tåketegning
1 Sett inn Tåketegning på bildet
ved å velge Bilde.
2 Velg Tåketegning.
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3 Pust inn i mikrofonen for å legge
tåke på bildet, og dra fingeren
over det.
4 Når du har lagt tåke på bildet,
kan du endre fargen og
intensiteten på tåken og slette
bredden.

Regndråpe
1 Hvis du vil sette inn regndråper
på bildet, kan du velge Bildemenyen.
2 Velg Regndråpe.
3 Boblene vises over bildet.
4 Du kan stille inn intensiteten/
skalaen på dråpene ved å justere
menylinjen for henholdsvis
intensitet/skala.
5 Du kan også justere
retningen på dråpene med
mobiltelefonrotasjonen.

Bevegelsesuklarhet

Redigere video

1 Hvis du vil bruke
Bevegelsesuklarhet, kan du
trykke på Bilde .
2 Velg Bevegelsesuklarhet.
3 Velg hvor du vil sette inn
Bevegelsesuklarhet ved å tegne
en skisse. Trykk på OK og gni
deretter i den retningen du vil.
4 Du kan stille inn intensiteten
på uklarheten ved hjelp av
justeringslinjen for intensitet.

Videoredigeringsfunksjonene er
tilgjengelige for MPEG4-typer
unntatt 640 x 480-oppløsning
(VGA).
Hvis du planlegger å redigere
videoen, bør du ikke ta opp i disse
formatene.

Kunstnerisk effekt
1 På redigeringsskjermen trykker
du på Filter .
2 Velg Kunstnerisk effekt.
3 Velg Kunstnerisk effekt for å vise
maleriet.
4 Maleriet opprettes og lagres
automatisk. Trykk på Avbryt for å
stoppe imellom.

Klippe lengden på
videoopptak
1 Åpne videoen du vil redigere, og
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg Klipp/
Multiklipp.
3 Trykk på , og merk de nye
start- og sluttpunktene med
Klipp .
4 Trykk på Forhåndsvisning for å
bekrefte at du er fornøyd med
klippet.
5 Trykk på Lagre eller trykk på
for å gå tilbake til galleriet
uten å lagre endringene.
37

Dine bilder og videoklipp
Slå sammen to videoklipp

Slå sammen et bilde med et
1 Åpne videoen du vil redigere, og videoklipp
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg Slå
sammen video.
3 Mappen Mine videoer åpnes.
Velg videoen du vil flette.
4 Trykk på og skyv bildet slik at
det vises på begynnelsen eller
slutten av videoklippet.
5 Trykk på Forhåndsvis for å
velge hvor mange videoer som
skal flettes sammen.
6 Trykk på Lagre og deretter Ja for
å lagre den nye flettede videoen.
Du kan erstatte den eksisterende
filen eller lagre som en ny fil.
7 Gjenta disse trinnene hvis du vil
slå sammen flere videoklipp.
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1 Åpne videoen du vil redigere, og
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg Slå
sammen bilde.
3 Mappen Mine bilder åpnes. Velg
bildet du vil flette inn i videoen,
og trykk på Velg.
4 Trykk på og skyv bildet slik at
det vises på begynnelsen eller
slutten av videoklippet.
5 Trykk på Forhåndsvis for å
velge hvordan bildet og videoen
skal slås sammen.
6 Trykk på Lagre, og velg deretter
å erstatte den eksisterende filen
eller lagre som ny fil.
7 Gjenta disse trinnene hvis du vil
slå sammen flere bilder.

Legge til tekst i et videoklipp Bruke bildeoverlegg
1 Åpne videoen du vil redigere, og
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg
Tekstoverlegg.
3 Trykk på , og ta en pause
i avspillingen for å stille inn
startpunktet for når teksten skal
vises.
4 Trykk på Start, og velg
tekststilene. Skriv inn teksten
ved hjelp av tastaturet, og velg
OK.
5 Trykk på området av skjermen
der teksten skal vises, og trykk
på OK.
6 Trykk på Lagre. Du kan erstatte
den eksisterende filen eller lagre
som en ny fil.
7 Gjenta disse trinnene hvis du vil
legge til mer tekst.

1 Åpne videoen du vil redigere, og
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg
Bildeoverlegg.
3 Mappen Mine bilder åpnes. Velg
bildet du vil legge over videoen.
4 Trykk på , og stopp når du
vil at bildet skal vises. Trykk
deretter på Start, og velg
Gjennomsiktighet.
5 Trykk på OK og deretter på Slutt
når fotooverlegget skal stoppes.
6 Trykk på området av skjermen
der teksten skal vises. Hvis bildet
er for stort, legges det over hele
skjermen, og ikke bare over det
valgte området.
7 Trykk på Lagre. Du kan erstatte
den eksisterende filen eller lagre
som en ny fil.
8 Gjenta disse trinnene hvis du vil
legge til flere bilder.
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Dine bilder og videoklipp
Legge til et lydspor i et
videoklipp

Legge til et lydspor i et
videoklipp

1 Åpne videoen du vil redigere, og
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg Lyddubbing.
3 Mappen Mine lyder åpnes.
Velg lydsporet du vil legge til
videoen.
4 Det opprinnelige lydopptaket i
videoklippet slettes.
5 Hvis lydsporet er kortere enn
videoen, velger du om du vil
spille det En gang eller Gjenta
det.
6 Du kan erstatte den eksisterende
filen eller lagre som en ny fil.

1 Åpne videoen du vil redigere, og
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg Live
dubbing.
3 Angi lydverdien til originallyd
eller opptakslyd.
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Legge til en dimmeeffekt
1 Åpne videoen du vil redigere, og
trykk på
-tasten.
2 Velg Rediger og velg
Dimmeeffekt.
3 Videoklippet tones nå inn på
begynnelsen og ut på slutten.
4 Du kan erstatte originalfilen eller
lagre som en ny fil.

Multimedia
Du kan lagre alle slags
multimediefiler i telefonens minne,
slik at du har enkel tilgang til alle
bildene, lydene, videoene og
spillene. Du kan også lagre filene
på et minnekort. Hvis du bruker et
minnekort, kan du i tillegg frigjøre
plass i telefonens minne.
Hvis du vil åpne Underholdningmenyen, kan du trykke på
og velge Mine ting i kategorien
Underholdning. Du kan åpne
en liste over mappene der alle
multimediefilene dine lagres.
TIPS Hvis du vil slette filer
fra Mine ting, trykker du på
og deretter Slett.

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

Sende et bilde
1 Velg bildet du vil sende.
2 Trykk på Send. Velg mellom
Melding, E-post, Bluetooth
eller Last opp til Internett.
3 Hvis du velger Melding eller
E-post, vil bildet bli lagt ved i
meldingen, og du kan skrive
og sende meldingen på vanlig
måte. Hvis du velger Bluetooth,
vil telefonen søke etter en enhet
å sende bildet til.
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Multimedia
Bruke et bilde

Geo-tagging

Du kan bruke bilder som
bakgrunner og skjermsparere
eller til og med til å identifisere en
anroper.

Slå på kameraet og benytt
deg av mulighetene som de
plasseringsbaserte tjenestene til
telefonen gir deg.
Ta bilder overalt du er, og merk
dem med plassering.
Hvis du laster opp merkede bilder
til en blogg som støtter Geotagging, kan du se bildene på et
kart.

Skrive ut et bilde
1 Trykk på Bilder.
2 Velg et bilde, og trykk på
.
3 Trykk på Skriv ut via Bluetooth.

Flytte eller kopiere et bilde
Du kan flytte eller kopiere et
bilde mellom telefonminnet
og minnekortet. Dette kan du
gjøre for å frigjøre plass i en
av minnebankene eller som et
sikkerhetstiltak for å unngå at
bilder går tapt.

Lage en lysbildefremvisning
Hvis du vil vise alle bildene
på telefonen, kan du lage en
lysbildefremvisning, så slipper du å
åpne og lukke hvert enkelt bilde.
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Videoer
Mappen Mine videoer viser en liste
over videoer du har lastet ned eller
tatt opp på telefonen din.
MERK: Noe innhold som er lastet
ned via Internett, eller som er kodet
av en bruker, spilles kanskje ikke av
på riktig måte.

TIPS BL40 støtter avspilling av
filer i videoformatene DivX og
Xvid, slik at du får tilgang til mer
innhold. DivX-sertifisert for å
spille av DivX®-video på opptil
320 x 240.

Sende et videoklipp
1 Velg en video, og trykk på
.
2 Trykk på Send og velg mellom
Melding, E-p ost, Bluetooth og
Blogger.
3 Hvis du velger Melding eller
E-post, legges videoklippet
ved en melding som du kan
skrive og sende på vanlig måte.
Hvis du velger Bluetooth, vil
telefonen søke etter en enhet å
sende videoklippet til.

Installere Java-spill og
-programmer
1 Trykk på
og deretter
Mine ting i kategorien
Underholdning.
2 Trykk på Minner på den øvre
menyen.
3 Velg Minner eller Telefonminne.
Hvis du setter inn et nytt
minnekort, trykker du på
menyen Eksternt minne.

Bruk Underholdning-menyen
Underholdning inneholder
forhåndslastede Flash-spill
som bruker den innebygde
bevegelsessensoren.

Flash-innhold
Flash-innholdsmappen inneholder
alle nedlastede SWF- og SVG-filer.
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Multimedia
Vise en SWF-/SVG-fil
1 Trykk på
og deretter
Mine ting i kategorien
Underholdning.
2 Trykk på Flash-innhold.
3 Velg filen du vil vise.

Dokumenter
Du kan vise lagrede Excel-,
PowerPoint-, Word-, tekst- og pdffiler i denne mappen.

Overføre en fil til telefonen
Bluetooth er sannsynligvis den
enkleste måten å overføre en fil
fra datamaskinen til telefonen din
på. Du kan også bruke LG PC Suite
via synkroniseringskabelen. Slik
overfører du filer (f.eks. musikk) ved
hjelp av Bluetooth:
1 Kontroller at både telefonen og
datamaskinen har Bluetooth
slått på, og at de er koblet til
hverandre.
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2 Bruk datamaskinen til å sende
filen via Bluetooth.
3 Når filen er sendt, må du godta
den på telefonen ved å trykke
på Ja.
4 Filen bør vises i en av mappene
Dokumenter eller Andre.

Annet
Mappen Andre brukes til å lagre
filer som ikke er bilder, lydfiler,
videoer, spill eller programmer.
Den brukes på samme måte som
mappen Dokumenter.

Lage en film
1 Trykk på
og deretter
Filmmaker i kategorien
Underholdning.
2 Trykk på Sett inn for å legge til
et bilde.
3 Trykk på stilen for å velge en
filmstil.

4 Trykk på Lyd på skjermen
for å endre lyden, f.eks. på et
taleopptak.
5 Trykk på Forhåndsvis-knappen
for å se resultatene.
6 Trykk på Avspillingsrekkefølge
på skjermen for å endre
rekkefølgen.
7 Trykk på Bruk for å velge
mellom Lagre og MMS.
8 Hvis du vil lagre filmen, kan du
trykke på Lagre film.

Musikk
LG BL40 har en innebygd
musikkspiller som gir deg mulighet
til å spille all favorittmusikken din.
Hvis du vil åpne musikkspilleren,
kan du trykke på
-tasten og
deretter velge Musikk i kategorien
Underholdning.

TIPS BL40 er en av de få
mobiltelefonene som bruker
Dolby Mobile™ til musikk, slik
at du får Dolby™-lydkvalitet på
mobiltelefonen.

Overføre musikk til telefonen
Du kan også bruke LG PC Suite.
De enkleste måtene å
overføre musikk til telefonen
på er via Bluetooth eller
synkroniseringskabelen.
Overføre musikk via Bluetooth:
1 Kontroller at begge enhetene
har Bluetooth slått på, og at de
er koblet til hverandre.
2 Velg musikkfilen på den andre
enheten, og angi at du vil sende
den via Bluetooth.
3 Når filen er sendt, må du godta
den på telefonen ved å trykke
på Ja.
4 Filen skal vises under Musikk >
Alle spor.
45

Multimedia
Høre på radio
LG BL40 har en innebygd FMradiotuner, slik at du kan høre på
den radiostasjonen du liker best
mens du er ute på tur.
MERK: Du må koble til
hodetelefonene fra LG for å kunne
høre på radio. Sett dem inn i
kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner
Du kan stille inn radiostasjoner på
telefonen ved å søke etter dem
enten manuelt eller automatisk.
Stasjonene lagres med egne
kanalnumre, slik at du ikke trenger
å stille dem inn flere ganger. Du
kan lagre opp til 348 kanaler på
telefonen.
Automatisk innstilling:
1 Trykk på
, og velg FM-radio i
kategorien Underholdning.
2 Trykk på
.
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3 Trykk på Automatisk søk.
Stasjonene som registreres, vil
bli tildelt et kanalnummer på
telefonen.
MERK: Du kan også stille inn en
stasjon ved hjelp av hjulet ved
siden av radiofrekvensen.

Høre på radio
1 Trykk på
, og velg FM-radio i
kategorien Underholdning.
2 Velg kanalnummeret til
stasjonen du vil høre på.
TIPS Hvis du vil forbedre
radiomottaket, kan du strekke
ut headsett-ledningen, som
fungerer som radioantenne.
ADVARSEL: Du får best
mulig mottak hvis du bruker
LG-headsettet som følger med
telefonen.

Planlegger
Legge til en hendelse i
kalenderen
1 Velg
på hjemmeskjermen
og bla deretter gjennom til
Planlegger i kategorien Verktøy.
2 Velg datoen for hendelsen du vil
legge til.
3 Trykk på
og deretter Ny
avtale.
TIPS Du kan angi feriedager i
kalenderen. Trykk på én og én
dag i ferieperioden, og trykk
deretter på
og velg Angi
ferie. Hver dag merkes med rødt.

Stille alarmen
1 Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til Alarmer i
kategorien Verktøy.
2 Hvis du vil legge til en ny alarm,
trykker du på Ny alarm.
Hvis du vil stille inn alarmen til

slik at den ringer igjen etter en
time, trykker du på Hurtigalarm.
TIPS Trykk på ikonet, eller still
inn
for å starte alarmen.

Taleopptaker
Bruk taleopptakeren for å spille inn
talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale
1 Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til
Videoopptaker i kategorien
Verktøy.
2 Trykk på Ta opp for å starte
opptaket.
3 Trykk på Stopp for å avslutte
opptaket.
4 Hvis du trykker på Ny , starter
du taleopptaket på nytt etter å
ha lagret det forrige.
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Planlegger
Sende taleopptaket
1 Når opptaket er ferdig, trykker
du på Send.
2 Velg Melding, E-post eller
Bluetooth. Hvis du velger
Melding eller E-post, legges det
innspilte sporet ved meldingen
og sendes som MMS. Hvis du
velger Bluetooth, vil telefonen
søke etter en enhet å sende
taleopptaket til.

Bruke FM-senderen til å
spille musikk
BL40 gjør det med den innebygde
FM-senderen mulig å høre på
musikk via alle FM-tunere innenfor
rekkevidde av telefonen, f.eks.
hjemme eller i bilen.
1 Trykk på
og deretter
Verktøy. Velg FM-sender i
kategorien Verktøy.
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2 Velg en frekvens du vil sende et
FM-signal på, og trykk deretter
på Overfør.
3 Still deretter inn tuneren til
samme frekvens.
MERK: Driftsavstanden til FMsenderen er høyst ca. 2 meter.
Overføringen kan bli utsatt
for interferens på grunn av
hindringer, f.eks. vegger, andre
elektroniske enheter eller offentlige
radiostasjoner.
Unngå interferens ved alltid å
søke etter en ledig FM-frekvens
på mottakeren før du bruker FMsenderen.
FM-senderen kan ikke brukes
samtidig som FM-radioen på
enheten.

Internett
Nettleser
Nettleseren gir deg tilgang til
en rask og fargerik verden av
spill, musikk, nyheter, sport,
underholdning og mye mer
– direkte på mobiltelefonen.
Uansett hvor du er og hva som
interesserer deg.

Legge til og bruke
bokmerker
Ved å bruke bokmerker og lagre
nettsider får du raskt og enkelt
tilgang til favorittnettsidene dine.
1 Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til Nettleser i
kategorien Verktøy.
2 Velg Bokmerker. En liste over
bokmerkene dine vises på
skjermen.

3 Hvis du vil legge til et nytt
bokmerke, trykker du på Nytt
bokmerke. Skriv inn et navn for
bokmerket etterfulgt av URLadressen.
4 Trykk på
. Bokmerket vil nå
vises i listen over bokmerker.

Bruke RSS-leser
RSS (Really Simple Syndication)
er en serie med formater for
Internett-feeds og brukes til å
publisere innhold som oppdateres
ofte, for eksempel bloggposter,
nyhetsoverskrifter eller podcaster.
Et RSS-dokument, som kalles en
feed, Internett-feed eller kanal,
inneholder enten et sammendrag
av innhold fra en tilknyttet side
eller hele teksten. RSS gjør det
enkelt å holde seg oppdatert
på favorittwebområder på en
automatisk måte som er enklere
enn å sjekke manuelt.
Brukeren abonnerer på en feed
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Internett
ved å skrive inn koblingen til
den i leseren, eller ved å klikke
på et RSS-ikon som starter
abonnementsprosessen, i en
nettleser.
Leseren kontrollerer regelmessig
om det er nytt innhold i feedene
brukeren abonnerer på, og laster
ned alle oppdateringer som
oppdages.

Bruke telefonen som modem
BL40 kan også brukes som modem
for PC-en din, slik at du får tilgang
til Internett også når du ikke
kan koble til via kabler. Du kan
koble deg til via USB-kabel eller
Bluetooth.
Via USB-kabelen:
1 LG PC Suite må være installert
på PC-en.
2 Koble BL40 til PC-en ved hjelp av
USB-kabelen, og åpne deretter
LG PC Suite-programvaren.
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3 Klikk på Kommunikasjon
på PC-en. Klikk deretter på
Innstillinger og velg Modem.
4 Velg LG Mobile USB Modem
og deretter OK. Det vises på
skjermen.
5 Klikk på Koble til, og PC-en vil
koble til via BL40.
Via Bluetooth:
1 Bluetooth må være slått På og
Synlig på både PC-en og BL40.
2 Par PC og BL40 slik at det kreves
et passord for tilkobling.
3 Bruk Tilkoblingsveiviseren i LG
PC Suite for å opprette en aktiv
Bluetooth-tilkobling.
4 Klikk på Kommunikasjon
på PC-en. Klikk deretter på
Innstilling.
5 Klikk på Modem.
6 Velg Standardmodem over
Bluetooth-kobling og klikk på
OK. Det vises på skjermen.

7 Klikk på Koble til, og PC-en vil
koble til via BL40.

Tilgang til Google Service
I dette programmet får du tilgang
til Google-tjenester. Trykk på
Google i kategorien Verktøy.
Kart: Du kan åpne kart fra
mobiltelefonen.

for direkteavspilling på
mobiltelefonen, kan du kontakte
nettverksleverandøren.
Blogger: Du kan administrere
kontoen din og dele bloggen din.
Det er mulig å laste opp et bilde
eller en video.

Søk: Med Google Mobile
Web Search kan du søke etter
websider som er laget spesielt for
mobiltelefoner.
Post: Gmail for mobil er et
nedlastbart Java-program som gir
den best mulige Gmail-opplevelsen
for støttede mobilenheter. Hvis du
vil laste ned programmet, bruker
du mobil-nettleseren til å åpne
siden http://gmail.com/app
YouTube: Du kan se på
videoer fra YouTube Mobile
på mobiltelefonen. Hvis du
vil vite mer om muligheten
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PC Suite
Du kan synkronisere PC-en med
telefonen din. Dette vil sikre at alle
de viktige detaljene og datoene
dine stemmer overens, og det vil
også fungere som en sikkerhetskopi,
slik at du slipper å bekymre deg.
TIPS Du må installere
programmet PC Suite på
CD-ROMen som fulgte med
telefonen. Programmet kan også
lastes ned fra http://update.
lgmobile. com. (Gå til www.
lgmobile.com PRODUCTS >
Manual & Software > og deretter
til Manual & S/W Download
Section)

Installere LG PC Suite på
datamaskinen
1 Trykk på
på
hjemmeskjermen, og klikk
deretter på Tilkoblingsmulighet.
2 Velg USB-tilkobling, og klikk på
PC Suite.
3 Koble sammen telefon og PC via
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USB-kabelen, og vent litt.
4 Det vises en melding for
installeringsveiviseren.
Merk! Hvis det ikke vises noen
melding for installeringsveiviser
på PC-en, bør du kontrollere
innstillingene for CD-ROM i Windows.
5 Sett inn den medfølgende CD-en,
eller klikk på nedlastingsknappen
for å laste ned LG PC Suiteprogrammet direkte fra Internett.
6 Klikk på LG PC Suite Installer, som
vises på skjermen.

Koble sammen telefon og PC
1 Velg modus for PC Suite i
menyen Tilkobling, og koble
deretter til USB-kabelen til
telefonen og PC-en.
2 LG PC Suite aktiveres automatisk
på PC-en.
3 Telefonen og PC-en er nå koblet
sammen.

Sikkerhetskopiere
og gjenopprette
telefoninformasjon
1 Koble telefonen til PC-en slik det
beskrives ovenfor.
2 Klikk på Back-up-ikonet, og
velg enten Back-up eller
Gjenopprett.
3 Velg om du vil sikkerhetskopiere
Innholdsdata og/eller
Telefonliste/Avtaler/Oppgaver/
Notater. Velg plasseringen der
du vil lagre sikkerhetskopien eller
gjenopprette informasjon fra.
Klikk på OK.
4 Informasjonen
sikkerhetskopieres.

Vise telefonfiler på PC-en
1 Koble telefonen til PC-en slik det
beskrives ovenfor.
2 Klikk på Administrer bilder,
videoer eller musikk-ikonet.
3 Bilder, lydfiler og videoer som

er lagret på telefonen, vises på
skjermen i mappen LG Phone.
TIPS Hvis du ser innholdet
på telefonen på PC-en, er det
enklere å administrere filer du
ikke lenger har bruk for.

Synkronisere kontakter
1 Koble telefonen til PC-en.
2 Klikk på Navn-ikonet.
3 Klikk på Synk. kontakterknappen. PC-en importerer og
viser nå alle kontaktene du har
lagret på telefonen.
4 Klikk på Meny, og velg
Eksporter. Du kan nå
velge hvor du vil lagre
kontaktinformasjonen.

Synkronisere meldinger
1 Koble telefonen til PC-en.
2 Klikk på Meldinger-ikonet.
3 Alle meldingene på telefonen
vises i mapper på skjermen.
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PC Suite
4 Du kan redigere og flytte
på meldingene ved hjelp av
verktøylinjen øverst på skjermen.

Musikksynk.
Med denne menyen kan du
legge til musikk på BL40. Før du
begynner å overføre musikk fra
PC-en til telefonen, må du sørge
for at datamaskinen har følgende
konfigurasjon og tilbehør:
• Microsoft Windows XP eller Vista
• Windows Media Player 10 eller
høyere
• USB-kabel
• MicroSD-kort (hvis du vil lagre
musikken i internminnet)

ADVARSEL
Ikke koble fra telefonen under
overføringen. Det kan ødelegge
filen.
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Overføre musikk via Windows
Media Player
1 Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til
Tilkoblingsmulighet i
kategorien Innstillinger.
2 Velg USB-tilkoblingsmodus, og
velg Musikksynk.
3 Koble håndsettet ditt til PC-en via
en kompatibel USB-kabel.
4 Når du forsøker å koble
håndsettet til PC-en, vises
meldingen: Musikksynk og
deretter Tilkoblet.
5 PC-en vil vise en beskjed
om å starte det foretrukne
musikkprogrammet ditt.
6 Velg Window Media Player.
7 Gå til kategorien Synk., og dra og
slipp musikken du vil overføre til
håndsettet ditt, over i Sync Listpanelet.

8 Klikk på Start synkroniseringknappen. Dette starter
overføringsprosessen.

ADVARSEL
Ikke koble fra telefonen under
overføringen. Det kan ødelegge
filen.

DivX-konverter
Installer DivX-konverteren, som du
finner på samme CD som PC Suiteprogramvaren. DivX konverterer
mediefiler på PC-en din til et format
som du kan laste opp til Internett og
vise på telefonen din.
Når installeringen er fullført, velger
du DivX fra Programfiler på PC-en,
deretter DivX-konverter og til slutt
Konverter.
Bruk pilene i programmet til å endre
konverteringsformatet til Mobil. Ved
å høyreklikke på programboksen og
velge Innstillinger, kan du endre
plasseringen der de konverterte
filene lagres.

Dra og slipp filene inn i
programmet, der de analyseres.
Deretter velger du Konverter for å
starte prosessen. Når prosessen er
fullført, vises et vindu med melding
om at konverteringen er ferdig.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.

Pat. 7,295,673
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Innstillinger
Tilpasse profiler
Du kan raskt endre profil
på hjemmeskjermen. Det er
bare å trykke på ikonet for
statussammendrag øverst og
deretter trykke på profilkategorien.

Endre berøringsinnstillinger
Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til
Berøringsinnstillinger i
kategorien Innstillinger.

Endre tilkoblingsinnstillinger
Du kan endre innstillingene ved
hjelp av denne menyen:
Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til
Tilkoblingsmuligheter i
kategorien Innstillinger.
Valg av nettverk – BL40 kobler
seg automatisk til ditt foretrukne
nettverk.
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Internett-profil – Angi profilene
for tilkobling til Internett.
Tilgangspunkt – Tilgangspunkt
har allerede lagret denne
informasjonen. Du kan legge til nye
tilgangspunkter ved hjelp av denne
menyen.
Serversynkronisering
– Du kan sikkerhetskopiere eller
gjenopprette kontakter på PC-en
via Synk.-tjenesten.
DLNA – Du kan dele innhold i
håndsettet via Hjemmenettverk.
Underholdningsmenyen – Musikk,
Video, Bilde og eksternt minne
– kan også åpnes.
Slå på for å starte
hjemmenettverket. Bekreft
enhetsnavn, og kontroller
elementene som skal deles.

Følgende filer støttes. Musikk: MP3,
Video: H.264 (AVC)/ AAC/ MP4.
Bilde: jpeg.
Hvis du slår på Hjemmenettverkfunksjonen med Wi-Fi av, kobles
den automatisk til etter at Wi-Fi er
slått på.
GPS-type – Velg A-GPS eller
Frittstående.

GPS
– GPS-teknologi bruker
informasjon fra satellitter som
kretser rundt jorden, til å finne
plasseringer.
– En mottaker beregner
avstanden til GPS-satellittene
basert på hvor lang tid signalene
bruker på å nå frem, og bruker
deretter denne informasjonen til
å beregne plasseringen.
– Dette kan ta fra noen sekunder
til flere minutter.
– A-GPS på denne mobiltelefonen
brukes til å hente
plasseringsassistansedata over
en pakkedatatilkobling med
bakkenettverkene.

– Assistansedataene hentes
bare fra tjenesteserveren når
nettverksleverandøren tilbyr
dem og de er nødvendige.
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Innstillinger
Merk: GPS-drift har en feiltoleranse
og fungerer ikke i bygninger eller
under bakken.
USB-tilkobling – Synkroniser
BL40 ved hjelp av LG PC Suiteprogramvaren for å kopiere filer fra
telefonen.
TV ut – Velg PAL eller NTSC når du
kobler BL40 til et TV-apparat.
DivX VOD-registrering – I denne
menyen kan du generere en
registreringskode for DivX VOD.
Gå til http://vod.divx.com for
registrering og teknisk støtte.
Pakkedatatilkobling – Angi
pakkedatatilkoblingen.
Nettleserinnstillinger – Still inn
verdiene for nettleseren.
Streaming-innstillinger
– Nettverksoperatøren har allerede
lagret denne informasjonen. Du
kan gjøre endringer hvis du vil.
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Java-innstillinger – Gjør det mulig
å stille inn profiler for tilkoblinger
med Java-programmer og vise
sertifikater.

Bruke Flymodus
Slå på Flymodus ved å velge
og deretter Innstillinger > Profiler.
Velg Flymodus.
Flymodus forhindrer deg fra
å foreta anrop, koble deg til
Internett, sende tekstmeldinger og
bruke Bluetooth.

Sende og motta filer via
Bluetooth
Bluetooth er en enkel metode for
å sende og motta filer, siden det
er raskt og enkelt, og det ikke er
nødvendig med ledninger for å
koble til. Du kan også koble til et
Bluetooth-headsett for å foreta og
motta anrop.

Sende en fil:
1 Åpne filen du vil sende
– vanligvis en bilde- video- eller
musikkfil.
2 Trykk på
og velg Send.
Velg Bluetooth.
3 Hvis du allerede har paret
Bluetooth-enheten, vil ikke
BL40 automatisk søke etter
andre Bluetooth-enheter. BL40
søker automatisk etter andre
Bluetooth-enheter innenfor
rekkevidde.
4 Velg enheten du vil sende filen
til, og trykk på Velg.
5 Filen sendes.

Motta en fil:
1 Hvis du vil motta filer, må
Bluetooth være slått På. Du
finner mer informasjon i
avsnittet Endre Bluetoothinnstillingene lenger ned.
2 Du får en melding der du
blir bedt om å godta filen fra
avsenderen. Trykk på Ja for å
motta filen.
3 Du kan se hvor filen er lagret, og
du kan velge å Vise filen eller
Bruke som bakgrunn (bare
bildefil). Filer lagres som regel
i den relevante mappen under
Mine filer.

TIPS Hold øye med
fremdriftslinjen hvis du vil være
sikker på at filen er sendt.

Endre Bluetooth-innstillinger
1 Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til Bluetooth i
kategorien Innstillinger.
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Innstillinger
2 Trykk på
.
Foreta endringer i:
Informasjon om min enhet
– Angi et navn for BL40.
Synlighet for enheten – Velg
mellom Synlig, Skjult eller
Synlig i 1 min.
Ekstern USIM-modus på
– Aktiver ekstern USIM-modus.
Støttede tjenester – Velg
hvordan du vil bruke Bluetooth i
forbindelse med ulike tjenester.
Slett – Velg å slette de parede
enhetslistene.
Slett alle – Velg å slette alle de
parede enhetslistene.

1 Kontroller at Bluetooth er På.
Du kan endre synlighet i
Innstillinger-menyen.
2 Trykk på Ny enhet for å søke.
3 BL40 søker etter Bluetoothenheter. Når søket er fullført,
vises Oppdater-ikonet på
skjermen.
4 Velg enheten du vil pare
telefonen med, oppgi passordet,
og trykk på OK.
5 Telefonen kobles til den andre
enheten, der du oppgir det
samme passordet.
6 Den passordbeskyttede
Bluetooth-forbindelsen er nå
klar.

Pare med en annen
Bluetooth-enhet

Bruke et Bluetooth-headset

Du kan opprette en
passordbeskyttet forbindelse ved
å pare BL40 og en annen enhet.
Dette gjør forbindelsen sikrere.
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1 Kontroller at Bluetooth er På.
2 Følg instruksjonene som fulgte
med headsettet, for å sette
det i paringsmodus og pare
enhetene.

Wi-Fi

Programvareoppdatering

Med Trådløsbehandling kan du
administrere Internett-tilkoblinger
via Wi-Fi (Wireless LAN) på enheten.
Du kan bruke dette programmet til
å koble til lokale trådløse nettverk
eller få tilgang til Internett via en
trådløs tilkobling. Wi-Fi er raskere
og har større rekkevidde enn
Bluetooth-teknologien og kan
brukes til raskt å sende e-post og
søke på Internett.
MERK: BL40 støtter WEP- og
WPA-PSK/2-kryptering, men ikke
EAP- eller WPS-kryptering. Hvis
Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller
nettverksadministratoren angir
kryptering for nettverkssikkerheten,
må du skrive inn nøkkelen i popupvinduet. Hvis kryptering ikke er
angitt, vises ikke dette popupvinduet. Du får nøkkelen fra WiFi-tjenesteleverandøren din eller
nettverksadministratoren.

LG Mobileprogramvareoppdatering fra
Internett
Mer informasjon om denne
funksjonen finnes på LG Mobilenettsiden
bane: http://www.lgmobile.com
– velg land – Products-menyen
– Manual & software-menyen
Med denne funksjonen kan du
oppdatere fastvaren på telefonen
til nyeste versjon fra Internett
og slipper å stikke innom et
servicesenter.
Oppgraderingsprogrammet
for mobiltelefonfastvare krever
brukerens fulle oppmerksomhet
under hele oppdateringsprosessen.
Les alle instruksjoner og merknader
som vises ved hvert trinn før du
går videre. Vær oppmerksom på at
hvis du fjerner USB-kabelen eller
batteriet under oppgraderingen,
kan dette gjøre alvorlig skade på
telefonen.
61

Tekniske opplysninger
Generelt
Produktnavn: BL40
System: GSM/WCDMA
Omgivelsestemperatur
Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)
Min.: –10 °C

DivX VOD-registrering
Generer en DivX VODregistreringskode.
Gå til <http://vod.divx.com/> for
registrering og teknisk støtte.
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Tillykke med købet af den avancerede og
kompakte BL40-telefon fra LG, der er designet
til at fungere sammen med den nyeste digitale
mobilkommunikationsteknologi.
Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig
af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.
Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at
produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal
bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de
lokale myndigheder.
3 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til
at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige virkninger.
4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse
af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det
kan være farligt eller ulovligt, hvis
disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for
radiobølger og SAR (Specific
Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). Denne
mobiltelefon model BL40 er
designet til at overholde gældende
sikkerhedskrav for eksponering
for radiobølger. Dette krav
er baseret på videnskabelige
retningslinjer, der indeholder
sikkerhedsmargener, som er
udformet med henblik på at sørge
for sikkerhed for alle uanset alder
og helbred.
• Retningslinjerne for udsættelse
for radiobølger benytter
måleenheden SAR (Specific
Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). SAR-

test udføres ved hjælp af
standardiserede metoder, mens
telefonen sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle
anvendte frekvensbånd.
• Mens der kan være forskelle på
SAR-niveauerne for forskellige
LG-telefonmodeller, er de
alle udviklet til at opfylde de
relevante retningslinjer for
udsættelse for radiobølger.
• ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) anbefaler
en SAR-grænse på 2 W/kg i
gennemsnit over ti (10) gram
væv.
• Den højeste SAR-værdi for
denne telefonmodel testet af
DASY4 under brug ved øret
er 0,757 W/kg (10 g) og 0,842
W/kg (10 g), når den bæres på
kroppen.


Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Oplysninger om SAR-data
i lande/områder, hvor man
har antaget en SAR-grænse,
anbefalet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers)- 1,6 W/kg i
gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse af
produktet

ADVARSEL
Brug kun batterier, opladere
og tilbehør, der er godkendt
til brug med denne særlige
telefonmodel. Brug af andre
typer kan ugyldiggøre
eventuelle godkendelser
eller garantier gældende for
telefonen og kan være farligt.
• Skil ikke enheden ad. Aflever den
til en kvalificeret servicetekniker,
når der er brug for reparation.
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• Hold enheden væk fra elektriske
apparater, som f.eks tv’er radioer
og pc’er.
• Hold enheden væk fra
varmekilder, som f.eks. radiatorer
eller ovne
• Tab ikke enheden.
• Enheden må ikke udsættes for
mekaniske vibrationer eller stød.
• Sluk for telefonen på steder,
hvor det er påkrævet i henhold
til særlige regler. Det kan f.eks.
være på hospitaler, hvor en
tændt telefon kan risikere at
påvirke medicinsk udstyr.
• Rør ikke ved telefonen med våde
hænder, mens den oplades. Du
risikerer at få elektrisk stød eller
ødelægge telefonen.
• Oplad ikke telefonen i nærheden
af brændbart materiale, da
telefonen kan blive varm og
dermed udgøre en brandfare.

• Brug en tør klud til at rengøre
enheden på ydersiden (brug
ikke opløsningsmidler som f.eks.
benzen, fortynder eller alkohol).
• Oplad ikke telefonen, mens den
ligger på bløde møbler.
• Telefonen bør oplades i et
område med god udluftning.
• Udsæt ikke enheden for store
mængder røg eller støv.
• Opbevar ikke telefonen ved
siden af kreditkort eller billetter,
da de kan påvirke oplysningerne
på magnetstriben.
• Tryk ikke på skærmen med en
skarp genstand, da det kan
beskadige telefonen.
• Undgå at udsætte telefonen
for væske, fugt eller høj
luftfugtighed.
• Vær forsigtig med brug af
tilbehør, som f.eks. øretelefoner.
Rør ikke antennen unødigt.

• Brug ikke telefonens tilbehør på
steder med høj luftfugtighed,
som f.eks. svømmebassiner,
drivhuse, solarier eller tropiske
omgivelser. Du risikerer at
beskadige telefonen og gøre
garantien ugyldig.

Effektiv betjening af
telefonen
Elektronik og medicinske
enheder
Alle mobiltelefoner kan opleve
interferens, hvilket kan påvirke
ydeevnen.
• Anvend ikke mobiltelefonen
i nærheden af medicinsk
udstyr uden først at bede om
lov. Konsulter din læge for at
afgøre, om brugen af din telefon
kan forstyrre driften af din
medicinske enhed.
• Visse høreapparater kan blive
forstyrret af mobiltelefoner.


Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Svag interferens kan muligvis
påvirke tv’er, radioer, pc’er osv.

Pacemakere
Pacemakerproducenter anbefaler
en minimumafstand på 15 cm
mellem en mobiltelefon og en
pacemaker for at undgå potentiel
interferens med pacemakeren.
Placer telefonen på øret i modsatte
side af din pacemaker, og undgå at
have den i brystlommen.

Hospitaler
Sluk din trådløse enhed,
når du bliver bedt om det
på hospitaler, klinikker eller
sundhedsinstitutioner. Disse
anmodninger har til formål at
forhindre potentiel interferens med
følsomt medicinsk udstyr.
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Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer
angående brug af mobiltelefoner i
områder, hvor du kører.
• Brug ikke en håndholdt
mobiltelefon under bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på
kørslen.
• Brug et håndfrit sæt, hvis det er
tilgængeligt.
• Kør ind til siden, og parker bilen,
før du foretager eller besvarer et
opkald, hvis kørselsforholdene
kræver det.
• Radiofrekvenssignaler kan
påvirke visse elektroniske
systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og
sikkerhedsudstyr.
• Hvis din bil er udstyret med
en airbag, må der ikke være
bærbart trådløst udstyr i vejen
for den. Det kan medføre, at
airbaggen svigter eller forårsager

alvorlig skade, hvis den ikke kan
fungere korrekt.
• Hvis du lytter til musik, når du er
ude, skal du sikre, at lydstyrken
er på et fornuftigt niveau, så du
er opmærksom på omgivelserne.
Dette er især vigtigt, når du
befinder dig i nærheden af veje.

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

Glasdele
Nogle dele af din mobile enhed
er lavet af glas. Dette glas kan gå
i stykker, hvis din mobile enhed
tabes på et hårdt underlag eller
får et hårdt slag. Hvis glasset går i

stykker, må du ikke røre det eller
forsøge at fjerne det. Brug ikke
den mobile enhed, før glasset er
blevet udskiftet af et autoriseret
servicecenter.

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

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


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

Børn
Opbevar telefonen et sikkert sted,
som er utilgængeligt for små børn.
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 mobiltelefonen
til nødopkald. Forhør dig hos din
tjenesteudbyder.
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Oplysninger om og pleje af
batteriet
• Du behøver ikke at aflade
batteriet helt, før du genoplader
det. Til forskel fra andre
batterisystemer er der ikke
nogen hukommelseseffekt, der
kan kompromittere batteriets
ydeevne.
• Brug kun LG-batterier og
-opladere. LG-opladere er
udviklet til at forlænge batteriets
levetid.
• Du må ikke skille batteriet ad
eller kortslutte det.
• Hold batteriets metalkontakter
rene.
• Udskift batteriet, når det ikke
længere har en acceptabel
ydeevne. Batteriet kan
genoplades hundredvis af
gange, inden det skal udskiftes.

• Genoplad batteriet, hvis det ikke
er blevet brugt i lang tid, for at
forlænge brugstiden.
• Udsæt ikke batteriopladeren for
direkte sollys, og brug den ikke
i omgivelser med høj fugtighed
som f.eks. badeværelset.
• Opbevar ikke batteriet i varme
eller kolde omgivelser, da det
kan forringe batteriets ydeevne.
• Der kan opstå eksplosionsfare,
hvis batteriet udskiftes med en
forkert type.
• Bortskaffelse af brugte batterier
skal ske iht. producentens
vejledning. Genbrug batteriet,
hvis det er muligt. Smid ikke
batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
• Hvis du skal udskifte batteriet,
bør du henvende dig hos
nærmeste autoriserede LG
Electronics-servicecenter eller
-forhandler for at få hjælp.

• Tag altid opladeren ud af
stikkontakten, når telefonen
er fuldt opladet. På den måde
undgår du, at opladeren bruger
unødvendigt meget strøm.
• Den faktiske
batterilevetid afhænger
af netværkskonfiguration,
produktindstillinger,
brugsmønstre, batteri og miljø.



Lær din telefon at kende
Stik til håndfri eller stereoøretelefon
Tænd/sluk-tast (Lås/Lås op-tast)
Tænder eller slukker telefonen.
Øresnegl
Indbygget kamera
Nærhedssensor (se side 15 for information).
ADVARSEL: Produktets LCD- og
berøringsskærm kan tage skade, hvis der placeres
tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter
sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med
en beskyttende film eller anden afdækning. Det
kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.
Oplader, datakabel
(USB-kabel)
TIP: Før du tilslutter
USB-kablet, skal du
vente, indtil telefonen
er tændt og har
registreret netværket.

Musiktast
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Lydstyrketaster
• Når skærmen er ledig:
Lydstyrke på tastelyd eller
ringetone. Tryk længe på Nedtasten for at slå Stille til/fra.
• Under et opkald: lydstyrke i
øresnegl.
• Ved afspilning af et nummer:
indstiller kontinuerligt lydstyrken.
Kameraknap
• Gå direkte til kameramenuen ved
at trykke på og holde tasten nede.

Åben visning
Opladning af telefonen
Åbn dækslet til opladerstikket på
siden af din BL40. Isæt opladeren,
og sæt stikket i en stikkontakt. BL40
skal oplades, indtil meddelelsen
“Batteriet fuldt opladet” vises på
skærmen.

Batteridæksel
Plads til USIMkort

Kameralys

Batteri

Kameralinse
Stik til
hukommelseskort
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Isætning af USIM-kort og batteri
1 Fjern batteridækslet og
batteriet
Skub batteridækslet ned, og træk
batteriet ud.
3 Isætning af batteriet
Sæt først den øverste del af
batteriet ind under batterirummets
øverste kant. Sørg for, at batteriets
kontakter flugter med telefonens
kontakter. Tryk ned på den
nederste del af batteriet, indtil det
klikker på plads.
ADVARSEL: Fjern ikke
batteriet, når telefonen er
tændt, da dette kan beskadige
telefonen.
2 Isætning af USIM-kortet
Skub USIM-kortet ind i holderen til
USIM-kortet. Sørg for, at området
med guldkontakterne på kortet
vender nedad. Fjern USIM-kortet
ved at skubbe det forsigtigt udad.
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Hukommelseskort
Isætning af et
hukommelseskort
Du kan udvide den tilgængelige
hukommelsesplads på telefonen
ved hjælp af et hukommelseskort
(microSD). BL40 understøtter et
hukommelseskort på op til 32 GB.
BEMÆRK: Hukommelseskort er
ekstraudstyr.
Skub hukommelseskortet ind i
porten foroven, indtil det låses på
plads. Sørg for, at området med
guldkontakterne vender nedad.

Stikket åbnes ved at trække
metaldækslet opad.

ADVARSEL: Sæt
hukommelseskortet i stikket, da
kortet ellers kan blive beskadiget.
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Hukommelseskort
Formatering af
hukommelseskortet
Dit hukommelseskort- kan allerede
være formateret. Hvis det ikke er
tilfældet, skal du selv formatere
kortet, før du kan bruge det.
BEMÆRK: Alle filer slettes i
forbindelse med formatering.
1 Vælg
i startbilledet, og vælg
Telefonindstillinger på fanen
Indstillinger.
2 Rul og tryk på
Hukommelsesinfo, og rul
og tryk derefter på Ekstern
hukommelse.
3 Tryk på Formater, og bekræft
derefter dit valg.
4 Indtast adgangskoden, hvis du
har angivet en. Kortet formateres
og gøres klar til brug.
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BEMÆRK: Hvis der er indhold
på hukommelseskortet, kan
mappestrukturen være ændret
efter formateringen, eftersom alle
filer vil være blevet slettet.

Overførsel af kontakter
Sådan overføres kontakter fra dit
USIM-kort til telefonen:
1 På fanen Kommunikation skal du
rulle gennem Kontakt og vælge
og derefter Skift placering.
2 Tryk på Kopier til håndsæt.
3 Vælg Marker alt, eller vælg
navnene ét ad gangen, og tryk
på Kopier til håndsæt.

Startbilledet
Tip til berøringsskærmen
Startskærmbilledet er også et godt
sted at lære berøringsskærmen at
kende.
Tryk på midten af ikonet for at
vælge et element.
• Undgå at trykke hårdt, da
berøringsskærmen er følsom nok
til at registrere selv et let tryk.
• Brug spidsen af fingeren til at
trykke på den indstilling, du
vil bruge. Pas på, at du ikke
kommer til at trykke på nogle af
de andre taster.
• Når skærmlyset slukkes, skal du
trykke på Tænd/sluk-tasten for at
vende tilbage til startbilledet.
• Når BL40 ikke er i brug, vender
den tilbage til låst skærm.

telefonen er i nærheden af øret.
Den automatiske tastaturlåsning
under opkald får batteriet til at
holde længere og forhindrer, at
berøringstastaturet ikke fungerer
korrekt.
Brugere vil derfor ikke opleve, at
telefonen bliver låst op, mens de
søger i telefonbogen under opkald.

Tilpasning af startbilledet
Genvejsstartbillede
Browsers
startbillede
Kontaktstartbillede
Widget-startbillede
(aktivt)

Nærhedssensor
Når telefonen modtager eller
udfører opkald, slukker sensoren
automatisk baggrundsbelysningen
og låser berøringstastaturet, når
15

Startbilledet
• Kontakt din BL40 Brugergrænsefladen er baseret
på fire typer startbilleder. Hvis
du vil skifte mellem startbilleder,
skal du bare lade fingeren glide
hurtigt hen over displayet fra
venstre mod højre eller fra højre
til venstre.
• Tilpasning af startbillede - For
hver type startbillede kan du
tilføje og fjerne objekter ved at
trykke på og holde din finger
på skærmen eller trykke på og
holde på et af objekterne, hvis de
allerede er tilføjet.

Berøringsskærm
Kontrolfunktioner på BL40berøringsskærmen skifter
dynamisk- afhængigt af den
opgave, du udfører.
Rulning
Træk fra side til side for at rulle. På
nogle skærmbilleder, f.eks. websider,
kan du også rulle op eller ned.
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Ind og ud
Når du får vist fotos, websider,
e-mail eller kort, kan du zoome ind
og ud. Klem fingrene sammen, eller
spred dem.

Brug af funktionen Multi-tasking
Tryk på multitasking-tasten
for at
åbne menuen Multitasking. Her kan
du se programmer, der er åbne, og få
adgang til dem ved at trykke på dem
en enkelt gang.

Lås skærm-bevægelse
Lås skærm-bevægelse - angiv en
bevægelse for de ni udvidede
genvejsprogrammer.
Bevægelse i Lås skærm-tilstand gør det
muligt for brugere at låse telefonen op
og køre disse programmer direkte, når
de udfører en bevægelse på skærmen.
Hvis du vil kontrollere eller angive
bevægelsen, skal du tegne “?” i
Lås skærm eller vælge [Menu]
- [Skærmindstillinger] - [Lås skærmbevægelse] fra startbilledet.

Opkald
TIP! Tryk kort på
Tænd/sluk-tasten for at
låse berøringsskærmen og
forebygge utilsigtede opkald.

Sådan foretages et opkald
eller videoopkald
1 Tryk på
for at åbne
tastaturet.
2 Indtast nummeret på tastaturet.
Et tal slettes ved at trykke på
Slet-tasten.
3 Tryk på Taleopkald for at
foretage opkaldet.
4 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal
du trykke på Afslut opkald.
TIP! Du kan indtaste tegnet +
til internationale opkald ved at
trykke to gange på eller ved
at trykke på
og holde den
nede.

TIP! Du kan gemme nummer,
sende besked og søge efter
kontakter ved at trykke på
.

Funktioner under opkald
Parker - Tryk på
et opkald.

for at parkere

Slå lyd fra - Tryk på
for at slå
mikrofonen fra, så den person, du
taler med, ikke kan høre dig.
Højttaler - Tryk på
højttaleren til.

for at slå

Valg - Vælg fra en liste med
yderligere indstillinger for
indgående opkald, herunder
oprette nyt notat og gå til beskeder,
så du kan kontrollere dine beskeder
og tilføje kontakter under et opkald.
Du kan også afslutte opkaldet herfra
ved at trykke på Afslut opkald.
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Opkald
- Tryk for at åbne et numerisk
tastatur og indtaste numre, når du
f.eks. ringer til call-centre eller andre
automatiske telefontjenester.
- Tilføj et notat under et opkald.
- Søg efter dine kontakter under
et opkald.

Lynopkald
1 På startskærmen skal du
trykke på
for at åbne dine
Kontakter.
2 Tryk på
, og vælg Lynopkald.
3 Listen med dine kontakter
åbnes. Vælg den kontakt, du
vil knytte til det pågældende
nummer ved at trykke en enkelt
gang på telefonnummeret.
Hvis du vil ringe til et
lynopkaldsnummer, skal du trykke
på
på startskærmen og derefter
holde det tilknyttede nummer nede,
indtil kontakten vises på skærmen.
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Opkaldet startes automatisk
- Du behøver ikke at trykke på
Taleopkald.

Deaktivering af DTMF
DTMF giver dig mulighed for at
benytte numeriske kommandoer,
så du kan navigere mellem
automatiske opkald. DTMFstandard er aktiveret.
Hvis du vil slå funktionen fra under
et opkald (f.eks. for at notere et
nummer), skal du trykke på
og
vælge DTMF fra.

Sådan foretages et andet
opkald
1 Under det første opkald skal
du trykke på
og vælge det
nummer, du vil ringe op til.
2 Ring til nummeret, eller søg efter
dine kontakter.
3 Tryk på Taleopkald for at
tilslutte opkaldet.

4 Begge opkald vises på
opkaldsskærmbilledet. Det første
opkald låses og parkeres.
5 Tryk på skiftikonet
for at
skifte mellem opkald.
6 Tryk på symbolet + for at åbne
menuen for indgående opkald,
og vælg “Deltag i opkald” for at
udføre et konferenceopkald.
7 For at afslutte det ene eller
begge opkald skal du trykke på
Afslut .
BEMÆRK: Du afkræves betaling for
hvert opkald.

Brug af opkaldsblokering
1 Tryk på
, og vælg
Opkaldsindstillinger på fanen
Indstillinger.
2 Tryk på Opkaldsblokering,
og vælg Taleopkald og/eller
Videotelefoni.
3 Vælg en af eller alle fem
indstillinger.

4 Angiv adgangskoden til
opkaldsblokering. Kontakt
teleselskabet for at få
oplysninger om denne tjeneste.
TIP! Vælg Fast nummer
for at aktivere og sammensætte
en liste over numre, der kan
ringes til fra telefonen. Du
skal bruge PIN2-koden fra
operatøren. Der kan kun ringes
til de numre, der er indeholdt
på listen over faste numre, fra
telefonen.

Ændring af den almindelige
opkaldsindstilling
1 Tryk på
, og vælg
Opkaldsindstillinger på fanen
Indstillinger.
2 Tryk på Alm. indstillinger. På
denne måde kan du ændre
følgende indstillinger:
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Kontakter
Søgning efter en kontakt
Du kan søge efter en kontakt på to
måder:
Fra startskærmbilledet
1 Tryk på
i startbilledet for
at åbne dine Kontakter. Tryk
på , og indtast navnet på
kontakten ved hjælp af tastaturet.
2 Tryk på Videoopkald eller
Taleopkald for at foretage
opkaldet.
Fra hovedmenuen
1 Tryk på
, tryk på Kontakt på
fanen Kommunikation.

Tilføjelse af en ny kontakt
1 Tryk på
i startbilledet, og
tryk derefter på Ny kontakt.
2 Vælg, om kontakten skal
gemmes i din Telefon eller på
USIM-kortet.
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3 Hvis du vil føje et billede til hver
kontakt, skal du trykke på Tilføj
billede.
4 Indtast fornavnet og efternavnet
på den nye kontakt. Du behøver
ikke at indtaste begge, men du
skal indtaste mindst ét af dem.
5 Angiv andre.
6 Tryk på
for at gemme
kontakten.
TIP! Du kan oprette egne
grupper til dine kontakter. Se
Oprettelse af en gruppe.

Beskeder
Beskeder
Din BL40 kombinerer SMS og MMS
i én intuitiv og brugervenlig menu.
Der er to måder at åbne
beskedcentret på:
1 På startskærmen skal du trykke
på
eller
og derefter rulle
gennem Beskeder på fanen
Kommunikation.

Afsendelse af en besked
1 Tryk på
og derefter Skriv
besked for at åbne en tom
besked.
2 Tryk på Til for at indtaste
modtagerens nummer eller åbne
dine kontakter eller favoritter.
Du kan tilføje flere kontakter.
Når du er færdig, skal du trykke
på beskedboksen nedenfor
for at begynde at skrive
beskedteksten.

3 Når du har indtastet teksten, kan
du sende SMS-beskeden ved at
trykke på Send-knappen over
beskeden.
TIP! Du debiteres for
en SMS på 160 tegn for hver
person, du sender beskeden til.
4 Tryk på
Indsæt for at tilføje
et billede, en video, lyd, en SMSskabelon, en MMS-skabelon, et
humørikon, navn og nummer,
nyt dias, nyt emne eller ny
signatur og Mere (Visitkort/
Tidsplan/Notat/Opgaver).
ADVARSEL:
Begrænsningen på 160 tegn
kan afvige fra land til land
afhængigt af, hvordan SMS’en
kodes.
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Beskeder
ADVARSEL: Hvis et billede,
en video eller lydfil føjes til en
SMS, omdannes den automatisk
til en MMS, og du bliver
opkrævet for en MMS.

Indtastning af tekst
Tryk for at aktivere T9intelligent ordbog.
Tryk for at skifte mellem
tastaturer med tal, symboler eller
bogstaver.
Brug
til at skifte mellem de
forskellige tastaturer i hver enkelt
tekstindtastningstilstand (f.eks. store
eller små bogstaver).
Hvis du vil indtaste et mellemrum,
skal du trykke på
.

T9-intelligent ordbog
I T9-tilstand vises
, farvet cirkel
i orange.
Du skal blot trykke på den taltast,
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der er tilknyttet til det bogstav, du
vil indtaste, hvorefter ordbogen
gætter, hvilket ord du vil bruge.

Ordbog fra
I tilstanden Ordbog fra skal du
trykke på tasten gentagne gange
for at indtaste et bogstav. Hvis
du f.eks. vil skrive “hallo”, skal du
trykke på 4 to gange, 2 én gang,
5 tre gange, 5 tre gange igen og
derefter 6 tre gange.

Konfiguration af e-mail
1 Tryk på
i startbilledet,
og rul til E-mail på fanen
Kommunikation.
2 Tryk på Skriv e-mail. Hvis
e-mail-kontoen ikke er
konfigureret, skal du starte
guiden til opsætning af dine email-indstillinger.

TIP! Hvis der allerede er
konfigureret en e-mailkonto, aktiveres guiden ikke
automatisk.
Du kan også redigere specifikke
kontoindstillinger ved at
navigere til Kommunikation >
E-mail >
> Ny e-mail-konto.
De er følgende:

Hentning af e-mail
Du kan automatisk eller manuelt
kontrollere din konto for nye emails.
Sådan kontrollerer du manuelt:
1 Tryk på
i startbilledet, og
rul gennem E-mail fra fanen
Kommunikation.
2 Vælg E-mail.
3 Tryk på den konto, du vil bruge,
og tryk derefter på
.

4 Vælg Hent/
Beskedsynkronisering, og BL40
opretter forbindelse til din email-konto og henter de nye
meddelelser.

Afsendelse af en e-mail ved
hjælp af din nye konto
1 Tryk på
i startbilledet, og rul
til E-mail - Skriv e-mail på fanen
Kommunikation for at åbne en
ny tom meddelelse.
2 Indtast modtagerens adresse,
og skriv din meddelelse. Du kan
også vedhæfte billeder, videoer,
lydfiler eller andre filtyper.
3 Tryk på Send e-mail for at sende
din e-mail.
TIP! Under en aktiv Wi-Fiforbindelse sendes og modtages
e-mails via Wi-Fi.
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Beskeder
Brug af skabeloner

Ændring af SMS-Indstillinger

Opret skabeloner til de SMSog MMS-beskeder, du sender
hyppigst. Telefonen leveres med en
række redigerbare skabeloner.
1 Når du skriver en ny besked,
kan du angive Skabeloner fra
menupunktet Indsæt.
2 Vælg SMS-skabelon eller MMSskabelon. Du kan derefter
trykke på
for at vælge Ny
skabelon, Slet eller Slet alle
skabeloner. For at redigere
en besked skal du vælge den,
foretage ændringerne og
derefter trykke på Gem.

Disse indstillinger kan ændres efter
behov.
Rul gennem Beskeder fra fanen
Kommunikation. Tryk på
, og
vælg derefter Beskedindstillinger
og Tekstbesked. Du kan ændre
følgende:
SMS-center - Indtast oplysninger
om beskedcenteret.
Afsendelsesrapport - Skub
knappen til venstre for at modtage
en bekræftelse på, at dine beskeder
er blevet afsendt.
Gyldighedsperiode - Vælg, hvor
længe dine beskeder skal gemmes i
beskedcenteret.
Beskedtype - Omdanner teksten til
Tale, Fax, X.400 eller E-mail.

Brug af humørikoner
Du kan gøre dine beskeder livligere
med humørikoner. Telefonen
leveres med nogle af de mest
brugte humørikoner.
Du kan tilføje et humørikon ved at
trykke på Nyt humørikon.
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Tegnsæt - Vælg, hvilket tegnsæt
tegnene skal kodes med. Dette har
indflydelse på beskeden størrelse
og derfor også på dataafgifterne.
Send lang tekst som - Vælg at
sende lange beskeder som Flere
SMS’er eller MMS.

Ændring af indstillingerne
for MMS
Disse indstillinger kan ændres efter
behov.
Rul gennem Beskeder fra fanen
Kommunikation. Tryk på
, og
vælg derefter Beskedindstillinger
og MMS.
Du kan foretage ændringer af
følgende:
Tilst. hentning - Vælg
Hjemmenetværk eller Roamingnetværk. Hvis du derefter vælger
Manuel, modtager du kun
underretninger om MMS-beskeder.
Du kan derefter bestemme, om

de skal downloades i hele deres
størrelse.
Leveringsrapport - Vælg, om du
vil tillade og/eller anmode om en
leveringsrapport.
Læs svar - Vælg, om du vil tillade
og/eller sende en besked om, at
beskeden er læst.
Prioritet - Vælg prioritetsniveauet
for din MMS.
Gyldighed - Vælg, hvor længe
beskeden skal gemmes i
beskedcenteret.
Varighed af dias - Vælg, hvor
længe dine dias skal vises på
skærmen.
Oprettelsestilstand - Vælg tilstand
mellem Begrænset, Advarsel og
Ledig.
Begræns - Du kan ikke vedhæfte
ikke-understøttede filtyper til MMS.
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Beskeder
ADVARSEL: Du kan vælge
at begrænse eller vedhæfte
ikke-understøttede filtyper til
MMS via bekræftelses-pop-up.
Fri - Du kan vedhæfte ikkeunderstøttede filtyper til MMS op
til den tilgængelige størrelse.
Leveringstid - Vælg, hvor lang tid
der skal gå, før en besked bliver
leveret.
MMS-center - Indtast oplysninger
om beskedcenteret.
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Kamera
Sådan tages et foto

Brug af blitzen

1 Tryk på kameratasten på højre
side af telefonen, og hold den
inde.
2 Hold telefonen vandret, og ret
linsen hen mod billedets motiv.
3 Tryk optageknappen en
smule ned, hvorefter der
vises en fokusboks i midten af
søgerskærmen.
4 Anbring telefonen, så du
kan se billedets motiv i
fokuseringsfeltet.
5 Når fokuseringsfeltet bliver
grønt, har kameraet fokuseret på
motivet.
6 Tryk på optageknappen for at
tage et foto.

Standardblitzen er automatisk, men
der er andre muligheder.
1 Vælg
til venstre på søgeren
for at åbne blitzens undermenu.
2 Der findes fire blitzindstillinger:
Auto - Kameraet vurderer det
lys, der skal bruges for at tage et
godt billede, og bruger blitzen
efter behov.
Reduktion af røde øjne Kameraet blinker to gange med
blitzen for at fjerne røde øjne.
Fra - Kameraet vil aldrig bruge
blitzen. Dette er nyttigt, hvis du
vil spare på batteriet.
Til - Kameraet vil altid bruge
blitzen.
3 Når du trykker på den funktion,
du vil bruge, lukker blitzmenuen
automatisk, så du øjeblikkeligt
kan tage billedet.

Når du har taget fotoet
Det foto, du har taget, vises på
skærmen. Billedets navn vises med
fire ikoner i højre side.
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4 Blitzstatusikonet i søgeren
ændrer sig i henhold til den nye
blitztilstand.

Valg af billedtype
1 Tryk på
, og vælg
Optagelsestilstand for at åbne
de tilgængelige billedtyper.
2 Vælg mellem otte indstillinger:
Almindeligt billede - Dette
er standardbilledtypen. Fotoet
bliver taget på normal vis som
beskrevet i afsnittet om, hvordan
du tager et hurtigt foto.
Kontinuerlig optagelse Mulighed for at tage seks billeder
automatisk meget hurtigt efter
hinanden.
Sammenføjet billede Mulighed for at sammenføje
fotos side om side efter
kontinuerlig optagelse. Seks til
otte billeder kan flettes sammen i
et panoramabillede, som gør det
muligt at nyde BL40-skærmens
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fulde størrelse.
Smilende billede - Udløser
automatisk lukkeren, når
kameraet registrerer et smil.
Smukt billede - Dette gør dig i

stand til at tage et skarpt og klart
billede af en persons ansigt. Det er
især praktisk til nærbilleder.

Kunstbillede - Vælg forskellige
billedeffekter. (Original, Sort/
hvid, Varm, Kold.)
Billede af ramme - Vælg en af
de sjove rammer for at forvandle
din ven eller bare peppe
omgivelserne lidt op.
Panorama - Denne billedtype er
velegnet til at tage et foto af en
stor gruppe af mennesker eller til
landskaber.

Billede med begrænset fokus
- Denne optagelsestype betyder
selektiv fokusering.
Du kan fokusere på midten af
billedet.

Optagelse af et
panoramabillede
Optag livet, som det ser ud, ved
hjælp af et panoramabillede. Gør
det muligt at nyde BL40-skærmens
fulde størrelse med 360° panorama.
360° panorama: Mulighed for
at sammenføje op til 12 fotos.
Når du har trykket på , skal du
dreje kameralinsen i den retning
(højre/venstre/op/ned), hvor
du vil tage et billede. Derefter
udføres optagelsen automatisk.
Når den røde boks vises i den
hvide boks midt på skærmen,
kan der optages.

Brug af avancerede
indstillinger

du har valgt indstillingen, skal du
trykke på knappen .
TIP! Du kan få vist Hjælpmenuen for funktionerne på
kameraet ved at trykke på
Byt kamera - Ved selvportrætter
skal du skifte til det indvendige
kamera i LG BL40.
Størrelse - Du kan ændre
størrelsen på fotoet for at spare
hukommelsesplads eller tage et
billede med den korrekte størrelse
for en kontakt. Se Ændring af
billedstørrelsen.
Farveeffekt - Vælg den farvetone,
der skal bruges til dit nye foto. Se
Valg af farveeffekt.

Tryk på
i søgeren for at åbne
alle avancerede indstillinger.
Du kan ændre kameraindstillingen
ved at dreje på drejeknappen. Når
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Hvidbalance - Vælg mellem Auto,
Elektrisk belysning, Solrigt,
Selvlysende og Skyet.
Selvudløser - Selvudløseren giver
dig mulighed for at indstille en
tidsforsinkelse for optageknappen.
Vælg Fra, 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Funktionen
er ideel, når du selv vil med på
billedet.
Optagelsestilstand - Vælg
optagelsestilstanden.
ISO - ISO angiver følsomheden af
kameraets lysmåler. Jo højere ISO,
desto mere følsomt vil kameraet
være. Funktionen er nyttig i mørke
omgivelser, når der ikke kan bruges
blitz. Vælg en af ISO-værdierne
Auto, 100, 200, 400 eller 800.

Hukommelse - Vælg, om du vil
gemme dine billeder i telefonens
hukommelse eller den eksterne
hukommelse.
Billedstabilisering - Gør dig i
stand til at tage et billede, uden at
det bliver uklart eller rystet.
Fokustilstand - Vælg, hvordan
kameraet skal fokusere. Vælg
mellem Spot, Manuelt fokus eller
Ansigtssporing.
Lukkerlyd - Vælg en af de tre
lukkerlyde.
Gitterskærm - Vælg mellem Fra,
Simpelt kryds eller Tredelt.
Geo-Tagging - Vælg at tænde for
EXIF-oplysningerne for at få vist
GPS-information på fotoet.
Gendan indstillinger - Gendan alle
kameraindstillinger.

30 LG BL40 | Brugermanual

TIP! Når du slukker
kameraet, gendannes
alle standardindstillinger,
undtagen billedstørrelsen
og billedkvaliteten. Alle
de indstillinger, der ikke er
standard, og som du skal bruge,
skal nulstilles, f.eks. farvetoner
og ISO. Kontroller dem, før du
tager det næste billede.
TIP! Indstillingsmenuen
er overlejret over søgeren, så
når du ændrer elementer ved
billedfarve eller -kvalitet, vil
du få vist billedændringerne
bagved indstillingsmenuen.
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Videokamera
Sådan optages en video
1 Tryk på kameratasten på højre
side af telefonen og hold den
inde.
2 Du kan også trække ned
i
søgeren i kameratilstand for at
skifte til videotilstand.
3 Tryk på optageknappen én gang,
eller tryk på
i søgeren for at
starte med at optage.
4 REC vises nederst i søgeren
med en timer, der angiver
videoens længde.
5 Hvis du vil afbryde videoen, skal
du trykke på og genoptage
optagelsen ved at vælge .
6 Tryk på på skærmen for at
afbryde optagelsen.

Når du har optaget en video
Der vises et stillbillede på skærmen,
som repræsenterer den video, du
har optaget. Navnet på videoen vises
nederst til højre på skærmen sammen
med fire ikoner i højre side.
32 LG BL40 | Brugermanual

Brug af avancerede
indstillinger
I søgeren skal du trykke på
for at åbne alle de avancerede
indstillinger. Se de avancerede
indstillinger for kameraet på side 28.
Optagelsestilstand - Indstil en
længdegrænse for din video. Vælg
mellem Normal, MMS eller DLNA
for at begrænse den maksimale
størrelse for afsendelse af videoen
som en MMS.
TIP! Hvis du vælger MMSvarighed, skal du prøve at vælge
en lavere billedkvalitet for at give
dig mulighed for at optage en
længere video.
Hukommelse - Vælg, om du vil
gemme dine videoer i telefonens
hukommelse eller den eksterne
hukommelse.
Lyd - Vælg Slå lyd fra for at optage
en video uden lyde, eller slå lyden til
for at medtage lyden.

Ændring af videobilledstørrelsen 2 Galleriet vises på skærmen.
Jo flere pixel desto større filstørrelse,
hvilket betyder, at filerne optager
mere plads i hukommelsen. Hvis
du vil have plads til flere billeder i
telefonen, kan du ændre antallet af
pixel for at gøre filstørrelsen mindre.
1 Tryk på
i søgeren i det
venstre hjørne.
2 Vælg Videostørrelse.
ADVARSEL: Det
fantastiske redigeringsprogram på
din LG BL40 er kompatibelt med
alle videotyper på nær 640 x 480.
Du skal ikke optage i dette format,
hvis du vil redigere videoen.
TIP! Du kan finde programmer
til konvertering af videoformater
på den cd, du modtog sammen
med BL40.

Visning af gemte videoer
1 Tryk på

3 Tryk på den video, du vil have
vist, en enkelt gang for at flytte
den frem forrest i galleriet. Tryk
på
for at afspille den.

Visning af dine videoer på
et tv
Tilslut din BL40 til tv’et ved hjælp af
tv-kablet.
BEMÆRK: Tv-kablet skal købes
separat.
De bedst egnede billedopløsninger
er angivet nedenfor:
WVGA 800x480 2mbps 30fps
CIF 352x288 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
Du kan finde detaljerede
oplysninger under Fil-info i
menuen, når en video afspilles.
(Videokvaliteten kan ikke vises.)

i søgeren.
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Redigering af fotos
1 Åbn det foto, du vil redigere, og
tryk på ikonet for indstillinger for
at vælge Redigér.
2 Tryk på ikonerne for at redigere
dit foto:
Marker område
Tegn noget på fotoet i fri
hånd. Vælg tykkelsen på stregen
ud fra de fire muligheder samt
den farve, du vil anvende.
Tilføjelse af tekst til et foto.
Dekorer dine fotos med
stempler.
Slet de ændringer, du har
foretaget i fotoet. Du kan vælge
størrelsen på det viskelæder, du
vil anvende.
Tryk for at vende tilbage til
galleriet.
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Gem Vælg at gemme
ændringerne med Opdater
eksisterende eller som Ny fil.
Hvis du vælger Ny fil, skal du
indtaste et filnavn.
Annuller Slet den redigering, du
har foretaget i fotoet.
Billede Tryk her for at åbne
yderligere effektindstillinger,
herunder Roter.
Filter Tryk for at anvende
effektindstillinger i et foto.
Justering På den måde
kan du med automatisk farve,
lysstyrke m.v. få hjælp til at
justere et billede.

Tilføjelse af tekst til et foto
1 Fra redigeringsskærmbilledet
skal du trykke på .
2 Vælg Signaturtekst eller
Bobletekst.

3 Indtast teksten ved hjælp af
tastaturet, og tryk på Gem.
4 Indstil teksten til den ønskede
placering på billedet ved at
skubbe den.
Tryk på teksten. Tastaturet
aktiveres til genredigering.

Tilføjelse af en effekt til et
foto
1 På skærmbilledet til redigering
skal du trykke på Filter .
2 Du kan anvende enhver af de
forskellige indstillinger til fotoet.
3 Hvis du vil fortryde en effekt, skal
du bare trykke på Fortryd .

Beskæring af et foto
1 Fra redigeringsskærmbilledet
skal du trykke på
.
2 Vælg den form, du vil bruge til at
beskære billedet.
3 Træk boksen henover det
område, du vil beskære.

4 Når du er tilfreds med dit valg,
skal du trykke på Gem .

Tilføjelse af et farvestrejf til
et foto
1 På skærmbilledet til redigering
skal du trykke på Billede .
2 Vælg Farvestrejf.
3 Vælg en del af fotoet. En stiplet
linje vises rundt om alt det i
området, der har samme eller
lignende farve, f.eks. en persons
hår eller trøje.
4 Du kan ændre intensiteten for
farvestrejfet ved at trykke på
Intensitet og trykke på knappen
“+” eller “-”.
5 Tryk på OK.
6 Al farve fjernes helt fra billedet,
bortset fra området, der er
markeret til farvestrejf.
7 Vælg Gem for at gemme
ændringerne.
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Ombytning af farverne i et
foto
1 På skærmbilledet til redigering
skal du trykke på Billede .
2 Vælg Farveombytning.
3 Vælg en del af fotoet. En stiplet
linje vises rundt om alt det i
området, der har samme eller
lignende farve, f.eks. en persons
hår eller trøje.
4 Vælg en farve.
5 Tryk på OK.
6 Den del af fotoet, der er valgt til
farvestrejf, ændres til den valgte
farve.
7 Vælg Gem for at gemme
ændringerne.

Sløret tegning
1 Hvis du ønsker en sløret tegning
på dit billede, skal du trykke på
Billede.
2 Vælg Sløret tegning.
36 LG BL40 | Brugermanual

3 Pust i mikrofonen for at lægge
slør på billedet, og træk med din
finger hen over billedet.
4 Når sløret er lagt på billedet,
kan du ændre slørets farve og
intensitet og fjerne bredde.

Regndråbe
1 Hvis du vil tilføje regndråber
på dit billede, skal du vælge
menuen Billede.
2 Vælg Regndråbe.
3 Boblerne vises hen over billedet.
4 Du kan angive dråbernes
intensitet og størrelse ved at
justere de respektive menulinjer.
5 Retningen af dråberne kan også
justeres med mobiltelefonens
rotation.

MotionBlur
1 Hvis du vil anvende MotionBlur,
skal du trykke på Billede .
2 Vælg MotionBlur.

3 Vælg den placering, hvor du
vil angive MotionBlur ved at
tegne en kontur. Tryk på OK, og
derefter på Rub i den retning,
du ønsker.
4 Slørets intensitet kan indstilles
ved hjælp af justeringslinjen for
intensitet.

Du skal ikke optage i disse
formater, hvis du vil redigere
videoen.

Beskæring af længden af
videoen

1 På skærmbilledet til redigering
skal du trykke på Filter .
2 Vælg Kunstnerisk effekt.
3 Vælg Kunstnerisk effekt, og du
kan se maleriet.
4 Maleriet oprettes og gemmes
automatisk. Tryk på Annuller for
at stoppe ind i mellem.

1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg Beskær/
Beskær flere.
3 Tryk på , og marker de nye
start- og slutpunkter vha. Beskær .
4 Tryk på Vis for at bekræfte,
at du er tilfreds med den nye
beskæring.
5 Tryk på Gem eller tryk på
for at vende tilbage til galleriet
og kassere ændringerne.

Redigering af videoer

Sammenfletning af to videoer

Funktionerne til videoredigering
er tilgængelige for MPEG4-typer,
undtagen opløsningen 640 x 480
(VGA).

1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg
Videofletning.

Kunstnerisk effekt
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3 Mappen Mine videoer åbnes.
Vælg den video, du vil
sammenflette.
4 Tryk på og træk fotoet for at
flette det ind i slutningen eller
starten af videoen.
5 Tryk på Vis for at vælge, hvordan
videoerne skal flettes sammen.
6 Tryk på Gem efterfulgt af
Ja for at gemme den nye,
sammenflettede video. Erstat
den eksisterende fil, eller gem
den som en ny fil.
7 Gentag disse trin for at flette
flere videoer.

Fletning af et foto med en
video
1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg
Billedfletning.
3 Mappen Billeder åbnes. Vælg det
foto, du vil flette ind i videoen,
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og tryk på Vælg.
4 Tryk på og træk fotoet for at
flette det ind i slutningen eller
starten af videoen.
5 Tryk på Vis for at vælge, hvordan
fotoet og videoen skal flettes
sammen.
6 Tryk på Gem, og vælg derefter at
erstatte den eksisterende fil eller
gemme den som en ny fil.
7 Gentag disse trin for at flette
flere fotos.

Tilføjelse af tekst til en video
1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg
Tekstilretning.
3 Tryk på , og afbryd
afspilningen for at angive
startpunktet for tekstvisningen.
4 Tryk på Start, og vælg skrifttyper.
Indtast teksten ved hjælp af
tastaturet, og vælg OK.

5 Tryk på det område på skærmen,
hvor teksten skal vises, og tryk
på OK.
6 Tryk på Gem. Erstat den
eksisterende fil, eller gem den
som en ny fil.
7 Gentag disse trin for at tilføje
mere tekst.

Tilretning af et foto
1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg
Billedtilretning.
3 Mappen Billeder åbnes. Vælg det
foto, du vil tilrette på din video.
4 Tryk på , og afbryd, når du vil
have vist billedet. Vælg derefter
Opacitet, efter du har trykket på
knappen Start.
5 Tryk på OK, og tryk derefter på
Afslut, når fototilretningen skal
stoppes.

6 Tryk på det område på skærmen,
hvor teksten skal vises. Hvis
fotoet er for stort, fylder det hele
skærmen og ikke bare det valgte
område.
7 Tryk på Gem. Erstat den
eksisterende fil, eller gem den
som en ny fil.
8 Gentag disse trin for at tilføje
flere fotos.

Tilføjelse af soundtrack til en
video
1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg
Lydsynkronisering.
3 Mappen Mine lyde åbnes. Vælg
det nummer, du vil føje til din
video.
4 Det oprindelige soundtrack til
videoen slettes.
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5 Hvis lyden er kortere end
videoen, skal du vælge mellem
afspilningsindstillingen Én gang
eller Gentag.
6 Erstat den eksisterende fil, eller
gem den som en ny fil.

Tilføjelse af livelyd til din
video
1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg Livesynkronisering.
3 Vælg lydværdien til den
oprindelige lyd eller den
optagede lyd.

Tilføjelse af en
nedtoningseffekt
1 Åbn den video, du vil redigere,
og tryk på indstillingstasten
.
2 Vælg Rediger og vælg
Dimmereffekt.
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3 Videoen optones i starten og
toner ud i slutningen.
4 Erstat den oprindelige fil, eller
gem den som en ny fil.

Multimedie
Du kan gemme multimediefiler
i telefonens hukommelse, så
du har nem adgang til alle dine
billeder, lyde, videoer og spil.
Du kan også gemme dine filer
på et hukommelseskort. Med et
hukommelseskort kan du frigive
plads i telefonens hukommelse.
Du kan få adgang til menuen
Underholdning ved at trykke på
og vælge Mine ting på fanen
Underholdning. Du kan åbne en
liste over mapper, der lagrer alle
dine multimedier.
TIP! For at slette en fil i
Mine ting skal du trykke på
og derefter på Slet.

du har downloadet, og billeder, der
er taget med telefonens kamera.

Afsendelse af et foto
1 Du kan sende et foto ved blot at
vælge det ønskede billede.
2 Tryk på Send. Vælg mellem
Meddelelse, E-mail, Bluetooth
eller Blogger.
3 Hvis du vælger Meddelelse
eller E-mail, vedhæftes fotoet
til en meddelelse, og du kan
indtaste og sende meddelelsen
som normalt. Hvis du vælger
Bluetooth, søger telefonen
efter en enhed, som billedet kan
sendes til.

Brug af et billede
Billeder
Billeder indeholder en liste
over billeder, herunder også
standardbilleder, der er
forudindlæst i telefonen, billeder,

Du kan vælge billeder, der skal
bruges som baggrunde og
pauseskærme eller endda til
identifikation af en person, der
ringer.
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Udskrivning af billeder

Geo-tagging

1 Tryk på Billeder.
2 Vælg et billede, og tryk på
.
3 Tryk på Udskriv med Bluetooth.

Tænd kameraet, og nyd
mulighederne ved telefonens
tjenester, der er baseret på lokation.
Tag billeder, hvor du går, og
få billederne markeret med
oplysninger om lokationen.
Hvis du uploader markerede
billeder til en blog, der
understøtter Geo-tagging, vises
billederne på et kort.

Flytning eller kopiering af et
billede
Et billede kan flyttes eller kopieres
mellem telefonhukommelsen og
hukommelseskortet. Det kan du
gøre for at frigive noget plads i en
af hukommelserne eller for at sikre,
at dine billeder ikke mistes.

Oprettelse af et diasshow
Hvis du vil have vist alle de billeder,
du har liggende på telefonen, kan
du oprette et diasshow, så du ikke
behøver åbne og lukke hvert enkelt
billede.
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Videoer
Mappen Mine videoer viser en liste
over videoer, du har downloadet
eller opdaget på telefonen.
Bemærk: Noget indhold, der
downloades via internettet eller
kodes af en bruger, afspilles
muligvis ikke korrekt.

TIP! BL40 understøtter
afspilning af videoformaterne
DivX og Xvid for at sikre
større tilgængelighed. DivXcertificeret til at afspille DivX®video op til 320 x 240.

Afsendelse af et videoklip
1 Vælg en video, og tryk på
.
2 Tryk på Send, og vælg mellem
Besked, E-mail, Bluetooth og
Blogger.
3 Hvis du vælger Besked eller
E-mail, vedhæftes videoklippet
til meddelelsen, og du kan
skrive og sende beskeden
som normalt. Hvis du vælger
Bluetooth, søger telefonen
efter en enhed, som billedet kan
sendes til.

Installation af javaspil og
programmer
1 Tryk på
, og vælg
derefter Mine ting fra fanen
Underholdning.
2 Tryk på punktet Hele
hukommelsen i menuen øverst
til siden.
3 Vælg Hele hukommelsen
eller Telefonhukommelse.
Hvis du indsætter et nyt
hukommelseskort, skal du trykke
på menuen Ekstern hukommelse.

Brug menuen Sjove ting
Sjove ting indeholder forudindlæste
flash-spil, som anvender den
integrerede bevægelsessensor.

Flashindhold
Mappen Flash-indhold indeholder
alle downloadede SWF- og SVGfiler.
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Visning af en SWF/SVG-fil
1 Tryk på
, og vælg
derefter Mine ting fra fanen
Underholdning.
2 Tryk på Flash-indhold.
3 Vælg den fil, du vil have vist.

Dokumenter
Du kan se gemte Excel-,
PowerPoint-, Word-, tekst- og PDFfiler i denne mappe.

Overførsel af en fil til
telefonen
Bluetooth er sandsynligvis den
nemmeste måde at overføre en fil
fra computeren til telefonen på.
Du kan også bruge LG PC Suite
via synkroniseringskablet. Sådan
overføres filer (f.eks. musik) ved
hjælp af Bluetooth:
1 Sørg for, at telefonen og
computeren har aktiveret
Bluetooth, og at de er tilsluttet
hinanden.
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2 Brug computeren til at sende
filen via Bluetooth.
3 Når filen er sendt, skal du
acceptere den på telefonen ved
at trykke på Ja.
4 Filen vises i mappen
Dokumenter eller Andre.

Andre
Mappen Andre bruges til
at gemme filer, der ikke er
billeder, lydfiler, videoer, spil
eller programmer. Den bruges
på samme måde som mappen
Dokumenter. .

Oprettelse af en film
1 Tryk på
, og vælg derefter
Filmskaber fra fanen
Underholdning.
2 Tryk på Indsæt for at tilføje et
billede.
3 Tryk på formatet for at vælge et
filmformat.

4 Tryk på Lyd på skærmen for
at ændre lyde for f.eks. en
stemmeoptagelse.
5 Tryk på knappen Vis for at få vist
resultaterne.
6 Tryk på fanen
Afspilningsrækkefølge på
skærmbilledet for at ændre
rækkefølgen.
7 Tryk på Brug for at vælge
mellem Gemmes og MMS.
8 Hvis du vil gemme filmen, skal
du trykke på Gem film.

Musik
LG BL40 har en indbygget
musikafspiller, som du kan
benytte til at afspille alle dine
yndlingsnumre. Du kan få adgang
til musikafspilleren ved at trykke på
menutasten
og derefter Musik
fra fanen Underholdning.

TIP! BL40 er en af de få
mobiltelefoner, som anvender
Dolby Mobile™ til musik og
tilbyder Dolby™-lydkvailtet til
din mobiltelefon.

Overførsel af musik til
telefonen
Du kan også bruge LG PC Suite.
Den nemmeste måde at
overføre musik til telefonen
på er via Bluetooth eller
synkroniseringskablet.
Sådan overfører musik du via
Bluetooth:
1 Sørg for, at begge enheder har
aktiveret Bluetooth, og at de er
tilsluttet hinanden.
2 Vælg musikfilen på den anden
enhed, og vælg at sende via
Bluetooth.
3 Når filen er sendt, skal du
acceptere den på telefonen ved
at trykke på Ja.
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4 Filen skulle være synlig i Musik
> Alle spor.

Brug af radioen
LG BL40 har en indbygget FMradiotuner, så du kan lytte til dine
yndlingsstationer, når du er ude.
BEMÆRK: Du skal tilslutte de
medfølgende LG-hovedtelefoner
for at lytte til radioen. Tilslut dem i
stikket til hovedtelefonerne.

Søgning efter stationer
Du kan indstille radiostationer på
telefonen ved at søge efter dem
enten manuelt eller automatisk.
De gemmes herefter under
specifikke kanalnumre, så du ikke
behøver at søge efter dem igen.
Du kan gemme op til 48 kanaler på
telefonen.
Automatisk tuning:
1 Tryk på
, og vælg FM-radio
på fanen Underholdning.
2 Tryk på
.
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3 Tryk på Automatisk scanning.
De fundne stationer knyttes til
kanalnumre i telefonen.
BEMÆRK: Du kan også stille ind
på en station vha. drejeknappen,
som vises ved siden af
radiofrekvensen.

Lytte til radio
1 Tryk på
, og vælg FM-radio
på fanen Underholdning.
2 Vælg kanalnummeret på den
station, du vil lytte til.
TIP! Du kan forbedre
radiomodtagelsen
ved at forlænge
hovedtelefonledningen, der
fungerer som radioantenne.
ADVARSEL: For at kunne
garantere den bedst-e mulige
modtagelse, skal du bruge de
LG-hovedtelefoner, der fulgte
med telefonen.

Kalender
Tilføjelse af en begivenhed
til kalenderen
1 På startskærmen skal du vælge
og derefter rulle gennem
Kalender på fanen Værktøjer.
2 Vælg den dato, du vil føje en
hændelse til.
3 Tryk på
og derefter Nyt
skema.
TIP! Du kan indtaste ferier i
kalenderen. Tryk på hver enkelt
feriedag, og tryk derefter på
, og vælg Angiv ferie. Hver
dag får farven rød.

Indstilling af alarm
1 På startskærmen skal du vælge
og derefter rulle gennem
Alarmer på fanen Værktøjer.
2 Hvis du vil tilføje en ny alarm,
skal du trykke på Ny alarm. Hvis
alarmen skal afspilles igen inden
for en time, skal du trykke på
Hurtig alarm.

TIP! Tryk på ikonet Til, eller
indstil
for at starte alarmen.

Diktafon
Brug diktafonen til at optage
stemmenotater eller andre lyde.

Optagelse af en lyd eller
stemme
1 I startbilledet skal du vælge
og derefter rulle til Diktafon på
fanen Værktøjer.
2 Tryk på Optag for at begynde
optagelsen.
3 Tryk på Stop for at afslutte
optagelsen.
4 Hvis du trykker på Ny ,
genstartes stemmeoptagelsen,
når den forrige optagelse er
gemt.
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Kalender
Afsendelse af
stemmeoptagelsen
1 Når du er færdig med
optagelsen, skal du trykke på
Send.
2 Vælg Besked, E-mail eller
Bluetooth. Hvis du vælger
Besked eller E-mail, vedhæftes
det optagede spor til beskeden
og sendes som MMS. Hvis
du vælger Bluetooth, søger
telefonen efter en enhed, som
stemmeoptagelsen kan sendes
til.

Brug FM-senderen til at
afspille musik
BL40 med sin indbyggede FMsender gør det muligt at lytte
til musik via en FM-tuner inden
for telefonens rækkevidde, f.eks.
hjemme eller i bilen.
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1 Tryk på
, og vælg Værktøjer
og FM-sender på fanen
Værktøjer.
2 Vælg en frekvens, som du vil
overføre et FM-signal på, og tryk
derefter på Overfør.
3 Indstil derefter tuneren til
samme frekvens.
BEMÆRK: Brugsafstanden for FMsenderen er op til 2 meter (6,5 fod).
Transmissionen kan blive udsat
for interferens på grund af
forhindringer, f.eks. vægge, andre
elektroniske enheder eller fra
offentlige radiostationer.
Hvis du vil undgå interferens, skal
du søge efter ledige FM-frekvenser
på modtageren ved hjælp af FMsenderen.
FM-senderen kan ikke anvendes
samtidigt med enhedens FM-radio.

Internettet
Browser
Browser giver dig adgang til en
hurtig verden i farver med spil, musik,
nyheder, sport, underholdning
og meget mere, direkte til din
mobiltelefon. Uanset hvor du befinder
dig, og hvad du beskæftiger dig med.

Tilføjelse og åbning af
bogmærker
Hvis du vil have nem og hurtig
adgang til dine foretrukne
websteder, kan du tilføje
bogmærker og gemme websider.
1 I startbilledet skal du vælge
og derefter rulle til Browser på
fanen Værktøjer.
2 Vælg Bogmærker. En liste
over dine bogmærker vises på
skærmen.
3 Tryk på Nyt bogmærke for at
tilføje et bogmærke. Indtast et
navn til bogmærket efterfulgt af
dets URL.

4 Tryk på
. Bogmærket vises nu
på listen over bogmærker.

Brug af RSS-læser
RSS (really simple syndication) er
en familie af webfeed-formater,
der benyttes til at udgive ofte
opdateret indhold som blogindlæg,
nyhedsoverskrifter eller podcast. Et
RSS-dokument, der kaldes for feed,
webfeed eller kanal, indeholder
enten et resumé af indholdet af
en tilknyttet hjemmeside eller
den fulde tekst. RSS gør det
muligt for folk at følge deres
yndlingshjemmesider automatisk,
hvilket er nemmere end at
kontrollere dem manuelt.
Brugeren abonnerer på en feed
ved at indtaste dets link i en
læser eller ved at trykke på et
RSS-ikon i en browser, der starter
abonnementsprocessen. Læseren
kontrollerer regelmæssigt de feed,
brugeren abonnerer på, for nyt
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Internettet
indhold og downloader alle de
opdateringer, den finder.

Brug af telefonen som
modem
BL40 kan også fungere som
modem til din pc, så du får adgang
til e-mail og internettet, når du ikke
har mulighed for at tilslutte via
kabel. Det kan du gøre ved hjælp af
USB-kablet eller med Bluetooth.
Brug af USB-kablet:
1 Sørg for, at du har installeret LG
PC Suite på din pc.
2 Tilslut BL40 til pc’en ved hjælp af
USB-kablet, og start programmet
LG PC Suite.
3 Klik på Kommunikation
på pc’en. Klik derefter på
Indstillinger og vælg Modem.
4 Vælg LG Mobile USB Modem
og OK. Modemmet vises nu på
skærmen.
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5 Klik på Tilslut, hvorefter pc’en
opretter forbindelse via BL40.
Brug af Bluetooth:
1 Sørg for, at Bluetooth er slået
Til og Synlig for både pc’en og
BL40.
2 Par pc’en og BL40, så der kræves
adgangskode for at oprette
forbindelse.
3 Brug Forbindelsesguiden i LG
PC Suite til at oprette en aktiv
Bluetooth-forbindelse.
4 Klik på Kommunikation
på pc’en. Klik derefter på
Indstilling.
5 Vælg Modem.
6 Vælg Standardmodem via
Bluetooth-forbindelse og tryk
på OK. Modemmet vises nu på
skærmen.
7 Klik på Tilslut, hvorefter pc’en
opretter forbindelse via BL40.

Adgang til Google Service
Du kan starte Google-tjenester i
dette program. Tryk på Google på
fanen Værktøjer.
Kort: Du kan få adgang til kort fra
dine mobile enheder.
Søg: Google Mobile Web Search
giver dig mulighed for at søge på
websteder, der er særligt designet
til mobiltelefoner og -enheder.

YouTube: Du kan se videoer på
YouTube Mobile på din mobile
enhed. Du kan evt. kontakte din
udbyder for at få flere oplysninger
om, hvorvidt datastreaming er
tilgængeligt på din mobile enhed.
Blogger: Du kan administrere
din konto og dele din blog. Den
kan også bruges til at uploade et
billede og en video.

Mail: Gmail til mobile programmer
kan downloades som et Javaprogram, der giver den bedst
mulige Gmail-oplevelse for
understøttede mobile enheder.
Hvis du vil downloade, kan du
besøge http://gmail.com/app fra
din mobile browser.
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PC Suite
Du kan synkronisere din pc med
telefonen. På den måde kan du
sikre, at alle dine vigtige oplysninger
og datoer stemmer overens.
Funktionen fungerer også som en
sikkerhedskopiering, så dine data
sikres.
TIP! Installer programmet
PC Suite, der findes på
den medfølgende cd-rom.
Programmet kan også
downloades fra http://update.
lgmobile. com. (Fra www.
lgmobile.com PRODUCTS >
Manual & Software > Go to
Manual & S/W Download)

Installation af LG PC Suite på
din computer
1 Tryk på
i startbilledet, og tryk
derefter på Tilslutninger.
2 Vælg USB-forbindelse, og klik på
PC Suite.
3 Tilslut telefonen til din pc via
USB-kablet og vent et øjeblik.
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4 Der vises en meddelelse fra
installationsvejledningen.
Bemærk! Hvis der ikke
vises en meddelelse fra
installationsvejledningen på din
pc, skal du kontrollere cd-romindstillingen i Windows.
5 Indsæt den medfølgende
cd-rom, eller klik på downloadknappen for at downloade LG
PC Suite-programmet direkte fra
internettet.
6 Vælg Installationsprogrammet LG
PC Suite, der vises på skærmen.

Tilslutning af telefonen og
pc’en
1 Vælg tilstanden PC Suite i menuen
Forbindelser, og slut derefter USBkablet til telefonen og din pc.
2 LG PC Suite bliver automatisk
aktiveret på din pc.
3 Telefonen og pc’en er nu
forbundet.

Sikkerhedskopiering og
gendannelse af telefonens
oplysninger
1 Tilslut telefonen til pc’en som
beskrevet ovenfor.
2 Vælg ikonet Backup og derefter
Backup eller Gendan.
3 Vælg at sikkerhedskopiere
Indholdsdata og/eller
Telefonbog/Tidsplan/
Opgaveliste/Notatdata. Vælg
det sted, du vil sikkerhedskopiere
oplysningerne til eller gendanne
dem fra. Klik på OK.
4 Oplysningerne
sikkerhedskopieres.

Visning af telefonfilerne på
din pc
1 Tilslut telefonen til pc’en som
beskrevet ovenfor.
2 Klik på ikonet Administrer fotos,
Videoer eller Musik.
3 Billeder, lydfiler og videoer, du

har gemt i telefonen, vises på
skærmen i mappen LG-telefon.
TIP! Visning af indholdet fra
telefonen på pc’en gør det
lettere at håndtere filer, du ikke
længere har brug for.

Synkronisering af kontakter
1 Slut telefonen til din pc.
2 Vælg ikonet Kontakter.
3 Klik på knappen Synkroniser
kontakter. Din pc importerer nu
og viser alle de kontakter, du har
gemt på telefonen.
4 Klik på Menu, og vælg Eksporter.
Du kan nu vælge, hvor du vil
gemme dine kontakter.

Synkronisering af beskeder
1 Slut telefonen til din pc.
2 Tryk på ikonet Beskeder.
3 Alle meddelelser i telefonen vises
i mapper på skærmen.
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PC Suite
4 Brug værktøjslinjen øverst på
skærmen til at redigere og flytte
rundt på beskeder.

Musiksynk.
I denne menu kan du tilføje musik til
din BL40. Før du starter overførslen
af musik fra din pc til telefonen, skal
du kontrollere, at computeren har
følgende opsætning og tilgængeligt
tilbehør:
• Microsoft Windows XP eller Vista
• Windows Media Player 10 eller
nyere
• USB-datakabel
• MicroSD-kort (hvis du vil bruge
ekstern hukommelse til lagring
af musik).

ADVARSEL
Afbryd ikke telefonen under
overførslen. Det kan beskadige
filen.
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Overførsel af musik ved hjælp
af Windows Media Player
1 I startbilledet skal du vælge
og derefter rulle gennem
Tilslutninger på fanen
Indstillinger.
2 Vælg USB-forbindelsestilstand
og vælg Musiksynk.
3 Slut telefonen til din pc ved hjælp
af et kompatibel USB-kabel.
4 Når du forsøger at tilslutte
telefonen til pc’en, vises teksten
“Musiksynk.” efterfulgt af
Tilsluttet”.
5 Pc’en beder dig om at starte
din foretrukne software til
håndtering af musik.
6 Vælg Windows Media Player.
7 Gå til fanen Synk, og træk og slip
derefter den ønskede musik til
telefonen i panelet Synk.-liste.
8 Klik på knappen Start
synkronisering. Dette starter
overførselsprocessen.

ADVARSEL
Afbryd ikke telefonen under
overførslen. Det kan beskadige
filen.

DivX-konvertering
Installer DivXkonverteringsprogrammet, der
leveres på den samme cd-rom
som programmet PC Suite. DivX
konverterer mediefilerne på din pc
til et format, der kan uploades og
vises på din telefon.
Når det er installeret, skal du vælge
DivX fra Programmer på pc’en
og derefter DivX-konvertering
efterfulgt af Omregner.
Brug pilene i programmet til at
ændre konverteringsformatet
til Mobil. Hvis du højreklikker
på programfeltet og vælger
Indstillinger, kan du ændre
placeringen for, hvor de
konverterede filer gemmes.

Træk og slip filerne til programmet,
så de kan analyseres. Vælg derefter
Konverter for at starte processen.
Når processen er gennemført,
vises en pop-up-meddelelse om, at
konverteringen er gennemført.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.

Pat. 7,295,673
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Indstillinger
Tilpasning af profiler
Du kan hurtigt ændre profilerne
på startbilledet. Du skal blot trykke
på ikonet Statusoversigt øverst på
skærmbilledet og trykke på fanen
Profil.

Ændring af
berøringsindstillinger
I startbilledet skal du vælge
og derefter rulle til
Berøringsindstillinger på fanen
Indstillinger.

Ændring af
forbindelsesindstillinger
Benyt denne menu for at ændre
indstillingerne:
I startbilledet skal du vælge
og
derefter rulle til Tilslutninger på
fanen Indstillinger.
Netværksvalg - BL40 opretter
automatisk forbindelse til dit
foretrukne netværk.
56 LG BL40 | Brugermanual

Internetprofil - Indstil profilerne
for tilslutning til internettet.
Access-punkter - Dit teleselskab
har i forvejen gemt disse
oplysninger. Du kan tilføje nye
adgangspunkter ved hjælp af
denne menu.
Serversynkronisering - Du kan
sikkerhedskopiere eller gendanne
kontakter til pc’en ved hjælp af
Synkroniseringstjenesten.
DLNA - Du kan dele indhold i
telefonen via Hjemmenetværk. Her
kan du åbne menuen Mine ting
- Musik, Video, Billede og ekstern
hukommelse.
Aktiver for at starte
hjemmenetværket og bekræfte
enhedsnavnet og kontrollere
elementer til deling.
Den understøtter nedenstående
filer. Musik: mp3, Video:
H.264(AVC)/ AAC/ MP4, Billede:
JPEG.

Hvis du aktiverer funktionen
Hjemmenetværk, mens Wi-Fitilstand ikke er aktiveret, tilsluttes
den automatisk, når Wi-Fi er
aktiveret.
GPS-type - Vælg enten Assisted
GPS eller Stand-alone.
GPS
– GPS-teknologien anvender
oplysninger fra satellitter, der er
i kredsløb omkring jorden, til at
finde positioner.
– En modtager vurderer afstanden
til GPS-satellitterne ud fra den
tid, det tager signalet at nå
den, og bruger derefter disse
oplysninger til at bestemme sin
position.
– Dette kan tage fra et par
sekunder op til flere minutter.
– Assisted GPS (A-GPS) på denne
mobiltelefon bruges til at
modtage positionshjælpedata
via en pakkedataforbindelse
med jordbaserede netværk.

GPS
– Hjælpedata hentes kun
fra tjenesteudbyderens
server, når de tilbydes af
netværksudbyderen, og når du
har brug for det.
Bemærk: GPS-tjenesten har en
fejlmargen og fungerer ikke inde i
bygninger og under jorden.
USB-forbindelse - Synkroniser
BL40 ved hjælp af LG PC Suitesoftwaren for at kopiere filer fra
telefonen.
TV ud - Vælg PAL eller NTSC for
tilslutning af BL40 til et tv.
Registrering af DivX VOD - Denne
menu bruges til at generere en
registreringskode til DivX VOD.
Besøg http://vod.divx.com for at
registrere dig og få teknisk support.
Pakkedataforbindelse - Indstil
pakkedataforbindelsen.
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Indstillinger
Browserindstillinger - Indstil
værdierne for browseren.
Streamingindstillinger - Dit
teleselskab har allerede gemt disse
oplysninger. Du kan redigere dem,
hvis du vil foretage ændringer.
Java-indstillinger - Gør det muligt
at angive profiler for tilslutninger,
som udføres af Java-programmer,
og at få vist certifikater.

Brug af flytilstand
Du kan aktivere flytilstand ved at
vælge
og derefter Indstillinger
> Profiler og vælge Flytilstand.
I flytilstand kan du ikke foretage
opkald, oprette forbindelse til
internettet, sende meddelelser eller
bruge Bluetooth.
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Afsendelse og modtagelse af
filer ved hjælp af Bluetooth
Bluetooth er en god måde at
sende og modtage filer på, da
der ikke skal bruges ledninger, og
det er hurtigt og nemt at oprette
forbindelse. Du kan også tilslutte
et Bluetooth-headset til at foretage
og modtage opkald.
Sådan sender du en fil:
1 Åbn den fil, du vil sende. Dette
vil typisk være et foto, en video
eller musikfil.
2 Tryk på
, og vælg Send.
Vælg Bluetooth.
3 Hvis du allerede har parret
Bluetooth-enheden, søger
BL40 automatisk efter andre
Bluetooth-enheder. Hvis
ikke, søger BL40 efter andre
Bluetooth-aktiverede enheder,
der er inden for rækkevidde.
4 Vælg den enhed, du vil sende
filen til, og tryk på Vælg.

5 Filen sendes.
TIP! Kontroller statuslinjen for at
sikre dig, at filen er blevet sendt.
Sådan modtager du en fil:
1 Hvis du vil modtage filer, skal
Bluetooth være angivet til Til.
Se Ændring af Bluetoothindstillinger nedenfor for at få
flere oplysninger.
2 I en meddelelse bliver du
bedt om at acceptere filen fra
afsenderen. Tryk på Ja for at
modtage filen.
3 Du kan se, hvor filen er
gemt, og du kan vælge
funktionen Vis eller Brug
som baggrundsbillede (kun
billedfil). Filerne gemmes
normalt i den relevante mappe i
Mine filer.

Ændring af Bluetoothindstillinger
1 I startbilledet skal du vælge
og derefter rulle gennem
Bluetooth på fanen Indstillinger.
2 Tryk på
.
Du kan foretage ændringer i:
Oplysninger for Min enhed Indtast et navn til din BL40.
Enhedssynlighed - Vælg Synlig,
Skjult eller Synlig i 1 min.
Fjern-USIM-tilstand til - Aktiver
Fjern-USIM-tilstand.
Understøttede tjenester - Vælg,
hvordan du vil bruge Bluetooth
sammen med andre tjenester.
Slet - Vælg for at slette en liste
over parrede enheder.
Slet alt - Vælg for at slette alle
lister over parrede enheder.
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Indstillinger
Parring med en anden
Bluetooth-enhed

6 Den adgangskodebeskyttede
Bluetooth-forbindelse er nu klar.

Ved at parre BL40 og en anden
enhed kan du konfigurere en
forbindelse, der beskyttes med en
adgangskode. Det gør parringen
sikrere.
1 Kontroller, at Bluetooth er Til.
Du kan ændre din synlighed ved
hjælp af menuen Indstillinger.
2 Tryk på Ny enhed for at søge.
3 BL40 søger efter Bluetoothenheder. Når søgningen er
gennemført, vises ikonet
Opdater på skærmen.
4 Vælg den enhed, der skal
parres med, og indtast en
adgangskode. Tryk derefter på
OK.
5 Telefonen opretter derefter
forbindelse til den anden enhed,
hvor du skal indtaste den
samme adgangskode.

Brug af et Bluetooth-headset
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1 Kontroller, at Bluetooth er Til.
2 Følg instruktionerne, der
fulgte med headsettet, for at få
headsettet i parringstilstand, så
du kan parre enhederne.

Wi-Fi

Opdatering af telefonsoftware

Trådløs styring giver dig mulighed
for at håndtere internetforbindelser
via Wi-Fi (trådløst LAN) på enheden.
Det gør telefonen i stand til at
oprette forbindelse til lokale
trådløse netværk eller til at få
trådløs adgang til internettet. WiFi er hurtigere og har en større
rækkevidde end den trådløse
Bluetooth-teknologi og kan
anvendes til hurtig afsendelse af email og internetgennemsyn.
BEMÆRK: BL40 understøtter WEPog WPA-PSK/2-kryptering, men
ikke EAP- og WPS-kryptering. Hvis
din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller
netværksadministrator indstiller
kryptering for netværkssikkerhed,
skal du indtaste nøglen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke
er indstillet, vises dette pop-upvindue ikke. Du kan få koden hos
din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller
netværksadministrator.

Opdatering af LG-mobiltelefonens
software via internettet
Yderligere oplysninger om brug af
denne funktion får du ved at besøge
LG Mobiles websted
sti: http://www.lgmobile.com
- vælg land – menuen Products
(Produkter) - menuen Manual &
software
Med denne funktion kan du
opdatere telefonens firmware til den
seneste version på en praktisk måde
via internettet uden at behøve at
besøge servicecentret.
Da firmwareopdateringen til
mobiltelefonen kræver brugerens
fulde opmærksomhed under
hele opdateringen, skal du
kontrollere alle de vejledninger og
bemærkninger, der vises ved hvert
trin, før du går videre. Bemærk, at
hvis du fjerner USB-datakablet eller
batterierne under opgraderingen,
kan din mobiltelefon tage alvorlig
skade.
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Tekniske data
Generelt
Produktnavn: BL40
System: GSM/WCDMA
Arbejdstemperatur
Maks.: +55 °C (afladning),
+45 °C (opladning)
Min.: -10 °C

Registrering af DivX VOD
Opret en DivX VODregistreringskode.
Gå ind på <http://vod.divx.com/>
for at tilmelde dig og få teknisk
support.
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Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta
käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaitejätteistä annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on
toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Tutustu huolellisesti näihin
yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden
ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa olla vaarallista
tai laitonta.

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta
ja ominaisabsorptionopeuksista
(SAR).
Matkapuhelinmalli BL40 on
suunniteltu täyttämään soveltuvat
radioaaltoaltistusta koskevat
vaatimukset. Vaatimukset
perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin
ja sisältävät turvarajan, joka takaa
kaikkien henkilöiden turvallisuuden
ikään tai terveydentilaan
katsomatta.
• Altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan
nimillä ominaisabsorptionopeus
eli SAR. SAR-testeissä käytetään
laitteen suurinta hyväksyttyä

•

•

•

•

lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla.
Vaikka eri LG-puhelimien
SAR-tasot voivat vaihdella, ne
kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat
suositukset.
ICNIRP:n (International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg
keskimäärin kymmenellä (10)
grammalla kudosta.
Tämän puhelinmallin korkein
DASY4:n testeissä saatu SARarvo oli 0,757 W/kg (10 g)
pidettäessä laitetta korvalla
ja 0,842 W/kg (10 g) vartalon
lähellä kannettuna.
SAR-tiedot niille maille/
alueille, joissa on hyväksytty
IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers)
suosittama SAR-arvo, joka on


Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1)
grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille
hyväksyttyjä akkuja, latureita
ja lisävarusteita. Muiden
lisälaitteiden käyttö voi
mitätöidä takuun tai olla
vaarallista.
• Älä pura puhelinta. Vie puhelin
hyväksytylle huoltohenkilölle, jos
korjaus on tarpeen.
• Älä säilytä puhelinta
sähkölaitteiden, kuten
televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
• Älä säilytä puhelinta
lämpöpatterin tai muun
lämpölähteen lähellä.
• Älä pudota puhelinta.
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• Älä altista puhelinta
mekaaniselle värinälle tai iskuille.
• Sulje puhelin aina alueilla, missä
säännöt edellyttävät sitä. Älä
esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä
laitteita.
• Älä käsittele puhelinta märin
käsin, kun sitä ladataan. Se
voi aiheuttaa sähköiskun tai
vaurioittaa puhelinta.
• Älä lataa puhelinta tulenarkojen
materiaalien lähettyvillä, sillä
puhelin voi kuumentua ja
aiheuttaa palovaaran.
• Puhdista laitteen ulkopinta
kuivalla kankaalla (älä käytä
liuottimia, kuten bentseeniä,
ohennetta tai alkoholia).
• Älä lataa puhelinta pehmeällä
alustalla.

• Lataa puhelin hyvin
ilmastoidussa paikassa.
• Älä altista puhelinta savulle tai
pölylle.
• Älä säilytä puhelinta maksu- tai
muiden korttien lähellä, jos
niissä on magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä
esineellä. Se voi vahingoittaa
puhelinta.
• Älä kastele puhelinta.
• Käytä varoen lisävarusteita,
kuten kuulokkeita. Älä koske
antenniin tarpeettomasti.
• Älä käytä puhelinta kosteissa
tiloissa, kuten uimahallissa,
kasvihuoneessa, solariumissa
tai trooppisessa ympäristössä.
Kosteus saattaa vahingoittaa
puhelinta ja aiheuttaa takuun
mitätöitymisen.

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniset ja lääketieteelliset
laitteet
Häiriöt saattavat heikentää kaikkien
matkapuhelinten suorituskykyä.
• Älä käytä matkapuhelinta
lääketieteellisten laitteiden
lähellä ilman lupaa. Ota
yhteys lääkäriin, jos epäilet,
että puhelimen käyttö
saattaa vaikuttaa käyttämäsi
lääketieteellisen laitteen
toimintaan.
• Matkapuhelimet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin,
radioihin ja tietokoneisiin.
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Sydämentahdistimet
Sydämentahdistimien valmistajat
suosittelevat, että matkapuhelin
ja sydämentahdistin tulee
pitää vähintään 15 senttimetrin
etäisyydellä toisistaan. Käytä
puhelinta oikealla korvalla. Älä
säilytä puhelinta rintataskussa.

Sairaalat
Kytke matkapuhelin pois käytöstä
pyydettäessä sairaalassa tai
lääkärinvastaanotolla. Näin
matkapuhelin ei häiritse herkkiä
lääketieteellisiä laitteita.

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

Varo kuulovaurioita

Räjähdysherkät alueet

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.

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

Lasiosat
Jotkin tämän mobiililaitteen osista
on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä,
jos mobiililaite putoaa kovalle
pinnalle tai siihen kohdistuu
kova isku. Jos lasi särkyy, älä
kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä
käytä mobiililaitetta, ennen kuin
valtuutettu huoltoliike on vaihtanut
rikkoutuneen lasin uuteen.

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

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

Akun tiedot ja huolto

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

• Akun latausta ei tarvitse purkaa
kokonaan ennen uutta latausta.
Muista akkujärjestelmistä
poiketen tällä ei ole sellaista
vaikutusta muistiin, joka
vaarantaisi akun toiminnan.
• Käytä ainoastaan LG:n akkuja
ja latureita. LG:n laturit on
suunniteltu maksimoimaan akun
käyttöikä.
• Älä pura tai avaa akkua tai
aiheuta lyhytsulkua.
• Pidä akun metalliliitännät
puhtaana.
• Vaihda akku, kun se ei enää
toimi toivotulla tavalla. Akun voi
ladata satoja kertoja, ennen kuin
se on vaihdettava.
• Lataa akku, jos sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan. Se
maksimoi akun käytettävyyden.

Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole
välttämättä käytettävissä kaikissa
matkapuhelimen käyttötilanteissa.
Siksi ei kannata koskaan luottaa
pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja
paikalliselta palveluntarjoajalta.
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• Älä altista laturia suoralle
auringonvalolle tai käytä sitä
kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
• Älä jätä akkua kuumaan tai
kylmään. Se saattaa heikentää
akun suorituskykyä.
• Väärä akkutyyppi saattaa
aiheuttaa räjähdysvaaran.
• Hävitä käytetyt akut valmistajan
ohjeiden mukaisesti. Kierrätä
mahdollisuuksien mukaisesti.
Älä hävitä talousjätteiden
mukana.
• Jos akku on vaihdettava,
ota yhteys lähimpään LG
Electronicsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai
jälleenmyyjään.
• Irrota laturi aina pistorasiasta,
kun puhelimen akku on ladattu
täyteen, jotta laturi ei kuluta
tarpeettomasti virtaa.

• Akun todellinen käyttöikä
määräytyy verkkomäärityksen,
tuoteasetuksien, käyttötapojen,
akun ominaisuuksien ja
ympäristötekijöiden mukaan.



Puhelimen ominaisuudet
Handsfree- tai stereokuulokkeen liitäntä
Virtanäppäin (lukitse/avaa)
Kytkee/katkaisee puhelimen virran.
Korvakuuloke
Sisäpuolen kamera
Etäisyysanturi (katso myös sivu 15)
VAROITUS: painavan esineen asettaminen
puhelimen päälle tai puhelimen päällä istuminen
voi vahingoittaa LCD-näyttöä ja kosketusnäyttöä.
Älä peitä etäisyysanturia suojakalvolla tai kannella.
Se voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.
Laturi, datakaapeli
(USB-kaapeli)
VIHJE: Kytke
USB-kaapeli vasta,
kun puhelin on
käynnistetty ja
yhteys verkkoon on
muodostettu.
Musiikkinäppäin
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Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
• Näyttö lepotilassa: näppäinäänten
tai soittoäänen voimakkuus. Pidä
näppäintä alhaalla, kun haluat ottaa
äänettömän tilan käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
• Puhelun aikana: kuulokkeen
äänenvoimakkuus.
• Musiikin toiston aikana: äänitason
jatkuva säätö.
Kameranäppäin
• Siirry kameravalikkoon pitämällä
näppäintä alhaalla.

Puhelin auki
Puhelimen lataaminen
Avaa BL40-puhelimen sivulla
olevan laturiliitännän kansi.
Aseta laturi paikalleen ja kytke
se virtalähteeseen. Lataa BL40puhelinta, kunnes näyttöön
ilmestyy Akku täynnä -viesti.

Akun kansi
USIMkorttipaikka

Salama

Akku

Kameran linssi
Muistikorttiliitäntä

11

USIM-kortin ja akun asentaminen
1 Irrota akkulokeron kansi ja
akku
Työnnä akkulokeron kansi alas ja
irrota akku.
3 Aseta akku paikalleen
Aseta akun yläosa akkulokeron
yläosaan. Varmista, että akun
kosketuspinnat ovat kohdakkain
puhelimen liittimien kanssa. Paina
sen jälkeen akun alaosaa, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
VAROITUS: Älä poista
akkua, kun puhelimeen
on kytketty virta. Tämä voi
vahingoittaa puhelinta.
2 Aseta USIM-kortti paikalleen
Liu’uta USIM-kortti USIMkorttipaikkaan. Varmista, että
kortin kullanvärinen kosketuspinta
on alaspäin. Poista USIM-kortti
vetämällä sitä varovasti ulospäin.
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Muistikortti
Muistikortin asentaminen
Voit laajentaa puhelimen
muistitilaa muistikortilla.
BL40 tukee enintään 32 Gt:n
muistikorttia.
VIHJE Muistikortti on valinnainen
lisävaruste.
Liu’uta muistikortti yläosassa
olevaan korttipaikkaan, kunnes se
napsahtaa paikalleen. Varmista,
että kultaiset kosketuspinnat ovat
alaspäin.

Avaa muistikorttipaikka vetämällä
metallikantta ylöspäin.

VAROITUS: Liu’uta
muistikortti paikalleen, sillä
muutoin se voi vahingoittua.
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Muistikortti
Muistikortin alustaminen

Yhteystietojen siirtäminen

Muistikortti voi olla jo alustettu.
Muussa tapauksessa alusta se
ennen käyttöä.
HUOMAUTUS: alustaminen
poistaa kaikki tiedostot.
1 Valitse valmiusnäkymässä
ja valitse sitten Asetuksetvälilehdestä Puhelimen
asetukset.
2 Valitse ensin tietoja muistista ja
sitten Ulkoinen muisti.
3 Valitse Alusta ja vahvista valinta.
4 Kirjoita tarvittaessa salasana.
Kortti alustetaan, ja se on valmis
käyttöön.

Yhteystietojen siirtäminen USIMkortilta puhelimeen:
1 Valitse Tiedonsiirto-välilehdessä
ensin Yhteystieto ja sitten
Muuta sijainti.
2 Valitse Kopioi
matkapuhelimeen.
3 Valitse ensin Merkitse kaikki
tai valitse nimet yksitellen
ja valitse sitten Kopioi
matkapuhelimeen.

HUOMAUTUS: jos muistikortissa
on tiedostoja, alustaminen poistaa
ne ja kortin tiedostorakenne voi
muuttua.
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Valmiusnäkymä
Vihjeitä kosketusnäytön
käyttöön
Valmiusnäkymässä voit myös
opetella kosketusnäytön käyttöä.
Valitse kohde koskettamalla
kuvakkeen keskiosaa.
• Älä paina liian lujaa, sillä
kosketusnäyttö on herkkä ja
kevytkin kosketus riittää.
• Valitse haluamasi toiminto
sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti
vain haluamaasi kuvaketta.
• Kun näytössä ei ole valoa, avaa
valmiusnäkymä painamalla
virtanäppäintä puhelimen.
• BL40-puhelin palaa
valmiusnäkymään, kun sitä ei
käytetä hetkeen.

Etäisyysanturi
Soitettaessa ja vastaanotettaessa
puheluja anturi sammuttaa
taustavalon ja lukitsee
kosketusnäppäimistön
automaattisesti havaittuaan, että

käyttäjä on asettanut puhelimen
korvalleen.
Tämä pidentää akun käyttöaikaa
ja estää kosketusnäppäinten
tahattomat painallukset puhelun
aikana.
Anturin ansiosta käyttäjän ei
tarvitse avata puhelimen lukitusta
etsiessään yhteystietoja puhelun
aikana.

Valmiusnäkymän
mukauttaminen
Pikavalintanäyttö
Selaimen
valmiusnäkymä
Yhteystietonäyttö
Widget-näyttö
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Valmiusnäkymä
• Pidä yhteyttä BL40puhelimellasi - Käyttöliittymässä
on neljä erilaista valmiusnäkymää.
Voit siirtyä näkymästä toiseen
hipaisemalla näyttöä kevyesti
vasemmalta oikealle tai oikealta
vasemmalle.
• Valmiusnäkymän
mukauttaminen - Jokaisessa
valmiusnäkymässä voidaan lisätä
ja poistaa objekteja pitämällä
sormea painettuna näytössä.

Kosketusnäyttö
BL40-puhelimen kosketusnäytön
kuvakkeet muuttuvat valitsemasi
tehtävän mukaan.
Selaaminen
Selaa vetämällä sivusuunnassa.
Joissakin näytöissä, kuten
Web-sivuilla, voit myös selata
pystysuunnassa.
Loitontaminen ja lähentäminen
Voit loitontaa ja lähentää valokuvia,
Web-sivuja, sähköpostiviestejä ja
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karttoja. Vedä sormenpäät yhteen
tai liu’uta niitä erilleen.

Monitoimi-toiminnon
käyttäminen
Avaa Monitoimi-valikko
painamalla Monitoimi-näppäintä
. Näet käynnissä olevat
sovellukset ja voit käyttää niitä
yhdellä painalluksella.

Lukitusnäytön kuviot
Lukitusnäytön kuviot - voit
määrittää jopa yhdeksän
sovelluksen pikavalintaa.
Käyttäjä voi avata puhelimen
lukituksen ja suorittaa sovelluksia
suoraan piirtämällä kuvioita
näyttöön.
Voit tarkistaa tai asettaa kuvion
piirtämällä lukitusnäytössä ? tai
valitsemalla valmiusnäkymässä
[Valikko] - [Näyttö] [Lukitusnäytön kuva].

Puhelut
VIHJE Lukitse
kosketusnäyttö painamalla
virtanäppäintä, jotta et soita
puheluja vahingossa.

Puhelun tai videopuhelun
soittaminen
1 Avaa näppäimistö valitsemalla
.
2 Valitse numero näppäimistöllä.
Voit poistaa merkin painamalla
poistonäppäintä.
3 Soita puhelu koskettamalla
Äänipuhelu-painiketta.
4 Lopeta puhelu koskettamalla
Lopeta puhelu -painiketta.
VIHJE Lisää + kansainvälisiin
puheluihin koskettamalla
-kuvaketta kaksi kertaa
tai pitämällä alhaalla
-näppäintä.

VIHJE Voit tallentaa
puhelinnumeron, lähettää
viestin tai hakea yhteystietoja
valitsemalla
.

Puhelunaikaiset asetukset
Pito - aseta puhelu pitoon
valitsemalla .
Mykistä - voit sulkea mikrofonin
valitsemalla , jos et halua
puhelun vastaanottajan kuulevan
ääntäsi.
Kaiutin - ota kaiutin käyttöön
valitsemalla .
Valinnat - Sisältää soitonaikaisia
toimintoja, kuten Luo uusi muistio
ja Siirry viesteihin, joiden avulla
voit tarkistaa viestisi ja lisätä
yhteystietoja puhelun aikana. Voit
lopettaa puhelun myös valitsemalla
Lopeta puhelu.
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Puhelut
- avaa numeronäppäimistö,
jolla voit mm. soittaa
puhelintukipalveluihin tai
muihin automatisoituihin
puhelinpalveluihin.
- lisää muistio puhelun aikana.
- etsi yhteystietoja puhelun
aikana.

Pikavalinta
1 Voit avata Yhteystiedot
valitsemalla valmiusnäkymässä
.
2 Valitse ensin
ja sitten
Pikavalinnat.
3 Yhteystietoluettelo aukeaa.
Valitse yhteystieto, jonka haluat
liittää numeroon, koskettamalla
puhelinnumeroa kerran.
Voit soittaa pikavalintanumeroon
valitsemalla valmiusnäkymässä
ja pitämällä alhaalla numeroa,
kunnes yhteystieto tulee näkyviin.
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Puhelu soitetaan automaattisesti;
sinun ei tarvitse valita Äänipuheluvaihtoehtoa.

DTMF:n poistaminen
käytöstä
DTMF:n avulla voit käyttää
numerokomentoja automaattisten
puhelujen selaamiseen. DTMF on
oletuksena käytössä.
Voit poistaa sen käytöstä puhelun
aikana (jos haluat esimerkiksi
kirjoittaa numeron muistiin)
valitsemalla ensin
ja sitten
Poista DTMF käytöstä.

Puhelun soittaminen
1 Valitse ensimmäisen puhelun
aikana
ja valitse sitten
numero, johon haluat soittaa
toisen puhelun.
2 Näppäile numero tai hae se
yhteystiedoista.
3 Soita puhelu valitsemalla
Äänipuhelu.

4 Molemmat puhelut näkyvät
puhelunäytössä. Ensimmäinen
puhelu lukitaan ja asetetaan
pitoon.
5 Voit vaihtaa puheluja
koskettamalla
-kuvaketta.
6 Avaa puhelunaikainen valikko
koskettamalla +–symbolia ja
käynnistä neuvottelupuhelu
valitsemalla Yhdistä puhelut.
7 Lopeta puhelu tai puhelut
valitsemalla Lopeta .

4 Kirjoita puheluneston salasana.
Pyydä lisätietoja tästä palvelusta
palveluntarjoajalta.

HUOMAUTUS: kaikista puheluista
veloitetaan.

Yleisten puheluasetusten
muuttaminen

Puheluneston käyttäminen

1 Valitse
ja valitse sitten
Asetukset-välilehdessä
Puheluasetukset.
2 Valitse Yleiset asetukset. Voit
määrittää seuraavia asetuksia:

1 Valitse
ja valitse sitten
Asetukset-välilehdessä
Puheluasetukset.
2 Valitse Puhelunesto,
Äänipuhelut ja/tai
Videopuhelut.
3 Valitse jokin tai kaikki
seuraavista.

VIHJE Valitsemalla
Kiinteät numerot voit laatia
luettelon numeroista, joihin
puhelimellasi voi soittaa. Pyydä
palveluntarjoajalta PIN2-koodi.
Vain kiinteiden numeroiden
luetteloon sisältyviin
numeroihin voi soittaa
puhelimestasi.
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Yhteystiedot
Yhteystiedon etsiminen
Voit etsiä yhteystietoa kahdella
tapaa:
Valmiusnäkymästä
1 Avaa Yhteystiedot valitsemalla
valmiusnäkymässä
. Valitse
ja kirjoita yhteystiedon nimi
numeronäppäimillä.
2 Voit soittaa puhelun valitsemalla
Videopuhelu tai Äänipuhelu.
Päävalikosta
1 Valitse ensin
ja sitten
Tiedonsiirto-välilehdessä
Yhteystieto.

Uuden yhteystiedon
lisääminen
1 Valitse ensin valmiusnäkymässä
ja sitten Uusi yhteystieto.
2 Valitse yhteystiedon
tallennuspaikaksi Matkapuhelin
tai USIM.
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3 Jos haluat lisätä yhteystietoon
kuvan, valitse Lisää kuva.
4 Kirjoita yhteystiedon etu- ja
sukunimi. Molempia ei tarvita,
mutta kirjoita ainakin toinen.
5 Määritä muut tiedot.
6 Tallenna yhteystieto valitsemalla
.
VIHJE Voit luoda
mukautettuja ryhmiä
yhteystietoja varten. Katso
Ryhmän luominen.

Viestit
Viestit
BL40-puhelimessa voit
käyttää teksti-, multimedia- ja
sähköpostiviestejä yhdessä
helppokäyttöisessä valikossa.
Voit avata viestikeskuksen kahdella
tavalla:
1 Valitse valmiusnäkymässä
ensin
tai
ja valitse sitten
Tiedonsiirto-välilehdestä Viestit.

Viestin lähettäminen
1 Voit avata tyhjän viestin
valitsemalla ensin
ja sitten
Kirjoita viesti.
2 Valitse Vastaanottaja ja kirjoita
vastaanottajan numero tai avaa
yhteystiedot tai suosikit. Voit
lisätä useita yhteystietoja. Tämän
jälkeen voit aloittaa viestin
kirjoittamisen koskettamalla
viestiruutua.

3 Voit lähettää tekstiviestin
koskettamalla viestin yläreunassa
olevaa lähetyspainiketta.
VIHJE Jokaisesta
lähetetystä viestistä veloitetaan
160 merkin tekstiviestin hinta.
4 Voit lisätä kuvan, videoleikkeen,
äänitiedoston, tekstiviesti- tai
multimediaviestimallin, hymiön,
nimen ja numeron, uuden
dian, aiheen tai allekirjoituksen
valitsemalla
Liitä. Voit valita
myös muita lisättäviä kohteita
valitsemalla Lisää (käyntikortti/
aikataulu/muistio/tehtävä).
VAROITUS: 160 merkin
raja voi vaihdella eri maissa
tekstiviestin koodauksen
mukaan.
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Viestit
VAROITUS: jos tekstiviestiin
lisätään kuva, video tai ääntä, se
muuttuu multimediaviestiksi ja
se hinnoitellaan sen mukaan.

Tekstin kirjoittaminen
Ota käyttöön ennakoiva T9teksti koskettamalla.
Valitse napauttamalla
numerot, symbolit tai kirjaimet.
Voit selata eri näppäimistöjä
kussakin tekstinsyöttötilassa
(esimerkiksi isot tai pienet
kirjaimet) -painikkeella.
Lisää välilyönti valitsemalla

.

Ennakoiva T9
T9-tilaa ilmaisee symboli
.
Kirjoita sana koskettamalla
numeronäppäimiä, joissa
haluamasi kirjaimet ovat, ja
sanakirja ennustaa kirjoittamasi
sanan.
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Manuaalinen Abc
Abc-tilassa sanan kirjoittaminen
edellyttää näppäimen
koskettamista useaan kertaan.
Kirjoita esimerkiksi sana “hello”
valitsemalla 4 kahdesti, 3 kahdesti,
5 kolme kertaa, 5 vielä kolme kertaa
ja 6 kolme kertaa.

Sähköpostin hakeminen
1 Valitse ensin valmiusnäkymässä
ja sitten Tiedonsiirtovälilehdessä Sähköposti.
2 Valitse Kirjoita
sähköpostiviesti. Jos
sähköpostitiliä ei ole määritetty,
käynnistä ohjattu sähköpostin
määritys.
VIHJE Jos sähköpostitili on jo
määritetty, ohjattu toiminto ei
käynnisty automaattisesti.

Voit muuttaa tiliasetuksia
valitsemalla Tiedonsiirto >
Sähköposti >
> Uusi
sähköpostitili. Voit määrittää
seuraavat asetukset:

Sähköpostin hakeminen
Voit tarkistaa uudet
sähköpostiviestit automaattisesti
tai manuaalisesti.
Manuaalinen tarkistus:
1 Valitse ensin valmiusnäkymässä
ja sitten Tiedonsiirtovälilehdessä Sähköposti.
2 Valitse Sähköposti.
3 Valitse ensin tili, jota haluat
käyttää, ja valitse sitten
.
4 Valitse Hae/Viestin synkronointi.
BL40-puhelin muodostaa
yhteyden sähköpostitiliisi ja
hakee uudet viestisi.

Sähköpostin lähettäminen
uudella tilillä
1 Valitse ensin valmiusnäkymässä
ja avaa sitten tyhjä viesti
valitsemalla Tiedonsiirtovälilehdessä Sähköposti Kirjoita sähköpostiviesti.
2 Kirjoita vastaanottajan osoite ja
kirjoita viesti. Voit myös liittää
kuvia, videoita, ääntä ja muita
tiedostotyyppejä.
3 Lähetä sähköposti valitsemalla
Lähetä sähköposti.
VIHJE Jos langaton
yhteys on muodostettu, sitä
käytetään sähköpostiviestien
lähettämiseen ja
vastaanottamiseen.
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Viestit
Viestipohjien käyttäminen
Luo viestipohjia usein lähetetyille
teksti- ja multimediaviesteille.
Puhelimessa on valmiina muutamia
pohjia, ja voit muokata niitä.
1 Voit valita viestipohjan
valitsemalla Lisää-valikosta
Pohjat.
2 Valitse Tekstipohjat tai
Multimediapohjat. Valitse
seuraavaksi ensin
ja sitten
Uusi malli, Poista tai Poista
kaikki. Jos haluat muokata
viestiä, valitse viesti, tee
muutokset ja valitse Tallenna.

Hymiöiden käyttäminen
Elävöitä viestejäsi hymiöillä.
Puhelimessa on valmiina muutamia
suosituimpia hymiöitä.
Voit lisätä uuden hymiön
valitsemalla Uusi hymiö.
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Tekstiviestiasetusten
muuttaminen
Näitä asetuksia voi muuttaa
tarpeen mukaan.
Valitse Tiedonsiirto-välilehdessä
Viestit. Valitse ensin
ja sitten
Viestiasetukset ja Tekstiviesti.
Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Tekstiviestikeskus - Kirjoita
tekstiviestikeskuksen tiedot.
Lähetysraportti - Liu’uta kytkintä
vasemmalle, niin saat vahvistuksen,
onko viestisi toimitettu
vastaanottajalle
Voimassaoloaika - Määritä,
miten kauan viestejä säilytetään
viestikeskuksessa.
Viestityypit - Muunna tekstisi
muotoon Ääni, Faksi, X.400 tai
Sähköposti.
Merkkien koodaus - Valitse
merkkien koodaus. Tämä
vaikuttaa viestin kokoon ja siten
tiedonsiirtomaksuihin.

Lähetä pitkä teksti muodossa
- lähetä pitkä viesti useana
tekstiviestinä tai multimediaviestinä.

Multimediaviestiasetusten
muuttaminen
Näitä asetuksia voi muuttaa
tarpeen mukaan.
Valitse Tiedonsiirto-välilehdessä
Viestit. Valitse ensin
ja sitten Viestiasetukset ja
Multimediaviesti.
Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Noutokäyttö - Valitse Kotiverkko
tai Verkkovierailun aikana.
Jos valitset Manuaalinen, saat
multimediaviesteistä vain
ilmoitukset. Voit sen jälkeen valita,
haluatko ladata ne kokonaan.
Lähetysraportti - voit sallia
lähetysvahvistuksen lähettämisen
ja pyytämisen.
Lukuraportti - valitse, sallitaanko/
lähetetäänkö lukuraportti.

Prioriteetti - valitse
multimediaviestien tärkeysaste.
Voimassaoloaika - määriä, miten
kauan viestiä säilytetään
viestikeskuksessa.
Dian kesto - valitse, miten kauan
diat näkyvät näytössä.
Luomistila - valitse rajoitettu,
varoitus tai vapaa.
Rajoitettu - multimediaviestiin ei
voi lisätä tiedostoja, joita ei tueta.
VAROITUS: Voit
tarvittaessa rajoittaa
yhteensopimattomien
tiedostotyyppien käyttöä
multimediaviesteissä.
Vapaa - multimediaviestiin voidaan
lisätä tiedostoja, joita ei tueta, jos
ne eivät ylitä kokorajoitusta.
Toimitusaika - valitse aika, jonka
jälkeen viesti lähetetään.
MMS-viestikeskus - kirjoita
viestikeskuksen tiedot.
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Kamera
Valokuvan ottaminen

Salaman käyttäminen

1 Pidä puhelimen oikealla sivulla
olevaa kameranäppäintä
alhaalla.
2 Pidä puhelinta vaakaasennossa ja kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
3 Paina kuvauspainiketta kevyesti,
jolloin etsinnäytön keskelle
ilmestyy tarkennusruutu.
4 Pidä puhelinta niin, että
kuvauskohde näkyy
tarkennusruudussa.
5 Kun tarkennusruutu muuttuu
vihreäksi, kamera on tarkentanut
kohteen.
6 Ota kuva painamalla
kuvauspainike kokonaan alas.

Salaman oletusasetus on Autom.,
mutta voit valita muita asetuksia.
1 Avaa salaman alivalikko
valitsemalla etsimen
vasemmasta reunasta
.
2 Käytettävissä on neljä salamaasetusta:
Autom. - kamera arvioi
onnistuneen kuvan tarvitseman
valotuksen ja käyttää salamaa
tarvittaessa.
Punasilmäisyyden vähennys
- salama välähtää kahdesti, jotta
punasilmäisyys vähenisi.
Pois - Salamaa ei käytetä. Tämä
on käytännöllistä, jos haluat
säästää akkua.
Päällä - salamaa käytetään aina.
3 Kun kosketat haluamaasi
asetusta, salamavalikko
sulkeutuu automaattisesti, ja
voit kuvata heti.

Kuvan ottamisen jälkeen
Ottamasi kuva näkyy näytössä.
Kuvan nimen oikealla puolella
näkyy neljä kuvaketta.
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4 Etsimessä näkyvä tilakuvake
muuttuu valitsemasi salamatilan
mukaan.

Kuvatyypin valitseminen
1 Voit valita kuvaustilan
valitsemalla ensin
ja sitten
Kuvaustila.
2 Valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista:
Tavallinen kuva - tämä on
oletuskuvatyyppi ja kuva
otetaan tavalliseen tapaan kuten
pikakuvauksessa.
Jatkuva kuvaus - voit ottaa
automaattisesti kuusi peräkkäistä
kuvaa nopeassa tahdissa.
Yhdistä kuvia - voit yhdistää
kuvia vierekkäin jatkuvan
kuvauksen jälkeen. Voit yhdistää
6–8 kuvaa BL40:n koko näytön
levyiseksi panoraamakuvaksi.

Hymykuva - Laukaisee sulkimen
automaattisesti, kun kamera
havaitsee hymyn.
Kauneuskuva - Voit ottaa
selkeän, kirkkaan kuvan henkilön
kasvoista. Toiminto on erityisen
hyödyllinen lähikuvauksessa.
Taidekuva - Voit käyttää erilaisia
kuvaustehosteita. (Alkuperäinen,
Mustavalkoinen, Lämmin, Kylmä)
Reunaotos - Valitse jokin
hauskoista reunuksista ja
muuta niiden avulla vaikka
ystäväsi ulkonäköä tai luo kuviin
koristeelliset taustat.
Panoraama - Tämä kuvatyyppi
on ihanteellinen ison
ihmisryhmän kuvaamiseen tai
panoraamakuvaukseen.
Epätarkka kuvaus - Tässä
kuvaustilassa tarkennetaan
vain kuvan keskikohtaan.
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Kamera
Panoraamakuvan ottaminen
Tallenna maailma aitona
panoraamakuvauksella. Voit
hyödyntää BL40:n koko näytön 360
asteen panoraamakuvissa.
360° Panoraama : Voit
yhdistää jopa 12 kuvaa
yhdeksi panoraamakuvaksi.
Valitse ja käännä kameran
objektiivi kuvattavan kohteen
suuntaan. Kamera ottaa kuvan
automaattisesti. Kuva voidaan
ottaa, kun punainen ruutu on
kameran etsimessä keskellä
valkoista ruutua.

Lisäasetusten käyttäminen
Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset
valitsemalla
.
Voit muuttaa kameran asetusta
pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse
ensin asetus ja kosketa sitten
-painiketta.
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VIHJE Voit lukea lisää kameran
toiminnoista valitsemalla
.
Vaihda kamera - käytä omakuvien
ottamiseen BL40-puhelimen
sisäpuolen kameraa.
Koko - Muuta kuvakokoa, jos
haluat säästää muistitilaa tai ottaa
yhteystiedon kuvaksi sopivan
valokuvan. Katso Kuvakoon
muuttaminen.
Väritehoste - Valitse värisävy
uutta valokuvaa varten. Katso
Väritehosteen valitseminen.
Valkotasapaino - valitse
Automaattinen, Kirkas valo,
Aurinkoinen, Loisteputki ja Pilvinen.

ltselaukaisin - Voit määrittää
laukaisimen painamisen jälkeisen
viiveen. Valitse Pois, 3 sekuntia, 5
sekuntia tai 10 sekuntia. Tämä on
ihanteellista, jos haluat olla mukana
kuvassa.
Kuvaustila - valitse käytettävä
kuvaustila.
ISO - ISO määrittää kameran
valoanturin herkkyyden. Mitä
korkeampi ISO-arvo, sen herkempi
kamera on valolle. Tämä on
hyödyllinen heikosti valaistuissa
tiloissa, joissa ei voi käyttää
salamaa. Valitse ISO-arvoksi
Automaattinen, 100, 200, 400 tai
800.
Muisti - Valitse kuvien
tallennuspaikaksi Matkapuhelimen
muisti tai Ulkoinen muisti.

Kuvanvakautus - voit ottaa kuvan
ilman, että kamera on epävakaa tai
heilahtaa.
Tarkennustila - Valitse kameran
tarkennustapa. Valitse Piste,
Manuaalinen tarkennus tai
Kasvojen seuranta.
Sulkijan ääni - Valitse jokin
kolmesta sulkijan äänestä.
Ruudukkonäkymä - Valitse
Pois käytöstä, Ristitarkennus tai
Kolmiotarkennus
Paikkatietotunnisteet - Ota
kuvassa käyttöön EXIF-tiedot,
johon voit kirjoittaa GPS-tiedot.
Palauta asetukset - palauta kaikki
kameran asetukset.
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Kamera
VIHJE Kun suljet kameran,
kaikki asetukset palautetaan
oletusarvoihin lukuun ottamatta
kuvakokoa ja kuvanlaatua.
Muut kuin oletusarvoiset
asetukset, esimerkiksi värisävy
ja ISO, on palautettava. Tarkista
nämä ennen seuraavan kuvan
ottamista.
VIHJE Asetusvalikko
näkyy etsimen päällä, joten kun
muutat kuvanvärin tai -laadun
asetuksia, näet muutokset
asetusvalikon takana näkyvässä
esikatselukuvassa.
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Videokamera
Videon kuvaaminen

Lisäasetusten käyttäminen

1 Paina ja pidä puhelimen oikealla
sivulla olevaa kameranäppäintä
painettuna.
2 Kameratilasta voi siirtyä
videotilaan myös vetämällä alas
etsimessä.
3 Aloita tallennus painamalla
kuvauspainiketta kerran tai
valitsemalla etsimestä
.
4 REC näkyy etsimen
alareunassa. Ajastin ilmaisee
videon keston.
5 Keskeytä videon tallennus
valitsemalla ja jatka
tallennusta valitsemalla .
6 Voit lopettaa tallennuksen
valitsemalla näytössä .

Avaa kaikki lisäasetukset
valitsemalla etsimessä
.
Lisätietoja kameran lisäasetuksista
on sivulla 35.
Tallennustila - Aseta videon keston
aikaraja. Määritä multimediaviestinä
lähetettävän videon enimmäiskoko
valitsemalla Normaali, MMS tai
DLNA.

Videon kuvaamisen jälkeen
Näytössä näkyy kuvaamasi videota
esittävä still-kuva. Videon nimi näkyy
näytön alareunassa. Näytön oikeassa
reunassa näkyy neljä kuvaketta.

VIHJE Jos valitset MMS:n
keston, pienempi kuvanlaatu
mahdollistaa pitemmän videon
kuvaamisen.
Muisti - Valitse videoiden
tallennuspaikaksi Matkapuhelimen
muisti tai Ulkoinen muisti.
Audio - Valitse Mykistä, jos haluat
tallentaa videon ilman ääntä, ja
Poista mykistys, jos haluat liittää
videoon äänen.
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Videokamera
Videon kuvakoon
muuttaminen

Tallennettujen videoiden
katselu

Mitä enemmän pikseleitä, sitä
suurempi tiedosto eli muistitilaa
kuluu enemmän. Jos haluat
tallentaa enemmän videoita
puhelimeesi, voit pienentää
tiedostokokoa vähentämällä
pikselimäärää.
1 Valitse etsimen vasemmassa
yläkulmassa
.
2 Valitse Videon koko.

1 Valitse etsimessä
.
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Voit tuoda haluamasi videon
etualalle koskettamalla sitä
kerran. Toista valitsemalla .

VAROITUS: LG BL40
-puhelimen edistyksellinen
muokkausohjelmisto tukee
kaikkia videotyyppejä lukuun
ottamatta kokoa 640 x 480. Älä
käytä tätä kuvakokoa, jos aiot
muokata videota.
VIHJE BL40-puhelimen mukana
toimitettu CD-levy sisältää
videoiden muunto-ohjelmiston.
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Videoiden katselu TV:stä
Kytke BL40 televisiovastaanottimeen
TV-kaapelilla.
HUOMAUTUS: TV-kaapeli on
ostettava erikseen.
Parhaiten soveltuvat
rottelukykyvaihtoehdot näkyvät alla:
WVGA 800x480 2mbps 30fps
CIF 352x288 384kbps 30fps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30fps
Saat lisätietoja valitsemalla
valikosta File info (Tiedoston tiedot)
-vaihtoehdon, kun videokuvaa
toistetaan. Nämä tiedot eivät näy
videokuvan laatutiedoissa.

Valokuvat ja videot
Valokuvien muokkaaminen
1 Avaa muokattava kuva ja tuo
asetukset esiin valitsemalla
Editoi.
2 Muokkaa kuva koskettamalla
seuraavia kuvakkeita:
Valitse alue
Piirrä kuvaan vapaalla
kädellä. Valitse viivan paksuus
neljästä vaihtoehdosta ja valitse
sitten väri.
Kirjoituksen lisääminen
kuvaan.
Koristele kuvaa leimasimilla.
Pyyhi kuvan muokkaukset.
Voit valita käyttämäsi pyyhkimen
koon.
Palaa galleriaan.

Tallenna Voit tallentaa
muutokset valitsemalla Päivitä
nykyinen tai Uusi tiedosto. Jos
valitset Uusi tiedosto, kirjoita
tiedoston nimi.
Peruu Poista kuvaan tehdyt
muokkaukset.
Kuva Avaa lisää
tehosteasetuksia, kuten Käännä.
Suodatin Käsittele kuvaa
erilaisilla tehosteilla.
Säätö Tällä lailla voit
muokata kuvaa, joka on otettu
automaattisilla kuvausasetuksilla.

Tekstin lisääminen kuvaan
1 Valitse muokkausnäkymässä .
2 Valitse Allekirjoitus tai Kuplat.
3 Kirjoita teksti näppäimistöllä ja
kosketa Tallenna.
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Valokuvat ja videot
4 Vedä teksti haluamaasi kohtaan
kuvassa.
Voit avata näppäimistön
tekstin muokkaamista varten
koskettamalla tekstiä.

Tehosteen lisääminen
kuvaan
1 Valitse muokkausnäytössä
Suodatin .
2 Voit käsitellä kuvaa useilla eri
tehosteilla
3 Voit poistaa tehosteen
valitsemalla Peruuta .

Kuvan rajaaminen
1 Valitse muokkausnäkymässä
.
2 Valitse muoto, jota haluat
käyttää kuvaan rajaamiseen.
3 Vedä rajaustyökalu sen alueen
päälle, jonka haluat rajata.
4 Kun valinta on valmis, valitse
Tallenna .
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Värin korostuksen
lisääminen kuvaan
1 Valitse muokkausnäytössä
Kuva .
2 Valitse Värin korostus.
3 Valitse jokin kuvan kohta. Kaikki
kuvassa olevat samanväriset
alueet, esimerkiksi henkilön
hiukset tai pusero, näkyvät
katkoviivalla ympäröitynä.
4 Muuta korostuksen vahvuutta
valitsemalla Tummuus ja
koskettamalla (+)- tai (-)painiketta.
5 Valitse OK.
6 Kaikki väri poistetaan
kuvasta lukuun ottamatta
värinkorostukseen valittua osaa.
7 Valitse Tallenna kun haluat
tallentaa muutokset.

Kuvan värien vaihtaminen
1 Valitse muokkausnäytössä
Kuva .
2 Valitse Värin vuorottelu.
3 Valitse jokin kuvan kohta. Kaikki
kuvassa olevat samanväriset
alueet, esimerkiksi henkilön
hiukset tai pusero, näkyvät
katkoviivalla ympäröitynä.
4 Valitse väri.
5 Paina lopuksi OK-painiketta.
6 Värinkorostukseen valittu alue
vaihtuu valitun väriseksi.
7 Valitse Tallenna kun haluat
tallentaa muutokset.

Utuinen kuva
1 Jos haluat muuttaa kuvan
utuiseksi, kosketa ensin kuvaa ja
2 valitse sitten Utuinen kuva.
3 Lisää utuisuutta kuvaan
puhaltamalla mikrofoniin.
Tämän jälkeen voit muokata
kuvaa sormellasi.

4 Utuisuuden lisäämisen jälkeen
voit muuttaa kuvan väriä ja
utuisuuden vahvuutta sekä
muuttaa tehosteen leveyttä.

Sadepisara
1 Jos haluat lisätä kuvaan
sadepisaroita, avaa ensin Kuvavalikko
2 ja valitse sitten Sadepisara.
3 Kuvaan ilmestyy kuplia.
4 Voit muuttaa sadepisaroiden
vahvuutta ja määrää
valikkopalkin toiminnoilla.
5 Voit säätää sadepisaroiden
suuntaa kääntämällä puhelinta.

Liike-epäterävyys
1 Voit käyttää liike-epäterävyyttä
valitsemalla Kuva .
2 Valitse Liike-epäterävyys.
3 Valitse alue, jossa haluat käyttää
liike-epäterävyyttä. Valitse
OK. Valitse tehosteen suunta
hieromalla näyttöä sormellasi.
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Valokuvat ja videot
4 Epäterävyyden vahvuus voidaan
valita säätöpalkilla.

Taiteelliset tehosteet
1 Valitse muokkausnäytössä
Suodatin .
2 Valitse Taiteellinen tehoste.
3 Valitse taiteellinen tehoste ja
seuraa, miten maalaus syntyy
silmiesi edessä.
4 Maalaus luodaan ja tallennetaan
automaattisesti. Voit keskeyttää
tehosteen käytön valitsemalla
Peruuta.

Videoiden muokkaaminen
Videoiden muokkaustoiminnot
ovat käytössä kaikissa MPEG4videotyypeissä paitsi kuvakoossa
640 x 480 (VGA).
Älä käytä tätä kuvakokoa, jos aiot
muokata videota.
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Videon keston muuttaminen
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse
Viimeistele / Viimeistele
monta kuvaa.
3 Valitse ja merkitse uusi
alku- ja loppukohta valitsemalla
Viimeistele .
4 Valitse, milloin kuva katoaa
näytöstä, valitsemalla Esikatselu .
5 Valitse, milloin kuva katoaa
näytöstä, valitsemalla Tallenna
tai
.

Kahden videon yhdistäminen
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse Yhdistä
video.
3 Omat videot -kansio avautuu.
Valitse yhdistettävä video.

4 Napauta ja vedä kuva videon
alkuun tai loppuun.
5 Voit esikatsella uutta videota
valitsemalla Esikatselu.
6 Tallenna uusi video valitsemalla
ensin Tallenna ja sitten Kyllä.
Korvaa aiempi tiedosto tai
tallenna uusi tiedosto.
7 Toista nämä vaiheet, kun haluat
yhdistää lisää videoita.

Kuvan liittäminen videoon
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse Yhdistä
kuva.
3 Kuvat-kansio avautuu. Valitse
valokuva, jonka haluat liittää
videoon, ja valitse sitten Valitse.
4 Napauta ja vedä kuva videon
alkuun tai loppuun.

5 Voit esikatsella uutta videota
valitsemalla Esikatselu.
6 Valitse Tallenna ja korvaa
nykyinen tiedosto tai tallenna
uusi tiedosto.
7 Toista nämä vaiheet, kun haluat
liittää lisää kuvia.

Tekstin lisääminen videoon
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse Tekstin
taitto.
3 Valitse ja keskeytä toisto
tekstin alkukohdan asettamista
varten.
4 Valitse ensin Alkaa ja sitten
tekstityylit. Kirjoita teksti
näppäimistöllä ja valitse OK.
5 Kosketa kohtaa, johon haluat
liittää tekstin, ja valitse sitten OK.
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Valokuvat ja videot
6 Valitse Tallenna. Korvaa aiempi
tiedosto tai tallenna uusi
tiedosto.
7 Toista nämä vaiheet, kun haluat
lisätä lisää tekstiä.

Kuvan taitto
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse Kuvan
taitto.
3 Kuvat-kansio avautuu. Valitse
valokuva, jonka haluat liittää
videoon.
4 Valitse ensin ja keskeytä
videon toisto kohtaan, johon
haluat lisätä kuvan. Kosketa
Alkaa-painiketta ja valitse sitten
Peittävyystaso.
5 Valitse OK ja paina Loppupainiketta kohdassa, jossa haluat
kuvan katoavan näkyvistä.
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6 Kosketa näytön kohtaa, johon
haluat liittää tekstin. Jos kuva on
liian iso, se peittää koko näytön,
ei vain valittua aluetta.
7 Valitse Tallenna. Korvaa aiempi
tiedosto tai tallenna uusi
tiedosto.
8 Toista nämä vaiheet, kun haluat
liittää lisää kuvia.

Ääniraidan lisääminen
videoon
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse Äänen
dubbaus.
3 Omat äänet -kansio avautuu.
Valitse ääniraita, jonka haluat
lisätä videoon.
4 Videon alkuperäinen ääniraita
poistetaan.

5 Jos ääniraita on lyhyempi kuin
video, aseta toistokertojen
määrä valitsemalla Yksi kerta
tai Toista.
6 Korvaa aiempi tiedosto tai
tallenna uusi tiedosto.

4 Korvaa alkuperäinen tiedosto tai
tallenna uusi tiedosto.

Live-äänen lisääminen
videoon
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse
Livedubbaus.
3 Määritä ääniarvoksi alkuperäinen
ääni tai tallennusääni.

Himmennyksen lisääminen
1 Avaa muokattava videoleike ja
valitse sitten
.
2 Valitse Muuta ja valitse
Himmennys.
3 Videoon lisätään alku- ja
loppuhäivytys.
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Multimedia
Voit tallentaa multimediatiedostoja
puhelimesi muistiin ja käyttää
kuvia, ääntä, videoita ja pelejä
helposti. Voit tallentaa tiedostoja
myös muistikorttiin. Muistikortin
avulla vapautat tilaa puhelimen
muistista.
Voit avata Viihde-valikon
valitsemalla
ja Viihdevälilehdessä Omat. Voit näyttää
kaikki multimediatiedostot
kansioluettelossa.
VIHJE Voit poistaa
tiedostoja Omat-kansiosta
valitsemalla ensin
ja sitten
Poista.

Kuvan lähettäminen
1 Valitse haluamasi kuva.
2 Valitse Lähetä. Valitse Viesti,
Sähköposti, Bluetooth tai
Blogger.
3 Jos valitset Viesti tai
Sähköposti, kuva liitetään
viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja
lähettää sen tavalliseen tapaan.
Jos valitset Bluetooth, puhelin
etsii laitetta, johon kuva voidaan
lähettää.

Kuvan käyttäminen
Voit käyttää kuvia taustakuvina ja
näytönsäästäjinä ja jopa soittajan
tunnistamiseen.

Kuvat

Kuvan tulostaminen

Kuvat sisältää luettelon kaikista
esiladatuista kuvista, ladatuista
kuvista ja puhelimen kameralla
otetuista kuvista.

1 Valitse Kuvat.
2 Valitse kuva ja paina
-kuvaketta.
3 Valitse Tulosta Bluetoothyhteyden kautta.
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Kuvan siirtäminen tai
kopioiminen
Voit siirtää tai kopioida
kuvan puhelimen muistista
muistikorttiin ja päinvastoin.
Tällä lailla voit vapauttaa tilaa
jommassakummassa muistissa tai
varmuuskopioida kuvia.

Kuvaesityksen luominen
Jos haluat tarkastella puhelimeen
tallennettuja kuvia, voit luoda
kuvaesityksen. Tällöin jokaista
kuvaa ei tarvitse avata ja sulkea
erikseen.

Paikkatietotunnisteet
Voit käyttää puhelimellasi
paikkatietoja tarjoavia palveluja.
Voit lisätä kuviin paikkatiedot.
Jos lataat paikkatiedoilla varustetut
kuvat kyseistä palvelua tukevaan
blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

Videot
Omat videot -kansiossa näkyy
luettelo ladatuista videoista ja
puhelimella tallennetuista videoista.
Huomautus: Osaa Internetistä
ladatusta tai käyttäjän koodaamasta
sisällöstä ei voi ehkä toistaa.
VIHJE BL40 tukee DivX- ja
Xvid-videomuotoa, minkä
ansiosta eri sisältöjä voi
toistaa monipuolisesti. DivXsertifioitu laite toistaa DivX®videomuotoja kuvakokoon
320x240 asti.

Videoleikkeen lähettäminen
1 Valitse video ja
.
2 Valitse ensin Lähetä ja sitten
Viesti, Sähköposti, Bluetooth
tai Blogger.
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Multimedia
3 Jos valitset Viesti tai
Sähköposti, videoleike liitetään
viestiin ja voit kirjoittaa viestin
ja lähettää sen normaalilla
tavalla. Jos valitset Bluetooth,
puhelin etsii laitetta, johon video
voidaan lähettää.

Java-pelin ja sovelluksen
asentaminen
1 Valitse ensin
ja sitten Viihdevälilehdessä Omat.
2 Valitse ylävalikosta Muisti.
3 Valitse Kaikki muistit tai
Puhelimen muisti. Jos asetat
uuden muistikortin, kosketa
Ulkoinen muisti -kansiota.

Valitse Huviohjelmat-valikko
Huviohjelmat-valikossa on valmiina
flash-pelejä, jotka käyttävät
integroitua liikeanturia.
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Flash-sisältö
Flash-sisältö-kansiossa ovat kaikki
ladatut SWF- ja SVG-tiedostot.

SWF- tai SVG-tiedoston
tarkasteleminen
1 Valitse ensin
ja sitten Viihdevälilehdessä Omat.
2 Valitse Flash-sisältö.
3 Valitse tiedosto.

Asiakirjat
Voit avata kansioon tallennettuja
Excel-, PowerPoint-, Word-, tekstija pdf-tiedostoja.

Tiedoston siirtäminen
puhelimeen
Bluetooth on helpoin tapa
siirtää tiedostoja tietokoneesta
puhelimeen. Voit myös käyttää
LG PC Suite -ohjelmistoa ja
synkronointikaapelia. Tiedostojen
siirtäminen Bluetooth-yhteydellä:

1 Tarkista, että Bluetooth on
käynnistetty puhelimessa ja
tietokoneessa, ja että laitteiden
välillä on näköyhteys.
2 Lähetä tiedosto tietokoneesta
Bluetooth-yhteydellä.
3 Hyväksy tiedoston
vastaanottaminen puhelimessa
valitsemalla Kyllä.
4 Tiedosto näkyy Asiakirjat- tai
Muut-kansiossa.

Muut
Muut-kansioon tallennetaan
tiedostot, jotka eivät ole kuvia,
ääni- tai videoleikkeitä, pelejä tai
sovelluksia. Sitä käytetään samalla
tavalla kuin Asiakirjat-kansiota.

Elokuvan luominen
1 Valitse ensin
ja sitten Viihdevälilehdessä Elokuvaeditori.
2 Voit lisätä kuvan valitsemalla
Lisää.

3 Valitse haluamasi elokuvatyyli.
4 Voit muuttaa ääntä (esim.
äänitallennetta) valitsemalla
Ääni.
5 Voit esikatsella elokuvaa
painamalla Esikatselupainiketta.
6 Voit muuttaa toistojärjestystä
valitsemalla Toistojärjestys.
7 Valitse Käyttötavaksi tallennus
tai multimediaviesti.
8 Voit tallentaa elokuvan
valitsemalla Tallenna elokuva.

Musiikki
LG BL40 -puhelimessa on
musiikkisoitin, joten voit kuunnella
suosikkikappaleitasi. Voit avata
musiikkisoittimen valitsemalla
ensin
ja sitten Viihdevälilehdessä Musiikki.
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VIHJE BL40 tukee Dolby
Mobile™ -tekniikkaa, joka
tekee matkapuhelimesi
äänimaailmasta
huippulaadukkaan.

Musiikin siirtäminen
puhelimeen
Voit käyttää myös LG PC Suite
-ohjelmistoa.
Helpoin tapa siirtää musiikkia
puhelimeen on käyttää Bluetoothyhteyttä tai synkronointikaapelia.
Bluetooth-siirto:
1 Tarkista, että Bluetooth on
käynnistetty puhelimessa ja
tietokoneessa, ja että laitteiden
välillä on näköyhteys.
2 Valitse musiikkitiedosto
tietokoneessa ja lähetä se
Bluetooth-yhteyden avulla.
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3 Hyväksy tiedoston
vastaanottaminen puhelimessa
valitsemalla Kyllä.
4 Tiedosto näkyy kansiossa
Musiikki > Kaikki raidat.

Radion käyttäminen
LG BL40 -puhelimessa on sisäinen
FM-radio, joten voit kuunnella
suosikkiradiokanaviasi missä
tahansa.
HUOMAUTUS: Radion
kuunteleminen edellyttää
matkapuhelimen mukana
toimitetun kuulokkeen kytkemistä.
Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Radion kuunteleminen

Voit hakea puhelimesi radiokanavat
manuaalisesti tai automaattisesti.
Voit tallentaa kanavien
pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse
hakea joka kerta uudelleen.
Puhelimeen voi tallentaa enintään
48 radiokanavaa.
Automaattinen kanavahaku:
1 Valitse ensin
ja sitten Viihdevälilehdessä FM-radio.
2 Valitse
.
3 Valitse Automaattinen
kanavahaku. Löydettyihin
radioasemiin liitetään
kanavanumero.
HUOMAUTUS: Voit
hakea kanavan myös itse
radiotaajuuden vieressä olevalla
säätöpyörällä.

1 Valitse ensin
ja sitten Viihdevälilehdessä FM-radio.
2 Valitse kanavanumero, johon
liitettyä radiokanavaa haluat
kuunnella.
VIHJE Voit parantaa radion
kuuluvuutta pidentämällä
kuulokejohtoa, joka toimii
antennina.
VAROITUS: Käytä
radion hyvän kuuluvuuden
takaamiseksi matkapuhelimesi
mukana toimitettua LGkuuloketta.
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Ajanhallinta
Tapahtuman lisääminen
kalenteriin
1 Valitse valmiusnäkymässä
ja valitse sitten Apuohjelmatvälilehdessä Järjestäjä.
2 Valitse päivämäärä, johon haluat
lisätä tapahtuman.
3 Valitse
ja sitten Uusi
aikataulu.
VIHJE Voit määrittää kalenteriisi
lomapäiviä. Valitse lomapäivät
yksi kerrallaan. Valitse sitten
ja Aseta loma. Lomapäivät
merkitään punaisella tekstillä.

Hälytyksen asettaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä
ja valitse sitten Apuohjelmatvälilehdessä Hälytykset.
2 Jos haluat lisätä uuden
hälytyksen, valitse Uusi hälytys.
Jos haluat määrittää hälytyksen
soimaan uudestaan tunnin
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kuluttua, valitse Pikahälytys.
VIHJE Ota hälytys käyttöön
koskettamalla Käytössäkuvaketta tai valitsemalla .

Äänitys
Voit tallentaa äänimuistioita tai
muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen
tallentaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Apuohjelmatvälilehdessä Äänitallentaja.
2 Valitse Äänitä kun haluat
aloittaa tallennuksen.
3 Valitse Pysäytä kun haluat
lopettaa tallennuksen.
4 Jos valitset Uusi , käynnistä
äänitys uudelleen, kun olet
tallentanut edellisen äänitteen.

Äänitallenteen lähettäminen
1 Kun äänitys on valmis, valitse
Lähetä.
2 Valitse Viesti, Sähköposti tai
Bluetooth. Jos valitset Viesti
tai Sähköposti, äänitallenne
liitetään multimediaviestiin. Jos
valitset Bluetooth, puhelin etsii
laitteen viestin lähettämistä
varten.

Musiikin toistaminen FMlähettimellä
BL40-puhelimen kiinteän FMlähettimen ansiosta voit kuunnella
musiikkia kaikissa puhelimen
käyttöalueella olevissa FMvirittimissä.
1 Valitse ensin
ja sitten
Työkalut ja Apuohjelmatvälilehdessä FM-lähetin.

2 Valitse taajuus, jolla FM-signaali
lähetetään. Valitse sitten Lähetä.
3 Aseta viritin samalle taajuudelle.
HUOMAUTUS: FM-lähettimen
käyttöalue on enintään 2 metriä.
Lähettimen toimintaa saattavat
häiritä yleiset radioasemat tai
esteet, kuten seinät ja elektroniset
laitteet.
Voit välttää häiriöitä etsimällä
vapaan FM-taajuuden
vastaanottimessa ennen FMlähettimen käyttöä.
FM-lähetintä ei voi käyttää
samanaikaisesti puhelimen FMradion kanssa.
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Web-selaus
Selain
Selain-toiminnolla saat pelit,
musiikin, uutiset, urheilun, viihteen
ja paljon muuta väreissä suoraan
puhelimeesi. Monipuolisesti missä
tahansa.

Kirjanmerkkien lisääminen ja
käyttäminen
Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi
avaamista kirjanmerkkien avulla.
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Apuohjelmatvälilehdessä Selain.
2 Valitse Kirjanmerkit. Näkyviin
tulee luettelo kirjanmerkeistä.
3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin
valitsemalla Uusi kirjanmerkki.
Kirjoita kirjanmerkin nimi ja URLosoite.
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4 Valitse
. Uusi kirjanmerkki
näkyy kirjanmerkkiluettelossa.

RSS-lukijan käyttäminen
RSS (Really Simple Syndication) on
Web-syötemuoto, jolla julkaistaan
usein päivitettäviä sisältöjä,
kuten blogeja, uutisotsikoita ja
podcasteja. RSS-asiakirja eli syöte,
Web-syöte tai kanava, sisältää joko
tiivistelmän Web-sivun sisällöstä
tai koko tekstin. RSS:n avulla on
helppo seurata suosikki-Web-sivuja
tarvitsematta tarkistaa niiden
päivityksiä erikseen.
Käyttäjä tilaa syötteen kirjoittamalla
syötteen linkin lukijaan tai
napsauttamalla RSS-kuvaketta
selaimessa. Lukija tarkistaa
käyttäjän tilaamat syötteen
säännöllisesti ja lataa mahdolliset
päivitykset.

Puhelimen käyttäminen
modeemina
Voit käyttää BL40-puhelinta
tietokoneen modeemina ja käyttää
näin sähköpostia ja Internetiä
langattomasti. Voit käyttää USBkaapelia tai Bluetooth-yhteyttä.
USB-kaapelin käyttäminen:
1 Tarkista, että LG PC Suite on
asennettu tietokoneeseen.
2 Yhdistä BL40-puhelin ja
tietokone USB-kaapelilla
ja käynnistä LG PC Suite
-ohjelmisto.
3 Valitse tietokoneessa
Tietoliikenne. Valitse Asetukset
ja Modeemi.
4 Valitse LG-matkapuhelin
USB-modeemina ja valitse OK.
Modeemi näkyy näytössä.
5 Valitse Yhdistä, jolloin tietokone
muodostaa yhteyden BL40puhelimeen.

Bluetooth-yhteyden
käyttäminen:
1 Varmista, että Bluetooth
on Käytössä ja Näkyvä
tietokoneessa ja BL40puhelimessa.
2 Muodosta tietokoneen ja BL40puhelimen välille salasanalla
suojattu pariliitos.
3 Käytä LG PC Suiten Ohjattu
yhteyden muodostaminen
-toimintoa ja muodosta
Bluetooth-yhteys.
4 Valitse tietokoneessa
Tietoliikenne. Valitse sitten
Asetukset.
5 Valitse Modeemi.
6 Valitse Bluetoothvakiomodeemi ja OK. Modeemi
näkyy näytössä.
7 Valitse Yhdistä, jolloin tietokone
muodostaa yhteyden BL40puhelimeen.
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Web
Google-palvelujen
käyttäminen
Voit käyttää Google-palveluita tässä
sovelluksessa. Valitse Apuohjelmatvälilehdessä Google.
Maps: voit käyttää karttoja
mobiililaitteissa.
Search: Google Mobile Web
Search -haun avulla voit hakea
web-sivustoja, jotka on suunniteltu
erityisesti matkapuhelimille ja
muille langattomille laitteille.
Mail: Gmail-mobiilisovellus on
ladattava Java-sovellus, jonka
avulla voit käyttää Gmailia
kätevästi myös langattomissa
laitteissa. Voit ladata sovelluksen
matkapuhelimen Internetselaimella osoitteesta http://gmail.
com/app.
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YouTube: Voit katsella
matkapuhelimellasi YouTube
Mobile -palvelun videoita.
Lisätietoja matkapuhelimesi
tiedonsiirrosta saat
palveluntarjoajaltasi.
Blogger: Hallitse käyttäjätiliäsi ja
jaa blogisi. Voit myös ladata kuvia
ja videoita.

PC Suite
Voit synkronoida tietokoneen ja
matkapuhelimen tiedot. Näin kaikki
tärkeät tietosi ja päivämääräsi ovat
yhdenmukaiset molemmissa - lisäksi
niistä on olemassa varmuuskopiot.
VIHJE Asenna PC Suite
-ohjelmisto, joka on mukana
toimitetulla CD-levyllä tai
ladattavissa osoitteesta http://
update.lgmobile. com. (Valitse
www.lgmobile.com PRODUCTS
> Manual & Software > Manual
& S/W Download -osa)

LG PC Suiten asentaminen
tietokoneeseen
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Yhteydet.
2 Valitse USB-yhteys ja PC Suite.
3 Kytke USB-kaapeli puhelimen ja
tietokoneen välille ja odota hetki.
4 Näkyviin tulee asennusohjetta
koskeva viesti.

Varoitus Jos tietokoneen
näyttöön ei tule asennusohjetta
koskevaa viestiä, tarkista
Windows-käyttöjärjestelmän
CD-ROM-asetukset.
5 Aseta puhelimen mukana
toimitettu CD-levy tietokoneen
CD-asemaan tai lataa LG PC
Suite -ohjelma internetistä
latauspainikkeella.
6 Napsauta näyttöön tulevaa LG
PC Suite -asennusohjelman
kuvaketta.

Puhelimen kytkeminen
tietokoneeseen
1 Valitse Yhdistettävyysvalikossa PC Suite -tila ja kytke
sitten puhelin USB-kaapelilla
tietokoneeseen.
2 LG PC Suite käynnistyy
automaattisesti tietokoneessa.
3 Puhelimen ja tietokoneen välille
on nyt muodostettu yhteys.
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PC Suite
Puhelimen tietojen
varmuuskopiointi ja
palauttaminen
1 Muodosta yhteys puhelimen
ja tietokoneen välille edellä
kuvatulla tavalla.
2 Napsauta Varmuuskopioikuvaketta ja valitse sitten
Varmuuskopioi tai Palauta.
3 Valitse varmuuskopioidaanko
Sisältötietoja ja/tai
Puhelinluettelo/Aikataulut/
Tehtävät/Muistiot. Valitse
paikka, jonne varmuuskopioitavat
tai palautettavat tiedostot
tallennetaan. Valitse OK.
4 Tiedot varmuuskopioidaan.

Puhelimen tiedostojen
tarkasteleminen
tietokoneessa
1 Muodosta yhteys puhelimen
ja tietokoneen välille edellä
kuvatulla tavalla.
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2 Napsauta kuvien, videoiden tai
musiikin hallintakuvaketta.
3 Kaikki puhelimeen tallennetut
kuvat, äänet ja videot näkyvät LGpuhelin-kansiossa.
VIHJE Puhelimen sisällön
tarkasteleminen tietokoneessa
helpottaa tiedostojen hallintaa
ja tarpeettomien tiedostojen
poistamista.

Yhteystietojen synkronointi
1 Kytke puhelin tietokoneeseen.
2 Napsauta Yhteystiedotkuvaketta.
3 Napsauta Synkronoi
yhteystiedot -painiketta.
Tietokoneesi hakee ja näyttää
kaikki puhelimen yhteystiedot.
4 Valitse ensin Valikko ja sitten
Vie. Valitse, mihin yhteystiedot
tallennetaan.

Viestien synkronoiminen

VAROITUS

1 Kytke puhelin tietokoneeseen.
Älä katkaise puhelimen yhteyttä
2 Napsauta Viestit-kuvaketta.
tiedostonsiirron aikana. Se
3 Kaikki puhelimen viestit näkyvät
saattaa vahingoittaa tiedostoa.
kansioissa.
4 Voit muokata ja järjestellä viestejä Musiikin siirtäminen
Windows Media Player
näytön yläreunan työkalurivin
toiminnoilla.
-ohjelmalla

Musiikin synkronointi
Tässä valikossa voit lisätä musiikkia
BL40-puhelimeen. Ennen
musiikin siirtämisen aloittamista
tietokoneesta puhelimeen, varmista,
että tietokone täyttää seuraavat
edellytykset:
• Microsoft Windows XP tai Vista
• Windows Media Player 10 tai
uudempi
• USB-datakaapeli
• MicroSD-kortti (jos haluat
tallentaa musiikkia ulkoiseen
muistiin)

1 Valitse valmiusnäkymässä
ensin
ja sitten Asetuksetvälilehdessä Yhteydet.
2 Valitse USB-yhteystila ja valitse
Musiikin synkronointi.
3 Yhdistä matkapuhelin ja
tietokone yhteensopivalla USBkaapelilla.
4 Kun yhdistät matkapuhelimen
tietokoneeseen, puhelimen
näytössä näkyy: Musiikin
synkronointi ja sitten Yhdistetty.
5 Tietokone kehottaa sinua
käynnistämään jonkin
musiikkiohjelman.
6 Valitse Window Media Player.
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7 Avaa Synkronointi-välilehti.
Vedä ja pudota puhelimeen
siirrettäviä musiikkitiedostoja
Synkronointiluettelo-ruutuun.
8 Napsauta Aloita synkronointi
-painiketta. Siirtäminen
käynnistyy.

VAROITUS
Älä katkaise puhelimen yhteyttä
tiedostonsiirron aikana. Se
saattaa vahingoittaa tiedostoa.

DivX-muunnin
Asenna DivX-muunnin, joka
toimitetaan samalla CD-levyllä kuin
PC Suite-ohjelmisto. DivX muuntaa
tietokoneessa olevat mediatiedostot
puhelimen tukemaan muotoon.
Valitse asennuksen jälkeen DivX
tietokoneen ohjelmistotiedostoista.
Valitse sitten DivX-muunnin ja
Muunnin.
Valitse sovelluksen nuolikuvakkeilla
muuntomuodoksi Matkapuhelin.
Jos napsautat sovellusruutua
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hiiren kakkospainikkeella ja
valitset Asetukset, voit muuttaa
muunnettujen tiedostojen
tallennuspaikkaa.
Vedä ja pudota tiedostot
sovellukseen analysointia varten.
Aloita muunto valitsemalla
Muunna. Muunnon valmistuttua
näyttöön avautuu vahvistusviesti.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must be
registered in order to play DivX Videoon-Demand (VOD) content. To generate
the registration code, locate the DivX
VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to
complete the registration process and
learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

Asetukset
Profiilien mukauttaminen
Voit nopeasti vaihtaa profiilia
valmiusnäkymässä. Valitse
Yhteenveto-kuvake näytön
yläreunasta ja Profiili-välilehti.

Kosketusasetusten
muuttaminen
Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Asetukset-välilehdessä
Kosketusasetukset.

Yhteysasetusten
muuttaminen
Voit muuttaa asetuksia tässä
valikossa.
Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Asetukset-välilehdessä
Yhteydet.
Verkon valinta - BL40 muodostaa
automaattisesti yhteyden
ensisijaiseen verkkoon.
Internet-profiili - määritä profiilin
Internet-asetukset.

Yhteysosoitteet - Verkkooperaattori on jo tallentanut
tämän tiedon. Voit lisätä uusia
yhteysosoitteita tässä valikossa.
Palvelimen synkronointi - voit
varmuuskopioida ja palauttaa
yhteystietoja synkronointipalvelun
avulla.
DLNA - Voit jakaa puhelimen
sisältöjä kodin tietoverkossa. Voit
myös käyttää ulkoista muistia ja
musiikki-, video- ja kuva-kansioita.
Aloita muodostamalla yhteys kodin
tietoverkkoon. Vahvista laitteen
nimi ja valitse jaettavat kohteet.
Toiminto tukee seuraavia
tiedostoja: musiikki: mp3, video:
H.264(AVC)/ AAC/ MP4, kuva: jpeg.
Jos otat toiminnon käyttöön
langattoman yhteyden ollessa
poissa käytöstä, yhteys kodin
tietoverkkoon muodostetaan
automaattisesti, kun langaton
yhteys otetaan käyttöön.
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Asetukset
GPS-tyyppi - valitse Avustettu
GPS tai Erillinen.
GPS
– GPS-järjestelmä perustuu
maata kiertäviin satelliitteihin,
joiden tietoja käytetään
paikantamiseen.
– Vastaanotin arvioi etäisyyden
GPS-satelliitteihin sen
perusteella, kuinka kauan
signaalin kulku kestää ja
käyttää tätä tietoa sijainnin
paikantamiseen.
– Tämä voi kestää parista
sekunnista useaan minuuttiin.
– Avustettu GPS (A-GPS )
-toiminnon avulla voidaan
noutaa paikantamisessa
käytettäviä aputietoja
datapakettiyhteyden kautta.
– Laite hakee aputiedot
palveluntarjoajan palvelimelta
ainoastaan tarvittaessa ja jos
palveluntarjoaja tukee tätä
palvelua.

56 LG BL40 | Käyttöopas

Huomautus: GPS-järjestelmässä on
käytössä vikasietotila ja palvelu ei
toimi rakennusten sisällä tai maan
alla.
USB-yhteys - Synkronoi BL40puhelin kopioimalla puhelimen
tiedostot LG PC Suite -ohjelmistolla.
TV out -liitäntä - valitse
PAL tai NTSC, kun
yhdistät BL40-puhelimen
televisiovastaanottimeen.
DivX VOD -rekisteröinti - Tässä
valikossa luodaan DivX VOD rekisteröintikoodi. Voit rekisteröityä
ja käyttää teknistä tukea
osoitteessa http://vod.divx.com.
Datapakettiyhteys - määritä
pakettidatayhteys.
Selaimen asetukset - Määritä
selaimeen liittyvät asetukset.
Suoratoistoasetukset - Verkkooperaattori on jo tallentanut tämän
tiedon. Voit mukauttaa asetuksia.

Java-asetukset - Voit määrittää
profiileja Java-ohjelmien yhteyksiin
ja tarkastella varmenteita.

Lentokonetilan käyttäminen
Ota lentokonetila käyttöön
valitsemalla ensin
, sitten
Asetukset > Profiilit ja lopuksi
Lentokonetila.
Lentokonetilassa ei voi soittaa
puheluja, käyttää Internetiä,
lähettää viestejä tai käyttää
Bluetooth-yhteyttä.

Tiedostojen lähettäminen
ja vastaanottaminen
Bluetooth-yhteydellä
Bluetooth on erinomainen tapa
lähettää ja vastaanottaa tiedostoja
langattomasti ja nopeasti. Voit
myös liittää puhelimeen Bluetoothkuulokkeet puheluiden soittamista
ja niihin vastaamista varten.
Tiedoston lähettäminen:

1 Avaa tiedosto, jonka haluat
lähettää (yleensä kuva-, videotai musiikkitiedosto).
2 Valitse
ja Lähetä.
Valitse Bluetooth.
3 Jos Bluetooth- laitteen ja BL40puhelimen välillä on pariliitos,
puhelin ei automaattisesti etsi
muita Bluetooth-laitteita. Jos
liitosta ei ole, BL40-puhelin etsii
muita lähellä olevia Bluetoothlaitteita.
4 Valitse ensin laite, johon haluat
lähettää tiedoston, ja kosketa
sitten Valitse-painiketta.
5 Tiedosto lähetetään.
VIHJE Tarkista tilapalkista, että
tiedosto lähetetään.
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Asetukset
Tiedoston vastaanottaminen:
1 Tiedostojen vastaanottaminen
edellyttää, että Bluetoothyhteyden on oltava Käytössä.
Lisätietoja on kohdassa
Bluetooth-asetusten
muuttaminen jäljempänä.
2 Käyttäjää kehotetaan
hyväksymään tiedoston
vastaanottaminen. Vastaanota
tiedosto valitsemalla Kyllä.
3 Näet tiedoston tallennuspaikan.
Voit valita Näytä tai Käytä
taustakuvana (vain
kuvatiedosto). Tiedostot
tallennetaan yleensä Omat
tiedostot -kansioon.
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Bluetooth-asetusten
muuttaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä
ensin
ja sitten Asetuksetvälilehdessä Bluetooth.
2 Valitse
.
Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Laitteen tiedot - Kirjoita BL40puhelimen nimi.
Oman laitteen näkyvyys
- Valitse Näkyvä, Kätketty tai
Näkyy 1 minuutin ajan.
USIM-etätila käytössä - Ota
käyttöön USIM-etätila.
Tuetut laitteet - Valitse, miten
Bluetooth-yhteyttä käytetään eri
palveluissa.
Poista - Voit poistaa laitteen
pariliitosluettelosta.
Poista kaikki - Voit poistaa kaikki
laitteet pariliitosluettelosta.

Pariliitos toiseen Bluetoothlaitteeseen

Bluetooth-kuulokkeen
käyttäminen

Pariliitos BL40-puhelimen ja
toisen laitteen välillä muodostaa
salasanasuojatun yhteyden. Näin
yhteys on turvallisempi.
1 Tarkista, että Bluetooth on
Käytössä.
Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä
Asetukset-valikossa.
2 Hae laitteita valitsemalla Uusi
laite.
3 BL40-puhelin etsii Bluetoothlaitteita. Etsinnän päätyttyä
näkyviin tulee Päivitä-kuvake.
4 Valitse laite, johon haluat
muodostaa pariliitoksen, kirjoita
salasana ja valitse OK.
5 Puhelin muodostaa yhteyden
toiseen laitteeseen, jossa sinun
on kirjoitettava sama salasana.
6 Salasanasuojattu Bluetoothyhteys on valmis.

1 Tarkista, että Bluetooth on
Käytössä.
2 Noudata kuulokkeen mukana
toimitettuja käyttöohjeita. Aseta
kuulokkeet pariliitostilaan ja
muodosta pariliitos laitteiden
välille.
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Wi-Fi

Ohjelmistopäivitys

Langattoman yhteyden hallinnan
avulla voit hallita laitteen
langattomia Wi-Fi-yhteyksiä.
Siten puhelin voi muodostaa
yhteyden paikallisiin langattomiin
verkkoihin tai käyttää Internetiä
langattomasti. Wi-Fi-yhteys on
nopeampi ja sen käyttöalue on
suurempi kuin Bluetooth-yhteyden.
Sitä voidaan käyttää nopeaan
sähköpostien lähettämiseen ja
vastaanottamiseen sekä webselaamiseen.
HUOMAUTUS: BL40-puhelimen
tukemia palveluita ovat WEP,
WPA-PSK/2-salaus (ei EAP) ja WPSsalaus. Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja
tai järjestelmänvalvoja on
asettanut käyttöön salauksen
verkkoturvallisuuden
vuoksi, kirjoita suojausavain
ponnahdusikkunaan. Jos salausta
ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei
ole näkyvissä. Saat suojausavaimen
Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai
järjestelmänvalvojalta.

LG-matkapuhelinohjelmiston
päivittäminen internetistä
Lisätietoja tästä toiminnosta on LG
Mobilen verkkosivuilla osoitteessa
http://www.lgmobile.com.
Valitse maa – Tuotteet-valikko
- Käyttöoppaat ja ohjelmistot
Tällä ohjelmalla voit päivittää
ohjelmiston viimeisimmän
version nopeasti ja kätevästi
Internetissä ilman käyntiä
asiakaspalvelupisteessä.
Käyttäjän on valvottava
matkapuhelimen
ohjelmistopäivitysohjelmalla
tehtävää päivitystä. Varmista, että
luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja
huomautukset ennen siirtymistä
seuraavaan vaiheeseen. Huomaa,
että USB-kaapelin ja akun
irrottaminen päivityksen aikana
saattaa vaurioittaa puhelinta
vakavasti.
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Tekniset tiedot
Yleistä
Tuotteen nimi: BL40
Järjestelmä: GSM / WCDMA
Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (latauksen
purku),
+45 °C (lataus)
Vähintään: –10 °C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEMO

