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Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0700-545454
* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.
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Generelle henvendelser
<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.

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas
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Wi-Fi
(WLAN)

Den här enheten kan användas i alla
europeiska länder.
WLAN kan användas i EU utan
begränsningar inomhus, men kan inte
användas utomhus i Frankrike, Ryssland
och Ukraina.

Wi-Fi
(WLAN)

Denne enheten er ment for bruk i alle
europeiske land.
WLAN kan brukes i resten av EU uten
begrensninger, men kan ikke brukes
utendørs i Frankrike, Russland eller
Ukraina.

Wi-Fi
(WLAN)

Denne enhed er egnet til brug i alle
europæiske lande.
WLAN kan betjenes i EU og er ikke
begrænset til indendørs brug. Dog kan det
ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland
og Ukraine.

Wi-Fi
(langaton
lähiverkko)

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
kaikissa Euroopan maissa.
Langatosnta lähiverkkoa voidaan käyttää
rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa,
ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun
ottamatta myös ulkona.

Bluetooth QD ID B016480
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GT540 Användarhandbok
- SVENSKA

• En del av innehållet i den här

användarhandboken kanske inte
gäller för din telefon beroende på
telefonens programvara eller din
tjänsteleverantör.
• Den här telefonen rekommenderas
inte för personer med nedsatt
syn på grund av knappsatsen på
pekskärmen.
• Copyright © 2010 LG Electronics,
Inc. Med ensamrätt. LG och
LG-logotypen är registrerade
varumärken som tillhör LG Group
och dess närstående enheter.
Alla andra varumärken tillhör sina
respektive ägare.
• Google™, Google-logotypen,
Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Talk™,
Android™ och Android Market™ är
varumärken som tillhör Google, Inc.
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Grattis till ditt val av den avancerade
kompakta mobiltelefonen GT540 från
LG. Den är utformad för att användas
tillsammans med den senaste digitala
tekniken inom mobilkommunikation.

Kassering av den gamla telefonen
1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på
en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet
2002/96/EG.
2 Släng aldrig elektronik eller elektroniska produkter
i hushållssoporna. Använd istället särskilt avsedda
återvinningsbehållare för just elskrot.
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).
Telefonmodellen GT540 är
utformad så att den uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter
i fråga om exponering för
radiovågor. Föreskrifterna grundar
sig på vetenskapliga riktlinjer som
innehåller säkerhetsmarginaler
utformade så att de tillförsäkrar
alla människor, oavsett ålder och
hälsa, säkerhet under användning.
•Vissa skillnader kan föreligga
mellan olika LG-telefoners SARnivåer, men de har alla utformats
så att de följer tillämpliga
riktlinjer för exponering för
radiovågor.
• Det SAR-gränsvärde
som rekommenderas av
Internationella kommissionen
för skydd mot icke-joniserande
strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i
genomsnitt per 10 gram vävnad.

• Det högsta SAR-värdet för

den här telefonmodellen som
har uppmätts av DASY4 för
användning vid örat är 1,23 W/
kg (10 g) och när den bärs mot
kroppen 1,39 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 1 gram vävnad.

Skötsel och underhåll av
produkten
VARNING
Använd endast batterier,
laddare och tillbehör som är
godkända för att användas
med just denna telefonmodell.
Om andra typer används kan
tillstånd och garantier som
avser telefonen bli ogiltiga och
förfarandet kan också vara
farligt .
•Ta inte isär telefonen. Låt

en utbildad tekniker utföra
nödvändiga reparationer.



T540 MR_NEU Sweden_1.0_1105.ind6 6

2010.11.5 4:41:38 PM

•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.
• Stäng 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 telefonen nära
lättantändliga material eftersom
telefonen 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.
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•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 telefonen borta från vätska
och fukt.
•Använd alla tillbehör, till exempel
handsfree, med försiktighet. Rör
inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen

Elektroniska 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.
Förvara inte mobilen utanpå en
pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
•Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Mindre störningar kan märkas
på tv, radio, datorer och liknande
utrustning.

Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar
och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller
i de områden du befinner dig i.
• Håll inte i telefonen medan du
kör.
•Ägna all uppmärksamhet på
körningen.
•Använd handsfree-utrustning om
sådan finns.
• Stanna vid vägkanten innan
du ringer upp eller svarar om
körförhållandena gör det möjligt.
• Radiovågorna från
telefonen kan påverka
vissa elektroniska system i
fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.
• Om du kör ett fordon som
är utrustat med airbag får
ingen monterad eller sladdlös
telefonutrustning vara i vägen för
den. Det kan 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
därför att du inte slår på eller av
telefonen när du håller den vid
örat. Vi rekommenderar också att
ljudvolym vid samtal och musik är
ställd på en lagom nivå.
OBS: Överdrivna mängder
ljud och tryck från hörlurarna
kan orsaka hörselförlust.

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 en
auktoriserad tjänstleverantör.
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Sprängningsområde

Barn

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

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.

Brandfarliga ångor
•Använd inte telefonen vid

Nödsamtal

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

Nödsamtal är eventuellt inte
tillgängliga inom alla mobilnät.
Undvik därför situationer där du
endast har telefonen att tillgå för
att ringa nödsamtal. Kontrollera
vad som gäller med nätoperatören.

I ett flygplan

• Batteriet behöver inte laddas ur

Trådlösa enheter kan orsaka
störningar i flygplan.
• Innan du går ombord på ett
flygplan ska du stänga av
din mobiltelefon eller aktivera
flygläget.
•Använd den inte heller
medan planet står stilla utan
personalens tillstånd.
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Batteriinformation och
skötsel
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.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
• 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
batterier 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.

10
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Viktigt!
Om du får problem med telefonen
kan du börja med att läsa i det
här avsnittet innan du lämnar
in den på service eller ringer en
servicerepresentant.

1. Telefonminne
När telefonen har mindre än 10 %
ledigt utrymme i minnet kan den
inte ta emot nya meddelanden.
Gör mer telefonminne tillgängligt
genom att ta bort viss data som
program eller meddelanden.
Hantera programmet
1. På startskärmen trycker du
på fliken Program och väljer
Inställningar > Nytta & nöje >
Hantera program.
2. När programmen visas bläddrar
du och väljer det program som
du vill avinstallera.
3. Tryck på Avinstallera och OK så
avinstalleras programmet.

2. Optimera batteritiden
Batteriet räcker längre mellan
laddningarna om du stänger av
funktioner som inte alltid behöver
köras i bakgrunden. Du kan
också övervaka hur program och
systemresurser drar batteri.
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Så här förlänger du batteritiden
- Stäng av radiokommunikation
som du inte använder. Om
du inte använder Wi-Fi,
Bluetooth eller GPS kan du
stänga av de funktionerna via
programinställningarna.
- Minska skärmens ljusstyrka och
ange en kortare tidsgräns för
skärmen.
- Stäng av program som Google
Mail, kalendern, kontakter eller
liknande om du inte använder
dem.
- Vissa program som du har
hämtat kan påverka batteriets
livslängd. Då måste du
avinstallera dem från telefonen
plus alla tillhörande data och
inställningar.
Så här kontrollerar du
batterinivån
1. På startskärmen trycker du
på fliken Program och väljer
Inställningar > Om telefonen
> Status.
2. Batteristatusen (laddning,
urladdning) och nivån (i procent
utifrån fulladdning) visas överst
på skärmen.
11

2010.11.5 4:41:39 PM

Viktigt!
Övervaka och styra vad som drar
batteri
1. På startskärmen trycker du
på fliken Program och väljer
Inställningar > Om telefonen >
Batteriförbrukning.
2. Överst på skärmen visas
batteriets användningstid.
Antingen hur länge sedan
det var som du anslöt till en
strömkälla eller om den är
ansluten till en strömkälla – hur
länge batteritiden räckte förra
gången. På skärmen visas en
lista över program/tjänster som
drar mest respektive minst
ström.

3. Installera ett
operativsystem med
öppen källkod
Om du installerar ett
operativsystem med öppen källkod
och använder det istället för det
som installerats av leverantören,
kan det leda till att telefonen inte
fungerar som den ska.

VARNING
Om du installerar och använder
ett annat operativsystem
än det som installerats av
tillverkaren, gäller inte längre
telefonens garanti.
VARNING
Skydda din telefon och dina
personliga data genom att
bara hämta program från
pålitliga källor som Android
Market. Om vissa program
installeras på telefonen på ett
felaktigt sätt kanske den inte
fungerar normalt eller så kan
ett allvarligt fel uppstå. Då
måste du avinstallera dem från
telefonen plus alla tillhörande
data och inställningar.

4. Använda
upplåsningsmönster
Ange upplåsningsmönster om
du vill se till att telefonen är
säker. Ett antal skärmbilder med
instruktioner öppnas så att du kan
lägga in ett upplåsningsmönster
för skärmen.

12
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VARNING
Försiktighetsåtgärder att tänka
på vid låsningsmönstret:
Det är viktigt att du kommer
ihåg att låsa upp telefonen
enligt proceduren som du
har angivit. Om du gör fel
fem gånger i rad kan du inte
komma åt din telefon. Om
du misslyckas fem gånger
trycker du på alternativet
Glömt mönster och låser upp
telefonen via dina uppgifter till
ditt Google-konto.
Om du inte har något Googlekonto ska du inte skapa ett via
telefonen. Om du har glömt
uppgifterna kan du utföra en Hård
återställning.

5. Använda
Säkert läge och
Fabriksåterställning

Använda Säkert läge
*Så här får du telefonen att
fungera igen
1. Stäng av telefonen och starta
om den. Medan telefonen
slås på håller du hemknappen
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nedtryckt tills Android-logotypen
visas. Telefonen kommer att
startas och nere till vänster
på startskärmen visas "Säkert
läge".
2. Välj Inställningar>
Nytta & nöje>Hantera program.
Välj sedan programmet och
tryck på ikonen Avinstallera.
3. När programmet är avinstallerat
stänger du av telefonen och
startar om den igen.
* Använda Fabriksåterställning
(Återställning till
fabriksinställningar)
Om det inte återställer telefonen
till ursprungsläget använder du
Fabriksåterställning.
När telefonen är på och
låsskärmen visas håller du
volymhöjningsknappen +
hemknappen + sökknappen
nedtryckta samtidigt i
fem sekunder. När ett
popupmeddelande visas bekräftar
du med OK.
Tänk på att efter en
Fabriksåterställning försvinner
alla dina data och program från
telefonen och det går inte att ångra
åtgärden.
13
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Viktigt!
VARNING
Om du gör en Hård
återställning kommer alla
användardata och -program
att tas bort. Kom ihåg att
säkerhetskopiera viktiga
data innan du gör en Hård
återställning.

6. Ansluta till Wi-Fi-nätverk
Om du vill använda Wi-Fi på
telefonen måste du ha åtkomst
till en trådlös åtkomstpunkt eller
"hotspot". Vissa åtkomstpunkter
är öppna och enkla att ansluta till.
Andra är dolda eller har tillhörande
säkerhetsfunktioner och då måste
du konfigurera telefonen innan du
kan ansluta till dem.
Om Wi-Fi-funktionen är avstängd
när du inte använder den räcker
batteritiden längre.
Så här aktiverar du Wi-Fifunktionen och ansluter till ett
Wi-Fi-nätverk
1. På startskärmen trycker du
på fliken Program och väljer
Inställningar > Trådlösa
kontroller > Wi-Fi-inställningar.

2. Tryck på Wi-Fi så aktiveras
funktionen och en sökning
efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk
påbörjas.
- En lista över tillgängliga
Wi-Fi-nätverk visas.
Säkerhetsskyddade nätverk är
markerade med en låsikon.
3. Tryck på ett nätverk som du vill
ansluta till.
- Om nätverket är öppet
ombes du att bekräfta att du
vill ansluta till det nätverket
genom att trycka på Anslut.
- Om nätverket är
säkerhetsskyddat
ombes du att ange ett
lösenord eller andra
inloggningsuppgifter. (Fråga
din nätverksadministratör om
mer information.)
4. I statusfältet visas ikoner för
Wi-Fi-status.

7. Använda ett microSD-kort
Bilder samt musik- och videofiler
kan bara sparas på externa
minnen.
Innan du använder den inbyggda
kameran måste du sätta i ett
minneskort i telefonen.

14
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Om du inte sätter in ett minneskort
kan du inte spara bilder som du
tagit eller dina filmade videoklipp.
Obs! Program kan bara sparas på
telefonens internminne.
VARNING
Sätt aldrig i eller ta bort ett SIMkort när telefonen är påslagen.
Då kan minneskortet, telefonen
och de data som finns lagrade
på minneskortet skadas. Ta
bort minneskortet på rätt sätt
genom att välja Program >
Inställningar > SD-kort och
telefonminne > Avaktivera
SD-kort.

8. Öppna och växla
mellan program
Med Android blir det lätt att göra
flera saker samtidigt eftersom du
kan köra flera program parallellt.
Du behöver inte avsluta ett
program innan du öppnar ett nytt.
Använd och växla flera program
som är öppna samtidigt. Med
Android hanteras varje program
(startas och stängas vid behov) så
att program som är i viloläge inte
ska uppta resurser i onödan.
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Stänga ned program som
används
1. På startskärmen trycker du
på fliken Program och väljer
Inställningar > Nytta & nöje >
Hantera program.
2. Bläddra till önskat program och
tryck på Tvingad avslutning om
du vill sluta använda det.

9. Ansluta telefonen till
en dator via USB
Obs! För installering av LG PC
suite på din PC
Om du vill synkronisera din telefon
med din PC via USB-kabeln
måste du installera programmet
PC suite på din PC. Du kan
hämta programmet från LG:s
webbplats (http://www.lg.com).
Gå till http://www.lg.com, välj
region, land och språk. Besök LG:
s webbplats för mer information
om hur du installerar och använder
programmet.

15
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Viktigt!
LG PC SUITE
Med LG PC Suite IV kan du
ansluta din mobiltelefon till
datorn med hjälp av en USBkabel för datakommunikation
och på så sätt få tillgång till
telefonens funktioner i datorn.
the mobile phone on your PC.
Viktiga funktioner i LG PC
Suite IV
– Skapa, redigera och ta bort
telefondata på ett enkelt sätt
– Synkronisera data från datorn
och telefonen (kontakter,
kalender/uppgift)
– Överföra multimediefiler
(foto, video, musik) på ett
enkelt sätt genom att dra och
släppa mellan datorn och
telefonen
– Överföra meddelanden från
telefonen till datorn
– Använda telefonen som
modem
– Programvaruuppdatering
utan att du förlorar några
data

Till GT540 kan du inte
använda:
- Datoranslutning via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync,
R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Att göra-funktionen i
kalendern
- Anteckningar
- E-post
- Java-program
Användarguiden till PC Suite IV
hittar du i hjälpmenyn när du
har installerat PC Suite IV.
Överföra filer med USB-enheter:
1. Installera microSD-minneskortet
på telefonen. (Det kan redan
finnas isatt i telefonen.)
2. Innan du ansluter USBdatakabeln kontrollerar du
att läget Endast masslagring
har aktiverats i din telefon.
(I menyn applikationer väljer
du Inställningar > SD-kort
och telefonminne, och sedan
kryssrutan Endast masslagring.)

16
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3. Använd USB-kabeln som
medföljde telefonen och anslut
telefonen till en USB-port på
datorn. Ett meddelande om att
USB-minnet är anslutet visas.
4. Öppna inforutan och tryck på
USB ansluten.
5. Tryck på Aktivera för att
bekräfta att du vill överföra filer
mellan telefonens microSD-kort
och datorn.
När telefonen är ansluten som
USB-lagringsenhet visas ett
meddelande. Telefonens microSDkort aktiveras som en enhet på
datorn. Nu kan du kopiera filer till
och från microSD-kortet.
Tips!
Om du vill använda ett microSDkort på telefonen igen måste du
öppna inforutan och trycka på
"Stäng av USB-lagring".
Då har du ingen åtkomst till
microSD-kortet från telefonen så
du kan inte använda programmen
som är knutna till microSD-kortet
som Kamera, Galleri och Musik.
När du ska koppla bort telefonen
från datorn följer du noga
anvisningarna på datorn om hur
du avaktiverar microSD-kortet
och ansluter USB-enheter på rätt
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sätt – så att ingen information på
kortet förloras.
1. Avaktivera microSD-kortet på
datorn.
2. Öppna inforutan och tryck på
Stäng av USB-lagring.
3. Tryck på Stäng av i dialogrutan
som öppnas.

10. Lås upp skärmen vid
dataanslutning
Skärmen släcks ned om den
inte används på ett tag under
dataanslutningen. Tryck på LCDskärmen om du vill aktivera den.

11. När skärmen låser sig
Om telefonen inte reagerar på
användarens kommandon eller
om skärmen låser sig: Ta ur
batteriet, sätt i det igen och sätt på
telefonen.
Om det fortfarande inte fungerar
kontaktar du vårt servicecenter.

17
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Så fungerar din telefon
Sätt på telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder.
Stäng av telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder och
tryck sedan på Ström av.
Menyknapp
- Används till
att öppna
programmenyn så
att du kan se vilka
alternativ som finns
tillgängliga.

Hörlur

Lurknapp
- Används till att
ringa upp ett
telefonnummer
och svara på
inkommande
samtal.

Avsluta/ström/
låsknapp
- Används till att
avsluta eller
avvisa ett samtal.
- Används till att slå
på/av telefonen
när du håller den
nedtryckt.
- Används till
att stänga av
skärmen och låsa
den.

Hemknapp
- Med den återgår
du till startskärmen
från alla
skärmbilder.

Bakåtknapp
- Används till
att gå tillbaka
till föregående
skärm.

Mikrofon

Tips! Tryck på menyknappen varje gång du väljer ett program så ser
du vilka alternativ som finns tillgängliga.
Tips! Om det uppstår fel när du använder telefonen eller om du inte
kan sätta på den tar du ur batteriet, sätter i det igen och sätter sedan
på telefonen efter 5 sekunder.
18
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Volymknappar
- På startskärmen: Reglerar
ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Styr
volymen i hörluren.
- Medan ett spår spelas:
kontinuerlig volymkontroll.

Anslutning för
batteriladdare och Micro
USB-kabel
Sökknapp
- Sök på webben och i
telefonens innehåll.
Kameraknapp
- Gå till kameramenyn
direkt genom att trycka
på och hålla ned
knappen.

Anslutning för
stereohörlurar

Bakstycke

Kameralins

Plats för
Micro SDminneskort

Anslutning för
batteriladdare och
Micro USB-kabel
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Batteriet
SIMkortplats
Kameraknapp
Sökknapp
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Så fungerar din telefon
Sätta i SIM-kortet och
batteriet
Du måste ställa in telefonen innan du
kan börja bekanta dig med den. Så
här sätter du i SIM-kortet och batteriet:
1 Ha telefonens baksida mot dig
och ta bort bakstycket. När du
tar bort bakstycket trycker du
med tummarna på båda sidor
om bakstycket och skjuter det
nedåt nedanför kameralinsen.

2 Skjut in SIM-kortet i SIMkorthållaren. Se till att kortets
kontaktyta i guld är vänd nedåt.

3 S ätt i batteriet så att
guldkontakterna på batteriet
matchar batteriets poler
(guldkontakter) och tryck
försiktigt tills det klickar på
plats.

4 S ätt tillbaka bakstycket och
skjut det nedåt tills batteriluckan
klickar på plats.
20
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Obs! GT540 har en intern antenn.
Var försiktig så att den här bakre
delen inte repas eller skadas,
eftersom det leder till sämre
funktionalitet.

Sätta i minneskortet

Obs! Om telefonen inte ansluts
till ett nätverk när du sätter i ett
SIM-kort och slår på den kan du
vända dig till tjänstleverantören
och få uppgifter om namnet på
åtkomstpunkten.

Ladda telefonen

Om du vill kunna lägga till extra
multimediefiler som t.ex. bilder
du har tagit med den inbyggda
kameran måste du ha ett
minneskort i telefonen.
Så här sätter du i ett minneskort:
1 Stäng av telefonen innan
du sätter i eller tar bort
minneskortet. Ta bort bakstycket.
2 Öppna skyddsluckan och sätt i
minneskortet i kortplatsen. Se till att
kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Skjut laddningsuttagets lucka på
sidan av GT540 åt sidan. Sätt i
laddaren och anslut den till ett
eluttag. Din GT540 måste laddas
tills du ser
.
Obs! Batteriet måste bli fulladdat
första gången för att det ska räcka
så länge som möjligt.
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Så fungerar din telefon
Formatera minneskortet

3 Stäng skyddsluckan.

VARNING
Sätt aldrig i eller ta bort
ett SIM-kort när telefonen
är påslagen. Då kan
minneskortet, telefonen och
de data som finns lagrade på
minneskortet skadas.

Minneskortet kan vara
förformaterat. Om så inte är fallet
måste du formatera det innan du
kan börja använda det.
Obs! När du formaterar kortet tas
alla filer på kortet bort.
1 Tryck på fliken Program om du
vill öppna programmenyn.
2 Bläddra till och tryck på
Inställningar.
3 Bläddra till och tryck på SD-kort
och telefonminne > Avaktivera
SD-kort.
4 Tryck på Formatera extern
lagring.
5 Om du vill ange en
låsningsprocedur matar du in
låsmönstret och väljer Format.
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.
Tips! Om minneskortet redan är
monterat kan du göra så här om
du vill formatera det.
Tryck på Program > Inställningar
> SD-kort och telefonminne >
Formatera extern lagring och välj
Avaktivera.

22
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Din startskärm
Tips för pekskärmen
•V
 älj ett objekt genom att trycka

mitt på ikonen.

• Tryck inte för hårt. Pekskärmen

är känslig, så den känner av lätta
men bestämda tryckningar.
•T
 ryck på önskat alternativ med
fingertoppen. Se till att inte
trycka på några andra knappar.

Pekkalibrering
När du kalibrerar skärmen trycker
du i mitten på ett kors under tiden
det flyttas runt på skärmen. När
du sedan trycker på skärmen
med aktiveras objektet som du
trycker på.
Om telefonen inte svarar på rätt
sätt när du trycker på skärmen
kalibrerar du om skärmen med
följande steg:
1. Tryck på Program >
Inställningar > Ljud och
skärm och bläddrar till
Pekinställningar.
2. Tryck på Pekkalibrering och följ
instruktionerna på skärmen.
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3. När kalibreringen är klar
väljer du mellan Kontrollera
kalibrering och Spara utan
kontroll och avsluta sedan
kalibreringen.

Lås och lås upp skärmen
När GT540 inte används återgår
den till låsskärmen.
Om du inte använder telefonen
på ett tag växlar startskärmen
eller den skärm du har uppe över
till låsskärmen som sedan blir
mörk för att spara batteri. Om
du vill få igång telefonen igen
trycker du på Skicka-, Hemeller Strömknappen. Då visas
låsskärmen. Tryck på låsskärmen
och dra med fingret åt höger så
låses startskärmen upp. Nu visas
den senaste skärmen du hade
öppen.
Obs! Om några program körs
när du anger mönstret kan det
hända att de fortfarande körs
i låst läge. Vi rekommenderar
att du stänger alla program
innan du går in i låst läge för att
undvika onödiga kostnader (t.ex.
telefonsamtal, webbåtkomst och
datakommunikation).
23

2010.11.5 4:41:52 PM

Din startskärm
Tips! Ställa in
upplåsningsmönstret
Du kan rita ditt eget
upplåsningsmönster genom att
ansluta fyra eller fler punkter. Om
du ställer in ett mönster låser du
telefonens skärm. När du vill låsa
upp telefonen ritar du angivet
mönstret på skärmen.

Använda startskärmen
Dra med fingret till vänster eller
höger för att se allt.
Du kan också anpassa varje panel
med genvägar (widgetar) till dina
favoritprogram och mappar.

Välja standardstartskärm
Användargränssnittet baseras på
två typer av startskärmar: LG och
Android.
Du kan välja din favoritstartskärm
som standard.
Om du vill ändra startskärmens
standardinställningar väljer du
Tema (Startskärmsväljare) från
programmenyn.

•P
 å startskärmen LG finns

snabbknappar längst ned på
skärmen. Med dem kommer
du enkelt åt de funktioner du
använder mest.
Om du trycker på
telefonikonen så visas
pekskärmen och du kan ringa ett
samtal.
Om du trycker på
meddelandeikonen öppnas
menyn Meddelanden.
Här kan du skapa ett nytt
meddelande.
Tryck på fliken Program
längst ned på skärmen. Då
visas alla program som finns
installerade. Du behöver bara
trycka på skärmen för att bläddra
bland dina program.
•P
 å Android-startskärmen trycker
du på ikonen Program
så
öppnas programmenyn.
Tryck på eller dra skärmen uppåt
eller nedåt om du vill bläddra
genom programmen. När du
öppnar och visar programmenyn
kan du trycka på hemikonen
så återgår du till startskärmen.

24
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Lägga till widgetar på
startskärmen
Du kan anpassa startskärmen
genom att lägga till genvägar,
widgetar eller mappar på den. Gör
det ännu smidigare att använda
telefonen genom att lägga till dina
favorit-widgetar på startskärmen.
Obs! De här funktionerna finns
till LG och Android. Gör så här
om du vill lägga till en ikon på
startskärmen:
1 Tryck på Menyknappen
på startskärmen, öppna fliken
Alternativ och välj sedan Lägg
till.
2 På menyn Lägg till på
startsidan trycker du på
objektet som du vill lägga till.
3 Välj till exempel Mappar ur
listan och tryck på den.
4 Välj Kontakter med
telefonnummer i listan och
tryck på den.
5 En ny mappikon visas på
startskärmen. Dra den dit du vill
ha den på önskad panel och ta
bort fingret från skärmen.
Tips! Du lägger till en programikon
på startskärmen genom att hålla
ned ett program som du vill lägga
till.
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Så här tar du bort en programikon
från startskärmen:
1 Tryck länge på ikonen. Då
byts programikonen ut mot
Papperskorgen .
2 Dra och släpp programikonen i
Papperskorgen .

Återvända till ett nyligen
använt program

1 H
 åll hemknappen
nedtryckt. På skärmen visas
ett popupmeddelande med
programikoner som du har
använt nyligen.
2 Öppna ett program genom att
trycka på ikonen. Eller tryck på
knappen Bakåt
om du
vill gå tillbaka till det aktuella
programmet.

Inforuta
Inforutan visas upptill på skärmen.
Tryck på inforutan och dra den
nedåt med fingret. Eller tryck på
Menyknappen
på startskärmen
och välj Notifieringar. Här kan du
kontrollera status för Wi-Fi och
Bluetooth och andra notifieringar.
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Din startskärm
Visa statusfältet
I statusfältet används olika
ikoner för att visa information
om telefonen, till exempel
signalstyrka, nya meddelanden
och batteriladdning liksom om
Bluetooth och dataanslutningar är
aktiverade.
I tabellen nedan beskrivs vanliga
ikoner i statusfältet.

Ikon

Beskrivning
Ljudet på telefonens
mikrofon är avstängt
Missat samtal
Bluetooth är på
Ansluten till en Bluetoothenhet
Systemvarning

[Statusfält]
Ikon

Alarmet är inställt

Beskrivning

Nytt röstmeddelande

Inget SIM-kort

Flygläge

Ingen signal

Ringsignalen är avstängd

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk

Vibrationsläge

Sladdanslutet headset

Inget SD-kort

Vidarekoppling

Batteriet är helt laddat

Parkerat samtal

Batteriet laddar

Högtalaren är på

Indata

26
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Ikon

Beskrivning
Utdata
In- och utdata
Telefonen är ansluten till
datorn via en USB-kabel
Hämtar data
Två andra meddelanden
visades inte
Samtal pågår
Data synkroniseras
Hämtning slutförd
Ny Gmail-post
Nytt Google Talkmeddelande
Nytt meddelande
Musik spelas

Tangentbord på skärmen
Du kan även använda
tangentbordet på skärmen till
att skriva text. Tangentbordet på
skärmen visas automatiskt på
skärmen när du behöver skriva
text. Om du vill visa tangentbordet
manuellt trycker du i fältet där du
vill skriva text.

Använda knappsatsen
och skriva text
Tryck på den här knappen
när du vill växla mellan versaler
och gemener. Tryck när du vill
skriva en versal. Nästa bokstav
du skriver blir en versal. Tryck två
gånger om du vill aktivera Caps
Lock. Den färgade cirkeln på
knappen anger om alla bokstäver
ska vara i versaler (grön) eller
om det endast gäller en bokstav
(orange).
Tryck på den här knappen
när du vill lägga in ett mellanslag.
Tryck på den här knappen
när du vill aktivera eller
avaktivera XT9-läget.

Kommande evenemang
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Din startskärm
Tryck på den här
knappen när du vill visa
inställningsmenyn. Välj från
Redigeringsinställningar,
Knappsatstyper, Språk, Egen
ordlista och Inmatningssätt.
Tryck på den här knappen
när du vill dölja eller visa
tangentbordet på skärmen.
Tryck på den här knappen när
du vill ta bort föregående tecken.
Tryck på den här knappen
när du vill växla till
tangentbordet med siffror
och symboler.
Tryck på den här
knappen när du vill
göra en radbrytning i
meddelandefältet.

123-läge

I det här läget kan du mata in
siffror i ett SMS (till exempel ett
telefonnummer) på ett snabbare
sätt. Tryck på de knappar som
anger de aktuella siffrorna och
ändra sedan manuellt tillbaka till
önskat textläge.

XT9-läge
Tangentbordet på skärmen har
textinmatning med igenkänning
som hjälper dig att skriva snabbt
och korrekt. XT9-läget använder
en inbyggd ordbok som känner
igen ord som du skriver utifrån
följden på de knappar du trycker
på. Tryck bara på den sifferknapp
motsvarande den bokstav du vill
skriva så förutser ordboken vilket
ord du vill använda.
28
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Konfigurera ett Google-konto
Första gången du öppnar Googleprogrammet på telefonen ombes
du att logga in på ditt befintliga
Google-konto. Om du inte har ett
Google-konto än ombes du att
skapa ett.

5 A nge lösenordet två gånger.
Följ sedan instruktionerna och
ange den obligatoriska och
valfria informationen för kontot.
Vänta tills du ser att servern har
skapat ditt konto.

Skapa ett Google-konto

Logga in på ditt Googlekonto

1 T ryck på fliken Program på
startskärmen så öppnas
programmenyn.
2 Tryck på Gmail och sedan
Nästa > Skapa så startar du
konfigurationsguiden för Google
Mail.
3 Tryck på ett textfält så visas
tangentbordet. Skriv in ditt
namn och användarnamn för
ditt Google-konto. När du skriver
in texten kan du flytta till nästa
textfält genom att trycka på
Nästa på tangentbordet.
4 När du har skrivit in namn
och användarnamn trycker
du på Nästa. Telefonen
är nu i förbindelse med
Google-servrarna och
kontrollerar tillgängligheten för
användarnamnet.
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1 A nge din e-postadress
och lösenordet och tryck
på Inloggning. Vänta tills
inloggningen är klar.
2 När du har loggat in kan du
använda Google Mail och
Google-tjänsterna på telefonen.
3 När du har konfigurerat
ditt Google-konto på
telefonen kommer telefonen
automatiskt att synkroniseras
med ditt Google-konto på
webben. (Det beror på dina
synkroniseringsinställningar.)
När du är inloggad kan du använda
Google Mail, Google Kalender,
Android Market och Google Maps,
hämta program från Android
Market, säkerhetskopiera dina
inställningar till Google-servrarna
och använda andra Google-tjänster
på telefonen.
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Konfigurera ett Google-konto
Viktigt!
• Vissa program, som Kalender,
fungerar endast med det
första Google-kontot som du
lägger till. Om du planerar att
använda fler än ett Googlekonto med telefonen måste du
se till att du loggar in på det
konto som du vill använda med
sådana program först. När du
loggar in synkroniseras dina
kontakter, Gmail-meddelanden,
kalenderhändelser och övrig
information från de här
programmen och tjänsterna
på webben med telefonen.
Om du inte loggar in på ett
Google-konto vid konfigurationen
kommer du att bli uppmanad att
skapa ett Google-konto första
gången du startar ett program
som kräver ett sådant, t.ex.
Gmail eller Android Market.

• Om du vill använda

säkerhetskopieringsfunktionen
för att återställa dina inställningar
i den här telefonen från en
annan telefon som körde Android
OS eller senare, måste du logga
in på ditt Google-konto nu, vid
konfigurationen. Om du väntar
tills konfigurationen är klar
kommer inställningarna inte att
återställas.
• Om du har ett företagskonto via
ditt företag eller någon annan
organisation kan din IT-avdelning
ha särskilda instruktioner om hur
du ska logga in på det kontot.
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Samtalsinställningar
Ringa ett samtal

1 T ryck på lurknappen
och sedan på Telefon
på startskärmen så öppnas
knappsatsen.
2 Ange numret med knappsatsen.
Om du vill radera en siffra
trycker du på raderingsikonen
.
3 Tryck på samtalsikonen
om
du vill ringa ett samtal.
4 Tryck på knappen Avsluta eller
på tangenten Avsluta
.
Tips! Håll nere
om du
vill ange "+" och ringa upp
internationella nummer.

Ringa upp kontakter

1 T ryck på fliken Program
på startskärmen så öppnas
programmenyn. Tryck på
Kontakter så öppnas dina
kontakter.
2 Bläddra igenom kontaktlistan
eller ange första bokstaven (eller
bokstäverna) i namnet på den
kontakt du vill ringa genom att
trycka på Sök.

T540 MR_NEU Sweden_1.0_1105.ind31 31

3 I listan trycker du på den
kontakt du vill ringa upp och
markerar det nummer du vill
använda om det finns flera
nummer till kontakten.

Svara på och avvisa
samtal
När telefonen ringer svarar du
genom att trycka på lurknappen
. Du kan också dra
samtalsikonen
åt höger.
Om du vill avvisa ett inkommande
samtal trycker du på knappen
Avsluta
.
Tips! När telefonen ringer
trycker du på tystikonen
och drar den åt vänster om du
vill växla till tyst läge.

Justera volymen
Om du vill justera volymen under
pågående samtal trycker du på
volymknapparna på telefonens
vänstra sida.
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Samtalsinställningar
Samtalsinställningar
Du kan konfigurera
samtalsinställningarna som
vidarekoppling av samtal, samtal
väntar och andra specialfunktioner
som du får via din leverantör.
1 Tryck på fliken Program om du
vill öppna programmenyn.
2 Bläddra till och tryck på
Inställningar.
3 Tryck på Samtalsinställningar
och välj de alternativ som ska
justeras.
< Fasta nummer >
Välj Fast nummer om du vill
aktivera och sätta samman en
lista över telefonnummer som
kan ringas från din telefon. Till
det här behöver du PIN2-koden,
som du kan få från operatören.
Det går endast att ringa upp
telefonnummer i listan över fasta
nummer från din telefon.
< Röstbrevlåda >
Ange ditt röstbrevlådenummer.
Röstbrevlådetjänst –
Här kan du välja din leverantörs
röstbrevlådetjänst eller annan
tjänst, t.ex. Google Voice.

Röstbrevlådeinställningar –
Om du använder din leverantörs
röstbrevlådetjänst kan du med det här
alternativet ange det telefonnummer
som ska användas för att lyssna av
och hantera din röstbrevlåda.
< Övriga samtalsinställningar >
Ursäktsmeddelanden – När du
avvisar ett samtal kan du skicka
ett meddelande snabbt. Du kan
använda den här funktionen om du
till exempel behöver svara på ett
meddelande under ett möte.
Vidarebefordra samtal – Du
kan konfigurera hur du vill att
dina samtal ska vidarekopplas
när du pratar i telefonen, när
du inte kan svara osv. Välj
mellan Vidarebefordra alltid,
Vidarebefordra vid upptaget,
Vidarebefordra vid ej svar
eller Vidarebefordra när
du inte är tillgänglig. Ange
vidarekopplingsnumret.
Obs! Det tillkommer avgifter vid
vidarekoppling. Kontakta din
nätoperatör för mer information.
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Samtalsspärr – Ange när du
vill att samtal ska spärras. Ange
lösenordet för samtalsspärr.
Kontakta din nätoperatör om den
här tjänsten.
Samtalskostnader –
Visa kostnaderna för alla dina
samtal. Den här tjänsten är
nätverksberoende och vissa
operatörer tillhandahåller den inte.
Samtalslängd – Visa
samtalslängden för alla samtal
inklusive alla uppringda, mottagna
och det senaste samtalet.
Samtalsinst. för GSM –
Då kan du ändra följande
inställningar:
Nummerpresentatör: Ange om ditt
nummer ska visas eller inte när du
ringer upp någon.
Samtal väntar: Om Samtal väntar
är aktiverat så kan mobiltelefonen
meddela dig om inkommande
samtal när du redan är i ett samtal.
(Beroende på nätoperatör.)
Välj linje: Här kan du välja linje.
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Kontakter
Du kan lägga till kontakter på
mobilen och synkronisera dem
med kontakterna i ditt Googlekonto eller andra konton som har
funktioner för synkronisering av
kontakter.

Söka efter en kontakt

1 T ryck på Kontakter på
startskärmen så öppnas dina
kontakter.
2 Tryck på Sök och ange
kontaktnamnet med hjälp av
knappsatsen.

Lägga till en ny kontakt

1 T ryck på lurknappen
och sedan på Telefon
på startskärmen så öppnas
knappsatsen. Ange den nya
kontaktens nummer och tryck
sedan på menyknappen ,
Lägg till i kontakter och Skapa
ny kontakt.
2 Om du vill lägga till en bild till
en ny kontakt trycker du på .
Du kan använda en sparad bild
eller ta en ny.
3 Välj kontakttyp och välj från
Telefon, SIM eller Google-konto.

4 T ryck på ett textfält så öppnas
tangentbordet och ange sedan
namnet på en ny kontakt.
5 Tryck på en kategori för
kontaktinformation och ange
information om kontakten.
6 Tryck på Klar så sparas
kontakten.

Snabbupprigning
Du kan tilldela kortnummer till
kontakter som du ringer ofta.
1 Tryck på menyknappen
i
din kontaktlista och välj Mer >
Snabbuppringning.
2 Din röstbrevlåda är redan
inställd på kortnummer 1. Det
går inte att ändra. Tryck på
ett annat nummer om du vill
tilldela det till en kontakt för
snabbuppringning.
3 Dina kontakter visas. Välj den
kontakt som du vill tilldela
numret genom att trycka på
respektive telefonnummer en
gång.
Obs! Om du vill ta bort kontakten
för snabbuppringning från listan
håller du den tilldelade kontakten
nedtryckt. När popupmeddelandet
visas trycker du på Ta bort och
väljer OK.
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Meddelanden/E-post
Meddelanden
På GT540 kan du hantera SMS
och MMS via en enda lättanvänd
meny.

Skicka meddelanden

1 T ryck på fliken Program
på startskärmen så öppnas
programmenyn.
Öppna ett tomt meddelande
genom att trycka på Meddelanden
och välja Nytt meddelande.
2 Ange ett telefonnummer i
fältet Till. Medan du anger
telefonnumret visas matchande
kontakter. Du kan peka på en
föreslagen kontakt eller fortsätta
att ange telefonnumret. Du kan
lägga till flera kontakter.
Obs! Du debiteras för ett SMS
för varje person du skickar
meddelandet till.
3 Tryck på meddelanderutan
nedan så kan du börja skriva
ditt meddelande.
4 Tryck på menyknappen
så
öppnas alternativmenyn. Välj
på Lägga till ämne, Bifoga,
Skicka, Infoga smiley, Ta bort
tråden, Alla trådar och Lägg till
i kontakter.
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5 V älj Skicka så skickas
meddelandet.
6 Meddelandeskärmen öppnas
och ditt meddelande visas
efter ditt namn. Svaren visas
på skärmen. När du visar och
skickar nya meddelanden
skapas en meddelandetråd.
VARNING
Begränsningen på 160 tecken
kan variera mellan olika länder,
beroende på hur SMSmeddelandet är kodat.
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.
Obs! När du tar emot ett SMS
under ett samtal hörs ingen signal,
men det visas i ikonfältet.
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Meddelanden/E-post
Ändra dina
meddelandeinställningar
Meddelandeinställningarna på din
GT540 är förinställda så att du kan
skicka meddelanden direkt. Du
kan ändra inställningarna så de blir
som du vill ha dem.
Tryck på meddelandeikonen
på startskärmen och därefter
på menyknappen. Peka på
Inställningar.
< Lagringsinställningar >
Ta bort gamla meddelanden –
Markera det här alternativet om du
vill att telefonen ska ta bort gamla
meddelanden i en tråd när SMSgräns eller MMS-gräns uppnås.
Avmarkera om du vill behålla alla
meddelanden.
SMS-gräns – Tryck på det här
alternativet om du vill ställa in antal
meddelanden som ska sparas per
SMS-tråd.
MMS-gräns – Tryck på det här
alternativet om du vill ställa in antal
meddelanden som ska sparas per
MMS-tråd.

< SMS-inställningar >
Leveransrapport –
Aktivera den här funktionen så
får du bekräftelse på att dina
meddelanden har levererats.
Hantera meddelanden på SIMkort – Hantera meddelandena som
finns lagrade på SIM-kortet.
Giltighetstid – Välj hur länge
dina meddelanden ska lagras i
meddelandecentralen.
SMS-central – Ange uppgifter för
din meddelandecentral.
< MMS-inställningar >
Leveransrapport – Begär en
leveransrapport.
Tillåt leveransrapport - Välj det
här alternativet om du vill att en
leveransbekräftelse ska skickas.
Läsrapport – Begär en läsrapport
för varje meddelade du skickar.
Tillåt läsrapport – Välj det här
alternativet om du vill att en
läsbekräftelse ska skickas.
Automatisk hämtning – Aktivera
om du vill att meddelanden ska
hämtas automatiskt.
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Automatisk hämtning vid
roaming – Aktivera om du vill att
meddelanden ska hämtas under
roaming.
Ställa in prioritet –
Ange prioritetsnivå för MMSmeddelanden.
Giltighetstid – Ange hur länge
ditt meddelande ska lagras i
meddelandecentralen.
Skaparläge
Begränsat: I det här läget
skapas och skickas bara
meddelanden med innehåll
som ingår i den huvudsakliga
MM-innehållsdomänen för MMSklientenheten.
Visa: I det här läget guidas
användaren i hur man skapar och
skickar meddelanden med innehåll
som ingår i den huvudsakliga
MM-innehållsdomänen för
MMS-klientenheten. Den här
vägledningen visas i form av
dialogrutor.
Ledigt: I det här läget kan
användaren lägga till valfritt innehåll i
meddelandet via MMS-klientenheten.
Ta emot reklam –
Tillåt om du vill kunna ta emot
reklammeddelanden.
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< Tjänstmeddelande >
Välj om du vill ta emot eller
blockera tjänstmeddelanden.
< Anmälan inställningar >
Aktivera om du visa information
om meddelanden i statusfältet. Du
kan också välja en ringsignal som
spelas upp och aktivera vibration
när du får nya meddelanden.
< Inställningar för infotjänst >
Välj om du vill kunna ta
emot, blockera, visa eller
redigera kanaler när du får
informationsmeddelanden
(Cell Broadcast-meddelanden).
Välj också språk för
informationsmeddelanden.

Inställningar e-post

När du är på resande fot kan du
skicka e-postmeddelanden med
din GT540. Det går snabbt och
enkelt att konfigurera ett POP3eller IMAP4-e-postkonto.
1 På startskärmen trycker du på
fliken Program och därefter på
E-post pm du vill öppna dina
kontakter. Du kan även komma
åt dem direkt genom att trycka
på E-post på startskärmen.
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Meddelanden/E-post
2 O
 m e-postkontot inte är
konfigurerat startar du
konfigurationsguiden för e-post.
Tips! Om e-postkontot redan
är konfigurerat startas inte
konfigurationsguiden för
e-post automatiskt.

Skicka e-post med ditt
nya konto

1 T ryck på e-postikonen på
startskärm och därefter på
Skriv så öppnas ett tomt epostmeddelande.
2 Ange mottagaradressen och
skriv ditt meddelande. Du kan
även bifoga bilder, videoklipp
samt ljudfiler och dokument i
många olika filformat.
3 Välj Skicka så skickas epostmeddelandet.

Ändra inställningarna för
ditt e-postkonto
Du kan ändra dina epostinställningar så som du vill
ha dem.
1 Tryck på e-postikonen på
startskärmen och sedan på det
konto du vill ändra.
2 Tryck på menyknappen så
öppnas alternativmenyn. Tryck
sedan på Inställningar.
3 Du kan justera följande
alternativ: Kontokonfiguration,
Allmänna inställningar,
Hämtningsalternativ och
Skräppost.

Tips! Vid aktiv Wi-Fi-anslutning
skickas e-postmeddelanden
och tas emot via Wi-Fi.
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Sociala nätverk
Med mobilen kan du delta i sociala
nätverk och hantera din mikroblogg
på onlinegemenskapen. Du
kan uppdatera din aktuella
status och visa dina vänners
statusuppdateringar i realtid.
Om du inte har något konto så kan
du gå in på deras webbplatser och
skapa ett.
Obs! Det kan tillkomma extra kostnader
när du ansluter till och använder
onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader
som gäller hos din nätoperatör.

Lägga till ett konto på
mobilen

1 T ryck på fliken Program om du
vill öppna programmenyn.
2 Välj det SNS-program du vill
använda.
3 Ange e-postadressen och det
lösenord du skapade kontot på
gemenskapen med och tryck
sedan på Logga in.
4 Vänta tills kontot har verifierats.
5 Om du pekar på gemenskapen
kan du se din aktuella status.
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Tips! Om du lägger till en
widget för ett socialt nätverk på
startskärmen kommer din status
att visas när telefonen uppdateras
via nätverket. Du får tillgång till
allas uppdateringar, inlägg och
foton utan att behöva logga in på
programmet – när som helst och
alltid uppdaterat.
Du kan även komma åt ditt sociala
nätverk direkt genom att trycka på
widgeten.

Visa och uppdatera din
status

1 V älj en gemenskap du vill gå in på.
2 Du kan se din aktuella status i
ditt sociala nätverk.
3 Du kan uppdatera din aktuella
status med kommentarer eller
överföra foton.
Obs! Detta beror på dina nätverkstjänster.
Tips! Du kan använda information
om vänner endast eller synkronisera
alla data med Kontakter.

Ta bort konton från mobilen
1 V älj Program > Inställningar
> Inställningar för konton och
synkronisering.
2 Välj det konto du vill ta bort och
tryck sedan på Ta bort konto.
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Kamera
Så här fungerar sökaren
L jusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus
som ska släppas in i bilden. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs
med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot
"+" om du vill höja den.
Zoom – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda
volymknapparna på sidan av telefonen.
Galleri – Här får du åtkomst
till dina sparade foton från
kameraläget. Du behöver bara
trycka så visas galleriet på
skärmen.
Ta ett foto
Videoläge – Flytta den här
ikonen nedåt om du vill växla
till videoläge.

Inställningar – Tryck på den
här ikonen om du vill öppna
inställningsmenyn. Mer
information finns i Använda
avancerade inställningar.
Bildstorlek – Tryck här om du vill ange bildstorleken (i pixlar)
för bilden som du ska ta. Välj ett pixelvärde bland de numeriska
alternativen: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960),
VGA (640x480), QVGA (320x240).
Fokus – Tryck på den här ikonen om du vill öppna
alternativmenyn. Läs mer under Använda fokusläget.
Obs! Du måste sätta in ett minneskort innan du kan ta bilder. Om du inte
sätter in ett minneskort kan du inte spara bilden som du tagit.
40
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Tips! Du kan stänga alla
genvägsalternativ så att sökarens
skärm blir mer överskådlig. Tryck helt
enkelt en gång i mitten av sökaren.
Ta fram alternativen igen genom att
trycka på skärmen en gång till.

Använda fokusläget

Följande alternativ finns för
fokusläget:
Autofokus – Kameran ställer in
skärpan automatiskt.
Makro – I makroläget kan du ta
bilder på mycket nära håll. Om du
vill ta en bild på mycket nära håll
men fokuseringsrutan fortfarande
är röd kan du försöka att växla till
makroläget.
Ansiktsavkänning – Om du tar ett
foto i läget Ansiktsavkänning ställer
kameran automatiskt in skärpan
på ansikten.
Manuellt – Ställ in skärpan i
kameran manuellt.

Ta ett foto

1 T ryck ned och håll
kameraknappen på höger sida
av telefonen.
2 Håll telefonen horisontellt och
rikta linsen mot det du vill
fotografera.
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3 T ryck 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 ställt in skärpan på
det du vill fotografera.
6 Håll ned avtryckarknappen.

När du har tagit fotot
Bilden du har tagit visas nu på
skärmen.
Bifoga Tryck här om du vill
skicka ditt foto via
Bluetooth, E-post,
Facebook for LG, Gmail,
Meddelanden, Picasa
och Twitter for LG.
Obs! Avgifter kan tillkomma om du
hämtar MMS-meddelanden under
roaming.
Ange som Tryck här om du vill
använda bilden som
kontaktikon eller
bakgrundsbild.
Ändra namn T ryck här om du vill redigera
namnet på den valda bilden.
Ändra Tryck här om du vill
redigera bilden med hjälp
av olika verktyg.
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Kamera
T ryck här om du vill visa ett
galleri med sparade bilder.
Tryck här om du vill ta bort
bilden.
Tryck här om du vill ta en bild
till direkt. Den aktuella bilden
sparas.
Tryck här om du vill gå tillbaka
till föregående meny.

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 Bakåt när du har
markerat alternativet.
Bildkvalitet – Välj Superfin, Fin eller
Normal. Ju finare kvalitet, desto
skarpare blir bilden. Men filstorleken
ökar också, vilket innebär att det får
plats färre bilder i minnet.
Vitbalans – Välj Auto,
Glödlampsljus, Solsken,
Lysrörsljus eller Molnigt.
Bildläge – Välj Normal, Kontinuerlig
bild, Beauty shot-funktion, Rambild,
Automatisk panorama, Konstbild
eller Smile Shot-funktion.

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.
ISO – ISO avgör känsligheten för
kamerans ljussensor. Ju högre
ISO-värde 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 eller 400 som ISO-värde.
Scenläge – Välj mellan Auto,
Porträtt, Landskap, Sport, Natt
och Solnedgång.
Färgeffekt – Välj en färgton för det
foto du tar.
När du har valt ett alternativ kan
du stänga färgtonsmenyn med
knappen Bakåt. Sedan kan du ta
en bild.
Obs! Du kan ändra en bild som
tagits i färg till svartvitt eller sepia,
men det går inte att ändra en bild
som tagits i svartvitt eller sepia till
en färgbild.
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bild som tagits – Välj mellan
På, Avvakta och Av. Om du
väljer På visas den tagna bilden
i 1 sekund och sedan öppnas
förhandsgranskningsläget.
Rutnät – Välj mellan Av, 2x2-rutnät
eller 3x3-rutnät.
Kameraljud – Välj ett av de fyra
slutarljuden.
Geo-Tagging – Aktivera om du vill
använda 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.
Obs! Den här funktionen är endast
tillgänglig när GPS:en är aktiv.
Dölj ikoner – Välj vilka ikoner för
kamerainställningar som ska döljas
manuellt eller automatiskt.
Blinkningsavkänning – Välj På om
du vill att kameran ska avbryta ett
foto när den upptäcker att någon
blinkar.
Återställ – Återställ kamerans
standardinställningar.
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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.

Visa sparade bilder

1 D
 u kommer åt dina sparade
bilder i kameraläget. Tryck
på
så visas galleriet på
skärmen.
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Videokamera
Så här fungerar sökaren
Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus
som ska släppas in i bilden. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs
med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot
"+" om du vill höja den.
Zoom – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda
volymknapparna på sidan av telefonen. Innan du börjar spela in
en video kan du ställa in zoomfunktionen. Du kan inte ställa in
zoomen under inspelning.

Inställningar – Tryck på den
här ikonen om du vill öppna
inställningsmenyn. Mer
information finns i Använda
avancerade inställningar.

Galleri – Här får du åtkomst
till dina sparade foton från
kameraläget. Du behöver bara
trycka så visas galleriet på
skärmen.
Kameraläge – Flytta den här
ikonen uppåt om du vill växla
till kameraläget.
Börja inspelning

Videostorlek – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på
videon som du spelar in. Välj mellan videobildstorlekarna VGA
(640x480), QVGA (320x240) eller QCIF (176x144).
Scenläge – Ställ in kameran så att den ändras efter miljön. Välj
mellan Auto, Porträtt, Landskap, Sports, Solnedgång och Natt.
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Spela in en snabb video

1 T ryck ned och håll
kameraknappen på höger sida
av telefonen.
2 Byt sedan till .
3 Videokamerans sökare visas på
skärmen.
4 Håll mobilen horisontellt och
rikta linsen mot det du vill
spela in.
5 Tryck en gång på avtryckaren
för att starta inspelningen.
6 R EC visas längst ned i sökaren
och en timer visar videoklippets
längd.
7 Tryck på
på skärmen när du
vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett
videoklipp
En stillbild för videoklippet visas på
skärmen.
Bifoga Tryck här om du vill
skicka en video via
Bluetooth, E-post, Gmail,
Meddelanden eller
YouTube.
Obs! Avgifter kan tillkomma om du
hämtar MMS-meddelanden under
roaming.
Spela upp Tryck här om du vill spela
upp videoklippet.
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Ändra namn Tryck här om du vill

redigera namnet på den
valda videon.
Ändra Tryck här om du vill
använda videon som
bakgrundsbild.
Tryck här om du vill komma
åt mediaspelaren och visa de
sparade videoklippen.
Tryck här om du vill ta bort
det inspelade videoklippet
och bekräfta med Ja. Sökaren
visas igen.
Tryck här om du vill spela in
ytterligare ett videoklipp direkt.
Det befintliga videoklippet
sparas.
Tryck här om du vill gå tillbaka
till föregående meny.

Använda avancerade
inställningar
Öppna alla avancerade
inställningsalternativ i sökaren
genom att trycka på .
Du kan justera
videokamerainställningarna genom
att rulla hjulet. Tryck på knappen
Bakåt när du har markerat
alternativet.
45
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Videokamera
Färgeffekt – Välj en färgton för
din nya vy.
Vitbalans – Vitbalansen ser till
att det vita i videoklippen är
verklighetstroget. Om du ska vara
säker på att kameran justerar
vitbalansen på rätt sätt kan du
behöva fastställa ljusförhållandena.
Välj bland Auto, Glödlampsljus,
Solsken, Lysrörsljus eller Molnigt.
Längd – Ställ in en
längdbegränsning för videoklippet.
Välj Normal eller MMS så att
storleken begränsas och du kan
skicka videoklippet som MMS.
Tips! När du väljer MMS-längd
kommer bildkvaliteten anges
som QCIF så att du kan filma
längre videoklipp.

Återställ – Återställ alla
videokamerainställningar.
Tips! Du kan ändra ett videoklipp
som tagits i färg till svartvitt
eller sepia, men det går inte att
ändra ett videoklipp som tagits i
svartvitt eller sepia till färg.

Titta på sparade
videoklipp

1 T ryck på
i sökaren.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Tryck på videoklippets stillbild
en gång så att det visas längst
fram på galleriskärmen. Det
spelas upp automatiskt.

Röst – Välj Ljud av om du vill
spela in ett videoklipp utan ljud.
Dölj ikoner – Ange om ikonerna
på kameramenyn ska döljas
automatiskt eller manuellt.
Inspelad Video – Välj mellan På,
Avvakta och Av. Om du väljer
På visas den inspelade videon
i 1 sekund och sedan öppnas
förhandsgranskningsläget.
46
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Dina bilder och videoklipp
Redigera bilder
Det finns många olika alternativ
om du vill ändra dina bilder, lägga
till något eller förbättra dem.
1 Öppna det foto du vill
redigera och tryck sedan på
menyknappen
.
2 Tryck på Ändra om du vill ändra
bilden:
Rotera och vänd –
Rotera eller vänd bilden
på kul eller för att se
bättre.
B
 eskär – Beskär bilden.
Välj ett fyrkantigt eller runt
område som ska beskäras
och flytta fingret över
skärmen för att markera
området.
Justering – Justera
en bild med hjälp av
automatisk färg, ljusstyrka
etc.
E ffekt – Tryck här för att
använda effektalternativen
i ett foto.
R
 am – Sätt ramar på
bilden.
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T ext – Lägg till text i
bilden.
C lipart – Lägg till clipart
i en bild.
R
 itplatta – Rita på
fotot på fri hand. Välj
linjetjocklek från de fyra
alternativen och den färg
du vill ha.
S tämplar – Dekorera
bilden med stämplar.
Välj någon av de olika
stämplarna och tryck på
bilden där du vill sätta
in dem.
Ä ndra storlek – Ändra
storlek på bilden.
Spara ändringar du har
gjort med bilderna.
Radera ändringarna du
gjort på bilderna.

Redigera video
Videoredigeringsfunktionerna finns
för MPEG-4-formatet.

Göra videoklipp kortare

1 V älj Ändra och välj sedan
.
2 Tryck på . Ange sedan de nya
start- och slutpunkterna. Tryck
på OK och välj Nästa.
47
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Dina bilder och videoklipp
3 T ryck på
om du vill gå
tillbaka till galleriet och ångra
ändringarna.

Välja övergångsstil

1 V älj en övergångsstil och
tryck på
om du vill
förhandsgranska den.
2 Anpassa tidslängden genom att
trycka på
och dra fältet
3 Spara övergången genom att
trycka på OK. Tryck på Tillämpa
bara om du vill tillämpa den
aktuella valda övergången.
Välj Använd för alla om du vill
tillämpa den nuvarande valda
övergången på alla videofiler i
storyboarden.

Lägga till undertexter

1 Ö
 ppna den video du vill
redigera.
2 Välj Ändra och lägg sedan till
undertexter till videon genom att
välja .
3 Tryck på och pausa
uppspelningen för att ange
startpunkten för text.
4 Tryck på Start och välj
textformat. Skriv in texten med
knappsatsen och välj Klar.

5 T ryck på det område på
skärmen där du vill att texten
ska visas och tryck därefter
på OK.
6 Ersätt den befintliga filen eller
spara som en ny fil.
7 Upprepa detta om du vill lägga
till mer text.

Lägga till
redigeringseffekter

1 Ö
 ppna den video du vill
redigera.
2 Välj Ändra och välj sedan
.
3 Välj en effekt som du vill lägga
på bilden.

Lyfta ut en bildruta
Ta en bild från videon.
1 Öppna den video du vill
redigera.
2 Välj Ändra och därefter
.
3 Spela upp videon och tryck på
så fångar du den bild du vill
ha medan videon spelas upp.
4 Bildrutan sparas på telefonen
som en stillbildsfil.
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Lägga till ljud i videon

1 Ö
 ppna den video du vill
redigera.
2 Välj Ändra och välj sedan
.
3 Tryck på . Mappen Mina ljud
öppnas. Välj det spår som du vill
lägga till i videon.
4 Videons ursprungliga ljudspår
raderas.
5 Om ljudfilen är kortare än
videon anger du om den ska
spelas En gång eller om den
ska Upprepas.
6 Ersätt den befintliga filen eller
spara som en ny fil.
7 Du kan även spela in en ny fil
och infoga direktinspelat ljud
genom att trycka på .
8 Tryck på Klar så sparas det
aktuella ljudspåret.
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Multimedia
Du kan lagra multimediefiler till ett
minneskort så får du enkel åtkomst
till alla dina bild- och videofiler.
Tryck på fliken Program och
välj Galleri. Du kan öppna en
lista över de katalogfält där alla
multimediefiler lagras.
Obs! Installera ett minneskort
i telefonen så att du kan spara
foton och komma åt alla dina
bilder. Utan minneskort visar
mobilen inga foton eller videor.
Det finns sex kategorifält (se nedan).
Alla
: Visar alla dina bilder
och videor.
Favorit
: Om du trycker
länge på ett foto eller en video
visas alternativskärmen där du
kan ange fotot eller videon som
favorit. I Favorit fältet visas dina
favoritbilder och -videor.
Kamera
: Visar alla inga foton.
Bilder
: Visar alla dina bilder.
Video
: Visar alla dina videor.
Märkord
: Du kan tagga foton
på samma sätt som du anger
favoriter. I det här fältet visas dina
taggade foton och videor.

Mediaspelare

I mappen Mediaspelare visas en
lista över videor som du har hämtat
till eller spelat in på telefonen.
Spela upp video
1 Välj Mediaspelare på fliken
Program.
2 Tryck på Video och välj den
video du vill spela upp.
Tips! GT540 har funktioner
för DivX-videouppspelning
som garanti för större
innehållstillgänglighet.
Tryck på Musik och välj den musik
du vill spela upp.

Videoredigerare

1 T ryck på fliken Program på startskärmen
och välj Videoredigerare .

Storyboard
1

2 

Importera filer –
Lägg till mediefiler till
storyboarden. Du kan
lägga in upp till 32
mediefiler.
Ange BGM – Lägg till
bakgrundsmusik till
storyboarden eller gör
ljudändringar.
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3

F örhandsgranska –
Förhandsgranska den
videofil du skapat.
4
Spara – Spara den videofil
du skapat.
5
L ägg till text – Lägg till en
textruta i storyboarden.
6
K lipphanteraren –
Hantera de tillagda
mediefilerna. Har inga
mediefiler lagts till är
knappen avaktiverad.
Först att kunna redigera videoklippet
måste du trycka på
.
– Tryck här om du vill välja
alla filer. Du kan högst välja
32 filer.
– Tryck här om du vill
avmarkera alla filer.
25/32 – Här visas det markerade
filnumret.
Tryck här för att gå vidare till
nästa steg.

Musikfilm
1 V änd åt vänster och höger för
att se de olika stilarna. Du kan
endast välja bilder för musikfilm.
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3
4
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– Gå tillbaka till skärmen
för videoredigeraren.
– Visa stilens namn och
beskrivning.
– Förhandsgranska stilen.
– Välj foton genom att
trycka här.
När du valt foton går du vidare
till nästa steg genom att trycka
på .
Tryck på
om du vill välja
alla bilder och tryck sedan på
.
Välj musik och ställ in den som
bakgrundsmusik.
Skriv in en filmtitel på
knappsatsen och spara den.
Tryck på
om du vill spela
upp hela videofilen.
Tryck på
om du vill spara
den videofil du skapat.

Autoklippning

Det finns tre stilmallar: Porträtt,
Liggande och Objekt i rörelse.
1 Tryck på
och välj en video.
Gå till nästa steg.
2 Tryck på
om du vill
förhandsgranska videofilen.
3 Tryck på
så sparas filen.
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Multimedia
Spela spel

1 P å GT540 finns det ett antal
olika spel. Du kan hämta spel
från Marknad.
2 Sätt igång spelet eller
programmet genom att trycka
på knappen Starta.
Obs! Kostnader kan tillkomma när
du använder den här tjänsten till
att hämta kostnadsbelagda spel
och program.
Obs! Installation av Java-spel och
program kan endast göras via
webben.

Överföra filer med USBenheter för masslagring

Överföra filer med USB-enheter:
1 Anslut GT540 till dator med via
USB-kabel.
2 Om du inte installerade
drivrutinen för LG Android
Platform på din dator, måste du
ändra inställningarna manuellt.
Välj Inställningar > SD-kort
och telefonminne > aktivera
Masslagring bara.
3 Tryck på Aktivera USB-lagring.
4 Du kan visa innehållet på
masslagringsenheten på dator
och överföra filerna.
Obs! Du måste först sätta i ett
microSD-kort. Om du inte sätter

i ett microSD-kort kan du inte
använda USB-masslagring.
Obs! Om du har installerat
drivrutinen för LG Android Platform
ser du genast en ruta med
“Aktivera USB-lagring”.
Obs! När du har använt funktionen
för USB-masslagring och vill
synkronisera din mobil med datorn
med LG PC Suite, måste du välja
Inställningar > SD-kort och
telefonminne och sedan trycka på
bocken så att läget Masslagring
bara avaktiveras.

Musik

GT540 från LG har en inbyggd
musikspelare så att du kan lyssna
på dina favoritlåtar. Du kommer åt
musikspelaren genom att trycka
på Musik.
Artister – Bläddra i
musiksamlingen efter artist.
Album – Bläddra i musiksamlingen
efter album.
Låtar – Här finns alla låtar du har
i telefonen.
Spellistor – Här finns de spellistor
du skapat.

Spela upp en låt

1 T ryck på fliken Program på
startskärmen och välj Musik.
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2 T ryck på Låtar.
3 Välj den låt du vill lyssna till.
4 Tryck på
om du vill pausa
en låt.
5 Tryck på
om du vill hoppa
till nästa låt.
6 Tryck på
om du vill gå
tillbaka till första delen av låten.
Tryck igen
om du vill gå
tillbaka till föregående låt.
Om du vill ändra volymen medan
du lyssnar på musik trycker du
uppåt eller nedåt på volymknappen
på telefonens vänstra sida.
Obs! Musik kan vara
upphovsrättsskyddad enligt
internationella avtal och
nationella upphovsrättslagar.
Du kan vara tvungen att skaffa
dig tillstånd eller licens för att
reproducera eller kopiera musik.
I vissa länder är det förbjudet
enligt lag att som privatperson
kopiera upphovsrättsskyddat
material. Innan du hämtar eller
kopierar filen bör du kontrollera
vilka lagar som gäller i respektive
land angående sådant material.

Använda radion

GT540 från LG har en inbyggd
FM-radio så att du kan lyssna
på dina favoritkanaler när du är
i farten.
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Kanalsökning

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 dem
varje gång du vill lyssna på radio.
Det går att spara upp till 48
radiokanaler i mobilen.
Automatisk sökning :
1 Tryck på fliken Program på
startskärmen och välj Radio.
2 Tryck på Menyknappen
.
3 Tryck på Automatisk sökning
och därefter på Ja.

Lyssna på radio

1 T ryck på fliken Program på
startskärmen och välj Radio.
2 Tryck på kanalnumret för den
kanal du vill lyssna på.
Tips! Om du vill förbättra
radiomottagningen förlänger du
headsetsladden som fungerar
som radioantenn.
VARNING
Om du ansluter ett headset
som inte är konstruerat
för radiomottagning kan
radiomottagningen bli dålig.
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Applikationen Sims™ 3
Spelet Sims™ 3 finns
förinstallerat på din telefon och
resursfilerna till Sims™ 3 finns
inbäddade i microSD-kortet. Om
du vill kunna spela Sims™ 3
måste resursfilerna till Sims™ 3
finnas på ditt microSD-kort.
Obs! Om spelfilen till Sims™
3 tas bort från microSD-kortet
kommer du inte att kunna spela
Sims™ 3 som finns installerat
på telefonen. Du kan hämta
resursfilerna till Sims™ från LG:s
webbplats (http://www.lg.com).
* Sökväg: Gå till http://www.
lg.com och välj region, land och
språk.
Klicka på “Mobiltelefoner”
→ “Alla LG-telefoner” →
“GT540” så kommer du till
mikrowebbplatsen för GT540.
Klicka sedan på “SUPPORT”.
Hämta resursfilerna till
Sims™3 från listan under fliken
“Dokument”.
När resursfilerna har kopierats
till microSD-kortet kan du
spela Sims™ 3 i mobilen. Mer
information hittar du på LG:s
webbplats.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA,
EA-logotypen och Sims™ är
varumärken som tillhör Electronic
Arts Inc. i USA och/eller andra
länder. Med ensamrätt. Alla andra
varumärken tillhör sina respektive
ägare.
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Google-program
1 S kapa först ett Google-konto. Ange
ditt användarnamn och lösenord.
2 N är du har loggat in synkroniseras ditt
Google-kontos kontakter, e-post och
kalender automatiskt med din GT540.

Google Maps

Se din aktuella position och aktuell
trafik och få vägbeskrivningar
till ditt mål. GT540 måste vara
ansluten via Wi-Fi eller 3G/GPRS.
Obs! Google Maps täcker inte in
alla städer och länder.
Obs! När du tittar efter en plats
på gatunivå trycker du på
menyknappen och därefter på
Kompassläge.
Tryck på Menyknappen
:
Sök
– Ange platsen du söker
efter.
Vägledning
– Med det här
alternativet får du hjälp att hitta
vägen till den angivna platsen.
Tryck när du vill mata in data.
Välj mellan Kontakter, Punkt på
kartan eller Min aktuella position.
Lager
– Du kan växla vy mellan
Trafik, Satellit och Mark. Peka på
Latitud så ser du platsen för dina
kontakter från Google-kontot.
Min position
– Anger din
aktuella position på kartan.
Gå med i Latitude
– Dela med
dig av din position till valda vänner
och Google.
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Mer – Rensa karta eller sök
efter stjärnmärkta objekt och annat.

Android Market

På Android Market kan du hämta
användbara program och spel. Om
du installerar program och spel
från Android Market så visas de på
menyn på GT540.
Du kan kontrollera hämtade
program genom att trycka på fliken
Hämtningar.
Du kan läsa andras kommentarer
om ett program eller också kan du
publicera dina egna kommentarer.
Obs! Om du vill avsluta spelet
trycker du på hemknappen eller
Bakåt. När du gör det återgår du
till startskärmen. Du kan även
använda spelets menyknapp.

Google Mail

Google Mail konfigureras första
gången du installerar telefonen.
Beroende på dina inställningar för
synkronisering synkroniseras Google
Mail på din telefon automatiskt
med ditt Google konto på webben.
Konversationslistan i inkorgen är
standardvyn för Google Mail.

Google Talk

Google Talk är Googles program
för snabbmeddelanden. Med det
kan du kommunicera med andra
Google Talk-användare.
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Tillbehör
Ställa in alarm

1 T ryck på fliken Program på
startskärmen och välj Klocka.
Klockprogrammet öppnas så
att datum och tid visas på
startskärmen.
2 Om du vill lägga till ett nytt
alarm trycker du på alarmikonen
längst ned på klockskärmen.
Tryck på ett befintligt alarm
om du vill ändra tid och andra
attribut, eller trycka på Lägg
till alarm om du vill lägga till
ett nytt.
3 Tryck
när du vill aktivera
alarmet och ställ in tiden när du
vill att alarmet ska ljuda. När du
ställt in tiden visar GT540 hur
mycket tid som återstår innan
alarmet går igång.
4 Ställ in Upprepa, Ringsignal
eller Vibration och ange ett
namn på alarmet genom att
lägga till en Etikett. Tryck på
Klar.
Obs! Du ändrar alarminställningar
genom att trycka på menyknappen
och sedan på Inställningar på
klockskärmen.

Använda räknaren

1 T ryck på fliken Program
på startskärmen och välj
Miniräknare.
2 Ange siffror med hjälp av de
numeriska knapparna.
3 För enkla beräkningar trycker du
på den funktion du vill använda
(+, –, x eller r ÷), följt av =.
4 Vid mer komplicerade
uträkningar trycker du på
menyknappen
och på
Avancerad panel. Sedan väljer
du sin, cos, tan, log, och så
vidare.

Lägga till händelser i
kalendern

1 T ryck på fliken Program på
startskärmen och välj Kalender.
2 Innan du kan använda
Kalendern måste du skapa ett
Google-konto.
3 Välj det datum du vill lägga till
en händelse på.
4 Tryck på menyknappen
och
därefter på Ny händelse.
5 Tryck på Vad och ange namnet
på händelsen. Kontrollera
datumet och ange tiden när
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6
7

8

9

händelsen ska börja. Du kan
skriva in den tid och det datum
händelsen tar slut i de undre
datum- och tidsrutorna.
Du kan även trycka på Var och
ange platsen.
Om du vill lägga till en
anteckning till din händelse
trycker du på Beskrivning och
skriver in informationen.
Om du vill upprepa ett
kalendermeddelande ställer du
in Upprepning och anger sedan
Påminnelser om du vill.
Tryck på Spara om du vill spara
händelsen i kalendern. Alla
dagar i kalendern som det finns
sparade händelser för markeras
med en färgglad fyrkant. Ett
alarm ljuder vid starttiden för
händelsen, så att du inte missar
den.

Spela in ett ljud eller en
röst

1 T ryck på fliken Program
på startskärmen och välj
Röstmemo.
2 Tryck på
så börjar
inspelningen.
3 Stoppa inspelningen genom att
trycka på
.
4 Tryck på menyknappen och välj
Ange som om du vill ställa in
telefonringsignalen.
Obs! Du kommer åt dina album
genom att trycka på Gå till listan.
Du kan lyssna på en sparad
inspelning.

Röstmemo
Du kan spela in röstmemos
och andra ljudfiler med
röstinspelningsfunktionen.
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Webben
Ansluta till Internet

1 T ryck på fliken Program
på startskärmen och välj
Webbläsare.
2 Då kommer du till webbplatsen.
Obs! Avgifter kan tillkomma när du
ansluter till de här tjänsterna och
när du hämtar innehåll. Kontrollera
vilka kostnader som gäller hos din
nätoperatör.

Ändra webbläsarens
inställningar
Tryck på menyknappen och välj
Mer > Inställningar.
Du kan ändra sidolayouten (t.ex.
textstorlek och textkodning),
ändra startsida och hantera
inställningarna för cache, cookies,
säkerhet osv.
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Inställningar
Tryck på fliken Program på
startskärmen och bläddra sedan
fram till och tryck på Inställningar.

Trådlösa Inställningar
Här kan du hantera Wi-Fi och
Bluetooth. Du kan också ställa
in mobila nätverk och aktivera
flygplansläge.
Flygplansläge – När du valt
flygplansläge bryts alla trådlösa
anslutningar.
Wi-Fi – Tryck här så att den
markeras med en bock: Aktiverar
Wi-Fi och ansluter till tillgängliga
Wi-Fi-nätverk.
Wi-Fi-inställningar – Ställ in
nätverksmeddelande eller lägg
till Wi-Fi-nätverk. Du kommer
åt skärmen för avancerade
Wi-Fi-inställningar via skärmen
för Wi-Fi-inställningar. Tryck på
menyknappen
och sedan på
Avancerat.
Bluetooth – Tryck här så att den
markeras med en bock: Aktiverar
Bluetooth så att en anslutning
kan upprättas till andra Bluetoothenheter.

T540 MR_NEU Sweden_1.0_1105.ind59 59

Bluetooth-inställningar – Ange
enhetsnamn och om det ska gå
att söka efter den, sök efter andra
enheter. Eller kontrollera en lista
med Bluetooth-enheter som du
tidigare har konfigurerat och de
som upptäcktes när telefonen
senast sökte efter Bluetoothenheter.
VPN-inställningar – Visar en lista
med virtuella privata nätverk (VPN)
som du tidigare har konfigurerat.
Du kan lägga till olika typer av
VPN.
Mobila nätverk – Aktivera mobilt
nätverk.
Mobilnät – Ange alternativ för
roaming, nätverk och APN:er.

Ljud och skärm

< Ljudinställningar >
Tyst läge – Aktivera om du vill
tysta alla ljud utom media och
alarm.
Ringsignalstyrka – Du kan ange
volym för inkommande samtal och
meddelanden. Om du avmarkerar
alternativet att använda samma
volym för både samtal och
meddelanden kan du ställa in båda
volymerna separat.
59
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Inställningar
Mediavolym – Du kan ange
volymen för musik och videor.
Telefonens ringsignal – Du
kan ange standardringsignal för
inkommande samtal.
Telefonvibration – Du kan ange att
telefonen ska vibrera när du får ett
inkommande samtal, oberoende
av vilken ringsignal och volym du
har ställt in.
Ringsignal för meddelande –
Du kan ange standardringsignal för
meddelanden.
Ljud vid tryckningar –
Du kan ange att telefonen ska
spela upp toner när du använder
knappsatsen till att slå nummer.
Ljud vid val – Du kan ange att
telefonen ska spela upp ett ljud
när du trycker på knappar, ikoner
och andra objekt på skärmen som
reagerar på din beröring.
Haptisk återkoppling – Här kan du
ange att telefonen ska vibrera lätt
när du trycker på menyknappen,
bakåtknappen samt när du utför
andra åtgärder.
SD-kortvarningar – Du kan
ange att telefonen ska spela
upp ett ljud när du får microSDkortmeddelanden.

<Skärminställningar>
Orientering – Du kan ange att
orienteringen automatiskt ska växla
till landskaps- eller porträttläge när
du vrider på telefonen.
Animering – Du kan ställa in
animerade övergångar när du
navigerar från skärm till skärm.
Ljusstyrka – Justera skärmens
ljusstyrka.
Tidsgräns för skärm – Du kan
justera fördröjningstiden innan
skärmen automatiskt stängs av.
Batteriet håller längre om du
använder kortast möjliga tidsgräns.
< Pekinställningar >
Pekkalibrering – Återställ skärmen
så att den blir lätt att använda.

Säkerhet och plats

< Min position >
Använd trådlösa nätverk – Om du
markerar Använd trådlösa nätverk
hittar telefonen var du befinner dig
genom Wi-Fi och mobila nätverk.
Aktivera GPS-satelliter – Om du
markerar Aktivera GPS-satelliter
hittar telefonen den gata du
befinner dig på.
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< Upplåsningsmönster för skärm >
Ange upplåsningsmönster –
Ställ in ett upplåsningsmönster
om du vill se till att telefonen är
säker. Ett antal skärmbilder med
instruktioner öppnas så att du kan
lägga in ett upplåsningsmönster
för skärmen. Du kan ställa in PIN
eller lösenord istället för mönster,
eller markera Ingen.
Kräv mönster – Avmarkera om
du inte vill att det ska krävas
ett upplåsningsmönster för att
låsa upp skärmen. Du måste
rita ditt aktuella mönster när du
avmarkerar det här alternativet.
Använd synligt mönster – Här
kan du ange att mönstret ska vara
synligt när du låser upp telefonen.
Använd taktil återkoppling –
Här kan du ange att telefonen
ska vibrera lätt när du trycker
på varje punkt när du ritar ett
upplåsningsmönster.
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Så här låser du skärmen med
låsningsmönstret
1 När du gör det här för
första gången visas en kort
genomgång av hur du skapar
ett upplåsningsmönster.
2 Du uppmanas att rita ett
mönster och sedan rita det
igen.
Nästa gång du slår på
mobilen eller aktiverar
skärmen uppmanas du att rita
ditt upplåsningsmönster för
att låsa upp skärmen.
< SIM-kortslås >
Skapa ett SIM-kortslås eller ändra
SIM-kortets PIN-kod.
< Lösenord >
Visar lösenordet medan du skriver.
< Uppgiftslagring >
Använd säkra uppgifter – Markera
det här alternativet om du vill ge
program åtkomst till telefonens
krypterade lager av säkra
certifikat och relaterade lösenord
och andra inloggningsuppgifter.
Du kan använda lagring av
inloggningsuppgifter till att
upprätta vissa VPN- och Wi-Fi61
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Inställningar
anslutningar. Om du inte har
angett ett lösenord för lagringen
av inloggningsuppgifter är den här
inställningen nedtonad.
Installera från SD-kort – Du kan
installera krypterade certifikat från
ett microSD-kort.
Ange lösenord – Du kan ange
eller ändra lösenordet för din säkra
lagring av inloggningsuppgifter.
Ditt lösenord måste omfatta minst
8 tecken.
Rensa lagring – Tar bort alla
säkra certifikat och relaterade
inloggningsuppgifter samt raderar
lösenordet för den säkra lagringen.

Nytta & nöje

Okända källor – Tillåter installation
av program som du hämtar från
webbplatser, e-post eller från
andra platser än Android Market.
VARNING

Skydda din telefon och dina
personliga data genom att
bara hämta program från
pålitliga källor som Android
Market.

Hantera program – Hantera och ta
bort installerade program.
Aktiva tjänster – Här kan du visa
och kontrollera aktuella tjänster
och program som körs. Med det
här alternativet kan du visa vilka
processer varje tjänst som körs
behöver och hur mycket minnet
som används.
Utveckling – Ange alternativ för
programutveckling som USBfelsökning, Håll aktiv och Tillåt
fingerade platser.

Datasynkronisering

< Allmänna
synkroniseringsinställningar >
Bakgrundsdata – Tillåter att
program synkroniserar data i
bakgrunden, även om du inte
aktivt använder dem. Om du
avmarkerar den här inställningen
sparar du på batteriet och
minskar (men eliminerar inte helt)
dataanvändningen.
Automatisk synkronisering –
Tillåter att program synkroniserar,
skickar och tar emot data enligt
eget schema.
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< Hantera konton >
Lista med alla Google-konton och andra
konton som du har lagt till i telefonen.
Om du trycker på ett konto på
den här skärmen öppnas dess
kontoskärm.

Sekretess

< Plats >
Dela med Google – Här kan du
välja att inkludera din position
när du använder Google-sökning
och andra Google-tjänster. När du
markerar det här alternativet får
du frågan om du går med på att
låta Google använda din plats i
samband med de här tjänsterna.
< Personliga data >
Återställ fabriksdata – Raderar
alla dina personliga data från
telefonens interna minne,
inklusive information om ditt
Google-konto, övriga konton,
dina system- och programdata
och -inställningar, samt alla
hämtade program. Om du
återställer telefonen raderas inte
systemprogramvaruuppdateringar
som du har hämtat eller filer på
ditt microSD-kort, t.ex. musik eller
foton. Om du återställer telefonen
på det här sättet blir du uppmanad
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att ange samma information som
när du startade Android första
gången.

SD-kort och telefonminne
< USB anslutningen är i läget >
Masslagring bara – Telefonen kan
användas som masslagringsenhet
om ett minneskort har satts i. Du
kan ange Endast masslagring
som standardinställning i USBanslutningsläge.
< SD-kort >
Kontrollera totalt utrymme och
tillgängligt minne. Genomför en
säker borttagning genom att trycka
på Avaktivera SD-kort. Formatera
SD-kortet om nödvändigt. Du
måste avaktivera microSD-kortet
innan du kan formatera det.
< Intern telefonlagring >
Kontrollera Tillgängligt minne.
Anger hur mycket av telefonens
interna minne som används
av operativsystemet, dess
komponenter, program (inklusive
de du har hämtat) samt deras
permanenta och tillfälliga data.
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Inställningar
Sök

Tid och datum

Använd sökinställningarna när du
konfigurerar en Google-sökning,
snabbsökrutan och de data på
telefonen som du vill ska ingå i
sökningen.

Använd inställningar för Datum
och tid till att ställa in på vilket
sätt datum ska visas. Du kan även
använda de här inställningarna
till att ange tid och tidszon själv,
istället för att hämta aktuell tid från
det mobila nätverket.

Språk och text
Använd inställningarna för Språk
och tangentbord till att välja språk
och region för texten i telefonen
och konfigurera tangentbordet på
skärmen, inklusive ord som du har
lagt till i ordboken.

Tillgänglighet
Med tillgänglighetsinställningarna
kan du konfigurera all åtkomst
till de plugin-program som finns
installerade på telefonen.

Om telefonen
Visa juridisk information,
telefonstatus och programversion.

Registrering för DivXvideo på beställning
Generera en kod för registrering
för DivX-video på beställning.
Besök http://vod.divx.com/ för
registrering och teknisk support.

Talsyntes
Använd text-till-tal-inställningarna
om du vill konfigurera Androidsyntesen text-till-tal (om du har ett
sådant program).
Obs! Om du inte har installerat
talsyntes är endast Installera
röstdata tillgängligt.

64

T540 MR_NEU Sweden_1.0_1105.ind64 64

2010.11.5 4:42:8 PM

Wi-Fi
Med Wi-Fi kan du använda
internetåtkomst med hög
hastighet inom den trådlösa
åtkomstpunktens täckning.
På så sätt får du trådlöst internet
med Wi-Fi, utan extra kostnader.
Obs!
• Om du befinner dig utanför
Wi-Fi-områdets räckvidd och
väljer 3G-anslutning kan avgifter
tillkomma.
• Om telefonen går in i viloläge
när den är ansluten till Wi-Fi
avaktiveras Wi-Fi-anslutningen
automatiskt.
Om telefonen har åtkomst till
3G-data kan den i så fall kopplas
till 3G-nätverket automatiskt och
avgifter kan tillkomma.)
Obs! GT540 har funktioner
för WEP- och WPA/WPA2PSKsäkerhet. 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.
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1. Konfigurera Wi-Fi

1 T ryck på Program >
Inställningar > Trådlösa
kontroller och aktivera sedan
Wi-Fi.
2 ÅP-sökning (åtkomstpunkt)
– Söker efter en
åtkomstpunkt den kan
ansluta till.
3 ÅP-anslutning
– Ansluter till önskad
åtkomstpunkt från söklistan
för åtkomstpunkten.
– Om åtkomstpunkten har
säkerhetstypen WEP eller
WPA/WPA2-PSK anger du
säkerhetsnyckeln.

2. Stöd för Wi-Finätverksprofil

1 S töd för Wi-Fi-profil (hur du
ansluter till en åtkomstpunkt
eller dold åtkomstpunkt som
används ofta)
1) Om åtkomstpunkten inte
visas i söklistan kan du
ansluta till den genom att
spara den som profil.
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Wi-Fi
2) Genom att spara en ofta
använd åtkomstpunkt som
profil blir det enklare att
ange säkerhetsnyckel när du
ansluter till en åtkomstpunkt
av den säkerhetstypen.
3) Om åtkomstpunkten inte
har stöd för DHCP kan du
ansluta till den med en
statisk IP-adress.
2 Beskrivning av fälten i Wi-Fiprofilen.
1) Nätnamn: SSID (ID)
2) Säkerhetstyp: funktioner för
WEP och WPA/WPA2-PSK.
3) Säkerhetsnyckel: Sparar
säkerhetsnyckeln.
4) IP/DNS-inställning: med
det här alternativet kan
du ange Automatisk eller
Statisk, beroende på om
åtkomstpunkten har stöd
för DHCP.
För Statisk fyller du i
fältvärdet för den IP-adress
och DNS-server som ska
användas med den statiska
IP-adressen vid anslutning.

3 S para Wi-Fi-profilen
1) Välj Lägg till Wi-Finätverksmenyn längst
ned i Wi-Fi-nätverken och
ange sedan SSID och
Säkerhetstyp.
2) Efter anslutning till en
åtkomstpunkt med den
här säkerhetstypen
kommer profilen att sparas
automatiskt.

3. Skaffa MAC-adresser
För att kunna skapa en anslutning
i en del trådlösa nätverk med
MAC-filter måste du ange MACadresserna för din GT540 i
routern.
MAC-adressen hittar du under
följande användargränssnitt:
Tryck på Program > Inställningar
> Trådlösa kontroller > WiFi-inställningar och sedan på
menyknappen . Välj sedan
Avancerat > MAC-adress.
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Programuppdatering
Uppdatering av
telefonprogramvara
Uppdatering av LG:s
mobiltelefonprogramvara via
Internet
Om du vill veta mer om den här
funktionen kan du besöka http://
update.lgmobile.com eller http://
www.lg.com/common/index.jsp →
välj land → Support.
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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DivX Mobil
OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett
digitalt videoformat som är
skapat av DivX, Inc. Det här
är en officiellt DivX-certifierad
enhet som kan spela upp DivXvideo. Gå till www.divx.com om
du vill ha mer information och
programvaruverktyg som du
använder till att konvertera filer till
DivX-videoformat.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Den här DivX®-certifierade
enheten måste registreras hos
DivX om det ska gå att spela upp
VOD-innehåll. Generera först en
DivX VOD-registreringskod via
DivX VOD-sektionen på enhetens
inställningsmeny. Fyll i den här
koden på vod.divx.com om du vill
slutföra registreringsprocessen och
läsa mer om DivX VOD.
DivX-certifierad för uppspelning
av DivX®-video upp till 320 x 240
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Tillbehör
Det finns en mängd olika tillbehör till telefonen. De säljs
eventuellt separat. Välj bland tillbehören efter dina personliga
kommunikationsbehov. Kontakta återförsäljaren angående tillgänglighet.
(De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)
Laddare

Datakabel
Anslut GT540 till
datorn.

Batteri

Användarhandbok
Läs mer om
GT540.

Stereoheadset

Obs!
• Använd alltid äkta LG-tillbehör.
• Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
• Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.
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Temperaturgränser
Max: +55 °C (urladdning), +45 °C (laddning)
Lägst: -10°C
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Felsökning
I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta
på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer
tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.
Meddelande

Möjliga orsaker

Möjliga lösningar

SIM-kortsfel

Det finns inget SIMkort i telefonen eller
så har det satts in
felaktigt.

Kontrollera att SIM-kortet är installerat
på ett korrekt sätt.

Ingen
nätverksanslutning

Svag signal.
Utanför GSM-nät.

Flytta dig närmare ett fönster
eller en öppen yta. Kontrollera
tjänsteleverantörens täckningskarta.

Koderna
överensstämmer
inte

När du byter
säkerhetskod måste
du bekräfta den nya
koden genom att
ange den på nytt.

Kontakta tjänsteleverantören.

Funktionen
kan inte
ställas in

Stöds inte av
tjänsteleverantören
eller kräver
registrering.

Kontakta tjänsteleverantören.

Samtal är inte
tillgängliga

Uppringningsfel
Nytt SIM-kort
har satts i.
Kostnadsgräns
nådd

Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om
det finns nya restriktioner. Kontakta
tjänsteleverantören eller återställ
gränsen med hjälp av PIN 2.
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Meddelande

Möjliga orsaker

Möjliga lösningar
Håll strömbrytaren nedtryckt i minst
två sekunder.

Telefonen slås
ej på.

Strömbrytaren
har tryckts ner för
snabbt.
Batteriet är tomt.
Batterikontakterna
har blivit smutsiga.
Batteriet är tomt.

Ladda batteriet.

Temperatur utanför
intervall.
Kontaktproblem
Uppladdningsfel

Ingen utspänning.
Laddaren ur
funktion.
Fel laddare.
Batteriet ur
funktion.

Håll laddaren ansluten under längre tid.
Rengör kontakterna.

Kontrollera att omgivningstemperaturen
är korrekt, vänta en stund och ladda
sedan igen.
Kontrollera strömförsörjningen och
anslutningen till telefonen. Kontrollera
batterikontakterna och rengör dem om
det behövs.
Använd ett annat eluttag eller
kontrollera spänningen.
Om laddaren inte värms upp ska du
byta ut den.
Använd bara originaltillbehör från LG.
Byt ut batteriet.

Telefonen
förlorar
kontakten
med nätverket

Signalen är för
svag.

Återanslutning till en annan
tjänsteleverantör sker automatiskt.

Otillåtet
nummer

Funktion Fast
nummer är
påslagen.

Kontrollera inställningarna.
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GT540 Brukerhåndbok
- NORSK

 oe av innholdet i denne
N
brukerveiledningen gjelder kanskje
ikke din telefon (avhengig av
telefonens programvare eller din
tjenesteleverandør).
• Dette håndsettet anbefales ikke
for synshemmede på grunn
av det virtuelle tastaturet på
berøringsskjermen.
• Copyright © 2010 LG Electronics,
Inc. Med enerett. LG og LG-logoen
er registrerte varemerker tilhørende
LG Group og tilhørende selskaper.
Alle andre varemerker tilhører de
respektive eierne.
• Google™, Google-logoen,
Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Talk™,
Android™ og Android Market™ er
varemerker tilhørende Google, Inc.
•
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Gratulerer med kjøpet av den avanserte
og kompakte mobiltelefonen GT540
fra LG, som er designet for å kunne
brukes med det nyeste innen digital
mobilkommunikasjonsteknologi.

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 ved
atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller
lokale myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar
til å forhindre mulige negative virkninger på 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).
Mobiltelefonen GT540 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.
• 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, er 1,23 W/kg

(10 g) når telefonen brukes ved
øret, og 1,39 W/kg (10 g) når
den bæres på kroppen.
• Informasjon om SAR-data for
innbyggere i land/regioner som
har vedtatt SAR-grensen som
anbefales av IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers): Denne grensen er
1,6 W/kg som gjennomsnitt for
1 gram vev.

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
datamaskiner.
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• Enheten

bør holdes unna
varmekilder som radiatorer og
komfyrer.
• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for
mekaniske vibrasjoner eller støt.
• Slå av telefonen når spesielle
lover og regler krever det. Du
må for eksempel ikke bruke
telefonen på sykehus, fordi den
kan påvirke medisinsk utstyr.
• Ikke bruk telefonen når den
lades, hvis du er våt på hendene.
Det kan føre til elektrisk støt eller
alvorlig skade på telefonen.
• Unngå å lade telefonen i
nærheten av brennbart materiale.
Telefonen kan bli varm, og dette
kan utgjøre en brannfare.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre
utsiden av enheten (du må ikke
bruke løsemidler som benzen,
tynner eller alkohol).
• Unngå å lade opp telefonen
når den er plassert på et mykt
underlag/tekstiler.
• Lad telefonen i et godt ventilert
område.
• Ikke utsett enheten for røyk
eller støv.
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• 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.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter
•Alle mobiltelefoner kan utsettes
for interferens fra andre
elektroniske enheter, og dette
kan påvirke ytelsen.
• Ikke bruk telefonen i nærheten
av medisinsk utstyr med mindre
du har fått tillatelse til dette.
Telefonen bør ikke plasseres nær
pacemakere, dvs. i brystlommen.
• Noen høreapparater kan
forstyrres av mobiltelefoner.
Selv mindre forstyrrelser kan
påvirke TV-apparater, radioer,
PC-er osv.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Trafikksikkerhet

Unngå hørselsskader

Undersøk hvilke lover og forskrifter
som gjelder bruk av mobiltelefoner
i bil i områder du kjører i.
• 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.
• Hvis du lytter til musikk mens du
forflytter deg, bør du sørge for
at volumet ikke er så høyt at du
går glipp av ting som skjer rundt
deg. Dette er spesielt viktig når
du er i nærheten av trafikkerte
veier.

Hørselsskader kan oppstå hvis du
utsettes for høy lyd over lengre
perioder. Vi anbefaler derfor at du
ikke slår håndsettet av eller på
når det er nær øret. Vi anbefaler
også at voluminnstillingene for
musikk og samtaler ikke overstiger
moderate nivåer.
MERK: Høy lyd eller høyt trykk
fra hodetelefoner kan skade
hørselen.

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
mobiltelefonen før en autorisert
serviceleverandør har byttet ut
glasset.

Sprengningsområder
Du må ikke bruke telefonen der
det foregår sprengningsarbeid.
Følg alle restriksjoner, regler og
forskrifter.
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Omgivelser med
eksplosjonsfare
• Ikke

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

På fly
Trådløse enheter kan forårsake
interferens i fly.
• Slå av telefonen eller aktiver
Flymodus 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.
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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.

Informasjon om og
behandling av batteriet
• Det

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

å utsette batteriladeren
for direkte sollys eller bruke den
på steder med høy luftfuktighet,
for eksempel på badet.
• Unngå å plassere batteriet på
varme eller kalde steder, da
dette kan ha negativ virkning på
batteriets ytelse.
• Det kan oppstå eksplosjonsfare
hvis batteriet byttes ut med feil
type batteri.
• Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner.
Hvis det er mulig, bør batteriene
resirkuleres. Ikke kast batterier i
husholdningsavfallet.
• Hvis du må bytte batteri, tar
du det med deg til nærmeste
autoriserte LG Electronicsservicested eller nærmeste
forhandler for å få hjelp.
•Ta alltid laderen ut av
veggkontakten når telefonen
er fulladet, slik at laderen ikke
bruker strøm unødvendig.
• Den faktiske batterivarigheten
er avhengig av
nettverkskonfigurasjon,
produktinnstillinger,
bruksmønster, batteri og
miljøbetingelser.
10
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Viktig melding
Det er fint om du kan undersøke
om eventuelle problemer du
har med telefonen er omtalt
i denne delen før du sender
telefonen til service eller ringer en
servicerepresentant.

1. Telefonminne
Når den tilgjengelige plassen i
telefonminnet er mindre enn 10
%, kan telefonen ikke motta nye
meldinger. Du må kontrollere
telefonminnet og slette data,
for eksempel applikasjoner eller
meldinger, for å frigjøre mer minne.
Slik behandler du applikasjonen
1. På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Innstillinger > Applikasjoner >
Ordne applikasjoner.
2. Når alle applikasjonene vises,
bla gjennom dem og velg den
applikasjonen du vil avinstallere.
3. Trykk Avinstaller og deretter
OK for å avinstallere den valgte
applikasjonen.
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2. Forlenge
batterilevetiden
Du kan forlenge batteriets levetid
mellom oppladingene ved å slå
av funksjoner som ikke behøver å
kjøres kontinuerlig i bakgrunnen.
Du kan også overvåke hvor mye
batterikapasitet applikasjonene og
systemressursene bruker.
Slik forlenger du batterilevetiden
- Slå av radiokommunikasjon som
du ikke bruker. Hvis du ikke
bruker Wi-Fi, Bluetooth eller
GPS, kan du bruke Innstillingerapplikasjonen for å slå av dette.
- Demp skjermens lysstyrke og
angi en kortere skjerm-timeout.
- Hvis du ikke trenger dem, kan du
slå av automatisk synkronisering
for Google Mail, Kalender,
Kontakter og andre applikasjoner.
- Enkelte av programmene du
har lastet ned, kan redusere
batterilevetiden. Du må
avinstallere disse applikasjonene
og alle tilhørende data og
innstillinger på telefonen.

11

2010.11.5 4:58:58 PM

Viktig melding
Slik kontrollerer du batteriets
ladenivå
1. På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Innstillinger> Om telefonen>
Status.
2. Batteristatusen (lading, bruk)
og nivået (som en prosentverdi
av fulladet) vises øverst i
skjermbildet.
Slik overvåker og styrer du hva
som bruker batterikapasitet
1. På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Innstillinger > Om telefonen >
Batteribruk.
2. Batteriforbrukstiden vises øverst
i skjermbildet. Enten hvor lenge
det er siden forrige tilkobling til
en strømkilde, eller (når tilkoblet
en strømkilde) hvor lenge du
sist kjørte på batterikapasitet.
Skjermbildet viser en liste over
applikasjoner og tjenester som
bruker batterikapasitet, rangert
etter forbruk.

3. Installere et operativsystem
med åpen kildekode
Hvis du installerer et
operativsystem med åpen
kildekode på telefonen i stedet
for å bruke operativsystemet fra
leverandøren, kan dette føre til
at telefonen ikke fungerer som
den skal.
ADVARSEL!
Hvis du installerer og bruker
et annet operativsystem enn
det som fulgte med telefonen,
vil telefonen ikke lenger være
dekket av garantien.
ADVARSEL!
For å beskytte telefonen og
personlige data, last bare ned
applikasjoner fra pålitelige kilder,
for eksempel Android Market.
Hvis noen applikasjoner ikke er
installert på riktig måte, kan det
føre til at telefonen ikke fungerer
normalt, eller at det kan
oppstå en alvorlig feil. Du må
avinstallere disse applikasjonen
og alle tilhørende data og
innstillinger på telefonen.

12
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4. Bruke
opplåsingsmønster
Still inn opplåsingsmønsteret, slik
at telefonen blir sikrere. Åpner en
gruppe skjermbilder som hjelper
deg å tegne et mønster for å låse
opp telefonen.
ADVARSEL!
Forholdsregler ved bruk av
mønsterlås
Det er svært viktig at du
husker låsemønsteret du
har angitt. Hvis du bruker
feil mønster fem ganger,
vil du ikke få tilgang til
telefonen. Hvis du har
prøvd opplåsingsmønsteret
fem ganger, kan du trykke
på alternativet for glemt
mønster og bruke Googlekontoopplysningene til å låse
opp telefonen.
Hvis du ikke har en Googlekonto, du ikke vil opprette en
Google-konto på telefonen, eller
du har glemt den, kan du bruke
Nullstilling.
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5. Bruke Sikker modus
og Nullstilling

Bruke Sikker modus
1. Slå telefonen av og på. Mens
telefonen slår seg på igjen,
trykk og hold inne Hjem-tasten
mens Android-loggen vises.
Telefonen vil hoppe videre til
hovedskjermen og vise "sikker
modus" nede i venstre hjørne.
2. Velg Innstillinger >
Applikasjoner > Ordne
applikasjoner, og velg
applikasjonen og et Avinstallerikon.
3. Etter at du har avinstallert
applikasjonen, slå telefonen av
og på igjen.
* Bruke nullstilling
(fabrikkgjenoppretting)
Hvis dette ikke gjenoppretter
telefonens opprinnelige tilstand,
bruk Nullstill til å starte opp
telefonen.
Når telefonen slår seg på og
låseskjermen vises, trykk og hold
inne tastene for høyere volum
+ Hjem + Søk samtidig (i fem
sekunder). Når popup-skjermen
vises, velg OK for å tilbakestille
telefonen.
13

2010.11.5 4:58:59 PM

Viktig melding
Merk: Når du utfører en nullstilling,
vil alle data og programmer på
telefonen bli slettet for godt.
ADVARSEL!
Når du utfører en nullstilling,
vil alle brukerapplikasjoner og
brukerdata bli slettet. Husk å
ta backup av alle viktige data
før du utfører en nullstilling.

6. Koble til Wi-Fi-nettverk
For å bruke Wi-Fi på telefonen
må du koble deg til et trådløst
tilgangspunkt (et "hotspot" eller en
sone). Enkelte tilgangspunkter er
åpne, og det er bare å koble seg
til disse. Andre tilgangspunkter
er skjult eller gjør bruk av andre
sikkerhetsfunksjoner, slik at du må
konfigurere telefonen for at den
skal kunne koble seg til dem.
Slå av Wi-Fi når du ikke bruker
den, for å forlenge batterilevetiden.
Slik slår du på Wi-Fi og kobler
deg til et Wi-Fi-nettverk
1. På hjemmeskjermen, trykk
på Programmer-fanen og
velg Innstillinger > Trådløse
kontroller > Wi-Fi-innstillinger.

2. Trykk Wi-Fi for å slå den
på og begynne å søke etter
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- Det vises en liste over
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Sikre
nettverk vises med et låsikon.
3. Trykk på et nettverk for å koble
deg til det.
- Hvis nettverket er åpent vil du bli
bedt om å bekrefte at du ønsker
å koble deg til det, ved å trykke
Koble til.
- Hvis nettverket er sikret
vil du bli bedt om å skrive
inn et passord eller andre
påloggingsopplysninger.
(Du kan få mer hjelp hos
nettverksadministratoren.)
4. Statuslinjen inneholder ikoner
som viser Wi-Fi-statusen.

7. Bruke et microSD-kort
Bilder sammen med musikk- og
videofiler kan bare lagres på
eksterne minner.
Før du bruker det innebygde
kameraet må du sette inn et
microSD-minnekort i telefonen.
Du kan ikke lagre bilder og videoer
du har tatt, med mindre du har
satt inn et minnekort.

14
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MERK: Applikasjoner kan bare
lagres på telefonens internminne.
ADVARSEL!
Ikke sett inn eller ta ut
minnekortet når telefonen er
på. Hvis du gjør det, kan både
minnekortet og telefonen bli
skadet, og dataene som er
lagret på minnekortet, kan
bli ødelagt. Du kan ta ut
minnekortet på en sikker måte
ved å velge Applikasjoner
> Innstillinger > SD-kort
og telefonlagring > Utløs
SD-kort.

8. Åpne og veksle
mellom applikasjoner
Multitasking er lett med Android
fordi åpne applikasjoner fortsetter
å kjøre selv når du åpner et
nytt program. Du trenger ikke
å avslutte en applikasjon før du
åpner en ny. Bruk og veksle
mellom flere åpne applikasjoner.
Android administrerer hver
applikasjon og stopper og starter
dem etter behov, for å sikre at
passive applikasjoner ikke bruker
ressurser unødvendig.
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Slik stopper du applikasjonen du
bruker
1. På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Innstillinger > Applikasjoner >
Ordne applikasjoner.
2. Bla deg frem til den ønskede
applikasjonen og trykk Tvungen
avslutting for å stoppe den.

9. Koble telefonen til en
datamaskin via USB

MERK: Installere LG PC Suite på
datamaskinen
For å kunne synkronisere telefonen
med PCen via USB-kabel, må du
installere programmet LG PC Suite
på PCen.
Du kan laste ned programmet fra
LGs webområde (www.lg.com).
Gå til http://www.lg.com, velg
region, land og språk. Gå til
LGs webområde hvis du vil ha
mer informasjon om hvordan du
installerer og bruker programmet.

15
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Viktig melding
LG PC SUITE
LG PC Suite IV er et program
som hjelper deg å koble
mobiltelefonen til PCen slik at
du kan bruke funksjonene på
mobiltelefonen fra PCen.
Hovedfunksjonene i LG PC
Suite IV
- Opprett, rediger og slett
telefondata på en praktisk
måte
- Synkroniser data fra PC og
telefon (kontakter, kalender,
oppgaver)
- Overfør multimediefiler (bilder,
video, musikk) på en praktisk
måte med dra og slipp
mellom PC og telefon
- Overfør meldinger fra telefon
til PC
- Bruk telefonen som modem
- Oppdater programvare uten å
miste data

GT540 støtter ikke:
– PC-tilkobling via Bluetooth
– LG Air Sync (Websynkronisering, høyreklikk)
– OSP (On Screen Phone)
– Gjøremål i Kalender
– Notat
– E-post
– Java-program
Brukerveiledning for PC Suite IV
finner du i Hjelp-menyen etter
installering av PC Suite IV.
Slik overfører du filer ved hjelp av
USB-enheter:
1. Sett inn microSD-minnekortet i
telefonen. (Kortet kan allerede
være satt inn i telefonen.)
2. Kontrollerer du at modusen
Bare masselagring er aktivert på
telefonen før du kobler til USBdatakabelen. (Velg Innstillinger
> SD-kort og telefonlagring
i applikasjonsmenyen, og
merk deretter av for Bare
masselagring.)

16
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3. Bruk USB-kabelen som
fulgte med telefonen for å
koble den til en USB-port
på datamaskinen din. Du vil
motta en beskjed om at USBforbindelsen er opprettet.
4. Åpne Varslingstegner og trykk
USB-tilkoblet.
5. Trykk Koble til for å bekrefte
at du ønsker å overføre filer
mellom telefonens microSDkort og datamaskinen.
Du vil motta en beskjed når
telefonen er tilkoblet som USBlagring. Telefonens microSD-kort
kobles til som en stasjon på
datamaskinen. Du kan nå kopiere
filer til og fra microSD-kortet.
TIPS!
For å bruke et microSD-kort
på telefonen igjen må du åpne
Varslingstegner og trykke Slå av
USB-lagring.
I løpet av denne tiden har du
ikke tilgang til microSD-kortet fra
telefonen, så du kan ikke bruke
applikasjoner som er avhengige
av microSD-kortet, for eksempel
kameraet, galleriet og musikk.
For å koble telefonen
fra datamaskinen, følg
datamaskinens instruksjoner nøye
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for å avinstallere microSD-kortet
og koble fra USB-enhetene på
riktig måte, slik at du unngår at
informasjonen på kortet går tapt.
1. Avinstaller microSD-kortet fra
datamaskinen.
2. Åpne Varslingstegner og trykk
Slå av USB-lagring.
3. Trykk Slå av i dialogen som
åpnes.

10. Lås opp skjermbildet
når du bruker
datatilkobling
Skjermen vil bli sort hvis den ikke
røres på en stund etter at det
er opprettet en dataforbindelse.
LCD-skjermen kan aktiveres ved
at du trykker på den.

11. Når skjermen fryses
Hvis telefonen ikke reagerer på
brukerinndata eller skjermen
fryses: Ta ut batteriet, sett det inn
igjen, og slå på telefonen.
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Bli kjent med telefonen din
Du slår på telefonen ved å trykke på Av/på-tasten og holde den nede i 3
sekunder. Du slår av telefonen ved å trykke på Av/på-tasten, holde den
nede i 3 sekunder og så trykke på Strøm av.
Meny-tast
- Åpner
applikasjonsmenyen
og kontrollerer hvilke
alternativer som er
tilgjengelige.

Ørehøyttaler

Send-tast
- Brukes til å
ringe opp et
telefonnummer
og svare på
innkommende
anrop.

Avslutt-/Av/på/Lås-tast
- Avslutter samtaler
og avviser anrop.
- Slå telefonen
av/på ved å holde
denne tasten
inne.
- Slår av skjermen
og låser telefonen.

Hjem-tast
- Går tilbake til
hjemmeskjermen
uansett hvilket
skjermbilde man
er i.

Tilbake-tast
- Går tilbake
til forrige
skjermbilde.

Mikrofon

TIPS! Hvis du trykker Meny-tasten etter at du har valgt et program,
kan du se hvilke alternativer du har tilgang til.
TIPS! Hvis det er noe feil med telefonen når du bruker den, eller hvis
du ikke kan slå den på, kan du prøve å ta ut batteriet, sette det inn
igjen og så vente 5 sekunder før du slår den på igjen.
18
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Volumtaster
- På hjemmeskjermen: Styrer
ringevolumet.
- Under en samtale: Styrer
headsetvolumet.
- Ved avspilling av musikk:
Volumjustering for lydnivå.

Lader, mikro USB-kabel
Søketast
- Søk på Internett og i
telefoninnholdet.
Kameratast
- Gå til kameramenyen ved
å holde tasten inne.

Stereokontakt
for
hodetelefon
Bakdeksel

Kameralinse

Batteri
microSDminnekortspor
Lader, mikro
USB-kabel
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SIMkortspor
Kameratast
Søk-tast
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Bli kjent med telefonen din
Sette inn SIM-kortet og
batteriet
Før du kan begynne å bruke
telefonen, må du konfigurere den.
Slik setter du inn SIM-kortet og
batteriet:
1 Hold baksiden av telefonen
mot deg, og fjern bakdekslet.
Slik fjerner du bakdekslet: Bruk
tomlene dine til å trykke hardt
to steder på bakdekslet, og skyv
på dekslet under kameralinsen.
2 Skyv SIM-kortet inn i SIMkortholderen. Pass på at det
gylne kontaktområdet på kortet
peker ned.

20
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3 S ett batteriet på plass ved
å sette gullkontaktene på
telefonen og batteriet mot
hverandre, og trykk deretter inn
batteriet forsiktig til det smetter
på plass.

MERK! Hvis telefonen ikke
kobler seg til et nettverk når
du setter inn et SIM-kort og
slår den på, kan du kontakte
tjenesteleverandøren din for å
få opplysninger om navnet på
tilgangspunktet.

Lade opp telefonen

4 S ett på plass bakdekslet og
skyv det på plass inntil du hører
en klikkelyd.

T540 MR_NEU_Norway_1.0_1105.ind21 21

Skyv tilbake dekselet over
laderkontakten på siden av
GT540-telefonen. Sett inn laderen
og koble den til et strømuttak.
GT540 må lades helt til du ser .
MERK: Batteriet må lades helt
opp første gang for å forbedre
batterilevetiden.
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Bli kjent med telefonen din
MERK: GT540 har en intern
antenne. Vær forsiktig så du ikke
skraper opp eller skader baksiden,
da dette vil føre til dårligere ytelse.

Installere et minnekort
For å kunne lagre flere
multimediafiler, for eksempel
bilder du tar med det innebygde
kameraet, må du sette inn et
minnekort i telefonen.
Slik setter du inn et minnekort:
1 Slå av telefonen før du setter
inn eller fjerner minnekortet.
Fjern bakdekslet.
2 Å pne sporbeskyttelsen
og plasser minnekortet i
sporet. Pass på at det gylne
kontaktområdet på kortet peker
nedover.

3 Lukk sporbeskyttelsen.

ADVARSEL!
Ikke sett inn eller ta ut
minnekortet når telefonen er
på. Hvis du gjør det, kan både
minnekortet og telefonen bli
skadet, og dataene som er
lagret på minnekortet, kan bli
ødelagt.
22
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Formatere minnekortet
Minnekortet er kanskje formatert
fra før. Hvis det ikke er det, må du
formatere det før du kan bruke det.
MERK: Når du formaterer kortet, vil
alle filene som er på det, slettes.
1 På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen for å åpne
applikasjonsmenyen.
2 Bla og trykk på Innstillinger.
3 Bla deg frem til og trykk på SDkort og telefonlagring > Utløs
SD-kort.
4 Trykk på Formater SD-kort, og
bekreft deretter valget ditt.
5 Hvis du skal stille inn
mønsterlåsen, sett inn
mønsterlåsen og velg Format.
Kortet formateres og er deretter
klart til bruk.

TIPS!
Hvis minnekortet allerede er
installert, kan du bruke følgene
fremgangsmåte for å formatere
det.
Trykk Programmer >
Innstilling > SD-kort og
telefonlagring > Formater SD-kort
og velg deretter "Ta ut".

MERK: Hvis det er noe
innhold på minnekortet ditt, vil
mappestrukturen muligens endres
etter formatering fordi alle filene vil
være slettet.

T540 MR_NEU_Norway_1.0_1105.ind23 23

23

2010.11.5 4:59:9 PM

Hjemmeskjermen
•H
 vis

du vil velge et element,
trykker du på midten av ikonet.
• Trykk ikke for hardt,
berøringsskjermen er følsom nok
til å registrere en lett, men fast
berøring.
•B
 erør ønsket alternativ med
fingertuppen. Pass på at du ikke
berører tastene rundt.

Berøringskalibrering
For å kalibrere skjermen må
du trykke midt på et kryss som
beveger seg rundt omkring på
skjermbildet. Denne prosessen
sikrer at et skjermelement blir
aktivert når du trykker på det.
Hvis telefonen ikke reagerer
korrekt på berøringene dine, kan
du følge denne fremgangsmåten
for å kalibrere skjermen på nytt.
1. Trykk Programmer >
Innstillinger > Lyd og
visning og bla deg frem til
Berøringsinnstillinger.
2. Trykk Berøringskalibrering og
følg instruksjonene på skjermen.

24
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3. Etter at kalibreringen er utført,
kan du velge mellom Kontroller
kalibrering og Lagre uten å
kontrollere og deretter fullføre
kalibreringen.

Låseskjerm og låse-oppskjerm
Når GT540 ikke er i bruk, vises
låseskjermen.
Hvis du ikke bruker telefonen på
en stund, vil hjemmeskjermen
(eller en annen skjerm du viser)
erstattes av låseskjermen, og så
vil skjermen bli sort for å spare
batteriet. For å "vekke" telefonen,
trykk på tastene Send, Hjem
eller Av/på. Låseskjermen vil
dukke opp. Trykk på låseikonet
og dra fingeren til høyre for å
låse opp hjemmeskjermen. Det
siste skjermbildet du brukte, vil
så åpnes.
MERK: Hvis du har åpne
programmer når du stiller inn
mønsteret, kan det hende at de
fremdeles kjører i låsemodus.
Det anbefales at du avslutter
alle programmer før du går
inn i låsemodus for å unngå
unødvendige kostnader. (f.eks.
telefonsamtaler, webtilgang og
datakommunikasjon).
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TIPS!
Stille inn opplåsingsmønsteret
Du kan tegne ditt eget
opplåsingsmønster ved å knytte
sammen fire eller flere prikker.
Hvis du stiller inn et mønster, blir
telefonskjermen låst. Du låser opp
telefonen ved å tegne mønsteret
du ser på skjermen.

Slik bruker du
hjemmeskjermen.
Dra fingeren til høyre eller
venstre på skjermen for å vise
flere paneler. Du kan også
tilpasse hvert panel med verktøy
(widgets), som er snarveier til
dine favorittapplikasjoner og
favorittmapper.
MERK: Enkelte skjermbilder kan
være forskjellige avhengig av din
telefonleverandør.

Velg standard
hjemmeskjerm
Brukergrensesnittet er basert på
to typer hjemmeskjermer: LG hjem
og Android hjem.
Du kan velge favorittskjermbildet
som standard.
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Hvis du vil endre standard
hjemmeinnstillinger, kan du
velge Hjemmeskjermvelger fra
applikasjonsmenyen.
• Nederst i skjermbildet LG hjem
kan du vise hurtigtastene.
Hurtigtastene gir deg enkelt
tilgang til de mest brukte
funksjonene med ett trykk.
Trykk på Telefon-ikonet for
å vise tastaturet, slik at du kan
ringe ut.
Trykk på Melding-ikonet for
å gå inn i meldingsmenyen.
Her kan du opprette en ny
melding.
Trykk på Applikasjonerfanen nederst på skjermen.
Da kan du vise alle installerte
applikasjoner. Bare rull gjennom
programmene.
•P
 å Android Home-skjermen
trykker du på programikonet
for å åpne programmenyen. Dra
fingeren oppover eller nedover
på skjermen for å bla gjennom
applikasjonene. Når du åpner og
viser applikasjonsmenyen, kan
du trykke på hjemmeskjermikonet
for å gå tilbake til
hjemmeskjermen.
25
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Hjemmeskjermen
Legge til verktøy på
hjemmeskjermen
Du kan tilpasse hjemmeskjermen
ved å legge til snarveier,
verktøy eller mapper. Legg
til favorittverktøyene dine på
hjemmeskjermen for å gjøre
telefonen mer praktisk.
MERK: LG hjem og Android hjem
tilbyr denne funksjonen. Slik
legger du til et ønsket ikon på
hjemmeskjermen:
1 På hjemmeskjermen, trykk
på Meny-tasten
og velg
deretter Legg til.
2 På menyen Legg til
hjemmeskjerm, pek på
elementtypen du vi legge til.
3 Velg for eksempel Mapper fra
listen og trykk lett og raskt på
dette.
4 Velg Kontakter med
telefonnumre fra listen og trykk
lett og raskt på dette.
5 Du vil se ikonet til en ny mappe
på hjemmeskjermen. Dra den
til den ønskede plasseringen på
det ønskede panelet og slipp
fingeren fra skjermbildet.

TIPS!
Hvis du vil legge til et
applikasjonsikon på
hjemmeskjermen, må du trykke og
holde på applikasjonen.
Slik fjerner du et applikasjonsikon
fra hjemmeskjermen:
1 Trykk og hold på ikonet. Ikonet
for Programmer vil bli endret
som Papirkurv-ikonet
.
2 Dra et applikasjonsikon til
papirkurvikonet
.

Gå tilbake til en nylig
brukt applikasjon

1 T rykk og hold på Hjemtasten. Skjermbildet vil vise et
popup-vindu med ikoner for
applikasjoner du nylig har brukt.
2 Trykk på et ikon for å åpne
den aktuelle applikasjonen.
Eller trykk på Tilbake-tasten
for å gå tilbake til den aktive
applikasjonen.

Varslingslinjen
Varslingsslinjen vises på
tvers på den øverste delen av
skjermbildet. Trykk på, hold og
dra varslingstegneren nedover
med fingeren. Eller trykk på

26
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Meny-tasten
mens du er
i hjemmeskjermen og velg
Varslinger. Her kan du kontrollere
Wi-Fi- og Bluetooth-statusen så vel
som andre varslinger.

Vise statuslinjen
Statuslinjen bruker
forskjellige ikoner for å vise
telefoninformasjon, for eksempel
signalstyrke, nye meldinger,
batteristatus og aktive Bluetoothog datatilkoblinger.
Nedenfor finner du en tabell med
beskrivelser av ikonene som kan
vises i statusfeltet.

Ikon

Beskrivelse
Videresending
Samtale på vent
Høyttalertelefonen er på
Telefonmikrofonen er slått av
Tapt anrop
Bluetooth er på
Koblet til en Bluetooth-enhet
Systemadvarsel

[Statuslinjen]
Ikon

Alarmen er stilt inn

Beskrivelse

Ny talepost

SIM-kort mangler

Flymodus

Intet signal

Ringetonen er slått av

Koblet til et trådløst
nettverk

Vibreringsmodus

Kablet headset

SD-kort mangler

T540 MR_NEU_Norway_1.0_1105.ind27 27

27

2010.11.5 4:59:11 PM

Hjemmeskjermen
Ikon

Beskrivelse

Ikon

Beskrivelse

Batteri fulladet

Ny Gmail

Batteri lader

Ny Google Talk Melding

Data inn

Ny melding

Data ut

En sang spilles av

Data inn og ut

Kommende hendelse

Telefonen er koblet til en
PC med USB-kabel
Laster ned data
Laster opp data
GPS er på

Skjermtastatur
Du kan også skrive inn tekst med
skjermtastaturet. Skjermtastaturet
vises automatisk på skjermen når
du skal skrive inn tekst. Du kan
vise det manuelt ved å trykke på et
tekstfelt hvor du vil skrive inn tekst.

Mottar posisjonsdata
fra GPS
2 varsler til vises ikke
Call in progress
Data synkroniseres
Nedlasting fullført
28
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Bruke tastaturet og
skrive inn tekst
T rykk for å bytte mellom små
og store bokstaver. Trykk for
å skrive inn en stor bokstav.
Den neste bokstaven du
skriver, vil være stor. Trykk
to ganger for å låse store
bokstaver. Den fargede
sirkelen på knappen viser
om store bokstaver er låst
(grønn) eller om innstillingen
bare gjelder for ett tegn
(oransje).
Trykk for å skrive inn et
mellomrom.
Trykk for å slå på eller av
XT9-ordlistemodus.
Trykk for å vise
innstillingsmenyen. Velg
mellom redigeringsinnstillinger,
tastaturtyper, skrivespråk,
brukerordliste og
innskrivingsmetode.
Trykk for å skjule eller vise
skjermtastaturet.
Trykk for å slette forrige
tegn.
Trykk for å bytte til tall- og
symboltastatur.
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Trykk for å sette inn en ny
linje i meldingsfeltet.

XT9-ordlistemodus
Skjermtastaturet har ordlistemodus
for å hjelpe deg å skrive raskt
og riktig. I XT9-ordlistemodus
brukes en innebygd ordliste til å
gjenkjenne ord på grunnlag av de
tastene du trykker på. Trykk på
talltasten tilknyttet bokstaven du
vil skrive, og ordlisten gjenkjenner
ordet når alle bokstavene er
skrevet inn.

123 modus
I denne modusen går det raskere å
skrive inn tall i en tekstmelding (for
eksempel et telefonnummer). Trykk
på tastene med tallene du ønsker,
før du manuelt bytter tilbake til
ønsket modus for tekstinnskriving.
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Konfigurasjon av Google-konto
Den første gangen du åpner
Google-applikasjonen på telefonen
vil du bli bedt om å logge deg på
med Google-kontoen din. Hvis du
ikke har en Google-konto, blir du
bedt om å opprette en.

5 S kriv inn passordet to ganger.
Følg deretter instruksjonene
og skriv inn de obligatoriske
og frivillige opplysningene i
tilknytning til kontoen. Vent på at
serveren oppretter kontoen din.

Opprette en Googlekonto

Logge inn på Googlekontoen

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer-fanen for å åpne
applikasjonsmenyen.
2 Trykk på Gmail og deretter
Neste > Opprett for å starte
konfigurasjonsveiviseren
for Google Mail, og følg
instruksjonene.
3 Trykk på et tekstfelt for å åpne
det virtuelle tastaturet og skriv
inn navn og brukernavn for
Google-kontoen. Mens du
skriver inn teksten, kan du
hoppe til det neste tekstfeltet
ved å trykke Neste på tastaturet.
4 Når du er ferdig med å angi
navn og brukernavn, trykk
Neste. Telefonen kommuniserer
med Googles servere og
undersøker om brukernavnet er
tilgjengelig.

1 S kriv inn e-postadressen og
passordet og trykk deretter
Logg på. Vent til du blir logget
inn.
2 Etter at du er logget inn, kan du
bruke Google Mail og dra nytte
av forskjellige Google-tjenester
på telefonen.
3 Når Google-kontoen er
konfigurert på telefonen, vil
den automatisk synkroniseres
med Google-kontoen på
Internett. (Dette avhenger av
synkroniseringsinnstillingene.)
Når du har logget deg på, kan
du bruke Google Mail, Google
Kalender, Android Market
og Google Maps, laste ned
applikasjoner fra Android Market,
ta backup av innstillingene på
Googles servere, og dra nytte av
andre Google-tjenester på din
telefon.

30
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Viktig!
• I noen applikasjoner, for
eksempel kalenderen, kan du
bare bruke den første Googlekontoen du legger til. Hvis du
har tenkt å bruke flere Googlekontoer på telefonen, må du
passe på å registrere den du
vil bruke i slike programmer,
først. Når du registrerer
kontoen, vil kontakter, Gmailmeldinger, kalenderhendelser
og annen informasjon fra
disse programmene og
tjenestene på Internett bli
synkronisert med telefonen.
Hvis du ikke registrerer en
Google-konto under den første
konfigurasjonen, vil du bli bedt
om å registrere eller opprette
en Google-konto første gang du
starter et program som krever
en slik konto, for eksempel
Gmail eller Android Market.

T540 MR_NEU_Norway_1.0_1105.ind31 31

• H
 vis du vil bruke
sikkerhetskopieringsfunksjonen
til å gjenopprette innstillingene
fra en annen telefon som
kjørte Android OS eller senere,
på denne telefonen, må du
registrere Google-kontoen
din nå, under den første
konfigurasjonen. Hvis du venter
til den første konfigurasjonen er
fullført, vil innstillingene ikke bli
gjenopprettet.
• Hvis du har en forretningskonto
via et firma eller en
organisasjon, kan det hende
at IT-avdelingen har spesielle
retningslinjer for hvordan du
skal registrere kontoen.
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Anrop
Foreta anrop

1 T rykk på Send-tasten
på hjemmeskjermen, og trykk
deretter på telefonikonet
for
å åpne tastaturet.
2 Skriv inn nummeret på
tastaturet. For å slette et tall,
trykk på Tøm-ikonet
.
3 Trykk på Anrop-ikonet
for å
foreta et anrop.
4 Når du skal avslutte en samtale,
trykker du på Slutt eller på
Avslutt-tasten
.
TIPS! Hvis du vil angi + for
internasjonale anrop, trykk og
hold inne
.

Ringe til kontaktene dine

1 T rykk på Applikasjoner-fanen
på hjemmeskjermen for å åpne
applikasjonsmenyen. Trykk på
Kontakter for å åpne kontaktene.
2 B la gjennom listen over kontakter,
eller skriv inn de(n) første
bokstaven(e) i navnet på kontakten
du vil ringe, ved å trykke Søk.
3 Trykk på den kontakten du
vil ringe, i listen, og velg det
nummeret du vil bruke (hvis det
er lagret mer enn ett nummer
på kontakten).

Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykk på Sendtasten for å svare. Du kan også dra
Svar-ikonet
mot høyre.
Trykk på Avslutt-tasten for å avvise
et innkommende anrop.
TIPS! Når telefonen ringer,
trykk og dra lydløs-ikonet til
venstre hvis du ønsker å bytte
til lydløs modus.

Justere ringevolumet
Hvis du vil justere volumet under
et anrop, trykk på opp- og
nedknappene for volumjustering på
venstre side av telefonen.

Anropsinnstillinger
Du kan konfigurere innstillinger
for telefonanrop, for eksempel
viderekobling av anrop, ventende
samtale og andre spesialfunksjoner
som tilbys av din operatør.
1 På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen for å åpne
applikasjonsmenyen.
2 Bla og trykk på Innstillinger.
3 Trykk Innstillinger for samtale
og velg de alternativene du vil
justere.

32

T540 MR_NEU_Norway_1.0_1105.ind32 32

2010.11.5 4:59:14 PM

< Faste anropsnumre >
Velg "Faste anropsnumre" for å slå
på og sette sammen en liste over
telefonnumre som kan ringes opp
fra din telefon.
< Mobilsvar >
Konfigurer mobilsvarnummeret ditt.
Taleposttjeneste –
Her kan du velge operatørens
telefonsvarertjeneste eller en annen
tjeneste, for eksempel Google Voice.
Talepostinnstillinger –
Hvis du bruker operatørens
telefonsvarertjeneste, kan du
bruke dette alternativet til å
legge inn telefonnummeret du
bruker til å høre på beskjeder og
administrere tjenesten.
< Andre anropsinnstillinger >
Beklager-meldinger – Når du
avviser et anrop, kan du sende en
rask melding ved hjelp av denne
funksjonen. Dette er nyttig hvis du må
svare på meldingen under et møte.
Viderekoble samtale – Du
kan angi hvordan anrop skal
viderekobles når du er i en
samtale, når du ikke svarer og
så videre. Velg mellom Alltid
viderekoble, Viderekoble når
opptatt, Viderekoble når ubesvart
og Viderekoble når utilgjengelig.
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Tast så inn nummeret anropene
skal viderekobles til.
MERK: Det påløper kostnader for
viderekobling av anrop. Kontakt
nettverksleverandøren hvis du vil
ha mer informasjon.
Samtalesperre – Velg når du vil
sperre for anrop. Angi passordet
for anropssperring.
Kontakt nettverksoperatøren for
å få mer informasjon om denne
tjenesten.
Samtaleutgifter – Vis kostnaden
for utførte anrop. Denne tjenesten er
nettverksavhengig; enkelte operatører
støtter ikke denne funksjonen.
Samtalens varighet – Vis varigheten
for alle anrop, inklusive oppringte,
mottatte og det siste anropet.
Ekstra anropsinnstillinger – Dette
gir deg mulighet til å endre
følgende innstillinger:
ID på ringer – Velg om nummeret
ditt skal vises ved utgående anrop.
Samtale venter: Hvis du har
aktivert "samtale venter", vil
håndsettet varsle deg om
eventuelle innkommende anrop
mens du er i en aktiv samtale.
Avhenger av operatøren.
Velg linje: Lar deg velge linje.
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Kontakter
Du kan legge til kontakter på
telefonen og synkronisere dem
med kontaktene på din Googlekonto, eller andre kontoer som
støtter konktaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

1 F ra hjemmeskjermen,
trykk Kontakter for å åpne
kontaktene dine.
2 Trykk Søk og skriv inn
kontaktens navn ved hjelp av
tastaturet.

Legge til en ny kontakt
1 T rykk på Send-tasten
på hjemmeskjermen, og trykk
deretter på telefonikonet
for å åpne tastaturet. Skriv inn
kontaktens nummer, trykk på
Meny-tasten , trykk Legg til
i kontakter og deretter Opprett
ny kontakt.
2 Hvis du vil legge til et bilde for
en ny kontakt, trykk . Du
kan bruke et lagret bilde eller
ta et nytt.
3 Velg kontakttypen ved å trykke
på Telefon-knappen og velg
mellom Telefon, SIM og Google.

4 V elg kontakttype. Du kan velge
mellom Telefon, SIM og Googlekonto.
5 Trykk på en kategori av
kontaktopplysninger og skriv inn
detaljene for kontakten.
6 Trykk på Ferdig for å lagre
kontakten.

Hurtigvalg
Du kan tilordne en hurtigtast til en
kontakt du ringer ofte.
1 Trykk på Meny-tasten
i
kontaktlisten, og velg Mer >
Hurtigvalg.
2 Telefonsvarertjenesten er
allerede definert som hurtigvalg
1. Du kan ikke endre dette.
Trykk på et hvilket som helst
annet tall for å tilordne det til en
hurtigtastkontakt.
3 Kontaktene åpnes. Velg
kontakten som du vil tilordne
til nummeret, ved å trykke én
gang på telefonnummeret.
MERK: Hvis du vil fjerne en
hurtigvalgko ntakt fra listen,
trykker du på og holder nede den
tilordnede kontakten.

34
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Meldinger/E-post
Meldinger
GT540 kombinerer SMS og MMS i
én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

1 T rykk på Applikasjoner-fanen
på hjemmeskjermen for å åpne
applikasjonsmenyen. Trykk på
Meldinger og velg Ny melding
for å åpne en tom melding.
2 Skriv inn et mobiltelefonnummer
i Til-feltet. Etter hvert som du
skriver inn telefonnummeret vil
det dukke opp kontakter som
samsvarer med søket. Du kan
trykke på en av de foreslåtte
mottakerne eller fortsette å
skrive inn telefonnummeret. Du
kan legge til flere kontakter.
MERK: Du betaler for én
tekstmelding for hver person du
sender meldingen til.
3 Trykk på meldingsboksen
nedenfor for å begynne på
meldingen.
4 Trykk på Meny-tasten
for
å åpne alternativmenyen. Velg
mellom Legg til emne, Legg
ved, Send, Legg til smilefjes,
Forkast og Slett tråder.
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5 T rykk Send for å sende
meldingen.
6 Meldingsskjermen åpnes
med meldingen plassert etter
navnet ditt. Svarene vises på
skjermen. Etter hvert som du
viser og sender flere meldinger,
opprettes det en meldingstråd.
ADVARSEL! Grensen på
160 tegn kan variere fra land
til land, avhengig av hvordan
tekstmeldingene kodes.
ADVARSEL! Hvis et bilde,
video eller en lydfil legges til en
SMS, konverteres meldingen
automatisk til en MMS, og
prisen blir endret deretter.
MERK: Når du mottar en SMS
under en samtale, får du ikke
noe varsel, men det vises på
indikatorlinjen.

Endre
meldingsinnstillinger
Meldingsinnstillingene i GT540 er
forhåndsdefinert, slik at du kan
sende meldinger umiddelbart. Du
kan endre innstillingene etter eget
ønske.
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Meldinger/E-post
Trykk på Meldinger-ikonet på
hjemmeskjermen og deretter på
Meny-tasten. Trykk Innstillinger.
< Lagringsinnstillinger >
Slett gamle meldinger – Trykk
for merke av for dette alternativet
for å tillate at eldre meldinger
i en tråd blir slettet når du når
tekstmeldingsgrensen eller MMSgrensen. Fjern merket hvis du vil
beholde alle meldinger.
Tekstmeldingsgrense – Trykk
for å angi antall meldinger
som skal lagres per tråd med
tekstmeldinger.
MMS-grense – Trykk for å angi
antall meldinger som skal lagres
per tråd med MMS-meldinger.
< SMS-innstillinger >
Leveringsrapporter – Aktiver
denne for å motta bekreftelser på
at meldingene dine er levert.
Ordne meldinger på SIM-kort –
Ordne meldingene som er lagret
på SIM-kortet.
Gyldighetsperiode – Velg hvor
lenge meldingene skal lagres i
meldingssenteret.
Tekstmeldingssenter – Fyll ut
informasjon om meldingssenteret.

< MMS indstillinger >
Leveringsrapporter – Velg å be
om en leveringsrapport.
Tillat leveringsrapport – Velg
dette for å tillate at det sendes
leveringsbekreftelser.
Leserapport – Velg å be om en
leserapport for alle meldinger du
sender.
Tillat leserapport – Velg dette
for å tillate at det sendes
lesebekreftelser.
Automatisk henting – Aktiver for å
hente meldinger automatisk.
Automatisk henting ved roaming
– Aktiver for å hente meldinger
under roaming.
Angi prioritet – Velg
prioriteringsnivået for MMSmeldingen.
Gyldighetsperiode – Velg hvor
lenge meldingen skal lagres i
meldingssentralen.
Opprettelsesmodus
Begrenset: I denne modusen
oppretter og sender MMS-klienten
bare meldinger med innhold som
hører til Core MM Content Domain.
Advarsel: I denne modusen gir
MMS-klienten brukeren veiledning
om hvordan man oppretter og
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sender meldinger med innhold
som hører til Core MM Content
Domain. Denne veiledningen
leveres via advarselsmeldinger.
Gratis: I denne modusen lar
MMS-klienten brukeren legge
til et hvilket som helst innhold i
meldingen.
Motta reklame – Tillater mottak av
reklamemeldinger.
< Tjeneste melding >
Velg om du vil motta eller blokkere
servicemeldinger.
< Innstillinger for varsel >
Aktiver dette for å vise
varselsmeldinger på statuslinjen.
Velg også en ringetone og aktiver
vibrering for å varsle om nye
meldinger.
< Info.Tjenestinnstillinger >
Velg om du vil motta, blokkere,
vise eller redigere kanaler for å
motta informative servicemeldinger
(mobilsendingsmeldinger).
Angi også hvilke språk
informasjonsmeldingene skal ha.
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Konfigurere e-post
Hold kontakten med folk mens du
er på farten ved å bruke GT540
til å sende e-post. Det er raskt og
enkelt å konfigurere en POP3- eller
IMAP4-e-postkonto.
1 På hjemmeskjermen, trykk
på Programmer fanen og
deretter E-post for å åpne de
forskjellige e-post alternativene.
Eller du kan trykke E-post på
hjemmeskjermen for å få tilgang
direkte.
2 Hvis e-postkontoen ikke er
aktivert, starter du veiviseren for
e-postoppsett.
TIPS! Hvis du allerede har
aktivert en e-postkonto, starter
ikke veiviseren automatisk.

Sende en e-post ved
hjelp av den nye kontoen.
1 T rykk på E-post-ikonet på
hjemmeskjermen og deretter Skriv
for å åpne en ny tom melding.
2 Du kan angi mottakerens
adresse og deretter skrive
meldingen. Du kan også legge
ved bilder, videoer, lydfiler og
forskjellige dokumentfiltyper.
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Meldinger/E-post
3 T rykk Send for å sende epostmeldingen.
TIPS! Ved aktiv Wi-Fitilkobling sendes og mottas
e-postmeldinger ved hjelp av
Wi-Fi.

Endre innstillinger for epostkonto
Du kan endre e-postinnstillingene
etter eget behov.
1 Trykk på E-post-ikonet på
hjemmeskjermen og deretter på
den ønskede kontoen.
2 Trykk på Meny-tasten for å
åpne alternativmenyen, og
deretter Innstillinger.
3 Du kan justere
følgende alternativer:
Kontokonfigurasjon, Generelle
innstillinger, Alternativer for
nedlasting og Søppelpost.

38
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Nettsamfunn
Du kan bruke tjenester for
nettsamfunn (sosiale nettverk) og
administrere mikrobloggen din via
telefonen. Du kan oppdatere statusen
din og vise venners status i sanntid.
Hvis du ikke har en konto, kan du
gå til hjemmesidene deres for å
opprette en.
MERK: Det kan påløpe
tilleggskostnader når du bruker
tjenester på Internett. Kontakt
nettverksleverandøren for å
kontrollere dataprisen.

Legge en konto på
telefonen

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen for å åpne
applikasjonsmenyen.
2 Du kan velge fritt mellom
sosiale nettverk.
3 Skriv inn din e-postadresse og
ditt passord for nettsamfunnet
og trykk deretter Logn inn.
4 Vent mens kontoen din kontrolleres.
5 Hvis du trykker på nettsamfunnet
kan du se gjeldende status for
nettsamfunnet.
TIPS! Hvis du legger til et
nettsamfunnverktøy på
hjemmeskjermen, vil verktøyet
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vise din status når telefonen
oppdateres fra nettverket. Få
oppdateringer, innlegg og bilder
fra andre uten å logge deg inn i et
program – alt sammen, hele tiden
og alltid oppdatert.
Du kan også få direkte tilgang til
nettsamfunnet ved å trykke på
verktøyet.

Vise og oppdatere egen status
1 V elg samfunnet du vil gå inn i.
2 Du kan se nettsamfunnets
gjeldende status.
3 Du kan oppdatere status med
kommentarer eller opplasting
av bilder.
Merk: Dette er avhengig av
nettverkstjenestene.
TIPS! Du kan bruke informasjon
om venner i det sosiale nettverket
eller synkronisere alle data til
kontaktlisten.

Fjerne kontoer på
telefonen

1 V elg Applikasjoner >
Innstillinger > Innstillinger for
konto og synkronisering.
2 Velg en konto du vil slette, og
trykk deretter på Fjern konto.
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Kamera
Bli kjent med søkeren
L ysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som
registreres for bildet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot
– for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene
på siden.
Galleri – Med dette alternativet
får du tilgang til de lagrede
bildene fra kameramodus.
Bare trykk, så vises galleriet på
skjermen.
Ta et bilde
Videomodus – Velg dette
alternativet for å bytte til
videomodus.

Innstillinger – Trykk på
dette ikonet hvis du vil åpne
innstillingsmenyen. Se Bruk
avanserte innstillinger.
Bildestørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet
du tar. Velg en pikselverdi fra disse numeriske alternativene: 3M
(2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480)
eller QVGA (320x240).
Fokus – Trykk på dette ikonet for å velge alternativmenyen. Se
Bruke fokusering.
Merk: Du må sette inn et minnekort før du kan ta bilder. Du kan ikke
lagre bildene du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.
40
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TIPS! Du kan lukke alle
snarveisalternativene for å få en
klarere kamerasøkerskjerm. Alt du
trenger å gjøre, er å trykke midt på
søkeren én gang. Hvis du vil vise
alternativene igjen, trykker du på
skjermen én gang til.

Bruke fokusering
Du kan velge fokusering med
følgende alternativer:
Autofokus – Still inn kameraet til å
fokusere automatisk.
Makro – Med makromodus kan
du ta ekstreme nærbilder. Hvis
du prøver å ta nærbilder, men
fokusruten forblir rød, kan du prøve
å slå på makromodus.
Ansiktsgjenkjenning – Hvis du
aktiverer ansiktsgjenkjenning
og tar et bilde, vil kameraet
automatisk oppdage og fokusere
på menneskeansikter.
MERK: Zoom støttes ikke i
ansiktsgjenkjenningsmodus.
Manuell – Still inn kameraet til å
fokusere manuelt.

T540 MR_NEU_Norway_1.0_1105.ind41 41

Ta et raskt bilde

1 T rykk på og hold nede
kameratasten på høyre side av
telefonen.
2 Rett 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 på utløserknappen og hold
den nede.

Når du har tatt bildet
Bildet du har tatt, vises på
skjermen.
Trykk for å dele bildet
Del
via Bluetooth, E-post,
Facebook for LG, Gmail,
Meldinger, Picasa og
Twitter for LG.
MERK: Det kan påløpe
tilleggskostnader når man laster
ned MMS-meldinger under
roaming.
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Kamera
Angi som Trykk for å bruke bildet

som kontaktikon eller
bakgrunn.
Gi nytt navn Trykk for å endre navn på
det valgte bildet.
Rediger Trykk for å redigere bildet
ved hjelp av ulike verktøy.
Trykk for å vise et galleri med
lagrede bilder.
Trykk for å slette bildet.
Trykk for å ta et nytt bilde
med én gang. Det gjeldende
bildet blir lagret.
Trykk for å gå tilbake til forrige
meny.

Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for å åpne
alle avanserte alternativer.
Du kan endre kamerainnstillinger
ved å rulle på hjulet. Når du har
valgt innstillingen, trykker du på
Tilbake-knappen
.
Bildekvalitet – Velg mellom
superskarp, skarp og normal. Jo
skarpere bilde, jo bedre kvalitet.
Samtidig blir filstørrelsen større,
noe som betyr at du vil kunne
lagre færre bilder i telefonminnet.

Hvitbalanse – Velg mellom
Auto, Glødende, Pent vær.,
Fluorescerende og Skyet.
Fotomodus – Velg mellom Normal,
Seriefoto, Flatterende bilde,
Rammebilde, Panoramabilde,
Kunstfoto og Smilefoto.
Selvutløser – Med selvutløseren
kan du angi en forsinkelse etter at
du har trykket på utløserknappen.
Velg Av, 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Dette er ideelt
hvis du vil være med på bildet selv.
ISO – ISO bestemmer følsomheten
til lysmåleren på kameraet. Jo
høyere ISO-verdi, desto mer
følsomt er kameraet overfor lys.
Denne innstillingen er nyttig når
det er relativt mørkt og du ikke
kan bruke blits. Velg mellom ISOverdiene Auto, 100, 200 og 400.
Scenemodus – Velg mellom Auto,
Portrett, Landskap, Sport, Natt og
Solnedgang.
Fargeeffekt – Velg en fargetone
for det nye bildet.
Bruk Tilbake-tasten
for å
lukke fargetonemenyen når du er
ferdige med å velge. Da er du klar
til å ta et bilde.
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MERK: Du kan gjøre om et
fargebilde til sort-hvitt eller sepia,
men du kan ikke gjøre om et
sort-hvitt- eller sepiabilde til et
fargebilde.
Bilde du har tatt – Velg mellom
På, Vent og Av. Hvis du velger
På, vil "Tatt bilde"-skjermen
vises i et sekund, og så
hopper du automatisk videre til
forhåndsvisningen.
Rutenett – Velg mellom Av, 2x2
og 3x3.
Lukkerlyd – Velg én av fire
lukkerlyder.
Geo-tagging – Aktiver denne
hvis du vil bruke telefonens
plasseringsbaserte tjenester. 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.
MERK: Denne funksjonen er bare
tilgjengelig når GPS-en er aktiv.
Skjul ikoner – Velg
kamerainnstillingsikonene for å
skjule manuelt eller automatisk.
Blunkregistrering – Velg På for
å se etter lukkede øyne etter at
bildet er tatt.
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Tilbakestill – Gjenopprett
alle standardinnstillingene for
kameraet.
TIPS! Når du slår av kameraet,
tilbakestilles alle innstillingene
til standardinnstillingene, med
unntak av bildestørrelsen
og bildekvaliteten. Alle
ikke-standardinnstillinger må
tilbakestilles, for eksempel
fargetone og ISO. 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.

Vise de lagrede bildene

1 D
 u kan få tilgang til de lagrede
bildene fra kameramodus. Trykk
på , så vises galleriet på
skjermen.
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Videokamera
Bli kjent med søkeren
Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som
registreres for bildet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot
– for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene
på siden. Før du begynner å spille inn en video, kan du
bruke zoomfunksjonen. Du kan styre zoomfunksjonen under
innspillingen.

Innstillinger – Trykk på
dette ikonet hvis du vil åpne
innstillingsmenyen. Se Bruk
avanserte innstillinger.

Galleri – Med dette
alternativet får du tilgang
til de lagrede bildene fra
videokameramodusen. Bare
trykk, så vises galleriet på
skjermen.
Kameramodus – Skyv dette
ikonet oppover for å skifte til
kameramodus.
Start opptak

Videostørrelse – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen
du spiller inn. Velg størrelse for videobildet: VGA (640x480), QVGA
(320x240) eller QCIF (176x144).
Scenemodus – Still inn kameraet etter omgivelsene. Velg
mellom Auto, Portrett, Landskap, Sport, Solnedgang og Natt.
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Videoopptak

1 T rykk på og hold nede
kameratasten på høyre side av
telefonen.
2 Bytt deretter til .
3 Videokameraets søker vises på
skjermen.
4 Pek linsen mot videomotivet
mens du holder telefonen
horisontalt.
5 Trykk på utløserknappen én
gang for å begynne opptaket.
6 R EC vises nederst i søkeren
sammen med et tidsur som
viser lengden på videoen.
7 Trykk på
på skjermen for å
stoppe opptaket.

Etter at du har filmet
video
Det vises et stillbilde som
representerer videoen på skjermen.
Del
Trykk for å dele videoen
via Bluetooth, E-post,
Gmail, Meldinger eller
YouTube.
MERK: Det kan påløpe
tilleggskostnader når man laster
ned MMS-meldinger under
roaming.
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Spill av Trykk for å spille av

videoen.

Gi nytt navn Trykk for å endre navn på

den valgte videoen.

Rediger Trykk for å bruke videoen

som bakgrunn.
T rykk for å åpne
mediespilleren og vise de
lagrede videoene.
Trykk hvis du vil slette
videoen du nettopp har tatt
opp. Bekreft ved å trykke Ja.
Søkeren vises igjen.
Trykk for å ta opp en ny video
med én gang. Den gjeldende
videoen blir lagret.
Trykk for å gå tilbake til forrige
meny.

Avanserte innstillinger

Trykk på Innstillinger
i
søkeren for å åpne alle avanserte
alternativer.
Endre videokamerainnstillingene
ved å rulle på hjulet. Trykk på
Tilbake-tasten
når du har
valgt et alternativ.
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Videokamera
Fargeeffekt – Velg fargetonen du
vil bruke for den nye visningen.
Hvitbalanse – Hvitbalansen
sikrer at hvite områder i videoen
er realistiske. For at kameraet
skal kunne justere hvitbalansen
riktig, må du kanskje angi
lysforholdene. Du kan velge
mellom Auto, Glødende, Pent vær.,
Fluorescerende og Skyet.
Varighet – Sett en grense for
hvor lang videoen kan være. Velg
mellom Normal og MMS for å
sette en maksgrense for størrelsen
på filer som skal sendes som
MMS.
TIPS Når du velger varighet
for MMS, vil bildekvaliteten bli
angitt som QCIF, og du kan
spille inn lengre videoer.
Lydopptak – Velg Demp for å
spille inn en video uten lyd.
Skjul ikoner – Velg om
du vil skjule ikonene på
videokameramenyen automatisk
eller manuelt.

Video du har laget – Velg mellom
På, Vent og Av. Hvis du velger
På, vil skjermbildet Video du har
laget vises i et sekund, og så
hopper du automatisk videre til
forhåndsvisningen.
Tilbakestill – Tilbakestill alle
innstillingene for videokameraet.
TIPS Du kan endre et videoklipp
som er tatt opp i farger, til
svart/hvitt eller sepia når det er
tatt, men du kan ikke endre en
video som er tatt opp i svart/
hvitt eller sepia, til farger.

Se på de lagrede
videoene

1 V elg
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. Den
begynner å spille automatisk.
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Dine bilder og videoklipp
Redigere bildene

Du kan gjøre mye gøy med bilder
for å endre dem, legge til ting på
dem eller live dem opp.
1 Velg bildet du vil redigere og
trykk på Meny-tasten .
2 Trykk Rediger for å endre bildet:
Rotere og snu – Roter
eller snu bildet for moro
skyld eller for å få en
bedre visning.
B
 eskjæring –
Beskjær bildet. Velg
et firkantet eller rundt
beskjæringsområde og før
fingeren over skjermen for
å merke området.
Justering – Dette gjør
det lettere å justere
et bilde som er tatt
med automatisk farge,
lysstyrke osv.
E ffekt – Trykk for å bruke
effektene på et bilde.
R
 amme – Legg til
rammer på bildet.
T ekst – Legg til tekst på
et bilde.
U
 tklippsbilder – Legg til
utklipp på et bilde.
T egneblokk – Tegn noe i
bildet på frihånd. Velg et
av de fire alternativene
for linjetykkelse og velg
deretter farge.
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S tempel – Dekorer bildet
med stempler. Velg blant
de forskjellige stemplene
og trykk så på det bildet
som du vil plassere dem i.
S kalering – Skaler bildet.
Lagre endringene du har
gjort i bildet.
Slett bilderedigeringen.

Redigere video
Videoredigeringsfunksjonene er
tilgjengelige for MPEG4-formatet.

Klippe lengden på
videoopptak

1 V elg Rediger og deretter
.
2 Trykk på . Angi deretter de
nye start- og sluttpunktene.
Trykk OK og velg Neste.
3 Trykk på
for å gå tilbake
til galleriet uten å lagre
endringene.

Velge overgangsstil

1 V elg en overgangsstil og trykk
på
for å forhåndsvise den.
2 Trykk på
og dra for å justere
varigheten.
3 Trykk OK for å lagre overgangen.
Trykk Bruk alene for å legge
til den valgte overgangen.
47
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Dine bilder og videoklipp
Velg Bruk for alle for å bruke
den valgte overgangen på alle
videofiler i dreieboken.

Legge til undertekster

1 Å pne videoen du vil redigere.
2 Velg Rediger og deretter
for å legge til undertekster i
videoen.
3 Trykk og stopp avspillingen
midlertidig for å angi
startpunktet for når teksten
skal vises.
4 Trykk Start og velg deretter
tekststil. Skriv inn teksten ved
hjelp av tastaturet, og velg
deretter Ferdig.
5 Trykk på det området av
skjermen der teksten skal vises,
og trykk deretter OK.
6 Du kan erstatte den
eksisterende filen eller lagre den
som en ny fil.
7 Gjenta disse trinnene hvis du vil
legge til mer tekst.

Legge til en
redigeringseffekt

1 Å pne videoen du vil redigere.
2 Velg Rediger og deretter
.
3 Velg en effekt du vil legge til
i bildet.

Ta ut et bilde

Skill ut et bilde fra videoen.
1 Åpne videoen du vil redigere.
2 Velg Rediger og deretter
.
3 Spill av videoen og trykk
for å ta ut det skjermbildet du
ønsker, mens videoen spilles av.
4 Bildet lagres på telefonen som
en stillbildefil.

Legge til lydspor i
videoen

1 Å pne videoen du vil redigere.
2 Velg Rediger og deretter
.
3 Trykk på . Mappen Mine
lyder åpnes. Velg lydsporet du
vil legge til videoen.
4 Det opprinnelige lydopptaket i
videoklippet vil bli slettet.
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 den
som en ny fil.
7 Du kan også spille inn en ny fil
og legge inn livelyd ved å trykke
på .
8 Trykk Ferdig for å lagre
lydsporet.
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Multimedia
Du kan lagre multimediefiler på
et minnekort, slik at du får enkel
tilgang til alle bilde- og videofilene
dine.
Trykk på Programmer fanen og
velg deretter Galleri. Du kan åpne
en liste over katalogene der alle
multimediefilene dine lagres.
MERK: Husk å installere
et minnekort i telefonen, slik at
du kan lagre og få tilgang til alle
bildene dine. Verken bilder eller
videoopptak kan vises hvis ikke
telefonen har et minnekort.
Det finnes seks katalogfelt, som
vist nedenfor.
Alle
: Viser alle bilder og
videoer.
Favoritt
: Hvis du trykker og
holder på et bilde eller en video, vil
alternativmenyen dukke opp og la
deg merke bildet som en favoritt.
Denne Favoritt-linjen viser dine
favorittbilder og -videoer.
Kamera
: Viser alle bilder.
Bilde
: Viser alle bilder.
Video
: Viser alle videoene
dine.
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Tag
: Akkurat som med
favorittene kan du merke bilder.
Denne linjen viser merkede bilder
og videoer.

Media Player

Mappen Media Player viser en
liste over videoer du har lastet ned
eller tatt opp på telefonen din.
Vise en video
1 Velg Media Player på
Programmer fanen.
2 Trykk Video og velg hvilken
video du vil spille av.
TIPS! GT540 støtter avspilling
av DivX-videoer, slik at du får
tilgang til mer innhold.
Trykk Musikk og velg hvilken
musikk du vil spille av.

Videoredigering

1 Trykk

på Programmer fanen
fra hjemmeskjermen og velg
deretter Video Editor .

Storyboard
1

Importer filer – Legg til
mediefiler i dreieboken.
Du kan legge til opptil 32
mediefiler.
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Multimedia
2

A ngi bakgrunnsmusikk –
Legg til bakgrunnsmusikk
i dreieboken eller endre
lyden.
3
L egg til tekst – Legg til en
tekstramme i en dreiebok.
4
U
 tklippsbehandling –
Administrer mediefilene
som er lagt til. Hvis det
ikke ble lagt til noen
mediefiler, blir knappen
deaktivert.
5
Forhåndsvisning –
Forhåndsvis videofilen du
opprettet.
6
Lagre – Lagre videofilen du
opprettet.
Du må trykke på
før du kan
redigere videoen.
– Trykk for å velge alle filene
(maksimalt 32 filer).
– Trykk for å velge bort alle
filene.
25/32 – Dette viser det valgte
filantallet.
Trykk for å gå til neste trinn.

Musikkfilm

1 S nu mot venstre og høyre
for å se de ulike stilene. For
musikkfilm kan du bare velge
bilder.

2
3
4
5
6
7

– Gå tilbake til
Videoredigeringskjermen.
– Vis navnet på og
beskrivelsen av stilen.
– Forhåndsvis stilen.
– Trykk for å velge bilder.
Når du har valgt bilder, trykk
og gå videre til neste trinn.
Trykk på
for å velge alle
bildene, og trykk deretter på
.
Velg musikken og angi den som
bakgrunnsmusikk.
Legg til en filmtittel med
tastaturet og lagre den.
Trykk på
for å spille av hele
videofilen.
Trykk på
for å lagre
videofilen du har opprettet.

Auto klipp
Det finnes tre typer stilmaler:
Portrett, landskap og Objekter i
bevegelse.
1 Trykk på
og velg deretter en
video. Gå til neste trinn.
2 Trykk på
for å forhåndsvise
videofilen.
3 Trykk
for å lagre filen.
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Spille et spill

1 G
 T540 byr på en rekke spill.
Du kan laste ned flere spill fra
Market.
2 Trykk på Start-knappen for å
åpne et spill eller en applikasjon.
MERK: Det vil påløpe
tilleggskostnader når du kobler
til denne tjenesten og laster ned
spill eller applikasjoner som ikke
er gratis.
MERK: Installasjon av Java-spill og
-programmer kan bare gjøres via
Internett.

Overføre filer ved
hjelp av USBmasselagringsenheter
Slik overfører du filer ved hjelp av
USB-enheter:
1 Koble GT540 til en PC ved hjelp
av en USB-kabel.
2 Hvis du ikke har installert LG
Android Platform Driver på PCen, må du endre innstillingene
manuelt. Velg Innstillinger >
SD-kort og telefonlagring, og
aktiver Kun masselagring.
3 Trykk på Slå på USB-lagring.
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4 Du
 kan vise det masselagrede
innholdet på PC-en og overføre
filene.
MERK: Du må sette inn et
microSD-kort først. Hvis du ikke
har satt inn et microSD-kort, kan
du ikke bruke USB-masselagring.
MERK: Hvis du har installert LG
Android Platform Driver, vises
umiddelbart pop-up-meldingen Slå
på USB-lagring.
MERK: Hvis du vil synkronisere
telefonen og PC-en ved hjelp
av LG PC Suite, trykker du
på Innstillinger > SD-kort og
telefonlagring og berører deretter
hakemerket for å deaktivere
modusen Kun masselagring.

Musikk
LG GT540 har en innebygd
musikkspiller som gir deg mulighet
til å spille all favorittmusikken din.
Hvis du vil åpne musikkspilleren,
trykk Musikk.
Artister – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
artist.
Album – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
album.
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Multimedia
Sanger – Inneholder alle sangene
du har lagret på telefonen.
Spillelister – Inneholder
spillelistene du opprettet.

Spille av musikk

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Musikk.
2 Trykk på Sanger.
3 Velg sangen du vil spille av.
4 Trykk på
for å sette sangen
på pause.
5 Trykk på
for å gå til neste
sang.
6 Trykk på
for å gå tilbake til
begynnelsen av sangen. Trykk
igjen
for å gå tilbake til
forrige sang.
Hvis du vil justere volumet når
du lytter til musikk, bruker du
volumtastene på venstre side av
telefonen.

MERK: Musikkfiler kan være
beskyttet av åndsverksloven
og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Det kan derfor
være nødvendig å innhente
tillatelse eller en lisens for
å reprodusere eller kopiere
musikk.
I enkelte land forbyr nasjonal
lovgivning privat kopiering
av opphavsrettslig beskyttet
materiale. Før du laster
ned eller kopierer filen, bør
du kontrollere hvilke lover
som gjelder for bruk av slikt
materiale i det aktuelle landet.

FM-radio
GT540 har en innebygget FMradio som du kan bruke til å lytte
til favorittstasjonene dine når du er
på farten.
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Søke etter stasjoner
Du kan stille inn radiostasjoner
ved å søke etter dem manuelt
eller automatisk. Stasjonene lagres
med egne kanalnumre, slik at du
ikke trenger å stille dem inn flere
ganger.
Du kan lagre opp til 48 kanaler på
telefonen.
Slik stiller du inn radiokanalene
automatisk
1 På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
FM-radio.
2 Trykk på Meny-tasten .
3 Trykk Automatisk søk og
deretter Ja.

TIPS! Hvis du vil forbedre
radiomottaket, kan du strekke
ut headset-ledningen, som
fungerer som radioantenne.
ADVARSEL!
Hvis du kobler til hodetelefoner
som ikke er laget for
radiomottak, kan det gi et
dårlig radiosignal.

MERK: Du kan også stille inn en
stasjon ved hjelp av hjulet ved
siden av radiofrekvensen.

Høre på radio

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
FM-radio.
2 Velg kanalnummeret til
stasjonen du vil høre på.
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Programmet Sims™ 3
Spillet Sims™ 3 er
forhåndsinstallert på telefonen,
og ressursfilene for Sims™ 3 er
installert på microSD-kortet som
følger med i esken. Ressursfilene
for Sims™ 3 må være installert
på microSD-kortet for at du skal
kunne spille Sims™ 3.
MERK: Hvis du mister filen for
Sims™ 3-spillet på microSDkortet, vil ikke Sims™ 3-spillet
som er installert på telefonen,
fungere. Du kan laste ned
ressursfilene for Sims™ fra LGs
webområde (http://www.lg.com).
*Bane: Gå til http://www.lg.com og
velg region, land og språk .
Klikk på Mobiltelefoner→ Alle
LG-telefoner → GT540 for å
gå til området for GT540, og
klikk deretter på SUPPORT. Last
ned ressursfilene for Sims™3
fra dokumentlisten i fanen
Dokumenter.
Når du har kopiert ressursfilene
til microSD-kortet, kan du
spille Sims™ 3 på telefonen.
Mer informasjon finnes på LGs
webområde.

© 2010 Electronic Arts Inc.
EA, EA-logoen og The Sims™
er varemerker eller registrerte
varemerker for Electronic Arts Inc.
i USA og/eller andre land. Med alle
rettigheter. Alle andre varemerker
tilhører de respektive eierne.
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Google-applikasjoner
1 K onfigurer først en Googlekonto. Legg inn brukernavn og
passord.
2 E tter at du har logget deg på,
vil kontaktene, e-posten og
kalenderen i Google-kontoen din
automatisk synkroniseres med din
GT540.

Google Maps
Du kan finne ut hvor du er, motta
trafikkinformasjon og få en
kjøreanvisning dit du har tenkt deg.
GT540 må være tilkoblet Wi-Fi
eller 3G/GPRS.
MERK: Google Maps dekker ikke
alle byer og land.
Trykk på Meny-tasten
for å
velge alternativer:
Søk
– Skriv inn stedet du
ser etter.
Veibeskrivelse
– Bruk dette
til å finne veien til stedet du har
angitt. Trykk for å legge inn
dataene. Velg mellom Kontakter,
Punkt på kartet og Min gjeldende
posisjon.
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Lag
– Du kan velge visning,
enten Trafikk, Satellitt eller Terreng.
Trykk på Lengdegrad, så kan du se
hvor kontakter fra Google-kontoen
befinner seg.
Min plassering
– Pek på der
du befinner deg, på kartet.
Del breddegrad
– Del
posisjonen din med utvalgte
venner og Google.
Mer
– Tøm kartet eller finn
stjernemerkede elementer med
mer.
MERK: Når du ser på et gatekart,
kan du trykke på Meny-tasten
og deretter Kompassmodus for å
aktivere kompasset.

Android Market
Android Market lar deg laste ned
nyttige applikasjoner og spill. Hvis
du installerer applikasjoner og spill
fra Android Market, vil du kunne se
dem på GT540-menyen.
Du kan se etter nedlastede
applikasjoner ved å trykke på
Nedlastinger-fanen.
Du kan se etter andres
kommentarer til en applikasjon
eller legge inn dine egne.
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Google-applikasjoner
MERK: Bruk Hjem eller Tilbaketasten når du vil avslutte
spillet. Da vil du føres tilbake til
hjemmeskjermen. Eller bruk Menytasten i spillet.

Google Mail
Google Mail konfigureres når
du konfigurerer telefonen første
gang. Avhengig av innstillingene
dine synkroniseres Google Mail
på telefonen din med Google
Mail-kontoen din på Internett helt
automatisk. Standardvisningen er
innboksen din i Google Mail.

Logg av
– Logg deg av chat.
Når du trykker på snakkeikonet på
hjemmeskjermen, vil du bli logget
på automatisk hvis du har aktivert
automatisk pålogging.
Innstillinger
– Juster indikator
eller varsel. osv.
Mer
– Herfra kan du lukke
alle chatsamtaler og se på
invitasjoner og Blokkert-listen.

Google Talk
Google Talk er
direktemeldingsprogrammet til
Google. Det lar deg kommunisere
med andre Google Talk-brukere.
Alle venner
– Legg til alle
vennene dine for kommunikasjon.
Legg til venn
– Send en
invitasjon til chat.
Søk
– Finner alle
chatsamtaler som inneholder ordet
eller setningen du har angitt.
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Verktøy
Stille alarmen

1 T rykk på Applikasjoner-fanen
på hjemmeskjermen, og velg
Klokke. Klokkeapplikasjonen
åpnes, og dato og klokkeslett
vises på hjemmeskjermen.
2 Hvis du vil legge til en
ny alarm, trykker du på
alarmikonet
nederst på
Klokke-skjermen. Trykk på en
eksisterende alarm hvis du vil
endre tidspunktet eller andre
attributter, eller trykk på Legg
til alarm hvis du vil legge til
en ny.
3 Trykk
for å slå på alarmen
og angi tidspunktet for når
du vil at alarmen skal gå. Når
du har angitt klokkeslettet, vil
GT540 gi beskjed om hvor
lenge det er til alarmen går.
4 Still inn Gjentakelse, velg
Ringetone eller Vibrer, og legg
til en etikett for å gi alarmen et
navn. Trykk på Ferdig.
MERK: Hvis du vil endre
alarminnstillingene, trykker du på
Meny-tasten på Klokke-skjermen
og deretter på Innstillinger.
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Bruke kalkulatoren

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Kalkulator.
2 Trykk på nummertastene for å
taste inn tall.
3 For grunnleggende
regnefunksjoner trykker du
på ønsket funksjon (+ - x ÷)
etterfulgt av =.
4 For mer avanserte
regnefunksjoner, trykk på
Meny-tasten
og Avansertpanelet, og velger deretter sin,
cos, tan, log og så videre.

Legge til en hendelse i
kalenderen

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Kalender.
2 Du må opprette en Googlekonto før du bruker kalenderen.
3 Velg dato for hendelsen du vil
legge til.
4 Trykk på Meny-tasten
og
deretter Ny hendelse.
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Verktøy
5 T rykk Hva og skriv inn navnet
på hendelsen. Kontroller datoen,
og tast inn klokkeslettet da
hendelsen begynner. Skriv
inn dato og klokkeslett for når
hendelsen skal avsluttes, i de
nederste boksene for dato og
klokkeslett.
6 Trykk også Hvor og skriv inn
stedet for hendelsen.
7 Hvis du vil legge til et notat
for hendelsen, kan du trykke
Beskrivelse og skrive inn
detaljene.
8 Hvis du vil gjenta alarmen, velg
Gjentakelse og angi eventuelle
Påminnelser.
9 Trykk på Lagre for å lagre
hendelsen i kalenderen. En
farget firkantmarkør i kalenderen
viser dager da det er lagret
hendelser. Når hendelsen skal
starte, går det en alarm, slik at
det er lett for deg å holde orden
på planene.

Spille inn lyd eller tale

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Taleopptaker.
2 Trykk på
for å starte
opptaket.
3 Trykk på
for å avslutte
opptaket.
4 Trykk på Meny-tasten
og
velg Angi som for å angi som
Telefon-ringetone.
MERK: Trykk Gå til liste for å
åpne albumet. Du kan lytte til det
lagrede opptaket.

Taleopptaker
Bruk taleopptakeren til å spille inn
talenotater eller andre lydfiler.
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Internett
Internett-tilgang

1 P å hjemmeskjermen, trykk på
Programmer fanen og velg
Nettleser.
2 Du kommer da til nettsiden.
MERK: Det vil påløpe
tilleggskostnader når du
kobler til denne tjenesten og
laster ned innhold. Kontakt
nettverksleverandøren for å
kontrollere prisen på overføring.

Endre
nettleserinnstillinger

Trykk på Meny-tasten og velg
deretter Mer > Innstillinger.
Du kan endre sideoppsettet
(f.eks. tekststørrelse, tekstkoding),
bytte startside og administrere
kontrollbufferen, innstillinger
for informasjonskapsler,
sikkerhetsinnstillinger og så videre.
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Innstillinger
På hjemmeskjermen, trykk på
Programmer og bla deg frem til og
velg Innstillinger.

Trådløse kontroller
Her kan du administrere Wi-Fi
og Bluetooth. Du kan også velge
mobile nettverk og flymodus.
Flymodus – Når man velger
flymodus, vil alle trådløse
forbindelser deaktiveres.
Wi-Fi – Trykk for å merke av:
Aktiverer Wi-Fi for å koble til
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
Wi-Fi-innstillinger – Brukes til å
stille inn nettverksvarsling eller legge
til trådløse nettverk. Skjermbildet
for avanserte Wi-Fi-innstillinger
åpnes fra skjermbildet for Wi-Fiinnstillinger. Trykk på Meny-tasten
og deretter på Avansert.
Bluetooth – Trykk for å merke av:
Aktiverer Bluetooth for å kunne
koble til Bluetooth-enheter.
Bluetooth-innstillinger – Angi
enhetsnavn og søkbarhet og søk
etter andre enheter. Du kan også
vise en liste over Bluetooth-enheter
som du har konfigurert tidligere,
samt enheter som ble oppdaget
siste gang telefonen søkte etter
Bluetooth-enheter.

VPN-innstillinger – Viser listen
over virtuelle private nettverk (VPN)
som du har konfigurert tidligere.
Her kan du legge til ulike typer
VPN.
Mobilnettverk – Aktiver mobilt
nettverk.
Mobilnettverksinnstillinger – Angi
alternativer for dataroaming,
nettverksmodus og operatører,
tilgangspunktnavn (APN) og så
videre.

Lyd og visning

< Lydinnstillinger >
Stillemodus – Her kan du slå av
all lyd (inkludert ringetoner for
anrop og varsler) unntatt lyd fra
musikk, videoer og eventuelle
alarmer du har stilt inn. (Du må slå
av medie- og alarmlyden fra de
tilhørende applikasjonene.)
Ringevolum – Her kan du stille
inn volumet for innkommende
anrop og varsler. Hvis du slår av
alternativet for å bruke samme
volum for både anrop og varsler,
kan du stille inn volumet for dem
hver for seg.
Medievolum – Her kan du stille
inn volumet for musikk og videoer.
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Telefonringetone – Her kan du
stille inn standardringetonen for
innkommende anrop.
Vibrer telefon – Her kan du stille
inn telefonen til å vibrere når du
mottar et anrop, uavhengig av
ringetone- og voluminnstillingene.
Ringetone for varsel – Her kan
du stille inn standardringetonen
for varsler.
Hørbare tastelyder – Her kan du
angi om du vil høre tastetoner
når du bruker tastaturet til å slå
telefonnumre.
Hørbart valg – Her kan du angi
du vil høre en lyd når du trykker
på knapper, ikoner og andre
skjermelementer som reagerer på
berøring.
Haptisk feedback – Her kan du
angi at telefonen skal vibrere kort
når du trykker på Meny-tasten og
Tilbake-tasten og utfører andre
handlinger.
Varsler for SD-kort – Her kan du
angi om du vil høre en lyd når du
mottar varsler om microSD-kortet.
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< Innstillinger for visning >
Retning – Her kan du stille
inn skjermretningen slik at
telefonskjermen automatisk bytter
til liggende eller stående modus
når du snur telefonen til liggende
eller stående posisjon.
Animasjon – Her kan du stille inn
animerte overganger som skal
vises når du går mellom de ulike
skjermbildene.
Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på
skjermen.
Skjermsparer – Her kan du justere
hvor lang tid som skal gå før
skjermen automatisk slås av. For
best mulig batteriutnyttelse bør
du angi så kort tid som praktisk
mulig her.
< Berøringsinnstillinger >
Berøringskalibrering – Nullstill
skjermen for enklere bruk.

Sikkerhet og plassering

< Min plassering >
Bruk trådløse nettverk – Hvis du
krysser av "Bruk trådløse nettverk"
vil telefonen finne din omtrentlige
plassering ved hjelp av Wi-Fi og
mobile nettverk.
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Innstillinger
Koble til GPS-satellitter – Hvis
du kobler til GPS-satellitter vil
telefonen finne din plassering helt
ned til gatenivå.
< Mønster for å låse opp
telefonen >
Sett mønster for å låse
opp telefonen – Still inn
opplåsingsmønsteret, slik at telefonen
blir sikrere. Åpner en gruppe
skjermbilder som hjelper deg å tegne
et mønster for å låse opp telefonen.
Du kan angi en PIN-kode eller et
passord i stedet for et mønster, eller
du kan la feltet stå med Ingen.
Krev mønster – Fjern merket hvis
du ikke vil at telefonen skal be
om et opplåsingsmønster for å
låse opp skjermen. Du må tegne
gjeldende mønster for å kunne slå
av dette alternativer.
Bruk synlig mønster – Her kan du
stille inn mønsteret som skal vises
når du låser opp telefonen.
Bruk følbar tilbakemelding – Her
kan du stille inn telefonen til å
vibrere kort når du trykker på
hver prikk mens du tegner et
opplåsingsmønster.

Slik låser du skjermbildet ved
hjelp av mønsterlåsen
1 Den første gangen du
gjør dette vil det vises
en kort veiviser for
hvordan man oppretter et
opplåsingsmønster.
2 Du blir bedt om å tegne ditt
eget mønster to ganger.
Neste gang du slår på
telefonen eller låser opp
skjermen blir du bedt om å
tegne opplåsingsmønsteret
for å låse opp skjermen.
< SIM-kortlås >
Still inn SIM-kortlåsen eller endre
PIN-kode.
< Passord >
Viser passordet mens du skriver.
< Lager for
påloggingsinformasjon >
Bruk sikker
påloggingsinformasjon – Merk av
her hvis du vil tillate programmer
å få tilgang til telefonens krypterte
lager med sikre sertifikater og
tilhørende passord og annen
påloggingsinformasjon. Lageret for
påloggingsinformasjon brukes til
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å etablere enkelte typer VPN- og
Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke
har angitt et passord til lageret for
påloggingsinformasjon, er dette
alternativet nedtonet.
Installer fra SD-kort – Her kan du
installere krypterte sertifikater fra
et microSD-kort.
Angi passord– Her kan du stille
inn eller endre passordet for sikker
lagring av påloggingsinformasjon.
Passordet må inneholde minst
8 tegn.
Tøm lager – Sletter alle sikre
sertifikater og tilhørende
påloggingsinformasjon samt
passordet for det sikre lageret for
påloggingsinformasjon.

Applikasjoner

Ukjente kilder – Tillater installasjon
av programmer som du henter fra
webområder, e-post eller andre
steder enn Android Market.

Ordne applikasjoner – Ordne og
fjern installerte applikasjoner.
Aktive tjenester – Her kan du
se og administrere tjenester og
applikasjoner som er aktive for
øyeblikket. Dette alternativet
viser hvilke prosesser hver aktive
tjeneste trenger, og hvor mye
minne de bruker.
Utvikling – Still inn alternativer for
applikasjonsutvikling som USBfeilsøking, Hold aktiv og Tillat
falsk plassering.

Synkronisering av data

< Generelle
synkroniseringsinnstillinger >
Bakgrunnsdata – Lar
applikasjoner synkronisere data
i bakgrunnen, uansett om du
arbeider aktivt i dem eller ikke. Du
kan spare batteristrøm og redusere
(men ikke eliminere) databruken
ved å slå av dette alternativet.

ADVARSEL!
For å beskytte telefonen og
dine personlige data bør du
bare laste ned applikasjoner fra
pålitelige kilder, for eksempel
Android Market.
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Innstillinger
Autosynk – Lar programmer
synkronisere, sende og motta data
etter behov.
< Administrer kontoer >
Liste over alle Google-kontoer og
andre kontoer som du har lagt til
på telefonen.
Hvis du trykker på en konto på
denne skjermen, vises skjermen
for kontoen.

Personvern

< Sted >
Del via Google – Lar deg bruke
posisjonen din i Google-søk og
andre Google-tjenester. Når du
velger dette alternativet, blir du
spurt om du vil tillate Google å
bruke posisjonen din i forbindelse
med disse tjenestene.
< Personlige data >
Tilbakestill til fabrikkdata – Sletter
alle personlige data fra det
interne telefonminnet, inkludert
informasjon om Google-konto
og andre kontoer, system- og
applikasjonsdata og -innstillinger
og eventuelle nedlastede
applikasjoner. Tilbakestilling av
telefonen sletter ikke eventuelle
systemoppdateringer som du har

lastet ned, og heller ikke filer på
microSD-kortet, for eksempel
musikk eller bilder. Hvis du
tilbakestiller telefonen på denne
måten, blir du bedt om å angi den
samme typen informasjon som du
angav da du startet Android for
første gang.

SD-kort og telefonlagring

< USB-forbindelsestype >
Bare masselagring –
Telefonen kan bare brukes som
masselagringsenhet hvis et
minnekort er satt inn. Du kan
velge Bare masselagring som
standardinnstilling for USB-modus.
< SD-kort >
Vis samlet plass og tilgjengelig
plass. Trykk Utløs SD-kort SD-kort
for trygg fjerning. Formater SDkortet om nødvendig. Du må ta ut
et eventuelt microSD-kort før du
kan formatere det.
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< Internt telefonminne >
Vis Tilgjengelig plass. Viser
mengden internt telefonminne
som brukes av operativsystemet,
komponentene i det, applikasjoner
(inkludert nedlastede) og tilhørende
permanente og midlertidige data.

Søk
Søkeinnstillingene brukes til
å konfigurere Google-søk,
Hurtigsøkboks og dataene på
telefonen som du ønsker å ta med
i søkene.

Språk og tastatur
Bruk innstillingene for språk og
tastatur til å velge språk og region
for teksten som vises på telefonen,
og til å konfigurere skjermtastaturet,
inkludert ord som du har lagt til i
ordlisten.

Tilgjengelighet
Tilgjengelighetsinnstillingene
brukes til å konfigurere eventuelle
pluginer som du har installert på
telefonen.
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Talesyntese
Tekst-til-tale-innstillingene bruker
til å konfigurere Androids tekst-tiltale-syntese for applikasjoner som
kan gjøre bruk av dette.
MERK: Hvis du ikke har
talesyntesedata installert, er bare
alternativet Installer taledata
tilgjengelig.

Dato og tid
Bruk innstillingene for dato og
klokkeslett til å angi hvordan du
foretrekker at datoer vises. Du kan
også bruke disse innstillingene til
å stille klokken manuelt og angi
en tidssone i stedet for å hente
inn gjeldende klokkeslett fra
mobilnettet.

Om telefonen
Vis juridisk informasjon
og telefonens status og
programvareversjon.

DivX VOD-registrering
Generer en DivX VODregistreringskode.
Gå til <http://vod.divx.com/> for
registrering og teknisk støtte.
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Wi-Fi
Med Wi-Fi-nettverk kan du
bruke høyhastighets Internetttilgang innenfor tilgangspunktets
rekkevidde, 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 trådløs Bluetoothteknologi. Den muliggjør rask
e-post og Internett-surfing.
MERK:
• Hvis du er utenfor
dekningsområdet for det
trådløse tilgangspunktet og
velger 3G-forbindelse, kan det
påløpe ekstra kostnader.
• Hvis telefonen går over i

hvilemodus mens den er
koblet til et trådløst nettverk, vil
nettverksforbindelsen automatisk
bli brutt.
Hvis telefonen har tilgang til
3G-data når dette skjer, kan den
komme til å koble seg til 3Gnettet automatisk, og da kan det
påløpe ekstra kostnader.

angir kryptering for
nettverkssikkerheten, må du
skrive inn nøkkelen i popupvinduet. Hvis kryptering ikke er
angitt, vises ikke dette popupvinduet. Du får nøkkelen fra
Wi-Fi-tjenesteleverandøren din
eller nettverksadministratoren.

1. Aktivere Wi-Fi

1 T rykk på Applikasjon >
Innstillinger > Trådløse
kontroller, og slå på Wi-Fi.
2 Søke etter tilgangspunkt
– Søker etter et
tilgangspunkt det er mulig
å koble seg til.
3 Koble til tilgangspunkt
– Kobler til et ønsket
tilgangspunkt fra listen over
tilgangpunkter som er funnet.
– Hvis tilgangspunktet bruker
sikkerhetstypen WEP eller
WPA/WPA2-PSK, skriver du
inn sikkerhetsnøkkelen.

• GT540 støtter WEP- og

WPA/WPA2-PSK-sikkerhet.
Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren
eller nettverksadministratoren

66

T540 MR_NEU_Norway_1.0_1105.ind66 66

2010.11.5 4:59:23 PM

2. Støtte for Wi-Finettverksprofil

1 S tøtte for Wi-Fi-profil (hvordan
du kobler deg til et ofte brukt
eller skjult tilgangspunkt)
(1) Hvis tilgangspunktet ikke
vises i søkeresultatene, kan
du koble deg til det ved å
lagre det som en profil.
(2) Hvis du lagrer
tilgangspunktene du
bruker ofte, som profiler,
blir det enklere å skrive
inn sikkerhetsnøkkelen
når du kobler deg til et
tilgangspunkt med den
sikkerhetstypen.
(3) Hvis tilgangspunktet ikke
støtter DHCP, kan du koble
deg til tilgangspunktet via en
statisk IP-adresse.
2 Beskrivelse av feltene i Wi-Fiprofilen.
(1) Nettverksnavn: SSID (ID)
(2) Sikkerhetstype: Støtte for
WEP og WPA/WPA2-PSK.
(3) Sikkerhetsnøkkel: Lagrer
sikkerhetsnøkkelen.
(4) IP/DNS-innstilling: Her kan
du angi Automatisk eller
Statisk avhengig av om
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tilgangspunktet støtter DHCP.
Hvis du velger Statisk,
skriver du inn feltverdien
for IP-adressen og DNSserveren som skal brukes
med den statiske IPadressen ved tilkobling.
3 Slik lagrer du en Wi-Fi-profil
(1) Velg menyen "Legg til WiFi-nettverk" nederst i Wi-Finettverk, og deretter SSID og
sikkerhetstype.
(2) Når du har koblet det til
et tilgangspunkt av denne
sikkerhetstypen, blir profilen
lagret automatisk.

3. Hvordan du kan skaffe
deg en MAC-adresse
Hvis du vil koble deg på enkelte
trådløse nettverk med MAC-filtre,
kan det hende at du må legge inn
GT540-telefonens MAC-adresse
i ruteren.
MAC-adressen finner du i følgende
brukergrensesnitt:
Trykk på Applikasjon >
Innstillinger > Trådløse kontroller
> Wi-Fi-innstillinger. Trykk deretter
på Meny-tasten og velg Avansert
> MAC-adresse.
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Oppdatering av programvare
Programvareoppdatering

LG Mobileprogramvareoppdatering fra
Internett
Mer informasjon om denne
funksjonen finnes på http://update.
lgmobile.com eller http://www.
lg.com/common/index.jsp → velg
land → Support.
Med denne funksjonen kan du
oppdatere fastvaren på telefonen
til nyeste versjon fra Internett
uten at du må 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.

DivX Mobil
OM DIVX VIDEO: DivX® er et
digitalt videoformat skapt av
DivX, Inc. Dette er en offisielt
DivX-sertifisert enhet som kan
spille av DivX-video. Gå til www.
divx.com hvis du vil ha mer
informasjon og programvareverktøy
for å konvertere filene dine til DivX
video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX®-sertifiserte enheten
må være registrert før du kan
spille av DivX Video-on-Demand
(VOD). Du kan generere en
registreringskode under DivX VOD
i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå
til vod.divx.com med denne koden
for å fullføre registreringsprosessen
og lære mer om DivX VOD.
DivX-sertifisert til å spille DivX®videoer opptil 320 x 240
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Tilbehør
Et variert utvalg av tilbehør er tilgjengelig for mobiltelefonen din, og
selges i noen tilfeller separat. Velg disse alternativene i henhold til
dine egne kommunikasjonsbehov. Forhør deg om tilgjengeligheten hos
din lokale forhandler. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være
tilleggsutstyr.)
Lader

Datakabel
Koble sammen
GT540 og
PC-en.

Batteri

Brukerhåndbok
Finn ut mer om
GT540.

Stereoheadset

MERK:
• Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
• Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
• Tilbehør kan variere i forskjellige områder.
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Omgivelsestemperatur
Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)
Min.: –10 °C
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Problemløsing
I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når
du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter
tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.
Melding

Mulige årsaker

Mulige løsninger

SIM-feil

Det er ikke satt
inn noe SIM-kort
i telefonen, eller
det er satt inn på
feil måte.

Kontroller at SIM-kortet er satt inn på
riktig måte.

Ikke koblet til
nettverk

Svakt signal.
Mangler GSMdekning.

Flytt deg nærmere et vindu eller
ut i et åpent område. Kontroller
tjenesteleverandørens dekningskart.

Kodene
samsvarer
ikke

Hvis du vil
endre en
sikkerhetskode,
må du bekrefte
den nye koden
ved å skrive den
inn to ganger.

Kontakt tjenesteleverandøren.

En funksjon
kan ikke
angis

Støttes ikke av
tjenesteleverandøren
eller krever
registrering.

Kontakt tjenesteleverandøren.

Kan ikke
ringe

Anropsfeil
Nytt SIM-kort
er satt inn eller
kostnadsgrensen
er nådd

Nytt nettverk er ikke godkjent.
Kontroller nye restriksjoner. Kontakt
tjenesteleverandøren eller endre grensen
ved hjelp av PIN 2-koden.
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Problemløsing
Melding

Mulige årsaker

Mulige løsninger
Trykk inn av/på-knappen i minst to
sekunder.

Kan ikke slå
på telefonen.

Av/på-tasten ble
ikke holdt nede
lenge nok.
Tomt batteri.
Batterikontaktene
er skitne.
Helt tomt batteri.

Lad opp batteriet.

Temperaturen
er for høy eller
for lav.

Sørg for at omgivelsene har riktig
temperatur, vent litt og prøv å lade på
nytt.

Kontaktproblem.

Kontroller strømforsyningen og
tilkoblingen til telefonen. Kontroller
batterikontaktene og rengjør dem om
nødvendig.

Ingen
strømspenning.

Koble til et annet strømuttak eller
kontroller spenningen.

Laderfeil.

Hvis laderen ikke blir varm, må den
byttes ut.

Feil lader.

Bruk alltid originalt LG-tilbehør.

Batterifeil.

Bytt ut batteriet.

Nettverket
faller ut

Signalet er for
svakt.

Ny tilkobling til en annen
tjenesteleverandør skjer automatisk.

Nummeret
ikke tillatt

Funksjonen "Fast
nummer" er
aktivert.

Kontroller innstillinger.

Ladefeil

La laderen være tilkoblet lenger.
Rengjør kontaktene.
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GT540 Brugermanual
- DANSK

• En del af indholdet i denne manual

gælder muligvis ikke for din telefon
afhængigt af telefonens software
eller din tjenesteudbyder.
• Denne telefon anbefales ikke
til synshæmmede på grund af
skærmtastaturet.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
LG og LG-logoet er registrerede
varemærker tilhørende LG Group
og dets tilknyttede enheder. Alle
andre varemærker tilhører deres
respektive ejere.
• Google™, Google-logoet,
Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Talk™,
Android™ og Android Market™ er
varemærker tilhørende Google, Inc.
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Tillykke med købet af den avancerede og
kompakte GT540-telefon fra LG, der er
designet til at fungere med den nyeste
digitale mobilkommunikationsteknologi.

Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Når skraldespanden med kryds over er tilknyttet
et produkt, er produktet underlagt det europæiske
direktiv 2002/96/EC.
2 Undgå at bortskaffe elektriske og elektroniske
produkter sammen med husholdningsaffaldet. Benyt
de indsamlingsfaciliteter, som regeringen eller andre
lokale myndigheder har udpeget.
3 Korrekt bortskaffelse af dit gamle udstyr forebygger
mulige negative følger for miljøet og helbredet.
4 Detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle
udstyr kan du få hos din lokale renovationsmyndighed,
renovationsfirmaet 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 GT540
er designet til at overholde
gældende sikkerhedskrav for
eksponering over 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.
• 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.
• Den SAR-grænse, der anbefales
af ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) er på 2 W/
kg i gennemsnit over 10 g væv.

• Den højeste SAR-værdi for denne

telefonmodel, testet af DASY4, er
1,23 W/kg (10 g) under brug ved
øret og 1,39 W/kg (10 g), når
den bæres på kroppen.
• Oplysninger om SAR-data
til lande/områder, hvor man
har antaget en SAR-grænse
anbefalet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers), der er 1,6 W/Kg i
gennemsnit over 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse
af produktet
ADVARSEL!
Brug kun batteriet, opladere
og tilbehør, der er godkendt
til brug med denne særlige
telefonmodel. Brug af andre
typer kan ugyldiggøre
eventuelle godkendelser
eller garantier gældende for
telefonen og kan være farligt.
• Skil ikke enheden ad. Aflever den

til en kvalificeret servicetekniker,
når der er brug for reparation.
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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 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.
benzol, fortynder eller alkohol).
• Oplad ikke telefonen, mens den
ligger på bløde møbler.
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• Oplad telefonen i et område med

god udluftning.

• Udsæt ikke enheden for store

mængder røg eller støv.

• Opbevar ikke telefonen ved siden

af kreditkort eller billetter, da de
kan påvirke oplysningerne på
magnetstriben.
•Tryk ikke på skærmen med en
skarp genstand, da det kan
beskadige telefonen.
• Udsæt ikke telefonen for væske
eller fugt.
•Vær forsigtig med brug af
tilbehør, som f.eks. øretelefoner.
Rør ikke antennen unødigt.

Effektiv betjening af
telefonen

Elektroniske enheder
•Alle mobiltelefoner kan opleve
interferens, hvilket kan påvirke
ydeevnen.
•Anvend ikke mobiltelefonen i
nærheden af medicinsk udstyr
uden først at bede om lov.
Undgå at anbringe telefonen
oven på pacemakere, f.eks. i
brystlommen.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
•Visse høreapparater kan blive

forstyrret af mobiltelefoner.
Svag interferens kan muligvis
påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed
Undersøg love og bestemmelser
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 telefonen, når den er
tæt på dit øre. Vi anbefaler også,
at lydstyrken for musik og opkald
indstilles på et fornuftigt niveau.
BEMÆRK: For høj lyd og tryk
fra øretelefoner kan medføre
høretab.

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 en autoriseret
tjenesteudbyder.
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Sprængningsområde

Børn

Brug ikke telefonen ved
sprængningsområder eller
områder, hvor der er fare for
blowback. Overhold restriktioner,
og følg eventuelle love eller regler.

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

Områder med brand- og
eksplosionsfare

Nødopkald

•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.

I fly
Trådløse enheder kan forårsage
interferens i fly.
• Sluk din mobiltelefon, eller
aktiver flytilstand, inden du går
ombord i et fly.
• Brug ikke telefonen, mens
flyet befinder sig på jorden,
medmindre du har fået tilladelse
af kabinepersonalet.
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Nødopkald er muligvis ikke
tilgængelige på alle mobilnetværk.
Derfor må du aldrig udelukkende
være afhængig af mobiltelefonen
til nødopkald. Forhør dig hos din
tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje
af batteriet
• 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.
•H
 old batteriets metalkontakter
rene.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• 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. Bortskaf
ikke batterier 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.

10
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Vigtig bemærkning
Kontroller, om de problemer, du
har oplevet med telefonen, er
beskrevet i dette afsnit, før du
indleverer den til service eller
ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse
Når den ledige plads i telefonens
hukommelse er mindre end 10
%, kan telefonen ikke modtage
den nye meddelelse. Du skal
kontrollere telefonens hukommelse
og slette nogle data som f.eks.
programmer eller meddelelser for
at frigøre mere hukommelse.
Sådan administreres programmet
1. Tryk på fanen Programmer
i startbilledet, og vælg
Indstillinger > Programmer >
Administrere applikationer.
2. Når alle programmer er vist, skal
du rulle og vælge det program,
du vil afinstallere.
3. Tryk på Afinstaller, og tryk på
OK for at afinstallere det valgte
program.
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2. Optimering af
batterilevetid
Du kan forlænge batteriets levetid
mellem opladningerne ved at
deaktivere de funktioner, som du
ikke har brug for at køre konstant
i baggrunden. Du kan også
overvåge, hvordan programmer
og systemressourcer forbruger
batteristrøm.
Sådan udvides batteriets levetid
- Sluk radiokommunikation, som
du ikke anvender. Hvis du ikke
bruger Wi-Fi, Bluetooth eller
GPS, skal du bruge funktionen
Indstillinger til at deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og
angiv en kortere timeout for
skærmen.
- Hvis du ikke har brug for dem,
kan du deaktivere automatisk
synkronisering for Google Mail,
Calendar, Contacts og andre
programmer.
- Nogle af de programmer, du
har downloadet, kan tære
på batteriets levetid. Du skal
afinstallere disse programmer
på telefonen og alle data og
indstillinger for dem.
11
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Vigtig bemærkning
Sådan kontrolleres batteriets
opladningsniveau
1. Tryk på fanen Programmer
i startbilledet, og vælg
Indstillinger > Om telefonen
> Status.
2. Batteriets status (opladning,
afladning) og niveau (som
procent af fuld opladning) vises
øverst på skærmen.
Sådan overvåges og kontrolleres
batteriforbruget
1. Tryk på fanen Programmer
i startbilledet, og vælg
Indstillinger > Om telefonen >
Batteriforbrug.
2. Øverst på skærmen vises
batteriets brugstid. Enten tiden
siden sidste tilslutning til en
strømkilde, eller når telefonen
er tilsluttet en strømkilde, hvor
længe der sidst blev brugt
batteristrøm. Skærmbilledet
viser programmer og tjenester,
som bruger batteristrøm, lige
fra det største til det mindste
forbrug.

3. Installation af et Open
Source OS
Hvis du installerer et open sourceoperativsystem på din telefon, og
ikke bruger det operativsystem, der
er leveret af producenten, kan det
medføre, at telefonen ikke fungerer
korrekt.
ADVARSEL!
Hvis du installerer og anvender
et andet OS end det, der
blev leveret af producenten,
er telefonen ikke længere
omfattet af garantien.
ADVARSEL!
For at beskytte telefonen og
personlige data må du kun
downloade programmer fra
kilder, du har tillid til, f.eks.
Android Market. Hvis nogle
programmer ikke er korrekt
installeret på telefonen,
fungerer telefonen muligvis
ikke normalt, eller der kan
opstå en alvorlig fejl. Du skal
afinstallere disse programmer
på telefonen og alle data og
indstillinger for dem.

12
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4. Brug af
oplåsningsmønster
Indstil et oplåsningsmønster for
at beskytte telefonen Åbner en
række skærmbilleder, som fører
dig gennem oprettelsen af et
oplåsningsmønster for skærmen.
ADVARSEL!
Forholdsregler ved brug af
mønsterlås.
Det er meget vigtigt, at du
husker det oplåsningsmønster,
du har angivet. Du vil ikke
kunne få adgang til din telefon,
hvis du anvender et forkert
mønster 5 gange. Når du har
forsøgt at låse mønstret op
fem gange, kan du trykke
på Glemt mønsterindstilling
og bruge dine Googlekontooplysninger til at låse
telefonen op.
Hvis du ikke har en Google-konto,
du ikke har oprettet en Googlekonto på telefonen, eller du
glemmer den, kan du bruge Hård
nulstilling.
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5. Brug af sikker tilstand
og hård nulstilling

Brug af sikker tilstand
*Sådan håndteres telefonen efter
fejlfunktion
1. Sluk telefonen og genstart.
Mens telefonen tændes igen,
og Android-loggen vises, skal
du trykke på og holde tasten
Hjem nede. Telefonen genstartes
helt frem til startbilledet og
viser "sikker tilstand" nederst
til venstre.
2. Vælg Indstillinger >
Programmer > Administrere
applikationer, og vælg
programmet. Vælg derefter
ikonet Afinstaller.
3. Når du har afinstalleret
programmet, skal du slukke og
genstarte telefonen.
* Brug af hård nulstilling
(fabriksnulstilling)
Hvis telefonen ikke gendannes
til den oprindelige tilstand, skal
du bruge Hård nulstilling til at
initialisere telefonen.
Når telefonen tændes og låst
skærm vises, skal du trykke på
og holde tasterne lydstyrke op
+ Hjem + Søg nede samtidigt
13

2010.11.5 5:14:46 PM

Vigtig bemærkning
(i fem sekunder). Når popupskærmbilledet vises, skal du vælge
OK for at nulstille telefonen.
Bemærk, at efter udførelsen af
Hård nulstilling, er alle data og
programmer på telefonen slettet
og de kan ikke gendannes.
ADVARSEL!
Hvis du udfører hård nulstilling,
slettes alle brugerprogrammer
og -data. Husk at
sikkerhedskopiere eventuelle
vigtige data, før du udfører
Hård nulstilling.

6. Tilslutning til Wi-Finetværk
Hvis du vil bruge Wi-Fi på
telefonen, har du adgang til et
trådløst adgangspunkt eller et
"hotspot". Nogle adgangspunkter
er åbne, og du kan oprette
direkte forbindelse til dem. Andre
er skjulte eller kræver andre
sikkerhedsfunktioner, så du skal
konfigurere telefonen til at kunne
oprette forbindelse til dem.
Deaktiver Wi-Fi, når du ikke
bruger funktionen. Det forlænger

batterilevetiden.
Sådan aktiverer du Wi-Fi og
opretter forbindelse til et Wi-Finetværk
1. Tryk på fanen Programmer
i startbilledet, og vælg
Indstillinger > Trådløse
indstillinger > Wi-Fiindstillinger.
2. Tryk på Wi-Fi for at aktivere
funktionen og starte scanningen
efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- Liste over tilgængelige Wi-Finetværk vises. Sikre netværk
er afmærket med et låsikon.
3. Tryk på et netværk for at oprette
forbindelse til det.
- Hvis netværket er åbent, bliver
du bedt om at bekræfte, at
du vil oprette forbindelse til
det, ved at trykke på Opret
forbindelse.
- Hvis netværket er sikret,
bliver du bedt om at indtaste
en adgangskode eller andre
rettighedsoplysninger. (Bed
netværksadministratoren om
detaljer).
4. Statuslinjen viser ikoner, der
angiver Wi-Fi-status.

14
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7. Brug af et microSDkort

8. Åbning og skift af
programmer

Billed-, musik- og videofiler
kan kun gemmes i ekstern
hukommelse.
Før du anvender det indbyggede
kamera, skal du først sætte et
microSD-hukommelseskort i
telefonen.
Hvis du ikke isætter et
hukommelseskort, vil du ikke
kunne gemme de billeder og
videoer, du har optaget.

Multi-tasking er let med Android,
fordi de åbne programmer bliver
ved at køre, selvom du åbner et
andet program. Du behøver ikke
afslutte et program, før du åbner et
nyt. Brug og skift
mellem flere åbne programmer.
Android administrerer hvert
program, stopper og starter det
efter behov for at sikre, at ledige
programmer ikke forbruger
unødvendige ressourcer.
Sådan afsluttes det anvendte
program
1. Tryk på fanen Programmer
i startbilledet, og vælg
Indstillinger > Programmer >
Administrere applikationer.
2. Rul til det ønskede program, og
tryk på Gennemtving stop for at
afslutte brugen af det.

BEMÆRK: Programmer kan kun
gemmes på telefonens eksterne
hukommelse.
ADVARSEL!
Undgå at isætte eller
fjerne hukommelseskortet,
når telefonen er tændt.
Ellers kan du risikere, at
hukommelseskortet og
telefonen bliver beskadiget, og
at data på hukommelseskortet
bliver ødelagt. Hvis du vil fjerne
hukommelseskortet korrekt,
skal du vælge Programmer >
Indstillinger > Lager på SD-kort og
telefon > Afinstaller SD-kort.

T540 MR_NEU_Denmark_1.0_1105.in15 15

9. Tilslutning af telefonen
til en computer via
USB
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Vigtig bemærkning
BEMÆRK: Installerer LG PC suite
på din PC
Du skal installere LG PC suiteprogrammet på din PC for at
synkronisere din telefon med din
PC via USB-kabel.
Du kan downloade dette program
fra LG’s websted (http://www.
lg.com).
Gå til http://www.lg.com, vælg
din region, land og sprog. Besøg
LG’s websted for at få yderligere
oplysninger om installation og brug
af programmet.
LG PC SUITE
LG PC Suite IV er et program,
der hjælper dig med at
oprette forbindelse mellem din
mobiltelefon og din pc via et
USB-datakommunikationskabel,
så du kan bruge din
mobiltelefons funktioner på
din pc.
Vigtige funktioner i LG PC
Suite IV
- Praktisk oprettelse, redigering
og sletning af telefondata
- Synkroniser data fra
en pc med telefonen
(Kontaktpersoner, Kalender/
Opgave)

- Nem overførsel af
multimediefiler (fotos, videoer,
musik) med brugervenlig træk
og slip-funktion mellem pc
og telefon
- Overførsel af beskeder fra en
telefon til en pc
- Brug af telefonen som
modem
- Softwareopdatering uden at
miste dine data
GT540 understøtter ikke:
- Pc-forbindelse via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, H-klik)
- OSP (On Screen Phone)
- Opgaver i kalenderen
- Notater
- E-mail
- Java-programmer
Brugervejledningen til PC Suite
IV findes i Hjælp-menuen efter
installationen af PC Suite IV.
Sådan overføres filer ved hjælp af
USB-enheder:
1. Installer microSDhukommelseskortet på din
telefon. (Det kan allerede være
sat i din telefon.)

16
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2. Før du tilslutter USB-datakablet,
skal du sørge for at tilstanden
Kun lagerenhed er aktiveret på
din telefon. (I programmenuen
skal du vælge Indstillinger
->Lager på SD-kort og telefon,
og markere afkrydsningsfeltet
Kun lagerenhed)
3. Brug det USB-kabel, som fulgte
med telefonen, til at tilslutte
telefonen til en USB-port på
computeren. Du modtager
en meddelelse om, at USB er
tilsluttet.
4. Åbn beskedskuffen, og tryk på
USB tilsluttet.
5. Tryk på Installer for at bekræfte,
at du vil overføre filer mellem
telefonens microSD-kort og
computeren.
Når telefonen er tilsluttet som
USB-lager, modtages en besked.
Telefonens microSD-kort er
installeret som et drev på din
computer. Nu kan du kopiere filer
til og fra microSD-kortet.
TIP!
Hvis du vil bruge et microSD-kort
på telefonen igen, skal du åbne
beskedskuffen og trykke på
Deaktiver USB-lager.
Mens det står på, kan du ikke
få adgang til microSD-kortet
fra telefonen, så du kan ikke
bruge programmer, som benytter
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microSD-kortet, f.eks. kameraet,
galleriet og musik.
Hvis du vil frakoble telefonen
fra computeren, skal du følge
computerens anvisninger nøje for
at afinstallere microSD-kortet og
frakoble USB-enhederne korrekt og
undgå at miste data på kortet.
1. Afinstaller microSD-kortet på
computeren.
2. Åbn beskedskuffen, og tryk på
Deaktiver USB-lager.
3. Tryk på Slå fra i den dialogboks,
der åbnes.

10. Skærmen skal låses
op, når du anvender
en dataforbindelse
Skærmen nedtones, hvis den ikke
bliver berørt i et stykke tid, mens
du anvender en dataforbindelse.
Hvis du vil tænde LCD-skærmen,
skal du bare røre ved den.

11. Hvis skærmen fryser
Hvis telefonen ikke reagerer på
brugerinput eller fryser: Fjern
batteriet, isæt det igen, og tænd for
telefonen.
Hvis dette ikke afhjælper
problemer, bedes du kontakte din
tjenesteudbyder.
17
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Lær din telefon at kende
Tænd telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede
i 3 sekunder.
Sluk for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den
nede i 3 sekunder, mens du samtidigt trykker på Sluk.
Øresnegl
Tasten Tilbage

Tasten Menu
- Åbner
programmenuen og
kontrollerer, hvilke
indstillinger der er
tilgængelige.

- Vender tilbage
til den forrige
skærm.
Tasten Afslut/
Strøm/Lås
- Afslutter eller
afviser et opkald.
- Tænder/slukker
din telefon, når
du trykker på
og holder tasten
nede.
- Slukker og låser
skærmen.

Send-tast
- Ringer til et
telefonnummer og
besvarer indgående
opkald.
Tasten Hjem
- Vender tilbage til
startbilledet fra
enhver skærm.

Mikrofon

TIP! Tryk på tasten Menu, når du trykker på et program for at
kontrollere hvilke indstillinger, der er tilgængelige.
TIP! Hvis din telefon har fejl, når du bruger den, eller hvis du ikke kan
slukke for den, kan du prøve at fjerne batteriet, sætte det i igen og
tænde for telefonen igen efter 5 minutter.
18
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Lydstyrketaster
- På startbilledet: styrer
ringelydstyrke.
- Under et opkald: styrer
lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer:
indstiller kontinuerligt
lydstyrken.

Oplader, kabelstik til
mikro-USB
Tasten Søg
- Søg på internettet og i
indholdet på din telefon.
Kameratast
- Gå direkte til
kameramenuen ved at
trykke på og holde tasten
nede.

Stik til headset

Bagdæksel

Kameralinse

Batteri

Stik til
microSDhukommelseskort
Oplader, kabelstik til
mikro-USB
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Stik til SIMkort
Kameraknap
Tasten Søg
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Lær din telefon at kende
Installation af SIM-kortet
og batteriet
Før du kan begynde at undersøge
din nye telefon, skal du konfigurere
den. Sådan isættes SIM-kortet og
batteriet:
1 Fjern bagdækslet bag på
telefonen. Hvis du vil fjerne
bagdækslet, skal du trykke med
begge tommelfingre på begge
sider af bagdækslet og skubbe
det under kameralinsen.
2 Skub SIM-kortet ind i SIMkortholderen. Sørg for, at
området med guldkontakterne
på kortet vender nedad.

20
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3 Isæt batteriet, så
guldkontakterne på telefonen
og batteriet passer sammen, og
tryk derefter batteriet forsigtigt
nedad, indtil det er på plads.

BEMÆRK: Hvis telefonen ikke
kan oprette forbindelse til
netværket, når du har isat og
tændt et SIM-kort, skal du
kontakte tjenesteudbyderen
for at få oplysninger om
adgangspunktets navn.

Opladning af telefonen

4 S æt telefonens bagdæksel på
igen, og skub det, indtil låsen
klikker på plads.
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Skub opladningsstikkets dæksel
på siden af GT540 tilbage. Isæt
opladeren, og sæt stikket i en
stikkontakt. GT540 skal oplades,
før
vises.
BEMÆRK: Batteriet skal oplades
helt ved første opladning for at
forbedre dets levetid.
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Lær din telefon at kende
BEMÆRK: GT540 har en intern
antenne. Pas på ikke at ridse
eller beskadige dette område
på bagsiden, da det vil medføre
forringet ydeevne.

Isætning af
hukommelseskortet
Hvis du vil gemme ekstra
multimediefiler som f.eks.
billeder, der er optaget med det
indbyggede kamera, skal du isætte
et hukommelseskort i telefonen.
Sådan isættes et
hukommelseskort:
1 Sluk telefonen, før du isætter
eller fjerner hukommelseskortet.
Fjern bagdækslet.

3 Luk stikkets beskyttelsesdæksel.

2 Å bn stikkets beskyttelsesdæksel,
og sæt hukommelseskortet i
stikket. Sørg for, at området
med guldkontakterne vender
nedad.
22
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ADVARSEL!
Undgå at isætte eller fjerne
hukommelseskortet, når
telefonen er tændt. Ellers kan du
risikere, at hukommelseskortet
og telefonen bliver beskadiget, og
at data på hukommelseskortet
bliver ødelagt.

Formatering af
hukommelseskortet
Dit hukommelseskort er muligvis
allerede formateret. Hvis det ikke
er tilfældet, skal du formatere
kortet, før du kan bruge det.
BEMÆRK: Alle filer på kortet
slettes, når du formaterer kortet.
1 Tryk på fanen Programmer for
at åbne programmenuen.
2 Rul og tryk på Indstillinger.
3 Rul til og tryk på SD-kortog telefonhukommelse >
Afinstaller SD-kort.
4 Tryk på Formater eksternt
lager.
5 Hvis mønsterlåsen vises, skal du
indtaste mønsterlåsen og vælge
Format. Kortet formateres og
gøres klar til brug.
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BEMÆRK: Hvis der er indhold
på hukommelseskortet, kan
mappestrukturen være ændret
efter formateringen, fordi alle filer
er blevet slettet.
TIP!
Hvis hukommelseskortet allerede
er installeret, kan du bruge
følgende trin til at formatere det.
Tryk på Programmer >
Indstillinger > SD-kort- og
telefonhukommelse > Formater
eksternt lager, og vælg derefter
Afinstaller.
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Startbilledet
• Tryk på midten af ikonet for at
vælge et element.
• Der er ingen grund til at trykke
hårdt, da berøringsskærmen er
følsom nok til at registrere selv
et let, men dog fast 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.

Touchkalibrering
Når du kalibrerer enhedens
skærm, skal du trykke i midten af
et kors, der bevæger sig rundt på
skærmen. Denne proces sikrer, at
det berørte emne aktiveres, når du
berører skærmen med pennen.
Hvis telefonen ikke reagerer
korrekt på skærmberøringer,
skal du følge disse trin for at
omkalibrere den:
1. Tryk på Programmer >
Indstillinger > Lyd og visning,
og rul til Touchindstillinger.
2. Tryk på Touchkalibrering, og
følg anvisningerne på skærmen.
3. Når kalibreringen er fuldført,
skal du vælge mellem Kontroller
kalibrering og Gem uden

kontrol. Derefter fuldføres
kalibreringen.

Låsning og oplåsning af
skærm
Når GT540 ikke er i brug, vender
den tilbage til låst skærm. Hvis du
ikke bruger telefonen i et stykke
tid, erstattes det viste startbillede
eller en anden visning med den
låste skærm, og derefter nedtones
skærmen for at spare batteri.
Hvis du vil vække telefonen, skal
du trykke på tasten Send, Hjem
eller Strøm. Den låste skærm
vises. Tryk på låsikonet , og træk
fingeren til højre for at låse dit
startbillede op. Den sidste visning,
du anvendte, åbnes.
BEMÆRK: Hvis der kører nogen
programmer, mens du indstiller
mønstret, kører disse muligvis
stadig i låsetilstand.
Vi anbefaler, at du afslutter
alle programmer, før du går i
låsetilstand med henblik på at
undgå evt. gebyrer.
(F.eks. telefonopkald,
internetadgang og
datakommunikation)

24

T540 MR_NEU_Denmark_1.0_1105.in24 24

2010.11.5 5:14:58 PM

TIP! Indstilling af
oplåsningsmønster
Du kan tegne dit eget
oplåsningsmønster ved at forbinde
mindst fire prikker.
Hvis du indstiller et mønster, låses
skærmen.
Lås telefonen op ved at tegne
det mønster, du har indstillet, på
skærmen.

Brug af startbilledet
Stryg fingeren hurtigt til venstre
eller højre for at få vist dem.
Du kan også tilpasse hvert panel
med widgets, som er genveje til
dine foretrukne programmer og
mapper.
BEMÆRK: Nogle skærmbilleder
kan variere, afhængigt af din
telefonudbyder.

Valg af dit
standardstartbillede
Brugergrænsefladen er baseret på
to typer startbilleder: LG hjem og
Android hjem.
Du kan indstille dit foretrukne
startbillede som standard.
Hvis du vil ændre
standardindstillingerne for
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startbilledet, skal du vælge Home
selector (Valg af startbillede) i
programmenuen.
• Du kan få vist hurtigtaster
nederst på LG-startbilledet.
Hurtigtasterne giver let adgang
med et enkelt tryk til de
funktioner, du bruger mest.
Tryk på ikonet Telefon for
at få vist touchtastaturet for at
foretage et opkald.
Tryk på ikonet Besked for at
åbne beskedmenuen.
Her kan du oprette en ny
besked.
Tryk på fanen Programmer
nederst på skærmen. Derefter
vises alle dine installerede
programmer. Du skal bare trykke
for at løbe igennem alle dine
programmer.
• På skærmbilledet Android Hjem
skal du trykke på programikonet
for at åbne programmenuen.
Du skal blot trykke på og glide
op eller ned ad skærmen for at
rulle gennem programmerne.
Når du åbner og får vist
programmenuen, kan du trykke
på ikonet Hjem
for at gå
tilbage til startbilledet.
25
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Startbilledet
Tilføjelse af widgets til
startbilledet
Du kan tilpasse startbilledet ved
at tilføje genveje, widgets eller
mapper til det. Hvis du ønsker flere
praktiske tip til brug af telefonen,
skal du tilføje dine foretrukne
widgets på startbilledet.
BEMÆRK: LG hjem og Android
hjem tilbyder denne funktion.
Sådan tilføjes et ønsket ikon til
startbilledet:
1 Tryk på tasten Menu
på startbilledet, åbn fanen
Indstillinger, og vælg derefter
Tilføj.
2 Tryk på den type element,
du vil tilføje, i menuen Føj til
startbillede.
3 Marker f.eks. Mapper på listen,
og tryk på den.
4 Marker Kontakter med
telefonnumre på listen, og tryk
på den.
5 Et nyt mappeikon vises på
startbilledet. Træk det til den
ønskede placering i det ønskede
panel, og løft fingeren fra
skærmen.

TIP! Du kan føje et programikon
til startbilledet ved at trykke på
det ønskede program og holde
det nede.
Sådan fjernes et program fra
startbilledet:
1 Tryk på og hold det pågældende
ikon nede. Ikonet Programmer
skifter til ikonet Papirkurv .
2 Træk et programikon til
papirkurvsikonet .

Sådan kommer du
tilbage til et program, du
har brugt for nylig

1 Tryk på og hold tasten Hjem
nede. Skærmen viser et
popup-vindue med ikonerne for
de programmer, du har brugt
for nylig.
2 Tryk på et ikon for at åbne
det tilhørende program.
Eller tryk på tasten Tilbage
for at gå tilbage til det aktuelle
program.

Notifikationsskuffe
Notifikationsskuffen kører øverst
på skærmen. Tryk og fasthold
programmet, og træk derefter
beskedskuffen nedad med

26
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fingeren.Eller tryk i startbilledet
på tasten Besked. Her kan du
kontrollere status for Wi-Fi og
Bluetooth og se andre beskeder.

Visning af statuslinjen
Statuslinjen anvender forskellige
ikoner til at vise telefonoplysninger,
f.eks. signalstyrke, nye beskeder,
batterilevetid og aktive Bluetoothog dataforbindelser.
Nedenstående tabel forklarer
betydningen af de ikoner, der vises
på statuslinjen.

Ikon

Beskrivelse
Højttaleren er tændt
Telefonens mikrofon er
slukket
Mistet opkald
Bluetooth er tændt
Forbundet til en
Bluetooth-enhed
Systemadvarsel

[Statuslinje]
Ikon

Beskrivelse
Intet SIM-kort
Intet signal

Alarm er indstillet
Ny telefonbesked
Flytilstand
Ringetonen er slukket

Forbundet til Wi-Finetværk

Vibratortilstand

Headset med ledning

Intet SD-kort

Viderestil opkald

Batteriet er fuldt opladet

Parker opkald

Batteriet oplades
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Startbilledet
Ikon

Beskrivelse

Ikon

Beskrivelse

Dataindgang

Ny Google Talk besked

Dataudgang

Ny besked

Dataindgang og -udgang

Sang afspilles

Telefonen er tilsluttet en
pc via USB-kabel

Kommende begivenhed

Downloader data

Skærmtastatur

Uploader data

Du kan også indtaste tekst via
skærmtastaturet.
Skærmtastaturet vises automatisk
på skærmen, når du indtaster
tekst.
Du kan få vist tastaturet manuelt
ved blot at trykke på et tekstfelt på
det sted, du vil indtaste tekst.

GPS er tændt
Modtager positionsdata
fra GPS
2 yderligere beskeder
vises ikke
Opkald i gang
Data synkroniseres
Download udført
Ny Gmail

Brug af tastaturet og
indtastning af tekst
tryk for at skifte mellem
store og små bogstaver.
Tryk for at indtaste et stort
bogstav. Indtast det ønskede
store bogstav. Tryk to gange
for at aktivere Caps Lock.
Den farvede cirkel omkring
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knappen indikerer, om du
har aktiveret Caps Lock
(grøn), eller om kun et enkelt
bogstav skal skrives med
stort (orange).
tryk for at aktivere eller
deaktivere XT9-intelligent
ordbog.
tryk for at få vist
indstillingsmenuen.
tryk for at få vist
indstillingsmenuen. Vælg
imellem Redigeringsindstillinger,
Tastaturtyper, Skriftsprog,
Brugerordbog og
Indtastningsmetode.
tryk for at vise eller skjule
skærmtastaturet.
tryk for at slette det forrige
tegn.
tryk for at skifte til tal- og
symboltastatur.
tryk for at oprette en ny linje
i meddelelsesfeltet.
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XT9-intelligent ordbog
Skærmtastaturet omfatter en
intelligent ordbog, så du kan
indtaste tekst hurtigere og mere
nøjagtigt.
XT9 anvender en indbygget
ordbog til at genkende ord, du
skriver, baseret på de indtastede
tastesekvenser.
Du skal blot trykke på den taltast,
der er tilknyttet til det bogstav, du
vil indtaste, hvorefter ordbogen
gætter, hvilket ord du vil bruge.

123-tilstand
Med denne tilstand kan
du hurtigere indtaste tal
i en tekstbesked(f.eks. et
telefonnummer). Tryk kortvarigt
på tasterne, der svarer til de
ønskede cifre, før du manuelt
skifter tilbage til den relevante
tekstindtastningsmetode.
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Konfiguration af en Google-konto
Første gang du åbner Googleprogrammet på telefonen, skal du
logge på med din eksisterende
Google-konto. Hvis du ikke har en
Google-konto, bliver du bedt om at
oprette en.

Oprettelse af Googlekonto

1 T ryk på fanen Programmer
på startbilledet for at åbne
programmenuen.
2 Tryk på Gmail, og tryk på Næste
> Opret for at starte guiden for
opsætning af Google Mail og
derefter konfigurere kontoen..
3 Tryk på et tekstfelt for at åbne
berøringstastaturet og indtaste
dit navn og brugernavnet for din
Google-konto. Når du indtaster
teksten, kan du flytte til det
næste felt ved at trykke på
Næste på tastaturet.
4 Når du er færdig med at
indtaste navn og brugernavn,
skal du trykke på Næste. Din
telefon kommunikerer med
Google-servere og kontrollerer
brugernavnets tilgængelighed.
5 Indtast og genindtast din
adgangskode. Følg derefter
anvisningerne, og indtast de

krævede og valgfrie oplysninger
om kontoen. Vent, indtil
serveren har oprettet din konto.

Logon på din Googlekonto

1 Indtast din e-mail-adresse og
adgangskode, og tryk derefter
på Log på. Vent på at blive
logget på.
2 Når du har logget op, kan
du bruge Google Mail og
benytte fordelene ved Googletjenesterne på din telefon.
3 Så snart du har konfigureret
din Google-konto på
telefonen, synkroniseres
telefonen automatisk med din
Google-konto på internettet.
(Det afhænger af dine
synkroniseringsindstillinger).
Efter logon kan du bruge Google
Mail, Google Calendar, Android
Market og Google Map, hente
programmer fra Android Market,
sikkerhedskopiere dine indstillinger
til Google-servere og benytte
fordelene ved andre Googletjenester på din telefon.
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Vigtig bemærkning!
• Visse programmer såsom
Kalender fungerer kun sammen
med den første Google-konto,
du tilføjer. Hvis du planlægger
at benytte mere end én Googlekonto sammen med din telefon,
skal du sikre dig, at du logger
på den konto, som du vil
benytte sammen med sådanne
programmer, først. Når du
logger på, synkroniseres dine
kontakter, Gmail-meddelelser,
kalenderbegivenheder og
øvrige oplysninger fra disse
programmer og tjenester på
internettet med din telefon.
Hvis du ikke logger på en
Google-konto i forbindelse med
konfigurationen, bliver du bedt
om at logge på eller oprette en
Google-konto, første gang du
starter et program, der kræver
en sådan konto, f.eks. Gmail
eller Android Market.
• Hvis du vil bruge funktionen
til sikkerhedskopiering til at
gendanne indstillinger på
denne telefon fra en anden
telefon, der kørte Android OS
eller nyere, skal du logge på
din Google Account nu under
konfigurationen.
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Hvis du venter, indtil
konfigurationen er fuldført,
gendannes dine indstillinger ikke.
• Hvis du har en virksomhedskonto
gennem din virksomhed eller
en anden organisation, har
din it-afdeling muligvis særlige
instruktioner vedr. logon for den
pågældende konto.
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Opkald
Foretagelse af et opkald

1 P å startbilledet skal du trykke
på tasten Send
og trykke
på ikonet Telefon
for at
åbne tastaturet.
2 Indtast nummeret på tastaturet.
Du kan slette et ciffer ved at
trykke på ikonet Slet
.
3 Tryk på ikonet Opkald
for at
foretage et opkald.
4 Afslut et opkald ved at trykke
på Afslut eller ved at trykke på
tasten Afslut
.
TIP! Tryk på og hold
nede for at indtaste "+", så
du kan foretage internationale
opkald.

Opkald til dine kontakter

1 T ryk på fanen Programmer
på startbilledet for at åbne
programmenuen.
Tryk på Kontakter for at åbne
dine kontakter.
2 Rul gennem kontaktlisten, eller
indtast de fire første bogstaver i
navnet på den ønskede kontakt
ved at trykke på Søg.
3 På listen skal du trykke på den
ønskede kontakt og derefter

vælge det nummer, der skal
benyttes, hvis der findes mere
end ét nummer for kontakten.

Besvarelse eller afvisning
af et opkald
Når telefonen ringer, skal du
trykke på tasten Send
for
at besvare opkaldet. Du kan også
trække ikonet Svar
ud til højre.
Tryk på tasten Afslut
for at
afvise et indgående opkald.
TIP! Når telefonen ringer, skal
du trykke på og skubbe Stilleikonet
til venstre, hvis du vil
skifte til stille ringetilstand.

Justering af
opkaldslydstyrke
Hvis du vil justere lydstyrken under
et opkald, skal du bruge op og
ned-knapperne på telefonens
venstre side.

Opkaldsindstillinger
Du kan konfigurere indstillinger for
telefonopkald, f.eks. viderestilling
af opkald, ventende opkald og
andre specialfunktioner, som
tilbydes af tjenesteudbyderen.
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1 T ryk på fanen Programmer for
at åbne programmenuen.
2 Rul og tryk på Indstillinger.
3 Tryk på Opkaldsindstillinger,
og vælg de indstillinger, som du
vil justere.
< Faste opkaldsnumre >
Vælg Faste opkaldsnumre for
at aktivere og oprette en liste
over numre, som kan kaldes
fra telefonen. Du skal bruge
PIN2-koden, som kan fås hos
operatøren. Der kan kun ringes
til de numre, der er indeholdt
på listen over faste numre, fra
telefonen.
< Mobilsvar >
Konfigurer nummeret for mobilsvar.
Talemeddelelsestjeneste –
lader dig vælge din udbyders
talemeddelelsestjeneste eller en
anden tjeneste såsom Google
Voice.
Talemeddelelsesindstillinger –
hvis du bruger din udbyders
talemeddelelsestjeneste, gør denne
valgmulighed det muligt at indtaste
det ønskede telefonnummer til
aflytning og håndtering af dine
talemeddelelser.
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< Øvrige opkaldsindstillinger >
Undskyld-meddelelse – når du
afviser et opkald, kan du hurtigt
sende en meddelelse ved brug af
denne funktion. Dette er nyttigt,
hvis du skal svare på meddelelsen
under et møde.
Viderestilling af opkald – Du
kan konfigurere, hvordan dine
opkald viderestilles, når du taler,
ikke svarer osv. Vælg mellem
Viderestil altid, Viderestil ved
optaget, Viderestil ved ubesvaret
eller Viderestil ved uden for
rækkevidde. Indtast derefter det
nummer, der skal videresendes til.
BEMÆRK: Viderestilling af opkald
er forbundet med opkaldsafgifter.
Kontakt netværksudbyderen for at
få yderligere oplysninger.
Opkaldsblokering – Vælg, hvornår
opkald skal blokeres. Angiv
adgangskoden til opkaldsblokering.
Kontakt teleselskabet for at få
oplysninger om denne tjeneste.
Opkaldspris – Få vist de afgifter,
der gælder for dine opkald.(Denne
tjeneste afhænger af netværket nogle operatører understøtter ikke
denne funktion.)
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Opkald
Opkaldsvarighed – Få vist
varigheden af alle opkald, herunder
af alle udførte eller modtagne
opkald og det sidste opkald.
GSM-opkaldsindstillinger – Denne
funktion giver adgang til ændring
af følgende indstillinger:
Opkalds-id – Vælg, om dit
nummer skal vises i et udgående
opkald.
Opkald venter: Hvis ventende
opkald er aktiveret, vil telefonen
give dig besked om et indgående
opkald, mens du er i gang med et
andet opkald.
Vælg linje: Gør det muligt at vælge
linje.
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Kontakter
Du kan tilføje kontakter på
telefonen og synkronisere dem med
kontakterne på din Google-konto
eller andre konti, som understøtter
synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt
1 Tryk
 på fanen Programmer
på startbilledet for at åbne
programmenuen. Tryk på
Kontakter for at åbne dine
kontakter.
2 Tryk på Søg, og indtast navnet
på kontakten ved hjælp af
tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt
1 P å startbilledet skal du trykke
på tasten Send
g trykke
på ikonet Telefon
for
at åbne tastaturet. Indtast
nummeret på den nye kontakt,
og tryk derefter på tasten Menu
. Tryk på Føj til kontakter og
derefter Opret ny kontakt.
2 H vis du vil tilføje et billede til den
nye kontakt, skal du trykke på
. Du kan bruge et billede, du har
gemt, eller tage et nyt billede.
3 Vælg kontakttypen, og vælg
imellem Telefon, SIM og din
Google-konto.
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4 T ryk på et tekstfelt for at åbne
berøringstastaturet, og indtast
navnet på den nye kontakt.
5 Tryk på en kategori af
kontaktoplysninger, og indtast
detaljerne om kontakten.
6 Tryk på Færdig for at gemme
kontakten.

Lynopkald
Du kan knytte en kontakt, du ofte
ringer til, til et lynopkaldsnummer.
1 På din kontaktliste skal du
trykke på tasten Menu
og
vælge Mere > Lynopkald.
2 Telefonsvareren er allerede
indstillet til lynopkald 1. Dette
kan ikke ændres. Tryk på
et hvilket som helst andet
nummer for at knytte det til en
lynopkaldskontakt.
3 Dine kontakter åbnes. Vælg
den kontakt, du vil knytte til
det pågældende nummer, ved
at trykke en enkelt gang på
telefonnummeret.
BEMÆRK: Hvis du vil fjerne
lynopkaldskontakten fra listen, skal
du trykke på den pågældende kontakt
og holde den inde. Når pop upskærmbilledet vises, skal du trykke på
Fjern og derefter vælge OK.
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Besked/Email
Besked
Din GT540 kombinerer SMS og
MMS i én intuitiv og brugervenlig
menu.

Afsendelse af en besked

1 T ryk på fanen Programmer
på startbilledet for at åbne
programmenuen. Tryk på
Besked, og tryk derefter på
Ny besked for at åbne en tom
besked.
2 Indtast et mobiltelefonnummer
i feltet Til. Når du indtaster
telefonnummeret, vises den
tilsvarende kontakt. Du kan
trykke på en foreslået modtager
eller fortsætte med at indtaste
telefonnummeret. Du kan tilføje
flere kontakter.
BEMÆRK: Du vil blive debiteret
for en SMS for hver person, du
sender beskeden til.
3 Tryk på tekstboksen nedenfor
for at begynde at indtaste din
besked.
4 Tryk på tasten Menu for at åbne
indstillingsmenuen. Vælg mellem
Tilføj emne, Vedhæft, Send,
Indsæt smiley, Slet samtale,
Alle tråde og Føj til kontakter.

5 T ryk på Send for at sende din
besked.
6 Beskedskærmen åbnes med
beskeden vist efter dit navn.
Svar vises på skærmen.
Når du får vist og sender
yderligere beskeder, oprettes en
samtaletråd.
ADVARSEL!
Begrænsningen på 160 tegn
kan variere fra land til land,
afhængigt af hvordan SMSbeskeder er kodede.
ADVARSEL!
Hvis et billede, en video eller
lyd føjes til en SMS-besked,
omdannes den automatisk til
en MMS-besked, og du bliver
opkrævet beløbet for en MMS.
BEMÆRK: Når du får en SMSbesked under et opkald, høres
ingen alarm, men den vises på
indikatorlinjen.
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Ændring af
beskedindstillinger
Beskedindstillingerne for GT540 er
foruddefinerede, så du kan sende
beskeder med det samme. Du kan
ændre indstillingerne ud fra dine
præferencer.
Tryk på ikonet Besked i
startbilledet, og tryk derefter på
tasten Menu. Tryk på Indstillinger.
< Lagerindstillinger >
Slet gamle beskeder – tryk for
at placere et afkrydsningsmærke
og tillade, at telefonen sletter
ældre beskeder i en tråd, når
Begrænsning for SMS eller
Begrænsning for MMS nås.
Fjern markeringen for at beholde
alle beskeder.
TBegrænsning for SMS – tryk for
at indstille antallet af meddelelser,
der skal gemmes pr. SMS-tråd.
Begrænsning for MMS – tryk for
at indstille antallet af beskeder, der
skal gemmes pr. MMS-tråd.
< SMS indstillinger >
Leveringsrapporter – Aktiver for
at modtage bekræftelse på, at dine
beskeder er blevet afsendt.
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Administrer SIM-kortbeskeder –
Administrer de beskeder, der er
gemt på SIM-kortet.
Gyldighed – Vælg, hvor længe
dine beskeder skal gemmes i
beskedcenteret.
SMS-beskedcentral – Indtast
beskedcentrets detaljer.
< MMS indstillinger >
Leveringsrapporter – Vælg at
anmode om en leveringsrapport.
Tillad leveringsrapport – vælg at
tillade afsendelse af kvittering for
modtagelse.
Læs rapporter – Vælg at anmode
om at læse rapporten for hver
enkelt besked, du sender.
Tillad kvitt. for læsning – vælg at
tillade afsendelse af kvittering for
læsning.
Automatisk hentning –
Aktiver automatisk hentning af
beskeder.
Automatisk hentning ved roaming
– Aktiver hentning af beskeder ved
roaming.
Angiv prioritet – Vælg
prioritetsniveauet for MMS.
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Besked/Email
Gyldighed – Vælg, hvor længe
beskeden skal gemmes i
beskedcenteret.
Oprettelsestilstand
Begrænset: I denne tilstand
opretter og sender MMSklientenheden kun beskeder med
indhold, der tilhører Core MM
Content Domain.
Advarsel: Hvis du installerer og
anvender et andet OS end det,
der blev leveret af producenten, er
telefonen ikke længere omfattet af
garantien.
Fri: I denne tilstand tillader MMSklienten, at brugeren tilføjer indhold
til beskeden.
Modtag reklamer – Tillader
modtagelse af reklamebeskeder.
< SNS-besked >
Vælg et SNS-program, du vil
bruge.
< Service-besked >
Vælg, om du vil hente eller blokere
servicebeskeder.
< Beskedsindstillinger >
Aktiver for at vise beskeder
i statuslinjen. Vælg også en
ringetone, og aktiver vibration for
at advare dig om nye beskeder.

< Info Tjenesteindstillinger >
Vælg, om du vil modtage, blokere,
vise eller redigere kanaler
til modtagelse af beskeder
fra oplysningstjenester (Cell
Broadcast-beskeder). Vælg
også sproget for beskeder fra
oplysningstjenester.

Konfiguration af e-mail
Hold kontakten på farten ved
at bruge GT540 til at sende email. Det er hurtigt og nemt at
konfigurere en POP3- eller IMAP4e-mail-konto.
1 Tryk på fanen Programmer i
startbilledet, og tryk på E-mail
for at åbne dine kontakter. Du
kan også trykke på E-mail i
startbilledet for at få direkte
adgang.
2 Hvis e-mail-kontoen ikke er
konfigureret, skal du starte guiden
til opsætning af dine e-mail.
TIP! Hvis der allerede er
konfigureret en e-mailkonto, aktiveres guiden ikke
automatisk.
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Afsendelse af en e-mail
ved hjælp af din nye
konto

1 T ryk på ikonet Email i
startbilledet, og tryk på Opret for
at åbne en ny tom meddelelse.
2 Indtast modtagerens adresse,
og skriv derefter din meddelelse.
Du kan også vedhæfte, billeder,
videoer, lydfiler og forskellige
dokumentfilformater.
3 Tryk på Send for at sende din
e-mail.
TIP! Under en aktiv WiFi-forbindelse sendes og
modtages e-mails ved hjælp
af Wi-Fi.
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Ændring af e-mailindstillingerne
Du kan tilpasse e-mailindstillingerne til dine behov.
1 Tryk på ikonet Email i
startbilledet, og tryk på den
ønskede konto.
2 Tryk på tasten Menu
for at
åbne indstillingsmenuen, og tryk
på Indstillinger.
3 Du kan justere følgende
indstillinger: Kontokonfiguration,
Generelle indstillinger,
Download indstillinger og
Spam-besked.
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Socialt netværk
Med telefonen kan du benytte
sociale netværk og administrere
din micro-blog i online miljøer.
Du kan opdatere din aktuelle
status og få vist dine venners
statusopdateringer i realtid.
Hvis du ikke har en konto, kan du
besøge deres websteder for at
konfigurere en.
BEMÆRK! Der vil muligvis
blive opkrævet ekstra betaling
ved brug af onlinetjenester.
Kontroller dataafgifterne hos din
netværksudbyder.

Tilføjelse af konto til telefonen
1 T ryk på fanen Programmer
i startbilledet for at åbne
programmenuen.
2 Vælg et SNS-program, du vil
bruge.
3 Indtast din e-mail-adresse og
din adgangskode, som du har
konfigureret i dit netværk, og
tryk derefter på Log på.
4 Vent, mens din konto bliver
kontrolleret.
5 Hvis du trykker på dit netværk,
kan du se den aktuelle status
for dit sociale netværk.
TIP! Hvis du tilføjer en widget for
dit sociale netværk i startbilledet,
vil denne widget vise din status,

når telefonen opdateres fra
netværket. Uden at skulle logge
på et program kan du modtage
alles opdateringer, posteringer og
fotos – det hele, hele tiden og helt
opdateret.
Du kan også få adgang til det
sociale netværk direkte ved at
trykke på den relevante widget.

Visning og opdatering af
status

1 V ælg et socialt netværk, du vil
åbne.
2 Du kan se den aktuelle status
for dit sociale netværk.
3 Du kan opdatere din aktuelle
status med kommentarer eller
uploade fotos.
BEMÆRK: Dette afhænger af
netværkstjenesterne.
TIP! Du kan kun bruge oplysninger
om venner i SNS eller synkronisere
alle data til Kontaktpersoner.

Fjernelse af konti på
telefonen

1 V ælg Programmer >
Indstillinger > Konti- og
synkroniseringsindstillinger.
2 Vælg en konto, du vil slette, og
tryk derefter på Fjern konto.
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Kamera
Lær søgeren at kende
L ysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der
kommer ind i billedet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod
"-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at
skabe et billede med højere lysstyrke.
Zoom – Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge
tasterne til lydstyrke på siden.
Galleri – Giver adgang til de
gemte fotos i kameratilstanden.
Du skal blot trykke, så vises
galleriet på skærmen.
Sådan tages et foto
Videotilstand – Skub dette ikon
ned for at skifte til videotilstand.
Indstillinger – Tryk på dette ikon
for at åbne indstillingsmenuen Se
Brug af avancerede indstillinger.
Billedstørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det
billede, du tager. Vælg en pixelværdi mellem de seks numeriske
indstillinger 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960),
VGA (640x480), QVGA (320x240).
Fokus – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen Se
Brug af fokustilstand.
BEMÆRK: Du skal isætte et hukommelseskort først for at kunne tage et
billede. Hvis du ikke isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne gemme
det billede, du har taget.
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Kamera
TIP! Du kan lukke alle
genvejsindstillinger for at få et
tydeligere skærmbillede til søgeren.
Du skal blot trykke én gang på
midten af søgeren. Hvis du vil
hente indstillingerne tilbage, skal
du trykke på skærmen igen.

Brug af fokustilstand
Du kan vælge fokustilstanden med
følgende indstillinger:
Autofokus – Indstil kameraet til at
fokusere automatisk.
Makro – Makrotilstand gør det
muligt at tage billeder på meget
nært hold. Hvis du forsøger at tage
et nærbillede, men fokusboksen
forbliver rød, kan du prøve at
aktivere makrotilstand.
Ansigtssporing – Hvis du aktiverer
Ansigtssporing og tager et billede,
registrerer og fokuserer kameraet
automatisk på menneskers
ansigter.
BEMÆRK: Zoom understøttes ikke
i tilstanden Ansigtssporing.
Manuel – Indstil kameraet til at
fokusere manuelt.

Sådan tages et hurtigt
foto

1 T ryk på kameratasten på højre
side af telefonen og hold den
inde.
2 Hold telefonen vandret, og peg
objektivet mod det motiv, du vil
fotografere.
3 Tryk optageknappen let ned,
hvorefter der vises en fokusboks
i midten af søgerskærmen.
4 Placer telefonen, så du
kan se billedets motiv i
fokuseringsfeltet.
5 Når fokuseringsfeltet bliver
grønt, har kameraet fokuseret
på motivet.
6 Tryk på optageknappen, og hold
den nede.

Når du har taget fotoet
Det foto, du har taget, vises på
skærmen.
Vedhæft Tryk for at dele fotoet
som Bluetooth, Email,
Facebook for LG, Gmail,
Besked, Picasa eller
Twitter for LG.
BEMÆRK: Der kan gælde ekstra
afgifter, når der hentes MMSbeskeder under roaming.
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Angiv som Tryk på billedet for

at bruge det som
Kontaktikon eller
Baggrundsbillede.
Omdøb Tryk her for at redigere
navnet på det valgte
billede.
Ændre Tryk her for at redigere
billedet vha. diverse
værktøjer.
Tryk for at få vist et galleri
med dine gemte fotos.
Tryk for at slette billedet.
Tryk for at tage et nyt billede
med det samme. Det aktuelle
foto vil blive gemt.
Tryk for at vende tilbage til
den forrige menu.

Brug af avancerede
indstillinger
Tryk på
i søgeren for at åbne
alle avancerede indstillinger.
Du kan ændre kameraindstillingen
ved at dreje på drejeknappen. Når
du har valgt en indstilling, skal du
trykke på tasten Tilbage
.

T540 MR_NEU_Denmark_1.0_1105.in43 43

Billedkvalitet – Vælg mellem
Superfin, Fin og Normal. Jo finere
kvalitet desto skarpere bliver
billedet. Filstørrelsen øges, hvilket
betyder, at du kan gemme færre
fotos i hukommelsen.
Hvid balance – Vælg mellem
Auto, Elektrisk belysning, Solrigt,
Selvlysende eller Skyet.
Optagelsestilstand – Vælg mellem
Normal, Kontinuerlig optagelse,
Smukt billede, Panoramabillede,
Kunstbillede og Smilende billede.
Selvudløser – Selvudløseren
gør det muligt at indstille en
forsinkelse, efter at der er trykket
på optageknappen. Vælg Fra, 3
sekunder, 5 sekunder eller 10
sekunder. Funktionen er ideel, når
du selv vil med på billedet.
ISO – ISO angiver følsomheden af
kameraets lysmåler. Jo højere ISO,
desto mere følsomt vil kameraet
være. Det er nyttigt ved mørkere
lysforhold, når du ikke kan
bruge blitzen. Vælg mellem ISOværdierne Auto, 100, 200 og 400.
Landskab – Vælg mellem Auto,
Portræt, Landskab, Sport, Nat og
Solnedgang.
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Kamera
Farveeffekt – Vælg en farvetone til
det nye foto.
Når du har foretaget et valg, skal
du bruge tasten Tilbage til at lukke
menuen for farvetoner. Du er
derefter klar til at optage et billede.
BEMÆRK: Du kan ændre et
farvebillede tilbage til sort/hvid eller
sepia, men du kan ikke ændre et
sort/hvidt eller sepia-farvet billede
til et farvebillede.
Vis billede – Vælg mellem Til,
Parker og Fra. Hvis du vælger Til,
efter det optagede billede er vist
i 1 sekund, vises det med det
samme.
Gitterskærm – Vælg mellem Fra,
2x2 eller 3x3.
Lukkerlyd – Vælg en af de fire
lukkerlyde.
Geo-Tagging – Aktiver for at
anvende de tjenester på din
telefon, som er baseret på
position. Tag billeder, hvor du går,
og få billederne markeret med
oplysninger om lokationen. Hvis du
uploader mærkede billeder til en
blog, der understøtter Geo-tagging,
vises billederne på et kort.
BEMÆRK: Denne funktion er kun
tilgængelig, når GPS er aktiv.

Skjul ikoner - Vælg, om ikonerne
for kameraindstillingerne skal
skjules manuelt eller automatisk.
Anti-lukkede øjne –
Vælg Til for at kontrollere de
lukkede øjne efter billedoptagelsen.
Nulstil – Nulstil alle kameraets
standardindstillinger.
TIP! Når du afslutter kameraet,
vender alle indstillingerne
tilbage til standard,
undtagen billedstørrelsen
og billedkvaliteten. Enhver
ikke-standardindstilling skal
nulstilles, f.eks. farvetone 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.

Visning af gemte fotos

1 D
 u kan få adgang til de gemte
fotos i kameratilstanden. Du
skal bare trykke på , så vises
galleriet på skærmen.
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Videokamera
Lær søgeren at kende
Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der
kommer ind i billedet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod
"-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at
skabe et billede med højere lysstyrke.
Zoom – Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge
tasterne til lydstyrke på siden. Før du begynder at optage
en video, kan du bruge zoomfunktionen. Du kan ikke styre
zoomfunktionen under optagelsen.
Galleri – Giver adgang
til de gemte fotos i
videokameratilstanden. Du
skal blot trykke, så vises
galleriet på skærmen.

Indstillinger – Tryk på
dette ikon for at åbne
indstillingsmenuen Se Brug af
avancerede indstillinger.

Kameratilstand – Skub dette
ikon opad for at skifte til
kameratilstand.
Start optagelse

Videostørrelse – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på
den video, du optager. Vælg videobilledstørrelsen mellem VGA
(640x480), QVGA (320x240) eller QCIF (176x144).
Landskabstilstand – Indstil kameraet, så det passer til
omgivelserne. Vælg mellem Auto, Portræt, Landskab, Sport,
Solnedgang og Nat.
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Videokamera
Optagelse af en hurtig
video

1 T ryk på kameratasten på højre
side af telefonen og hold den
inde.
2 Skift derefter til .
3 Videokameraets søger vises på
skærmen.
4 Hold telefonen vandret, og ret
linsen hen mod videoens motiv.
5 Tryk en enkelt gang på
optageknappen for at
påbegynde optagelsen.
6 R EC vises nederst i søgeren
med en timer, der angiver
videoens længde.
7 Tryk på
på skærmen for at
afbryde optagelsen.

Når du har optaget en
video
Der vises et stillbillede på skærmen,
som repræsenterer din video.
Vedhæft Tryk for at dele din video
som Bluetooth, Email,
Gmail, Besked eller
YouTube.
BEMÆRK: Der kan forekomme
ekstra afgifter, når der hentes
MMS-beskeder under roaming.

Tryk her for at afspille
videoen.
Omdøb Tryk for at redigere
navnet på den valgte
video.
Ændre Tryk for at bruge videoen
som baggrundsbillede.
Tryk for at åbne
medieafspilleren og se de
gemte videoer.
Tryk for at slette den video,
du lige har lavet, og bekræft
ved at trykke på Ja. Søgeren
vises igen.
Tryk på for at optage endnu
en video med det samme.
Den aktuelle video gemmes.
Tryk for at vende tilbage til
den forrige menu.
Afspil

Brug af avancerede
indstillinger
I søgeren skal du trykke på
for at åbne alle de avancerede
indstillinger.
Juster videokameraindstillingen
ved at dreje på drejeknappen. Når
du har valgt en indstilling, skal du
trykke på tasten Tilbage
.
Farveeffekt – Vælg en farvetone til
den nye visning.

46

T540 MR_NEU_Denmark_1.0_1105.in46 46

2010.11.5 5:15:3 PM

Hvid balance – Hvidbalancen
sikrer, at de hvide områder i
videoer ser realistiske ud. Med
henblik på at sikre, at kameraet
kan justere hvidbalancen
korrekt, skal du muligvis angive
lysforholdene. Vælg mellem Auto,
Elektrisk belysning, Solrigt,
Selvlysende og Skyet.
Varighed – Indstil en
længdegrænse for din video. Vælg
mellem Normal og MMS for at
begrænse størrelsen, så videoen
kan sendes som en MMS-besked.
TIP! Når du vælger
MMS-varighed, indstilles
billedkvaliteten som QCIF,
og du kan optage længere
videoer.

TIP! Du kan ændre en
farvevideo tilbage til sort/hvid
eller sepia, men du kan ikke
ændre en sort/hvid eller sepiafarvet video til en farvevideo.

Visning af gemte videoer

1 T ryk på
i søgeren.
2 Galleriet vises på skærmen.
3 Tryk en gang på videostillbilledet
for at flytte det frem forrest i
galleriet. Afspilningen starter
automatisk.

Tale – Vælg Lydløs for at optage
en video uden lyd.
Skjul ikoner – Vælg, om ikonerne
på videokameramenuen skal
skjules automatisk eller manuelt.
Optaget video – Vælg mellem Til,
Parker og Fra. Hvis du vælger Til,
efter den optagede video er vist
i 1 sekund, vises den med det
samme.
Nulstil – Nulstil alle
videokameraets indstillinger.
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Dine fotos og videoer
Redigering af fotos
Du kan gøre masser af spændende
ting ved dine fotos for at ændre
dem, tilføje noget til dem eller
friske dem op.
1 Åbn det foto, du vil redigere, og
tryk derefter på Menu-tasten
.
2 Tryk på Ændre for at ændre
fotoet.
Roter & flip – Roter eller
vend dit billede for sjov eller
for at få en bedre visning.
B
 eskær – Beskær fotoet.
Vælg et firkantet eller rundt
beskæringsområde, og
flyt derefter fingeren hen
ad skærmen for at vælge
området.
Indstilling – Med denne
indstilling kan du justere
et billede ved hjælp af
automatisk farve, lysstyrke
osv.
E ffekt – Tryk for at anvende
effektindstillinger i et foto.

T ekst – Tilføj tekst til et
billede.
C lipart – Tilføj clipart til et
foto.
T egneblok – Tegn i fri hånd
på fotoet. Vælg tykkelsen
på stregen ud fra de fire
indstillinger samt den farve,
du vil anvende.
S tempel – Dekorer dine
fotos med stempler. Vælg
mellem de forskellige
stempler, og tryk på dit foto
på de steder, hvor de skal
placeres.
J uster størrelse – Juster
størrelsen af dit foto.
Gem de ændringer, du har
foretaget i fotoet.
Slet redigeringen af dine
fotos.

Redigering af videoer
Funktionerne til videoredigering er
tilgængelige for MPEG4-formatet.

R
 amme – Tilføj rammer til
fotoet.
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Beskæring af længden af
videoen
1 Vælg Ændre , og vælg derefter
.
2 Tryk på . Indstil derefter de
nye start- og slutpunkter. Tryk
på OK, og vælg Næste.
3 Tryk på
for at vende
tilbage til galleriet og fjerne
ændringerne.

Valg af et
overgangsformat

1 V ælg et overgangsformat, og
tryk derefter på
for at se et
eksempel på det.
2 Tryk på , og træk derefter
bjælken for at justere
varigheden.
3 Tryk på OK for at gemme
overgangen. Tryk på Anvend
kun for at vælge den aktuelt
valgte overgang. Vælg Anvend
på alle for at anvende den
aktuelt valgte overgang på alle
videofiler på storyboardet.

T540 MR_NEU_Denmark_1.0_1105.in49 49

Tilføjelse af undertekster

1 Å bn den video, du vil redigere.
2 Vælg Ændre , vælg derefter
for at tilføje undertekster til
videoen.
3 Tryk på , og afbryd derefter
afspilningen midlertidigt for at
indstille startpunktet for tekstens
visning.
4 Tryk på Start, og vælg derefter
skrifttypen. Indtast teksten ved
hjælp af tastaturet, og vælg
derefter Udført.
5 Tryk på det område på
skærmen, hvor teksten skal
vises, og tryk derefter på OK.
6 Erstat den eksisterende fil, eller
gem den som en ny fil.
7 Gentag disse trin for at tilføje
mere tekst.

Tilføjelse af
redigeringseffekter

1 Å bn den video, du vil redigere.
2 Vælg Ændre , vælg derefter
.
3 Vælg den effekt, du vil tilføje
fotoet.
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Dine fotos og videoer
Fasthold et billede
Optag et billede fra videoen.
1 Åbn den video, du vil redigere.
2 Vælg Ændre , og vælg derefter
.
3 Afspil videoen, og tryk på
for optage den ønskede scene,
mens videoen afspilles.
4 Billedet gemmes på telefonen
som en stillbilledfil.

6 E rstat den eksisterende fil, eller
gem den som en ny fil.
7 Du kan også optage en ny fil og
indsætte live-synkronisering ved
at trykke på .
8 Tryk på Udført for at gemme
den aktuelle synkronisering.

ilføjelse af synkronisering
til video
1 Å bn den video, du vil redigere.
2 Vælg Ændre , og vælg derefter
.
3 Tryk på . Mappen Mine lyde
åbnes. Vælg det nummer, du vil
føje til din video.
4 Det oprindelige soundtrack til
videoen slettes.
5 Hvis lyden er kortere end
videoen, skal du vælge mellem
afspilningsindstillingen Én gang
eller Gentag.
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Multimedie
Du kan gemme multimediefiler
på et hukommelseskort for at få
let adgang til alle dine billed- og
videofiler.
Tryk på fanen Programmer, og
vælg derefter Galleri. Du kan åbne
en liste over kataloglinjer, hvor alle
dine multimediefiler kan lagres.
Bemærk: Sørg for at
installere et hukommelseskort
på telefonen for at kunne
gemme fotos og få adgang
til alle dine billeder. Uden
et hukommelseskort kan
telefonen ikke vise fotos eller
videoer.
Der er seks kataloglinjer som vist
nedenfor.
Alle
: Viser alle dine billeder
og videoer.
Favorit
: Hvis du trykker
på og holder fingeren på
et foto eller en video, vises
indstillingsskærmen. Her kan du
afmærke fotoet som en favorit.
Linjen Favorit viser dine foretrukne
fotos og videoer.
Kamera
: Viser alle dine fotos.
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Billede
: Viser alle dine
billeder.
Video
: Viser alle dine videoer.
Tag
: På samme måde kan
du afmærke dine fotos. Denne
linje viser dine afmærkede fotos
og videoer.

Medieafspiller

Mappen Medieafspiller viser
en liste over de videoer, du har
downloadet eller optaget på
telefonen.
Visning af en video
1 Vælg Medieafspiller på fanen
Programmer.
2 Tryk på Video, og vælg den
video, du vil afspille.
TIP! GT540 understøtter
afspilning af videoformatet
DivX for at sikre større
tilgængelighed.
Tryk på Musik, og vælg det stykke
musik, du vil afspille.

Videoeditor

1 T ryk på fanen Programmer
i startbilledet, og vælg
Videoeditor .
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Multimedie
Storyboard
1

Importer filer –
Tilføj mediefiler til
storyboardet. Du kan tilføje
op til 32 mediefiler.
2  A ngiv BGM –
Tilføj baggrundsmusik til
storyboardet, eller rediger
lyden.
3
Vis – Vis den videofil, du
har oprettet.
4
Gem – Gem den videofil,
du har oprettet.
5
T ilføj tekst –
Tilføj en tekstramme til
storyboardet.
6
Klipstyring –
Administrer de tilføjede
mediefiler. Hvis der ingen
mediefiler er tilføjet,
deaktiveres knappen.
Du skal først trykke på
for at
redigere videoen.
– Tryk for at markere alle filer.
Maksimum er 32 filer.
– Tryk for at fjerne
markeringen af alle filer.
25/32 – På denne funktion vises
det valgte filnummer.
Tryk for at gå til næste trin.

Musikfilm

1 D
 u kan bladre til høje og til
venstre for at se de forskellige
typer. Du kan vælge fotos til
Musikfilm.
– Gå tilbage til
skærmbilledet
Videoeditor.
– Vis stilnavnet og
beskrivelsen.
– Vis et eksempel på
stilen.
– Tryk for at vælge fotos.
2 Når du har valgt fotos, skal du
trykke på
for at fortsætte til
næste trin.
3 Tryk på
for at vælge alle
fotos, og tryk derefter på .
4 Vælg musikken, og angiv den
derefter som baggrundsmusik.
5 Tilføj filmtitlen ved hjælp af
tastaturet, og gem den derefter.
6 Tryk på
for at afspille hele
videofilen.
7 Tryk på
for at gemme den
videofil, du har oprettet.

Auto. klip
Der er tre typer formatskabeloner,
Stående, Liggende og
Bevægelsesobjekt.
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1 T ryk på , og vælg derefter en
video. Gå til det næste trin.
2 Tryk på
for at få vist
videofilen.
3 Tryk på
for at gemme filen.

Sådan spiller du et spil

1 G
 T540 omfatter en række spil.
Du kan downloade flere spil fra
Market.
2 Tryk på knappen Kør for at
starte et spil eller et program.
BEMÆRK: Der kan blive pålagt
ekstra afgifter ved brug af denne
tjeneste til download af spil og
programmer, som ikke er gratis.
BEMÆRK: Installation af Java-spil
og programmer er kun mulig via
internettet.

Overførsel af filer
ved hjælp af USBlagerenheder
Sådan overføres filer ved hjælp af
USB-enheder:
1 Tilslut GT540 til en PC ved
hjælp af et USB-kabel.
2 Hvis du ikke har installeret
LG Android Platform Driver
på din pc, skal du ændre
indstillingerne manuelt. Vælg
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Indstillinger > Lager på SDkort og telefon > aktiver Kun
lagerenhed.
3 Tryk på Slå USB-lagring til.
4 Du kan få vist indholdet af
lagerenheden på din pc og
overføre filerne.
BEMÆRK: Du skal først installere
et micro SD-kort. Du kan ikke
bruge USB-lagerenheder uden at
have isat et microSD-kort.
BEMÆRK: Hvis du har installeret
LG Android Platform Driver, får du
med det samme vist et popupvindue med “Slå USB-lagring til”.
BEMÆRK: Når du har brugt
funktionen USB-lagerenhed, og
du ønsker at synkronisere din
telefon med din PC ved hjælp
af LG PC Suite, skal du trykke
på Indstillinger > Lager på SDkort og telefon. Derefter skal
du trykke på afkrydsningsfeltet
for at deaktivere tilstanden Kun
lagerenhed.

Musik
GT540 har en indbygget
musikafspiller, som du kan
benytte til at afspille alle dine
yndlingsnumre. Tryk på Musik for
at få adgang til musikafspilleren.
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Multimedie
Kunstnere – Gennemse din
musiksamling efter kunstner.
Album – Gennemse
musiksamlingen efter album.
Sange – Indeholder alle de sange,
du har på telefonen.
Playlister – Indeholder de
playlister, du har oprettet.

Afspilning af en sang

1 T ryk på fanen Programmer i
startbilledet, og vælg Musik.
2 Tryk på Sange.
3 Vælg den sang, du vil spille.
4 Tryk på
for at holde en
pause i sangen.
5 Tryk på
for at springe
videre til den næste sang.
6 Tryk på
for at gå tilbage
til sangens første del. Tryk igen
for at gå tilbage til den
forrige sang.
Hvis du vil ændre lydstyrken, mens
du lytter til musik, skal du trykke
på op/ned-tasterne for lydstyrke i
telefonens venstre side.

BEMÆRK: Copyright på
musikfiler kan være beskyttet
af internationale traktater og
national ophavsretlovgivning.
Det kan derfor være nødvendigt
at indhente tilladelse eller licens
til at reproducere eller kopiere
musik.
I nogle lande forbyder national
lovgivning private mod at kopiere
copyrightbeskyttet materiale.
Inden du downloader eller
kopierer filen, skal du kontrollere,
om nationale love i det relevante
land tillader brugen af sådant
materiale.
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Brug af radioen
GT540 FM har en indbygget FMradio, så du kan stille ind på dine
foretrukne kanaler og lytte til dem,
mens du er på farten.

Søgning efter stationer
Du kan indstille radiostationer
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.
Sådan indstilles kanaler automatisk
1 Tryk i startbilledet på fanen
Programmer, og vælg Radio.
2 Tryk på tasten Menu.
3 Tryk på Automatisk scanning
og derefter på Ja.
BEMÆRK: Du kan også stille
ind på en station ved hjælp af
drejeknappen, som vises ved siden
af radiofrekvensen.
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Lytte til radio

1 T ryk i startbilledet på fanen
Programmer, og vælg Radio.
2 Vælg kanalnummeret for den
station, du vil lytte til.
TIP! Du kan forbedre
radiomodtagelsen
ved at forlænge
hovedtelefonledningen, der
fungerer som radioantenne.
ADVARSEL
Hvis du tilslutter hovedtelefoner,
som ikke er fremstillet specifikt
til radiomodtagelse, kan
radiomodtagelsen være dårlig.
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The Sims™ 3
Spillet The Sims™ 3 er
forudinstalleret på din telefon, og
ressourcefilerne til The Sims™
3 er allerede integreret på det
medfølgende microSD-kort. Hvis
du vil spille The Sims™ 3, skal
ressourcefilerne til spillet ligge på
dit microSD-kort.
BEMÆRK: Hvis du mister spilfilen
til The Sims™ 3 på dit microSDkort, kan spillet på telefonen
ikke fungere. Du kan downloade
ressourcefilerne til The Sims™
3 på LG’s websted (http://www.
lg.com).
* Sti: Gå til http://www.lg.com, og
vælg område, land og sprog.
Klik på “Mobiltelefoner” →
“Mobiltelefoner” → “GT540” for
at få adgang til siden for GT540,
og klik på “SUPPORT”. Download
ressourcefilerne til The Sims™3
fra listen “Dokumenter”.
Når du har kopieret filerne til dit
microSD-kort, kan du nyde spillet
The Sims™ 3 på din telefon. Du
kan få flere oplysninger på LG’s
websted.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA,
EA-logoet og The Sims™ er
varemærker tilhørende Electronic
Arts Inc. i USA og/eller andre
lande. Alle rettigheder forbeholdes.
Alle andre varemærker tilhører
deres respektive ejere.

56

T540 MR_NEU_Denmark_1.0_1105.in56 56

2010.11.5 5:15:8 PM

Google-programmer
1 O
 pret først en Google-konto.
Indtast dit brugernavn og din
adgangskode.
2 N
 år du er logget på, synkroniseres
dine kontakter, e-mails og kalender
på din Google-konto automatisk
med din GT540.

Google Maps
Hold øje med din aktuelle position,
og få retningsangivelser til din
destination. GT540 skal være
tilsluttet Wi-Fi eller 3G/GPRS.
BEMÆRK: Google Maps dækker
ikke alle byer og lande.
Tryk på tasten Menu
for at
bruge følgende funktioner:
Søg
– indtast det sted, du
leder efter.
Vejledning
– lader dig finde
ruten til det indtastede sted. Tryk
tfor at indtaste data. Vælg
mellem Kontakter, Punkt på kort og
Min nuværende position.
Lag
– Du kan skifte visning
fra Trafik til Satellit eller Terræn.
Tryk på Breddegrad, så du kan se
placeringen for kontakterne fra din
Google-konto.
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Min placering
– vis din
aktuelle position på kortet.
Sammenfør breddegrad
– del
din position med venner, du vælger,
og Google.
Mere
– ryd kortet, eller find
stjernemarkerede punkter m.v.
BEMÆRK: Under Gadevisning for
et sted skal du trykke på tasten
Menu
og derefter trykke på
Kompastilstand for at aktivere
kompastilstand.

Android Market
I Android Market kan du
downloade nyttige programmer
og spil. Hvis du installerer
programmer og spil fra Android
Market, vises de i menuen for
GT540.
Du kan kontrollere det
downloadede program ved at
trykke på fanen Downloads.
Du kan tjekke andres kommentarer
vedr. et program, eller du kan
indsende dine egne kommentarer.
1 Vælg en kategori fra
Programmer og Spil for at
gennemse indholdet. Du får vist
Øverste med betaling, Øverste
gratis og Nyheder.
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Google-programmer
BEMÆRK: Når du vil færdiggøre
spillet, skal du bruge tasten Hjem
eller tasten Tilbage
. Du
vender tilbage til startbilledet. Eller
brug tasten Menu
for spillet.

Google Mail
Google Mail konfigureres første
gang, du konfigurerer din telefon.
Afhængigt af indstillingerne for
synkronisering, synkroniseres
Google Mail på telefonen
automatisk med Google
Mail-kontoen på internettet.
Listen over indbakkeposter er
standardvisningen i Google Mail.

Søg
– søg en hvilken som
helst chat, der indeholder det
indtastede ord eller de indtastede
sætninger.
Log af
– log af chatten.
Når du trykker på ikonet Tal fra
startbilledet, logges du automatisk
på, hvis du angiver Log mig på
automatisk.
Indstillinger
– juster indikator
eller meddelelse. Osv.
Mere
– herfra kan du lukke
alle chat-sessioner og kontrollere
listerne Inviterede og Blokerede.

Google Talk
Google Talk er Googles
chatprogram. Det giver dig
mulighed for at kommunikere med
andre brugere af Google Talk.
Tryk på tasten Menu
,
og kontroller de tilgængelige
indstillinger.
Alle venner
– inviter alle
venner til at kommunikere.
Tilføj ven
– send invitation
til chat.
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Værktøjer
Indstilling af alarm

1 T ryk i startbilledet på fanen
Programmer, og vælg Ur.
Programmet Ur åbnes med
visning af klokkeslæt og tid på
startbilledet..
2 Hvis du vil tilføje en ny alarm,
skal du trykke på alarmikonet
nederst i skærmbilledet Ur.
Tryk på en eksisterende alarm
for at redigere dens klokkeslæt
og øvrige kendetegn, eller tryk
på Tilføj alarm for at tilføje en
ny alarm.
3 Tryk
for at aktivere alarmen,
og indstil det tidspunkt, hvor
alarmen skal afspilles. Når du
har angivet tidspunktet, giver
GT540 dig besked om, hvor
meget tid der er tilbage, før
alarmen går i gang.
4 Indstil Gentag, Ringetone eller
Vibrer, og tilføj Etiket for at give
alarmen et navn. Tryk på Udført.

Brug af lommeregneren

1 T ryk i startbilledet på fanen
Programmer, og vælg
Lommeregner.
2 Tryk på nummertasterne for at
indtaste tal.
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3 V ed enkle beregninger skal du
trykke på den funktion, du skal
bruge (+, –, x eller ÷), efterfulgt
af =.
4 Ved mere komplekse
beregninger, skal du trykke på
tasten Menu , trykke på
Avanceret panel, og derefter
vælge sin, cos, tan, log osv.

Tilføjelse af en
begivenhed til kalenderen
1 T ryk i startbilledet på fanen
Programmer, og vælg Kalender.
2 Du skal først oprette en Googlekonto for at kunne bruge
Kalender.
3 Vælg den dato, hvor du vil tilføje
begivenheden.
4 Tryk på tasten Menu, og tryk
derefter på Ny begivenhed.
5 Tryk på Hvad, og indtast
derefter begivenhedens navn.
Marker datoen, og indtast det
klokkeslæt, hvor hændelsen
skal begynde. Du kan indtaste
klokkeslættet og datoen for
begivenhedens afslutning i de
nederste bokse for dato og
klokkeslæt.
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Værktøjer
6 D
 u kan også trykke på Hvor og
derefter angive placeringen.
7 Hvis du gerne vil tilføje en
bemærkning til begivenheden,
skal du trykke på Beskrivelse
og indtaste oplysningerne.
8 Hvis alarmen skal gentages,
skal du vælge Gentagelse og
indstille Påmindelser, hvis det
er nødvendigt.
9 Tryk på Gem for at gemme
begivenheden i kalenderen.
En farvet firkant i kalenderen
markerer alle dage, hvor der er
gemt begivenheder. Der høres
en alarm på starttidspunktet for
begivenheden, så du kan holde
styr på dine aftaler.

4 T ryk på tasten Menu
, og
vælg Indstil for at indstille tonen
som Ringetone for telefon eller
Meddelelsesringetone.
BEMÆRK: Tryk på Gå til liste for
at åbne dit album. Du kan lytte til
gemte optagelser.

Diktafon
Brug diktafonen til at optage
stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller
stemme

1 T ryk i startbilledet på fanen
Programmer, og vælg Diktafon.
2 Tryk på
for at starte
optagelsen.
3 Tryk på
for at afslutte
optagelsen.
60
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Internettet
Adgang til internettet

1 T ryk i startbilledet på fanen
Programmer, og vælg Browser.
2 Derefter kommer du til
webstedet.
BEMÆRK: Der kan blive pålagt
ekstra afgifter ved tilslutning til
disse tjenester og ved download af
indhold. Kontroller dataafgifterne
hos din netværksudbyder.

Ændring af
webbrowserens
indstillinger

Tryk på tasten Menu , og vælg
derefter Mere > Indstillinger.
Du kan ændre sidelayoutet (f.eks.
tekststørrelse, tekstkodning),
ændre startsiden, administrere
cachehukommelse, cookies og
sikkerhedsindstillinger osv.
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Indstillinger
Tryk i startbilledet på fanen
Programmer, og rul derefter og
tryk på Indstillinger.

Trådløse indstillinger

Her kan du administrere Wi-Fi og
Bluetooth. Du kan også konfigurere
mobile netværk og flytilstand.
Flytilstand – Når Flytilstand er
angivet, deaktiveres alle trådløse
forbindelser.
Wi-Fi – Tryk på afkrydsningen:
Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes
forbindelse til tilgængelige Wi-Finetværk.
Wi-Fi-indstillinger – Angiv en
netværksmeddelelse, eller tilføj
et Wi-Fi-netværk. Skærmbilledet
Avancerede Wi-Fi-indstillinger
åbnes fra skærmbilledet WiFi-indstillinger. Touch the Tryk
på tasten Menu
og tryk på
Avanceret.
Bluetooth – Tryk på afkrydsningen:
Aktiverer Bluetooth, så der kan
oprettes forbindelse til Bluetoothenheder.
Bluetooth-indstillinger – Angiv
enhedsnavn og synlig tilstand,
og scan efter andre enheder.
Du kan også kontrollere listen
over Bluetooth-enheder, som
du tidligere har konfigureret,

samt dem, der blev registreret,
da telefonen sidst scannede for
Bluetooth-enheder.
Mobilt netværk – Aktiver det
mobile netværk.
Indstillinger for mobile
netværk – angiv indstillinger for
roaming, netværkstilstand og
operatører, få adgang til navne på
adgangspunkter (APN’er) m.v.

Lyd og visning

< Lydindstillinger >
Stilletilstand – Lader dig dæmpe
alle lyde (herunder opkalds- og
meddelelsesringetoner) undtagen
lyd fra musik, videoer og evt.
indstillede alarmer.
(Du skal dæmpe medier og
alarmer i de pågældende
programmer.)
Ringelydstyrke – Lader dig
indstille lydstyrken for indgående
opkald og meddelelser.
Hvis du afmarkerer denne
indstilling til brug af den samme
lydstyrke for både opkald og
meddelelser, kan du indstille begge
lydstyrker separat.
Medielydstyrke – Lader dig
indstille lydstyrken for musik og
videoer.
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Telefonringetone – Lader dig
indstille standardringetonen for
indgående opkald.
Telefonvibration – Lader dig
indstille telefonen til at vibrere, når
du modtager et indgående opkald,
uafhængigt af dine indstillinger for
ringetone og lydstyrke.
Notifikationstone – Lader dig
indstille standardringetonen for
meddelelser.
Hørbare tryktoner – Lader
dig indstille telefonen til at
afspille toner, når du bruger
opkaldstastaturet til at ringe op til
numre med.
Hørbart valg – Lader dig indstille
telefonen til at afspille en lyd, når
du trykker på knapper, ikoner
og andre skærmfunktioner, der
reagerer på berøring.
Feedback ved touch – lader dig
indstille din telefon til kortvarigt at
vibrere, når du trykker på tasten
Menu, tasten Tilbage samt udfører
andre handlinger.
SD-kort notifikationer – Lader dig
indstille din telefon til afspilning af
en lyd, når du modtager microSDkortmeddelelser.
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< Visningsindstillinger >
Retning – Lader dig indstille
retningen til automatisk at skifte til
liggende eller stående format, når
du vender telefonen på langs eller
på højkant.
Animation – Lader dig indstille
animerede overgange, når
du skifter fra skærmbillede til
skærmbillede.
Lysstyrke – Juster lysstyrken for
skærmen.
Timeout for skærm – Lader
dig justere forsinkelsestiden, før
skærmen automatisk slukkes.
Den mest optimale batteriydelse
opnås ved at bruge den kortest
mulige timeout.
< Touchindstillinger >
Touchkalibrering – Nulstil
skærmen af hensyn til
brugervenligheden.

Sikkerhed og position

< Min placering >
Brug trådløse netværk – Hvis du
afkrydser Brug trådløse netværk,
bestemmer telefonen din
omtrentlige placering ved hjælp af
Wi-Fi og de mobile netværk.
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Indstillinger
Aktiver GPS-satellitter – Hvis du
afkrydser Aktiver GPS-satellitter,
bestemmer telefonen din placering
med nøjagtighed på gadeniveau.
< Oplåsningsmønster til skærm >
Angiv et oplåsningsmønster for
at beskytte telefonen. Åbner en
række skærmbilleder, som fører
dig gennem oprettelsen af et
oplåsningsmønster for skærmen.
Du kan indstille PIN-kode eller
adgangskode i stedet for mønster,
eller du kan vælge Ingen.
Anmod om mønster – fjern
markeringen for at ophæve kravet
om et oplåsningsmønster til
oplåsning af skærmen.
Du skal tegne dit aktuelle mønster,
når du fjerner markeringen fra
denne indstilling.
Brug synligt mønster – lader
dig indstille mønsteret til at være
synligt, når du låser telefonen op.
Brug taktil feedback – lader dig
indstille din telefon til at vibrere
kortvarigt, når du rører hver prik
i forbindelse med tegning af et
oplåsningsmønster..

Sådan låses skærmen ved
hjælp af mønsterlås
1 Første gang du gør
dette, vises en kort
vejledning i oprettelse af et
oplåsningsmønster.
2 Du bliver bedt om at tegne dit
eget mønster to gange.
Næste gang du tænder
telefonen eller vækker
skærmen, bliver du
bedt om at tegne dit
oplåsningsmønster for at
kunne låse skærmen op.
< SIM-kortlås >
Konfigurer en SIM-kortlås eller
tilpas SIM-kortets PIN-kode.
< Adgangskode >
Adgangskoder – Viser
adgangskoden, mens du indtaster.
< Oplysningslagring >
Brug sikre rettigheder –
afkrydses, hvis programmerne
skal have adgang til din telefons
krypterede lager bestående af
sikkerhedscertifikater og andre
rettigheder.
Du bruger rettighedslager til at
oprette visse typer VPN- og Wi-Fiforbindelser.

64

T540 MR_NEU_Denmark_1.0_1105.in64 64

2010.11.5 5:15:10 PM

Hvis du ikke har angivet en
adgangskode til rettighedslageret,
vises denne indstilling med
nedtonet skrift.
Lader dig installere krypterede
certifikater fra et microSD-kort.
Lader dig angive adgangskoden til
dit lager med sikkerhedscertifikater.
Din adgangskode skal bestå af
mindst otte tegn.
Ryd lager – sletter alle
sikkerhedscertifikater og
relaterede rettigheder samt
sletter sikkerhedslagerets egen
adgangskode.

Programmer

Ukendte kilder – Tillader
installation af programmer, du
har hentet fra websteder, e-mail
eller øvrige steder ud over Android
Market.
ADVARSEL
For at beskytte telefonen og
personlige data må du kun
downloade programmer fra
kilder, du har tillid til, f.eks.
Android Market.
Administrere applikationer –
Administrer og flyt installerede
programmer.
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Kørende tjenester – lader dig
se og kontrollere aktuelt kørende
tjenester og programmer.
Denne valgmulighed viser, hvad
hver enkelt kørende proces
behøver, samt hvor meget
hukommelse den forbruger..
Udvikling – Angiv indstillinger for
programudvikling, f.eks. USBfejlfinding, Forbliv vågen og Tillad
eksempelpositioner.

Datasynkronisering

< Generelle indstillinger for
synkronisering >
Baggrundsdata – tillader, at
programmer synkroniserer data
i baggrunden, uanset om du
arbejder i programmerne eller ej.
Hvis denne indstilling afmarkeres,
kan du spare batteri, ligesom
dataforbruget reduceres (uden dog
at elimineres).
Automatisk synkronisering – lader
programmer synkronisere, sende
og modtage data efter eget skema.
< Administration af konti >
Liste over alle dine Google-konti
og andre konti, som du har føjet til
telefonen.
Hvis du trykker på en konto på
dette skærmbillede, åbnes dets
kontoskærmbillede.
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Indstillinger
Fortrolighed

< Placering >
Del med Google – lader dig
inkludere din egen position ved
brug af Google-søgning og andre
Google-tjenester.
Når du afkrydser denne indstilling,
bliver du spurgt, om du accepterer,
at Google anvender din position
ved levering af tjenesterne.
< Personlige oplysninger >
Fabriksnulstilling af data – sletter
alle dine personlige data fra det
interne telefonlager, herunder
oplysninger om din Google-konto,
evt. øvrige konti, dine system- og
programdata og -indstillinger samt
evt. downloadede programmer.
Når du nulstiller telefonen, slettes
de softwareopdateringer, du har
downloadet, ikke. De filer, der er
lagret på dit microSD-kort, som
f.eks. musik eller fotos, slettes
heller ikke.
Hvis du nulstiller telefonen på
denne måde, bliver du bedt om at
genindtaste de samme oplysninger,
som da du første gang startede
Android op.

Lager på SD-kort og
telefon

< USB forbindelsen mode >
Kun lagerenhed – telefonen
kan kun bruges som en
lagerenhed, hvis du har isat et
hukommelseskort.
Du kan angive indstillingen
Kun lagerenhed som
standardindstillingen for USBtilslutningstilstanden.
< SD-kort >
Kontroller samlet plads og ledig
plads. Tryk på Afinstaller SD-kort
for at opnå en sikker fjernelse.
Formater SD-kortet, hvis det
er nødvendigt. Du skal fjerne et
microSD-kort, før du kan formatere
det.
< Interval for lagering i telefon >
Kontroller Ledig plads.
Viser omfanget af intern
telefonhukommelse, der anvendes
af operativsystemet, dets
komponenter, programmer (inkl.
dem, du har downloadet) samt
disses permanente og midlertidige
data.
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Søg
Du kan bruge indstillingerne for
Søg til at konfigurere Googlesøgning, Hurtigsøgningsboks og,
hvilke data på telefonen du vil
inkludere i søgninger.

MAC-adresse: Hvis du ikke har
talesyntesedata installeret, vil kun
indstillingen Installer stemmedata
være tilgængelig.

Dato & Tid

Brug indstillingerne Sprog og
tastatur til at vælge sproget
og området til tekst på din
telefon samt til at konfigurere
skærmtastaturet, herunder ord
som du har føjet til telefonens
ordbog.

Brug indstillingerne Dato og tid
til at angive dine præferencer for,
hvordan datoer vises.
Du kan også bruge disse
indstillinger til at indstille dit eget
klokkeslæt og din egen tidszone
snarere end at indhente det
aktuelle klokkeslæt fra det mobile
netværk.

Tilgængelighed

Om telefonen

Du kan bruge indstillinger for
Tilgængelighed til at konfigurere
ethvert plug-in for tilgængelighed,
som du har installeret på
telefonen.

Registrering af DivX VOD

Sted og tekst

Talesyntese
Du kan bruge indstillinger for
Talesyntese til at konfigurere
Android-syntese for tekst-til-tale
for programmer, som kan benytte
denne funktion.
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Vis juridiske oplysninger, og
kontroller telefonens status og
softwareversion
Opret en DivX VODregistreringskode.
Besøg http://vod.divx.com/ for at
tilmelde dig og få teknisk support.
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Wi-Fi
Med Trådløs styring kan du
administrere internetforbindelser
via din telefons Wi-Fi (et trådløst
LAN). Det gør telefonen i stand
til at oprette forbindelse til lokale
trådløse netværk eller til at få
trådløs adgang til internettet.
BEMÆRK:
• Hvis du befinder dig uden
for et Wi-Fi-område og
vælger 3G-forbindelse,
opkræves du muligvis ekstra
dataoverførselsafgifter.
• Hvis din telefon går i
dvaletilstand, selvom den er
forbundet til Wi-Fi, afsluttes
Wi-Fiforbindelsen automatisk.
Hvis din telefon i den
forbindelse har adgang til
3Gdata, forbindes den muligvis
automatisk til 3G-netværket, og
du opkræves muligvis ekstra
dataoverførselsafgifter.)
• GT540 understøtter
sikkerhedstyperne WEP og
WPA/WPA2-PSK. Hvis din
Wi-Fi-tjenesteudbyder eller
netværksadministrator indstiller
kryptering for netværkssikkerhed,
skal du indtaste nøglen i popupvinduet. Hvis kryptering ikke

er indstillet, vises dette popupvindue ikke. Du kan få koden
hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder
eller netværksadministrator.

1. Sådan opsættes Wi-Fi

1 T ryk på Program > Indstillinger
> Trådløse indstillinger, og
tænd derefter for Wi-Fi.
2 Søgning efter adgangspunkt
(AP)
– Søger efter, hvilket AP der
kan oprettes forbindelse til.
3 AP-tilslut
– Opretter forbindelse til det
ønskede AP fra AP-søgelisten.
– Hvis AP er af sikkerhedstypen
WEP eller WPA/WPA2-PSK,
skal sikkerhedsnøglen
indtastes.

2. Understøttelse af WiFi-netværksprofil

1 W
 i-Fi-profilunderstøttelse
(oprettelse af forbindelse til et
hyppigt benyttet AP eller skjult
AP)
1) Hvis AP ikke vises på
søgelisten, kan du oprette
forbindelse til det ved at
gemme det som en profil.
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2) Lagring af det ofte benyttede
AP som en profil gør det
nemmere at indtaste
sikkerhedsnøglen, når der
oprettes forbindelse til et
AP med den pågældende
sikkerhedstype.
3) Hvis AP'et ikke understøtter
DHCP, kan du oprette
forbindelse til AP'et ved brug
af en statisk IP-adresse.
2 Beskrivelse af hvert felt i Wi-Fiprofilen.
1) Netværksnavn: SSID (id)
2) Sikkerhedstype:
understøttelse af WEP, WPA/
WPA2-PSK.
3) Sikkerhedsnøgle: Gemmer
sikkerhedsnøglen.
4) IP/DNS-indstilling: Denne
funktion lader dig angive
indstillingen Automatisk eller
Statisk, afhængigt af om
AP'et understøtter DHCP.
For Statisk skal du indtaste
feltværdien for den IPadresse og DNS-server, der
skal bruges sammen med
den statiske IP-adresse i
forbindelse til tilslutningen.
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3 S ådan gemmes Wi-Fi-profilen
1) Vælg menuen Tilføj Wi-Finetværk i bunden af Wi-Finetværk, og indtast derefter
SSID og Sikkerhedstype.
2) Når du har oprettet
forbindelse til et AP med den
pågældende sikkerhedstype,
gemmes profilen automatisk.

3. Sådan får du en MACadresse
Du skal muligvis indtaste MACadressen på din GT540 i routeren
for at konfigurere en forbindelse
i visse trådløse netværk med
MAC-filtre.
Du kan finde MAC-adressen i
følgende brugergrænseflade:
Tryk på Program > Indstillinger
> Trådløse indstillinger > Wi-Fi
indstillinger, og tryk på tasten
Menu . Vælg derefter Avanceret
> MAC-adresse.
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Softwareopdatering
Opdatering af
telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons
software via internettet
Yderligere oplysninger om brug
af denne funktion kan du få ved
at besøge http://update.lgmobile.
com eller http://www.lg.com/
common/index.jsp → Vælg land
→ Support.
Med denne funktion kan du
opdatere telefonens firmware til
den seneste version på en praktisk
måde via internettet uden at
behøve at besøge et servicecenter.
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.

DivX Mobile
OM DIVX-VIDEO: DivX® er et
digitalt videoformat skabt af DivX,
Inc. Dette er en officiel DivXcertificeret enhed, som kan afspille
DivX-video. Besøg www.divx.com
for at få yderligere oplysninger og
softwareværktøjer til at konvertere
dine filer til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enhed
skal registreres for at kunne
afspille DivX Video-on-Demand
(VOD)-indhold. For at oprette
registreringskoden skal du finde
sektionen for DivX VOD i enhedens
konfigurationsmenu. Gå til vod.
divx.com med denne kode for at
fuldføre registreringen og få mere
at vide om DivX VOD.
DivX-certificeret til at afspille
DivX®-video op til 320 x 240
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Tilbehør
Der findes en række tilbehør til mobiltelefonen, og som muligvis skal
købes separat. Vælg disse indstillinger i henhold til dine personlige
kommunikationsbehov. Kontakt din lokale forhandler for at høre om
tilgængelighed. (De anførte dele kan være ekstraudstyr).
Oplader

Datakabel
Tilslut GT540 til
din pc.

Batteri

Brugermanual
Få mere at vide
om din GT540.

Stereoheadset

Bemærk:
• Brug altid originalt LG-tilbehør.
• Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
• Tilbehør afviger fra område til område.
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Arbejdstemperatur
Maks.: +55 °C (afladning), +45 °C (opladning)
Min.: -10 °C
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Fejlfinding
I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af
din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder,
men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.
Besked

Mulige årsager

Mulige løsninger

Fejl i SIM

Der er ikke noget
SIM-kort i telefonen,
eller du har indsat
kortet forkert.

Sørg for, at SIM-kortet er korrekt
indsat.

Ingen
netværksforbindelse

Svagt signal
Uden for GSMnetværket.

Gå hen til et vindue eller et
åbent område. Kontroller
tjenesteudbyderens dækningskort.

Koderne er
ikke ens

Hvis du vil ændre en
sikkerhedskode, skal
du bekræfte den nye
kode ved at indtaste
den igen.

Kontakt din tjenesteudbyder.

Funktionen
kan ikke
indstilles

Understøttes ikke af
tjenesteudbyderen, eller
registrering kræves.

Kontakt din tjenesteudbyder.

Opkald
er ikke
tilgængelige

Opkaldsfejl
Der er indsat et nyt SIMkort, opladningsgrænsen
er nået

Nyt netværk er ikke autoriseret.
Kontroller, om der gælder
nye begrænsninger. Kontakt
tjenesteudbyderen, eller nulstil
grænsen med PIN 2.
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Fejlfinding
Besked

Mulige årsager

Mulige løsninger

Telefonen
kan ikke
tændes.

Til/fra-tasten er ikke
blevet holdt inde
længe nok.
Batteriet er tomt.
Batteriets kontakter
er beskidte.

Tryk på til/fra-knappen, og hold
den nede i mindst to sekunder.

Batteriet er
fuldstændig tomt.
Temperaturen er
uden for det tilladte
interval.
Kontaktproblem.

Oplad batteriet.

Opladningsfejl
Ingen strøm i
stikkontakten.
Opladeren er i
stykker.
Forkert oplader.
Batteriet er i stykker.

Tilslut opladeren i en længere
periode.
Rengør kontakterne.

Kontroller, at rumtemperaturen er
passende, vent et kort stykke tid,
og oplad derefter igen.
Kontroller strømforsyningen
og forbindelsen til telefonen.
Kontroller batteriets kontakter, og
rengør dem om nødvendigt.
Tilslut til en anden stikkontakt, eller
kontroller spændingen.
Hvis opladeren ikke bliver varm,
skal du udskifte den.
Brug kun originalt LG-tilbehør.
Udskift batteriet.

Telefonen
mister
netværk

Signalet er for svagt.

Der genoprettes automatisk
forbindelse til en anden
tjenesteudbyder.

Nummeret
er ikke tilladt

Funktionen Fast
opkaldsnummer er
slået til.

Kontroller indstillingerne.
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GT540 Käyttöopas
- SUOMI

• Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat

poiketa puhelimen varsinaisesta
käytöstä puhelimen ohjelmiston ja
palveluntarjoajan mukaan.
• Tätä matkapuhelinta ei
suositella näkövammaisille
kosketusnäyttönäppäimistön vuoksi.
• Copyright ©2010 LG Electronics,
Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG
ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki
muut tavaramerkit ovat omistajiensa
omaisuutta.
• Google™, Google-logo, Google
Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Talk™,
Android™ ja Android Market™
ovat Googlen tavaramerkkejä.
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Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG
GT540 -matkapuhelimen uudelle omistajalle.
Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia
digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EUdirektiivin 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 GT540 on
suunniteltu täyttämään soveltuvat
radioaaltoaltistusta koskevat
vaatimukset. Vaatimukset
perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin
ja sisältävät turvarajan, joka takaa
kaikkien henkilöiden turvallisuuden
ikään tai terveydentilaan
katsomatta.
•Vaikka eri LG-puhelimien
SAR-tasot voivat vaihdella, ne
kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat
suositukset.
• ICNIRP:n (international
Commission on NonIonizing Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg
keskimäärin kymmenellä (10)
grammalla kudosta.

•Tämän

puhelinmallin korkein
DASY4:n testeissä saatu
SAR-arvo oli 1,23 W/kg (10 g)
pidettäessä laitetta korvalla ja
1,39 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
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.
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•Älä

säilytä puhelinta
lämpöpatterin tai muun
lämpölähteen lähellä.
•Älä pudota puhelinta.
•Älä altista puhelinta mekaaniselle
värinälle tai iskuille.
• Sulje puhelin aina alueilla, missä
säännöt edellyttävät sitä. Älä
esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä
laitteita.
•Älä käsittele puhelinta märin
käsin, kun sitä ladataan. Se
voi aiheuttaa sähköiskun tai
vaurioittaa puhelinta.
•Älä lataa puhelinta tulenarkojen
materiaalien lähettyvillä, sillä
puhelin voi kuumentua ja
aiheuttaa palovaaran.
• Puhdista laitteen ulkopinta
kuivalla kankaalla (älä käytä
liuottimia, kuten bentseeniä,
ohennetta tai alkoholia).
•Älä lataa puhelinta pehmeällä
alustalla.
• Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa
paikassa.
•Älä altista puhelinta savulle tai
pölylle.
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• Älä

säilytä puhelinta maksu- tai
muiden korttien lähellä, jos niissä
on magneettinauha.
•Älä napauta näyttöä terävällä
esineellä. Se voi vahingoittaa
puhelinta.
•Älä kastele puhelinta.
• Käytä lisävarusteita, kuten
kuulokkeita, varoen. Älä koske
antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas
käyttö

Elektroniset laitteet
• Häiriöt saattavat heikentää
kaikkien matkapuhelinten
suorituskykyä.
•Älä käytä matkapuhelinta
lääketieteellisten laitteiden lähellä
ilman lupaa. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).
• Matkapuhelimet saattavat häiritä
joitakin kuulolaitteita.
Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin, radioihin
ja tietokoneisiin.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Ajoturvallisuus

Varo kuulovaurioita.

Noudata paikallisia lakeja
ja asetuksia, jotka koskevat
matkapuhelimen käyttämistä autoa
ajaessa.
•Älä pidä puhelinta kädessä ajon
aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Käytä handsfree-laitetta, jos
mahdollista.
•Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen
kuin soitat tai vastaat, jos ajoolosuhteet niin vaativat.
• 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.

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

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.
HUOMAUTUS: Liian kova
äänenvoimakkuus voi
aiheuttaa kuulovaurioita.

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

Hätäpuhelut

•Älä

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

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.

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

Lapset
Säilytä puhelinta pienten lasten
ulottumattomissa. Puhelimessa on
pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.
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Akun tiedot ja huolto
•Akun

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



2010.11.5 5:33:29 PM

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

10
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Tärkeä huomautus
Tarkista ennen palveluntarjoajalle
soittamista tai puhelimen viemistä
huoltoon, mainitaanko ilmenneet
ongelmat tässä osassa.

1. Puhelimen muisti
Kun vapaata tilaa puhelimen
muistissa on alle 10 %, puhelin ei
voi vastaanottaa uutta viestiä. Jos
muisti on lopussa, saatat joutua
poistamaan puhelimesta tiedostoja,
kuten sovelluksia tai viestejä.
Sovelluksien hallitseminen
1. Valitse ensin aloitusnäkymässä
Sovellukset-välilehti ja valitse
sitten Asetukset > Sovellukset
> Sovellusten hallinta.
2. Valitse luettelosta poistettava
sovellus.
3. Napauta Poista ja valitse
sitten OK, kun haluat poistaa
sovelluksen.

2. Akun käyttöajan
pidentäminen
Voit pidentää akun käyttöaikaa
latausten välillä sulkemalla
toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti
taustalla. Voit myös seurata, miten
eri sovellukset ja järjestelmäresurssit
kuluttavat akkua.
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Voit pidetään akun käyttöaikaa
seuraavasti:
- Kytke radiotoiminnot pois
käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et
käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPSyhteyttä, kytke ne pois käytöstä
Asetukset-sovelluksessa.
- Vähennä näytön kirkkautta ja
lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen synkronointi
käytöstä, jos et halua synkronoida
Google Mail -sähköpostia,
kalenteria, yhteystietoja tai muita
sovelluksia.
- Lataamasi sovellukset saattavat
lyhentää akun käyttöaikaa.
Poista tarpeettomat sovellukset
sekä niiden tiedot ja asetukset
puhelimesta.
Akun varaustason tarkistaminen
1. Valitse ensin aloitusnäkymässä
Sovellukset-välilehti ja valitse
sitten Asetukset > Tietoja
puhelimesta > Tila.
2. Akun tila (lataus, purkaminen) ja
varaustaso (prosentteina täyteen
ladatusta) näkyvät näytön
yläreunassa.
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Tärkeä huomautus
Akkua käyttävien sovelluksien
valvonta
1. Valitse ensin aloitusnäkymässä
Sovellukset-välilehti ja
sitten Asetukset > Tietoja
puhelimesta > Akun käyttö.
2. Näytön yläreunassa näkyy
akun käyttöaika. Näet kuinka
kauan sitten laite oli viimeksi
kytkettynä virtalähteeseen,
tai jos laite on parhaillaan
kytkettynä virtalähteeseen,
kuinka kauan laitetta on viimeksi
käytetty akkuvirralla. Näet myös
akkuvirtaa käyttävät sovellukset
ja palvelut. Ne on järjestetty
eniten virtaa käyttävästä vähiten
virtaa käyttävään.

3. Avoimen lähdekoodin
käyttöjärjestelmän
asentaminen
Jos asennat avoimen
lähdekoodin käyttöjärjestelmän
puhelimeen ja käytät sitä
valmistajan käyttöjärjestelmän
sijasta, puhelimeen voi tulla
toimintahäiriöitä.

VAROITUS
jos asennat muun kuin
valmistajan käyttöjärjestelmän
ja käytät sitä puhelimessa,
puhelimen takuu mitätöityy.

VAROITUS
Suojaa puhelimesi ja
henkilötietosi käyttämällä vain
sovelluksia, jotka olet ladannut
luotettavasta palvelusta, kuten
Android Market. Jos kaikkia
sovelluksia ei ole oikein
asennettu, puhelin ei ehkä
toimi normaalisti tai viallinen
asennus voi aiheuttaa vakavan
virheen. Poista tarpeettomat
sovellukset sekä niiden tiedot
ja asetukset puhelimesta.

4. Lukituksen poistokuvio
Aseta lukituksen poistokuvio
puhelimen suojaksi. Ohjattu
toiminto näyttää, miten lukituksen
poistokuvio määritetään.

12
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VAROITUS
Lukituksen poistokuvion
käytön varotoimenpiteet:
On erittäin tärkeää, että
muistat asettamasi kuvion.
Et voi käyttää puhelinta, jos
käytät virheellistä kuviota
5 kertaa. Kun yrität avata
kuvion 5 kertaa, voit koskettaa
Unohdin kuvion -vaihtoehtoa
ja avata puhelimen Googletilin kirjautumistiedoilla.
Jos sinulla ei ole Google-tiliä,
etkä voi luoda Google-tiliä
puhelimessa, tai olet unohtanut
kirjautumistietosi, voit käyttää
Täysi palautus -vaihtoehtoa.

5. Vikasietotila ja täysi
palautus

Vikasietotilan käyttäminen
*Puhelimen vikatilan korjaaminen
1. Katkaise puhelimesta virta
ja kytke se uudelleen. Kun
puhelin käynnistyy uudelleen,
paina ja pidä alhaalla
aloitusnäyttönäppäintä, kun
näytössä näkyy Android-loki.
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Puhelin siirtyy käynnistyksen
aikana aloitusnäyttöön ja näytön
vasemmassa alakulmassa näkyy
Vikasietotila-teksti.
2. Valitse ensin Asetukset >
Sovellukset > Sovellusten
hallinta. Valitse haluamasi
sovellus ja napauta sitten
Poista-kuvaketta.
3. Käynnistä puhelin uudelleen
sovelluksen poistamisen jälkeen.
*Täysi palautus (tehdasasetukset)
Jos puhelin ei palaudu
alkuperäiseen tilaan, voit alustaa
puhelimen asetukset valitsemalla
Täysi palautus.
Kun puhelin käynnistyy ja
näkyviin tulee lukitusnäyttö,
pidä äänenvoimakkuuden
+-painiketta sekä aloitusnäyttöja hakunäppäintä alhaalla
samanaikaisesti (viiden sekunnin
ajan). Palauta puhelimen
asetukset valitsemalla OK, kun
näkyviin tulee valintaikkuna.
Huomautus: Täysi palautus
poistaa kaikki puhelimen tiedot ja
sovellukset eikä sitä voi kumota.
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Tärkeä huomautus
VAROITUS
Jos palautat tehdasasetukset,
kaikki puhelimen sovellukset
ja tiedot poistetaan. Muista
varmuuskopioida kaikki
tärkeät tiedot ennen kuin
palautat tehdasasetukset.

6. Yhteydet langattomiin
verkkoihin
Jos haluat käyttää Wi-Fiyhteyttä, muodosta yhteys
langattomaan tukiasemaan.
Jotkut tukiasemat ovat avoimia
ja voit muodostaa yhteyden
suoraan. Osa tukiasemista
on piilotettuja tai käyttää
erityisiä turvaominaisuuksia,
joten puhelimen asetukset on
määritettävä ennen yhteyden
muodostamista niihin.
Poistamalla Wi-Fi-yhteyden
käytöstä, kun et käytä sitä, voit
pidentää akun käyttöaikaa.
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
ja käyttöönottaminen
1. Valitse ensin aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehti ja sitten
Asetukset > Langattoman

tietoliikenteen hallinta > Wi-Fiasetukset.
2. Ota yhteys käyttöön valitsemalla
Wi-Fi. Puhelin etsii käytettävissä
olevat Wi-Fi-verkot.
- Näkyviin tulee luettelo
käytettävissä olevista Wi-Fiverkoista. Suojatut verkot on
merkitty lukkokuvakkeella.
3. Voit muodostaa yhteyden
verkkoon koskettamalla verkon
kuvaketta.
- Jos verkko on avoin, voit
muodostaa yhteyden verkkoon
valitsemalla Yhdistä.
- Jos verkko on suojattu, yhteyden
käyttäminen edellyttää salasanaa
tai muita tunnistetietoja.
Lisätietoja saat operaattoriltasi.
4. Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat
Wi-Fi-yhteyden tilan.

7. microSD-muistikortin
käyttäminen
Kuvia, musiikkia ja videotiedostoja
voi tallentaa vain ulkoiseen
muistiin.
Puhelimeen on asetettava
microSD-muistikortti ennen
puhelimen kameran käyttämistä.
Jos muistikorttia ei ole, puhelimen
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kameralla otettuja kuvia ja videoita
ei voi tallentaa.
HUOMAUTUS: sovelluksia voidaan
tallentaa vain puhelimen sisäiseen
muistiin.
VAROITUS
Älä aseta muistikorttia tai
poista sitä, kun puhelimeen
on kytketty virta, sillä se voi
vahingoittaa muistikorttia ja
puhelinta, ja kortille tallennetut
tiedot voivat vioittua.
Voit poistaa muistikortin
turvallisesti valitsemalla
Sovellukset > Asetukset >
Tallennus SD-muistikorttiin ja
puhelimeen > Poista SD-kortti
käytöstä.

8. S
 ovelluksien avaaminen
ja vaihtaminen
Sovelluksien samanaikainen käyttö
on helppoa, koska sovellukset
pysyvät käynnissä taustalla, vaikka
avaisit uuden sovelluksen. Avoinna
olevaa sovellusta ei tarvitse
sulkea ennen toisen sovelluksen
avaamista. Voit käyttää useita
sovelluksia samanaikaisesti.
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Puhelimen käyttöjärjestelmä
hallitsee sovelluksia. Sovellus
avataan ja suljetaan käyttäjän
tarpeen mukaan, joten
tarpeettomat sovellukset eivät
kuluta resursseja.
Sovelluksen sulkeminen
1. Valitse ensin aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehti ja sitten
Asetukset > Sovellukset >
Sovellusten hallinta.
2. Valitse ensin haluamasi sovellus
ja sulje se sitten valitsemalla
Pakkopysäytys.

9. Puhelimen kytkeminen
tietokoneeseen USBkaapelilla
HUOMAUTUS: LG PC Suite
-ohjelmiston asentaminen
tietokoneeseen
Jos haluat synkronoida puhelimesi
tiedot USB-kaapelilla, asenna
ensin LG PC Suite -ohjelma
tietokoneeseen.
Voit ladata ohjelman LG:n
verkkosivuilta (www.lg.com).
Siirry osoitteeseen http://www.
lg.com. Valitse maa tai alue
sekä kieli. Lisätietoja ohjelman
asentamisesta ja käyttämisestä on
LG:n verkkosivuilla.
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Tärkeä huomautus
LG PC SUITE
LG PC Suite IV on
ohjelma, jonka avulla voit
yhdistää matkapuhelimesi
tietokoneeseen USB-kaapelilla
ja käyttää matkapuhelimen
toimintoja tietokoneellasi.
LG PC Suite IV -ohjelmiston
tärkeimmät toiminnot
- puhelimen tietojen
luominen, muokkaaminen ja
poistaminen helposti
- puhelimen ja tietokoneen
tietojen synkronointi
(Yhteystiedot, Kalenteri/
Tehtävät)
- multimediatiedostojen
(kuvien, videoiden, musiikin)
siirtäminen puhelimen ja
tietokoneen välillä näppärästi
vetämällä ja pudottamalla
- viestien siirtäminen
puhelimesta tietokoneeseen
- puhelimen käyttö modeemina
- ohjelmistopäivitykset tietoja
vaarantamatta

GT540-puhelin ei tue
seuraavia toimintoja:
- Bluetooth-yhteys
tietokoneeseen
- LG Air Sync -palvelu (Web
Sync, R-Click)
- OSP-puhelin (On Screen
Phone)
- kalenterin Tehtävienhallinta
- muistio
- sähköposti
- Java-sovelluksia
PC Suite IV -ohjelmiston
käyttöopas on käytettävissä
Ohje-valikossa ohjelmiston
asennuksen jälkeen.
Tiedoston siirto USB-massamuistilla:
1. Aseta microSD-muistikortti
puhelimeen.
(Muistikortti saattaa jo olla
asennettuna matkapuhelimeen.)
2. Varmista ennen USBkaapelin kytkemistä, että
matkapuhelimessa on käytössä
Vain massamuisti -tila.
(Valitse sovellusvalikossa
Asetukset->Tallennus SDmuistikorttiin ja puhelimeen ja
valitse sitten Vain massamuisti
-valintaruutu.)

16
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3. Puhelin voidaan kytkeä
puhelimen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla tietokoneen
USB-porttiin. Puhelimen näyttöön
tulee ilmoitus, kun USB-kaapeli
on kytketty.
4. Avaa ilmoitusikkuna ja napauta
USB-yhteyttä.
5. Valitse Ota käyttöön, jotta voit
siirtää tiedostoja puhelimen
microSD-muistikortin ja
tietokoneen välillä.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun
puhelin on kytketty USBtallennuslaitteeksi. Puhelimen
microSD-kortti näkyy tietokoneessa
levyasemana. Tämän jälkeen
tiedostoja voi kopioida ja siirtää
tietokoneen ja muistikortin välillä.
VIHJE!
Jos haluat käyttää microSDmuistikorttia puhelimessa, avaa
ilmoitusikkuna ja valitse Poista
USB-tallennus käytöstä.
Tiedonsiirron aikana microSDmuistikorttia ei voi käyttää
puhelimen sovelluksissa, kuten
kamerassa, kuvagalleriassa ja
musiikkisoittimessa.
Kun haluat katkaista puhelimen
ja tietokoneen välisen yhteyden,
noudata tietokoneen käyttöohjetta
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microSD-muistikortin ja USBlaitteen irrottamisesta, jotta et
menetä muistikortin tietoja.
1. Poista microSD-muistikortti
tietokoneesta.
2. Avaa ilmoitusikkuna ja valitse
Poista USB-tallennus käytöstä.
3. Näyttöön avautuu valintaikkuna.
Valitse Poista käytöstä.

10. Puhelimen näyttö
lukittuu datayhteyden
käytön aikana.
Näyttö himmenee, jos sitä ei
kosketa hetkeen datayhteyttä
käytettäessä. Voit ottaa
kosketusnäytön uudelleen käyttöön
koskettamalla sitä.

11. Jos näyttö jumiutuu
Jos puhelin ei reagoi käyttäjän
syötteisiin tai näyttö jähmettyy:
irrota akku, aseta se uudelleen
paikalleen ja kytke virta
puhelimeen.
Jos se ei vieläkään toimi, ota
yhteys huoltoliikkeeseen.
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Puhelimen ominaisuudet
Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna kolmen sekunnin
ajan.
Sulje puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan ja
valitsemalla Virta pois.
Kuuloke
Paluunäppäin
- Palaa edelliseen
näyttöön.

Valikkonäppäin
- Avaa sovellusvalikon
ja näyttää
käytettävissä olevat
valinnat.

Lopeta-/Virta/Lukitusnäppäin

Lähetä-näppäin
- Soittaa valittuun
numeroon ja vastaa
puheluihin.

Aloitusnäkymäpainike
- Palaa
aloitusnäkymään
mistä tahansa
näkymästä.

Mikrofoni

- Lopettaa tai
hylkää puhelun.
- Voit kytkeä
ja katkaista
puhelimen
virran pitämällä
näppäintä
painettuna.
- Sammuttaa
näytön ja avaa
lukitukset.

VIHJE! Näet sovelluksen asetukset valitsemalla Valikko.
VIHJE! Jos puhelimen käytössä on virheitä tai sitä ei voi käynnistää,
poista akku, aseta se uudelleen paikalleen ja käynnistä puhelimen
viiden sekunnin kuluttua.
18
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Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet
- Aloitusnäytössä: soittoäänen
voimakkuus.
- Puhelun aikana: kuulokkeen
äänenvoimakkuus.
- Toiston aikana:
äänenvoimakkuuden säätö.

Laturi- ja mikro-USBliitäntä
Hakunäppäin
- Tee hakuja Internetissä ja
hae sisältöjä puhelimesta.
Kameranäppäin
- Siirry kameravalikkoon
pitämällä näppäintä
alhaalla.

Stereonappikuulokkeiden
liitäntä
Takakansi

Kameran
objektiivi

Akku
microSDmuistikorttipaikka
Laturi- ja mikro-USBliitäntä
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SIMkorttipaikka
Kameranäppäin
Hakunäppäin
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Puhelimen ominaisuudet
SIM-kortin ja akun
asentaminen
Ennen puhelimen käyttöä on
määritettävä tarvittavat asetukset.
Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen
seuraavasti:
1 Irrota puhelimen takakansi.
Paina takakannen reunaa ja
liu'uta takakantta alaspäin.

2 Aseta SIM-kortti SIMkorttipaikkaan. Varmista,
että kortin kullanvärinen
kosketuspinta on alaspäin.

20
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3 A senna akku niin, että akun
liittimet ovat akkulokeron
kullanvärisiä liittimiä vasten.
Paina sen jälkeen varovasti
akkua, kunnes se napsahtaa
paikalleen.

HUOMAUTUS: Jos puhelin
ei muodosta yhteyttä
verkkoon, kun asetat
SIM-kortin paikalleen ja
käynnistät puhelimen,
pyydä palveluntarjoajalta
yhteysosoitteen tiedot.

Puhelimen lataaminen
Liu'uta GT540-puhelimen sivulla
olevan laturin liitännän kansi auki.
Aseta laturi paikalleen ja kytke se
virtalähteeseen. Lataa GT540puhelinta, kunnes näet kuvakkeen
4 A seta akun kansi paikalleen ja
liu'uta sitä alaspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
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HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen
ensimmäisellä latauskerralla akun
käyttöiän parantamiseksi.

HUOMAUTUS: GT540puhelimessa on sisäinen antenni.
Älä naarmuta tai vahingoita
21
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Puhelimen ominaisuudet
puhelimen takaosassa olevaa
antennia, sillä se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.

Muistikortin asentaminen
Voit tallentaa puhelimeen
asennettuun muistikorttiin
multimediatiedostoja, kuten
puhelimen kameralla otettuja
valokuvia.
Aseta muistikortti paikalleen
seuraavasti:
1 Katkaise puhelimen virta,
ennen kuin asetat muistikortin
puhelimeen tai poistat sen.
Irrota takakansi.
3 Sulje muistikorttipaikan kansi.

2 A vaa muistikorttipaikan kansi ja
aseta muistikortti korttipaikkaan.
Varmista, että kultaiset
kosketuspinnat ovat alaspäin.

22
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VAROITUS
Älä aseta muistikorttia tai
poista sitä, kun puhelimeen
on kytketty virta, sillä se voi
vahingoittaa muistikorttia ja
puhelinta, ja kortille tallennetut
tiedot voivat vioittua.

Muistikortin alustaminen
Muistikortti voi olla jo alustettu.
Muussa tapauksessa alusta se
ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: jos muistikortissa
on tiedostoja, alustaminen poistaa
ne ja kortin tiedostorakenne voi
muuttua.
VIHJE!
Jos muistikortti on asetettu
paikalleen, voit aloittaa kortin
alustamisen seuraavasti:
Valitse Sovellukset > Asetus >
Tallennus SD-muistikorttiin ja
puhelimeen > Alusta SD-kortti >
Poista käytöstä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa
kaikki tiedostot.
1 Avaa sovellusvalikko valitsemalla
aloitusnäkymässä Sovelluksetvälilehti.
2 Valitse Asetukset.
3 Valitse ensin Tallennus
SDmuistikorttiin ja puhelimeen.
4 Valitse Poista SD-kortti käytöstä.
5 Jos käytössä on kuviolukitus,
piirrä avauskuvio ja valitse
Alusta. Muistikortti alustetaan,
ja se on valmis käyttöön.
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Päänäyttö
•V
 alitse

kohde koskettamalla
kuvakkeen keskiosaa.
• Älä paina liian lujaa.
Kosketusnäyttö on herkkä, joten
kevyt painallus riittää.
•V
 alitse haluamasi asetus
tai toiminto sormenpäälläsi.
Kosketa tarkasti vain haluamaasi
kuvaketta.

Kosketusnäytön
kalibrointi
Voit kalibroida laitteen näytön
napauttamalla ristin keskustaa
sen liikkuessa näytöllä. Näin
varmistetaan, että valittu kohde
aktivoituu sitä napautettaessa.
Jos puhelin ei reagoi näytön
napauttamiseen oikein, kalibroi
näyttö uudelleen seuraavasti:
1. Napauta Sovellus > Asetukset>
Ääni ja näyttö, ja valitse sitten
Kosketusnäytön asetukset.
2. Valitse Kosketusnäytön
kalibrointi ja noudata näyttöön
tulevia ohjeita.

3. Kun kalibrointi on valmis, valitse
Tarkista kalibrointi tai Tallenna
kysymättä.

Näytön lukitseminen ja
avaaminen
GT540-puhelin siirtyy
lukitusnäkymään, kun sitä ei
käytetä hetkeen.
Jos et käytä puhelinta hetkeen,
puhelin siirtyy kaikista näkymistä
lukitusnäkymään ja näyttö
himmenee akun säästämiseksi.
Voit avata puhelimen
uudelleen painamalla lähetys-,
aloitusnäkymä- tai virtanäppäintä.
Näkyviin tulee lukitusnäkymä. Vedä
lukkokuvake sormella oikealle
, jos haluat avata näytön.
Puhelin siirtyy takaisin lukitusta
edeltäneeseen näkymään.
HUOMAUTUS: Jos ohjelmia on
käynnissä kuvion määrittämisen
aikana, ne voivat olla käynnissä
lukitustilassa.
Sulje kaikki ohjelmat ennen
lukitustilaan siirtymistä. Näin vältyt
ylimääräisiltä maksuilta.
(esim. puhelut, web-selaimen
käyttö ja dataliikenne)

24
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VIHJE! Lukituksen poistokuvion
asettaminen
Voit piirtää lukituksen poistokuvion
yhdistämällä vähintään neljä
pistettä.
Kuvion asettaminen lukitsee
puhelimen näytön.
Voit avata lukituksen piirtämällä
poistokuvion näyttöön.

Aloitusnäkymän
käyttäminen
Voit selata vaihtoehtoja siirtymällä
kosketusnäytössä vasemmalle tai
oikealle.
Voit mukauttaa näkymiä widgetsovelluksilla, joilla saat nopeasti
ja helposti käyttöön sovelluksia ja
kansioita.
HUOMAUTUS: näyttökuvat
saattavat vaihdella operaattorin
mukaan.

Valitse oletusnäkymä
Käyttöliittymässä on kaksi
aloitusnäkymää: LG Home ja
Android Home.
Voit valita haluamasi
oletusnäkymän.

T540 MR_NEU_Finnish_1.0_1105.in25 25

Jos haluat muuttaa oletusnäkymän
asetuksia, valitse sovellusvalikosta
Valmiusnäkymän sovellusvalinta.
• LG Home -näkymän
pikakuvakkeet näkyvät näytön
alareunassa. Pikakuvakkeilla
voi käyttää keskeisiä toimintoja
helposti yhdellä painalluksella.
Voit avata
kosketusnäppäimistön ja soittaa
puhelun napauttamalla Puhelinkuvaketta.
Voit avata viestivalikon
napauttamalla Viesti-kuvaketta.
Voit luoda uuden viestin.
Valitse näytön alareunasta
Sovellukset-välilehti.
Näet kaikki puhelimeen
asennetut sovellukset.
Voit selata luetteloa
koskettamalla.
• Avaa sovellusvalikko
napauttamalla Android home
-näkymässä Sovelluksetkuvaketta .
Voit selata sovelluksia siirtymällä
luettelossa ylös ja alas. Voit
palata sovellusvalikosta
aloitusnäkymään koskettamalla
aloitusnäkymän kuvaketta .
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Päänäyttö
Widget-sovelluksien
lisääminen
Voit mukauttaa aloitusnäkymää
lisäämällä siihen pikakuvakkeita,
widget-sovelluksia ja kansioita. Voit
parantaa puhelimen käytettävyyttä
lisäämällä suosikkisovelluksiesi
pikakuvakkeet aloitusnäkymään.
HUOMAUTUS: toiminto on
käytettävissä vain LG Home- ja
Android Home -näkymissä. Voit
lisätä kuvakkeen aloitusnäkymään
seuraavasti:
1 Paina aloitusnäkymässä
Valikko-näppäintä ja valitse
sitten ensin Valinnat-välilehti ja
lopuksi Lisää.
2 Valitse lisättävä kohde Lisää
aloitusnäkymään -valikosta.
3 Voit esimerkiksi valita luettelosta
Kansiot.
4 Valitse luettelosta Yhteystiedot,
joilla on puhelinnumerot.
5 Aloitusnäkymään tulee uuden
kansion kuvake. Vedä se
haluamaasi paikkaan ja nosta
sormi näytöstä.
VIHJE! Voit lisätä sovelluksen
kuvakkeen aloitusnäkymään
lisättävää sovellusta valittuna.

Voit poistaa kuvakkeen
aloitusnäkymästä seuraavasti:
1 Pidä kuvake valittuna.
Sovellukset-kuvake vaihtuu
Roskakori-kuvakkeeksi
.
2 Vedä ja pudota sovelluskuvake
Roskakoriin
.

Paluu edelliseen
sovellukseen

1 P idä aloitusnäkymän painike
alhaalla
. Näkyviin
tulee valintaikkuna, jossa
näkyvät äskettäin käytettyjen
sovelluksien kuvakkeet.
2 Voit avata sovelluksen
koskettamalla sovelluskuvaketta.
Voit siirtyä takaisin avoinna
olevaan sovellukseen painamalla
paluunäppäintä
.

Ilmoitusruutu
Ilmoitusruutu näkyy näytön
yläreunassa. Voit siirtää
ilmoitusikkunaa sormellasi. Voit
myös painaa aloitusnäytössä
Valikko-näppäintä ja valita sitten
Ilmoitukset. Voit tarkistaa Wi-Fi- ja
Bluetooth-yhteyksien tilan sekä
lukea muita ilmoituksia.

26
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Tilapalkin näyttäminen
Tilapalkin kuvakkeet ilmaiset
puhelimen eri toimintojen
tilan, kuten verkkosignaalin
voimakkuuden, uudet viestit,
akun käyttöajan sekä aktiiviset
Bluetooth- ja datayhteydet.
Seuraavassa taulukossa kuvataan
tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Kuvake Kuvaus
Puhelimen mikrofoni on
mykistetty
Vastaamaton puhelu
Bluetooth on käytössä
Yhdistetty Bluetoothlaitteeseen
Järjestelmävaroitus

[Tilapalkki]
Kuvake Kuvaus
Ei SIM-korttia
Ei signaalia

Hälytys asetettu
Uusi vastaajaviesti
Lentokonetila
Soittoääni on mykistetty

Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon

Värinähälytin

Lankakuuloke

Ei SD-korttia

Soiton siirto

Akku täysi

Pito

Akkua ladataan

Kaiutin on käytössä

Tietoja vastaanotetaan
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Päänäyttö
Kuvake Kuvaus

Kuvake Kuvaus

Tietoja lähetetään

Uusi viesti

Tietoja vastaanotetaan ja
lähetetään

Musiikkia toistetaan

Puhelin on yhdistetty
tietokoneeseen USBkaapelilla
Haetaan tietoja
Ladataan tietoja
GPS on käytössä
Vastaanotetaan GPSpaikkatietoja
2 ilmoitusta ei näkyvissä
Puhelu käynnissä
Tietoja synkronoidaan
Tiedostot haettu
Uusi G-Mail
Uusi Google Talk Viesti

Tuleva tapahtuma

Virtuaalinäppäimistö
Voit kirjoittaa tekstiä myös
virtuaalinäppäimistöllä.
Virtuaalinäppäimistö näkyy
automaattisesti näytössä
tekstinkirjoitustilassa.
Saat näppäimistön näkyviin
koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen
näppäimistöllä
valitse isot tai pienet
kirjaimet napauttamalla
vaihtonäppäintä. Napauta,
kun haluat kirjoittaa ison
kirjaimen.Tekstiin tulee
seuraavaksi iso kirjain. Voit
lukita isot kirjaimet käyttöön
napauttamalla näppäintä
kahdesti.

28
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Painikkeen värillinen
ympyrä ilmaisee, että isot
kirjaimet on lukittu käyttöön
(vihreä) tai vain seuraavaksi
kirjoitetaan iso kirjain
(oranssi).
Lisää tekstiin välilyönti.
ota ennakoiva tekstinsyöttö
käyttöön tai pois käytöstä.
Avaa asetusvalikko. Valitse
Muokkausasetukset,
Näppäimistötyypit, Kirjoituskieli,
Oma sanasto tai Kirjoitustapa.
Näytä tai piilota
virtuaalinäppäimistö.
Poista edellinen merkki.
ja symbolinäppäin
- valitse numero- tai
symbolinäppäimet.
Napauta vaihtaaksesi riviä
viestikentässä.
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Ennakoiva XT9tekstinsyöttö
Virtuaalinäppäimistön ennakoivan
tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa
tekstiä nopeasti ja tarkasti.
Ennakoiva tekstinsyöttö käyttää
sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa
kirjoittamasi sanat valitsemasi
näppäinjärjestyksen mukaan.
Kirjoita sana koskettamalla
numeronäppäimiä, joissa
haluamasi kirjaimet ovat, ja
sanakirja ennustaa kirjoittamasi
sanan.

Tila 123
Voit lisätä numeroita tekstiviestiin
(esimerkiksi puhelinnumeron)
numerotilassa. Paina vaadittavia
numeroita vastaavia näppäimiä
ennen kuin siirryt oikeaan
tekstinsyöttötilaan.
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Google-tilin määrittäminen
Google-sovelluksen ensimmäisellä
käyttökerralla sinun on
kirjauduttava Google-tilillesi. Jos
sinulla ei ole Google-tiliä, puhelin
kehottaa sinua luomaan tilin.

Google-tilin luominen

1 A vaa sovellusvalikko valitsemalla
valmiusnäkymässä Sovelluksetvälilehti.
2 Käynnistä ohjattu asetuksien
määritystoiminto napauttamalla
ensin Gmail ja sitten Seuraava
> Luo ja määritä tarvittavat
asetukset.
3 Avaa näppäimistö koskettamalla
tekstikenttää ja kirjoita nimesi
ja Google-tilisi käyttäjätunnus.
Kirjoittaessasi voit siirtyä
seuraavaan tekstikenttään
koskettamalla Seuraavanäppäintä.
4 Kun olet kirjoittanut nimesi
ja käyttäjätunnuksesi, valitse
Seuraava. Puhelin muodostaa
yhteyden Googlen palvelimiin
ja tarkistaa käyttäjätunnuksen
käytettävyyden.

5 K irjoita ja vahvista salasanasi.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaisesti ja anna tiliä
koskevat tiedot. Osa tiedoista
on pakollisia. Odota, kunnes
palvelin on luonut tilin.

Kirjautuminen Googletilille

1 K irjoita sähköpostiosoitteesi ja
salasanasi ja napauta sitten
Kirjaudu. Odota kirjautumista.
2 Kirjautumisen jälkeen
voit käyttää Google Mail
-sähköpostia ja käyttää Googlepalveluja puhelimessasi.
3 Kun olet määrittänyt puhelimeen
Google-tilin, se synkronoidaan
automaattisesti Googlen
web-tilin kanssa (valittujen
synkronointiasetuksien mukaan).
Kirjautumisen jälkeen voit käyttää
Google Mail -sähköpostia, Googlekalenteria, Android Market- ja
Google Map -palveluja sekä
ladata sovelluksia Android Market
-palvelusta, varmuuskopioida
asetuksia Googlen palvelimille ja
hyödyntää muita Google-palveluja
puhelimessasi.
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Tärkeä huomautus
• Osa sovelluksista, kuten
Kalenteri, toimivat vain
ensimmäisenä lisätyssä Googletilissä.
Jos aiot käyttää useita Googletilejä puhelimessa, kirjaudu ensin
tilille, jota haluat käyttää.
Kirjautumisen jälkeen
sovelluksien ja web-palvelujen
yhteystiedot, Gmail-viestit,
kalenteritapahtumat ja muut
tiedot synkronoidaan.
Jos et kirjaudu Google-tilille
asennuksen yhteydessä, sinua
kehotetaan kirjautumaan sisään
tai luomaan uusi Google-tili,
kun käynnistät tiliä käyttävän
sovelluksen (kuten Gmail tai
Android Market) ensimmäisen
kerran.
• Jos haluat käyttää
varmuuskopiointitoimintoa
ja palauttaa asetukset tähän
puhelimeen toisesta puhelimesta,
jossa on käytössä Android OS tai
sitä uudempi versio, sinun tulee
kirjautua sisään Google-tilille
asennuksen aikana. Jos odotat
kunnes asennus on valmis,
asetuksia ei voi palauttaa.
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• Jos käytössäsi on yritystili,
yrityksen tai organisaation
IT-osasto on mahdollisesti
määrittänyt erityisohjeita tilille
kirjautumisesta.
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Puhelut
Puhelun soittaminen

1 J os haluat avata näppäimistön,
napauta valmiusnäkymässä
ensin Lähetä-näppäintä
ja
sitten Puhelin-kuvaketta .
2 Näppäile numero näppäimistöllä.
Voit poistaa merkin painamalla
poistokuvaketta
.
3 Voit soittaa puhelun
koskettamalla soittokuvaketta
.
4 Lopeta puhelu valitsemalla
Lopeta tai painamalla Lopetanäppäintä
.
VIHJE! Voit lisätä +merkin kansainväliseen
puhelinnumeroon pitämällä
alhaalla
-näppäintä.

Yhteystiedon numeroon
soittaminen

1 V oit avata sovellusvalikon
napauttamalla Sovellusvälilehteä.
Voit avata yhteystiedot
valitsemalla Yhteystiedot..
2 Voit etsiä yhteystietoja
selaamalla yhteystietoluetteloa
tai kirjoittamalla yhteystiedon
nimen alkukirjaimen ja
valitsemalla Etsi.

3 V alitse luettelosta yhteystieto,
jonka numeroon haluat soittaa.
Jos yhteystiedossa on useita
numeroita, valitse haluamasi
puhelinnumero.

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Kun puhelin soi, vastaa painamalla
Lähetä-näppäintä. Voit myös vetää
Vastaa-kuvakkeen
oikealle.
Voit hylätä saapuvan puhelun
painamalla Lopeta-näppäintä.
VIHJE! Jos haluat mykistää
soittoäänen, napauta
puhelimen soidessa
mykistyskuvaketta .

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta
puhelun aikana puhelimen
vasemmalla sivulla olevalla
näppäimellä.

Puheluasetukset
Voit määrittää puheluasetukset,
kuten soitonsiirto, koputus ja
operaattorin tarjoamat lisäpalvelut.
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1 A vaa sovellusvalikko valitsemalla
aloitusnäkymässä Sovelluksetvälilehti.
2 Valitse Asetukset.
3 Napauta Puheluasetukset ja
valitse muutettavat asetukset.
< Kiinteän valinnan numerot >
voit laatia luettelon numeroista,
joihin puhelimellasi voi soittaa.
Toiminto edellyttää PIN2-koodia,
jonka saat operaattoriltasi. Vain
kiinteiden numeroiden luetteloon
sisältyviin numeroihin voi soittaa
puhelimestasi.
< Vastaaja >
määritä vastaajapalvelun numero.
Vastaajapalvelu – Voit valita
operaattorin vastaajapalvelun tai
muun palvelun, kuten Google
Voice.
Vastaajan asetukset – Jos käytät
operaattorin vastaajapalvelua,
voit määrittää vastaajaviestien
kuunteluun ja hallintaan
käytettävän puhelinnumeron.
< Muut puheluasetukset >
Hylkäysviestit – voit lähettää
tekstiviestin puhelun soittajalle, jos
et voi vastata puheluun.
Tämä on käytännöllinen toiminto,
jos sinun on vastattava esimerkiksi
kokouksen aikana.
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Puhelunsiirto – Voit määrittää
miten puhelut välitetään, kun
olet puhelimessa, kun et vastaa,
ja niin edelleen. Valitse Siirrä
aina, Siirrä kun varattu, Siirrä
vastaamattomat puhelut tai Siirrä
puhelut, kun ei verkossa. Kirjoita
numero soitonsiirtoa varten.
HUOMAUTUS: Soitonsiirto on
maksullista. Kysy lisätietoja
palveluntarjoajaltasi.
Puhelunesto – valitse milloin
puhelut estetään. Kirjoita
puheluneston salasana.
Pyydä lisätietoja tästä palvelusta
palveluntarjoajalta.
Puheluhinnat – voit tarkastella
kaikkien puheluiden hintoja. (Tämä
palvelu on verkkokohtainen. Kaikki
operaattorit eivät tue palvelua.)
Puhelun kesto – näet kaikkiin
puheluihin käytetyn ajan, kuten
vastattujen ja soitettujen puhelujen
keston ja edellisen puhelun keston.
Puheluiden lisäasetukset – voit
muuttaa seuraavia asetuksia:
Soittajan numero – valitse
näkyykö numerosi vastaanottajalle.
Koputus: Jos koputuspalvelu
on käytössä, puhelin ilmoittaa
tulevasta puhelusta myös silloin,
kun puhut toista puhelua.
Valitse linja: voit valita käytettävän
puhelinlinjan.
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Yhteystiedot
Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen
ja synkronoida ne Google-tilin tai
muiden sellaisten sähköpostitilien
tietoihin, jotka tukevat
yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen
1 Voit
 avata sovellusvalikon
napauttamalla Sovellusvälilehteä.
Voit avata tyhjän viestin
valitsemalla ensin Viestit ja
sitten Uusi viesti.
2 Valitse Etsi ja kirjoita
yhteystiedon nimi.

Uuden yhteystiedon
lisääminen

1 O
 n the home screen, press
the Send key
and touch
Phone
to open the keypad.
Enter the new contact’s number,
then touch the Menu key ,
touch Add to contacts and then
Create new contact.
2 Jos haluat lisätä yhteystietoon
kuvan, valitse . Voit käyttää
tallennettua kuvaa tai ottaa
uuden kuvan.
3 Voit avata sovellusvalikon
napauttamalla Sovellusvälilehteä.

4 lla tekstikenttää ja kirjoita
yhteystiedon nimi.
5 Valitse yhteystietoluokka ja
kirjoita yhteystiedon tiedot.
6 Tallenna yhteystieto valitsemalla
Valmis.

Pikavalinta
Voit määrittää usein käytetyn
yhteystiedon pikavalintanumeroksi.
1 Valitse yhteystietoluettelossa
ensin Valikko
ja sitten Lisää
> Pikavalinnat.
2 Vastaaja on esimääritetty
pikavalintaan 1.
Sitä ei voi muuttaa.
Valitse jokin muu numeron
yhteystiedon pikavalinnalle
koskettamalla.
3 Yhteystietoluettelo avautuu
näyttöön.
Valitse pikavalintaan liitettävä
yhteystieto koskettamalla
puhelinnumeroa kerran.
HUOMAUTUS: Jos haluat poistaa
yhteystiedon pikavalinnan, valitse
ensin haluamasi yhteystieto.
Kun näyttöön avautuu
ponnahdusikkuna, valitse ensin
Poista ja sitten OK.
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Viestitys/Sähköposti
Viestitys
GT540-puhelimessa voit käyttää
teksti- ja multimediaviestejä
yhdessä helppokäyttöisessä
valikossa.

Viestin lähettäminen

1 V oit avata sovellusvalikon
napauttamalla Sovellusvälilehteä. Voit avata tyhjän
viestin valitsemalla ensin Viestit
ja sitten Uusi viesti.
2 Kirjoita matkapuhelimen
numero Vastaanottaja-kenttään.
Näkyviin tulee numeroa
vastaava yhteystieto. Voit valita
ehdotetun yhteystiedon tai
kirjoittaa puhelinnumeron. Voit
lisätä useita yhteystietoja.
HUOMAUTUS: Jokaisesta
lähetetystä viestistä veloitetaan
tekstiviestin hinta.
3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen
koskettamalla viestiruutua.
4 Avaa asetusvalikko painamalla
Valikko-näppäintä. Valitse Lisää
aihe, Liitä, Lähetä, Lisää hymiö,
Poista ketju, Kaikki ketjut tai
Lisää yhteystietoihin.
5 Lähetä viesti valitsemalla
Lähetä.

T540 MR_NEU_Finnish_1.0_1105.in35 35

6 V iesti avautuu näyttöön. Nimesi
näkyy ennen viestiä. Vastaukset
näkyvät näytössä. Viestiketju
kasvaa, kun lähetät uusia
viestejä ja vastaat viesteihin.
VAROITUS
160 merkin raja voi vaihdella eri
maissa tekstiviestin koodauksen
mukaan.
VAROITUS
jos tekstiviestiin lisätään kuva,
video tai ääntä, se muuttuu
multimediaviestiksi ja se
hinnoitellaan sen mukaan.
HUOMAUTUS: kun vastaanotat
tekstiviestin puhelun aikana,
hälytystä ei kuulu, mutta saapunut
viesti näkyy ilmaisinpalkissa.

Viestiasetusten muuttaminen
GT540-puhelimen viestiasetukset
on esimääritetty, joten voit
lähettää viestejä heti. Voit muuttaa
asetuksia mielesi mukaan.
Napauta ensin aloitusnäytössä
Viestitys-kuvaketta ja paina
sitten Valikko-näppäintä. Valitse
Asetukset.
35

2010.11.5 5:33:45 PM

Viestitys/Sähköposti
< Tallennustilan asetukset >
Poista vanhoja viestejä –
Voit poistaa vanhoja viestejä
valitsemalla viestin valintaruudun ja
merkitsemällä sen poistettavaksi,
kun Tekstiviestiraja tai
Multimediaviestiraja on saavutettu.
Jos haluat säilyttää kaikki
viestit, poista valinnat kaikista
valintaruuduista.
Tekstiviestiraja – Aseta
tekstiviestiketjun viestien
enimmäismäärä.
Multimediaviestiraja – Aseta
multimediaviestiketjun viestien
enimmäismäärä.
< Tekstiviestiasetukset >
Toimitusraportit – valitse,
haluatko vahvistuksen viestin
toimittamisesta.
SIM-kortin viestien hallinta –
Voit hallita SIM-korttiin tallennettuja
viestejä.
Voimassaoloaika – määritä,
miten kauan viestejä säilytetään
viestikeskuksessa.
Tekstiviestikeskus – kirjoita
viestikeskuksen tiedot.
< MMS-asetukset >
Toimitusraportit – valitse
pyydetäänkö toimitusraportti.

Salli lähetysraportti – voit sallia
lähetysvahvistuksen lähettämisen.
Lukuraportit – valitse pyydetäänkö
lukuraportti.
Salli lukuraportti – voit sallia
lukuvahvistuksen lähettämisen.
Automaattinouto – valitse
haetaanko viestit automaattisesti.
Automaattinouto
verkkovierailtaessa –
valitse haetaanko viestit
automaattisesti.
Aseta ensisijaisuus – valitse
multimediaviestin kiireellisyys.
Voimassaoloaika – määritä,
miten kauan viestejä säilytetään
viestikeskuksessa.
Luomistila
Rajoitettu: Tässä tilassa
voidaan luoda ja lähettää vain
multimediaviestejä, joiden sisältö
vastaa Core MM Content verkkoaluetta.
Varoitus: Tässä tilassa
puhelin opastaa sellaisten
multimediaviestien luomisessa,
joiden sisältö vastaa Core
MM Content -verkkoaluetta.
Puhelin antaa ohjeita erillisiin
valintaikkunoihin.
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Vapaa: Tässä tilassa voidaan luoda
ja lähettää multimediaviestejä
ilman sisältöä koskevia rajoituksia.
Vastaanota mainoksia –
sallii mainosviestien
vastaanottamisen.
< Palveluviesti >
Valitse vastaanotetaanko vai
estetäänkö palveluviestit.
< Ilmoitusasetukset >
voit ottaa käyttöön tilarivin
ilmoitukset. Voit valita uusien
viestien merkkiäänen ja ottaa
käyttöön värinähälytyksen.
< Palveluviestit >
valitse vastaanotetaanko
vai estetäänkö palveluviestit
sekä voidaanko niitä katsella
ja muokata. Voit myös valita
palveluviestien kielen.

Sähköpostin
määrittäminen
Pidä yhteyttä ollessasi
liikkeellä GT540-puhelimen
sähköpostitoiminnolla. POP3tai IMAP4-sähköpostitilin
määrittäminen on helppoa ja
nopeaa.
1 Avaa yhteystiedot napauttamalla
aloitusnäytössä Sovellukset-
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välilehteä ja valitsemalla
sitten Sähköposti. Voit avata
sähköpostisovelluksen myös
aloitusnäytössä valitsemalla
Sähköposti.
2 Jos sähköpostitiliä ei ole
määritetty, käynnistä ohjattu
sähköpostin määritys.
VIHJE Jos sähköpostitili on jo
määritetty, ohjattu toiminto ei
käynnisty automaattisesti.

Sähköpostin lähettäminen
uudella tilillä
1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sähköposti-kuvaketta ja avaa
tyhjä viesti valitsemalla Uusi
viesti.
2 Kirjoita vastaanottajan osoite ja
kirjoita viesti. Voit myös liittää
viestiin kuvia, videoita, ääntä ja
useita muita tiedostotyyppejä.
3 Lähetä sähköpostiviesti
valitsemalla Lähetä.
VIHJE! Jos Wi-Fi-yhteys on
muodostettu, sitä käytetään
sähköpostiviestien lähettämiseen
ja vastaanottamiseen.
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Viestitys/Sähköposti
Sähköpostiasetusten
muuttaminen
Voit muuttaa sähköpostiasetuksia
mielesi mukaan.
1 Valitse ensin Sähköposti ja
sitten haluamasi tili.
2 Avaa asetusvalikko
napauttamalla Valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Asetukset.
3 Voit muuttaa seuraavia
asetuksia: Tilin määritys,
Yleisasetukset, Latausasetukset
ja Roskapostiviesti.
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Sosiaalinen media
Voit käyttää puhelimellasi
yhteisöpalveluja ja hallita
verkkopäiväkirjaasi. Voit päivittää
nykyisen tilasi ja tarkastella
ystäviesi tilatietoja reaaliajassa.
Jos sinulla ei ole vielä tiliä, voit
siirtyä puhelimella yhteisöpalvelun
sivustoon ja luoda oman tilin.
HUOMAUTUS: Verkkopalveluihin
yhdistäminen ja niiden
käyttö voivat olla maksullisia.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Tilin lisääminen puhelimeen
1 A vaa sovellusvalikko valitsemalla
aloitusnäkymässä Sovelluksetvälilehti.
2 Valitse käytettävä
yhteisöpalvelusovellus.
3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja
yhteisöpalvelun salasanasi ja
napauta sitten Kirjaudu.
4 Odota, kunnes puhelin tarkistaa
tilisi.
5 Tarkista, että yhteisöpalvelu
on otettu KÄYTTÖÖN. Näet
nykyisen tilasi yhteisöpalvelussa
napauttamalla yhteisön nimeä.
VIHJE! Jos lisäät yhteisöpalvelun
aloitusnäyttöön, tilasi päivittyy aina,
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kun puhelin muodostaa yhteyden
verkkoon. Saat ilman kirjautumista
näkyviin ystäviesi tilapäivitykset,
viestit ja valokuvat reaaliaikaisesti.
Voit avata yhteisöpalvelun myös
napauttamalla yhteisöpalvelun
widget-sovellusta.

Tilan katsominen ja
päivittäminen

1 V alitse haluamasi yhteisö.
2 Näkyviin tulee yhteisöpalvelun
sivu. Näet nykyisen tilasi
yhteisöpalvelussa.
3 Voit päivittää nykyisen tilasi,
lisätä kommentteja ja ladata
valokuvia.
HUOMAUTUS: tämä on
operaattorikohtainen palvelu.
VIHJE! Voit käyttää kaveritietoja
vain yhteisöpalveluissa. Voit myös
synkronoida yhteystietoja.

Tilien poistaminen
puhelimesta

1 V alitse Sovellukset > Asetukset
> Tilin ja synkronoinnin
asetukset.
2 Valitse ensin poistettava tili ja
sitten Poista tili.
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Kamera
Etsimen ominaisuudet
K irkkaus – määritä kuvan valotusarvo. Jos haluat tummemman
ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmaisinta --merkin suuntaan,
ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +merkin suuntaan.
Zoom – Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla
olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.
Galleria – Voit tarkastella
tallennettuja kuvia
kameratilassa. Voit avata
kuvagallerian näyttöön.
Valokuvan ottaminen
Videotila – siirry tällä
kuvakkeella videotilaan.
Asetukset – voit avata
asetusvalikon napauttamalla tätä
kuvaketta. Katso Lisäasetusten
käyttäminen.
Kuvan koko – Voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä.
Valitse pikseliluku seuraavista vaihtoehdoista: 3M (2048x1536), 2M
(1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).
Tarkennus – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä
kuvaketta. Katso Tarkennustilan käyttäminen.
HUOMAUTUS: Aseta muistikortti, ennen kuin otat kuvan. Ilman muistikorttia
et voi tallentaa ottamaasi kuvaa.
40
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VIHJE! Kun suljet kaikki
pikavalinnat, etsinnäyttö on
selkeämpi. Kosketa etsimen
keskustaa kerran. Voit palauttaa
pikavalinnat koskettamalla näyttöä
uudelleen.

Tarkennustilan käyttäminen
Tarkennustilassa käytettävissä ovat
seuraavat valinnat:
Automaattinen tarkennus –
aseta kamera tarkentamaan
automaattisesti.
Makro – Makrotilassa voit
ottaa lähikuvia. Jos yrität
kuvata lähietäisyydeltä, mutta
tarkennusruutu pysyy punaisena,
ota makrotila käyttöön.
Kasvojen seuranta – Jos valitset
kasvojen seurannan ja otat kuvan,
kamera tunnistaa ja tarkentaa
ihmiskasvot automaattisesti.
HUOMAUTUS: Zoomaus ei ole
käytössä Kasvojen seuranta
-tilassa.
Manuaalinen tarkennus – voit
tarkentaa kuvauskohteen itse.
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Pikakuvaus

1 P aina ja pidä puhelimen oikealla
sivulla olevaa kameranäppäintä
painettuna.
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 Paina kuvauspainiketta ja pidä
sitä alhaalla.

Kuvan ottamisen jälkeen
Ottamasi kuva näkyy näytössä.
Jaa Voit lähettää valokuvan
Bluetooth, Email,
Facebook for LG, Gmail,
Massaging, Picasa tai
Twitter for LG.
HUOMAUTUS: multimediaviestien
lataaminen verkkovierailun aikana
saattaa olla lisämaksullista.
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Kamera
Aseta Voit käyttää valokuvaa

yhteystiedon
kuvakkeena tai
taustakuvana.
Nimeä Muokkaa valitun kuvan
uudelleen nimeä.
Muokkaa Muokkaa kuvaa eri
työkaluilla.
Näytä tallennettujen kuvien
galleria.
Poista kuva.
Ota toinen kuva välittömästi.
Nykyinen kuva tallennetaan.
Palaa edelliseen valikkoon.

Lisäasetusten käyttäminen
Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset
valitsemalla .
Voit muuttaa kameran asetusta
pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse
asetus ja paina sitten Takaisinnäppäintä
.
Kuvanlaatu – Valitse Erittäin
hieno, Hieno, tai Normaali. Mitä
parempi kuvanlaatu, sitä tarkempi
kuva. Kuvanlaadun paraneminen
kasvattaa kuitenkin myös
kuvakokoa, joten muistiin mahtuu
vähemmän kuvia.

Valkotasapaino – valitse
Automaattinen, Kirkas valo,
Aurinkoinen, Loisteputki tai
Pilvinen.
Kuvaustila – valitse Normaali,
Jatkuva kuvaus, Kauneuskuva,
Kehyskuva, Panoraama, Taidekuva
tai Hymykuva.
Ajastin – Voit määrittää
laukaisimen painamisen jälkeisen
viiveen. Valitse Pois käytössä,
3 sekuntia, 5 sekuntia tai 10
sekuntia. Tämä on ihanteellista, jos
haluat olla mukana kuvassa.
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
Autom, 100, 200 tai 400.
Maisematila – valitse
Automaattinen, Muotokuva,
Maisema, Urheilu, Yökuvaus tai
Auringonlasku.
Väritehoste – Valitse värisävy uutta
valokuvaa varten.
Kun olet valinnut asetuksen,
voit sulkea värisävyvalikon
painamalla paluunäppäintä. Nyt
voit ottaa kuvan.
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HUOMAUTUS: Voit vaihtaa
värikuvan mustavalkoiseksi
tai seepiasävyiseksi, mutta et
voi muuttaa mustavalko- tai
seepiakuvaa värikuvaksi.
Otettu kuva – valitse Käytössä,
Pito tai Ei käytössä. Jos valitset
Käytössä, otettu kuva näkyy
näytössä 1 sekunnin ja siirtyy
sitten esikatselutilaan.
Ruudukkonäkymä – valitse Pois
käytöstä, 2X2 tai 3X3.
Sulkijan ääni – valitse jokin
neljästä sulkijan äänestä.
Paikkatietotunnisteet - käytä
puhelimesi paikkatietopalveluja.
Voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos
lataat paikkatiedoilla varustetut
kuvat kyseistä palvelua tukevaan
blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

Aseta uudelleen – palauta kaikki
kameran oletusasetukset.

HUOMAUTUS: toiminto on
käytettävissä vain, kun GPS on
otettu käyttöön.
Piilota kuvakkeet – valitse
kamera-asetusten kuvakkeiden
piilottaminen manuaalisesti tai
automaattisesti.
Silmänliikkeen tunnistus –
valitse Käytössä, jos haluat
tarkistaa ovatko kuvattujen
henkilöiden silmät auki.

Tallennettujen kuvien
tarkasteleminen
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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.

1 V oit tarkastella tallennettuja
kuvia kameratilassa. Voit avata
kuvagallerian valitsemalla .
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Videokamera
Etsimen ominaisuudet
Kirkkaus – määritä kuvan valotusarvo. Jos haluat tummemman
ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmaisinta --merkin suuntaan,
ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +merkin suuntaan.
Zoom – Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla
olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä. Voit käyttää
zoomaustoimintoa ennen videon tallennuksen aloittamista.
Zoomaus ei ole käytössä tallennuksen aikana.
Galleria – Voit tarkastella
tallennettuja videoita
videotilassa. Voit avata
kuvagallerian näyttöön.
Kameratila – siirry tällä
kuvakkeella kameratilaan.
Aloita tallentaminen
Asetukset – voit avata
asetusvalikon napauttamalla
tätä kuvaketta. Katso
Lisäasetusten käyttäminen.
Videon koko – Voit määrittää tallennettavan videokuvan koon
pikseleinä. Valitse videomuodoksi jokin seuraavista: VGA (640x480),
QVGA (320x240) tai QCIF (176x144).
Maisematila – Valitse kameran asetukset kuvausympäristön
mukaan. Valitse Automaattinen, Muotokuva, Maisema, Urheilu,
Auringonlasku tai Yökuvaus.
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Pikavideon kuvaus

1 P aina ja pidä puhelimen oikealla
sivulla olevaa kameranäppäintä
painettuna.
2 Valitse sitten .
3 Videokameran etsin näkyy
näytössä.
4 Pidä puhelinta vaaka-asennossa
ja kohdista objektiivi videon
kohteeseen.
5 Aloita tallennus painamalla
kuvauspainiketta kerran.
6 R EC-teksti näkyy etsimen
alareunassa, ja ajastin ilmaisee
videon keston.
7 Voit lopettaa tallennuksen
valitsemalla näytössä .

Videon kuvaamisen jälkeen
Näytössä näkyy kuvaamasi videota
esittävä still-kuva.
Jaa
Voit lähettää videon
Bluetooth, Gmail, Email,
Massaging tai YouTube.
HUOMAUTUS: multimediaviestien
lataaminen verkkovierailun aikana
saattaa olla lisämaksullista.
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Toista

Toista video.

 uokkaa valitun videon
Nimeä M
uudelleen nimeä.
Muokkaa Käytä videota

taustakuvana.
A vaa mediasoitin ja katsele
tallennettuja videoita.
Poista kuvaamasi video
koskettamalla ja vahvista
poisto valitsemalla Kyllä. Etsin
palaa näyttöön.
Voit aloittaa uuden videon
tallennuksen. Nykyinen video
tallennetaan.
Palaa edelliseen valikkoon.

Lisäasetusten
käyttäminen
Avaa kaikki lisäasetukset
valitsemalla etsimessä .
Voit muuttaa videokameran
asetusta pyörittämällä
valintakiekkoa. Valitse asetus ja
paina sitten paluunäppäintä.
Väritehoste – valitse värisävy uutta
näkymää varten.
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Videokamera
Valkotasapaino – Valkotasapainon
ansiosta videon valkoiset kohdat
näyttävät aidoilta. Jotta kamera
voi säätää valkotasapainon oikein,
sinun on ehkä määritettävä
valaistusolosuhteet. Valitse
Automaattinen, Kirkas valo,
Aurinkoinen, Loisteputki tai
Pilvinen.
Kesto – Määritä raja
videon kestolle. Määritä
multimediaviestinä lähetettävän
videon enimmäiskoko valitsemalla
Normaali tai MMS.
VIHJE! Jos valitset MMSkeston, kuvanlaaduksi
tulee QCIF, jotta voit kuvata
pidemmän videon.

Aseta uudelleen – Palauta kaikki
videokameran asetukset.
VIHJE! Voit muuttaa
värillisenä kuvatun videon
mustavalkoiseksi tai
seepiansävyiseksi, mutta et
voi muuttaa mustavalkoista
tai seepiansävyistä videota
värilliseksi.

Tallennettujen videoiden
katselu
1 V alitse etsimessä .
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Tuo video esiin koskettamalla
sitä kerran. Toisto alkaa
automaattisesti.

Äänitallennus – valitse Mykistä,
jos et halua tallentaa ääntä
videoon.
Piilota kuvakkeet – valitse
piilotetaanko videovalikon
kuvakkeet automaattisesti tai
manuaalisesti.
Tallenna video – valitse Käytössä,
Pito tai Ei käytössä. Jos valitset
Käytössä, tallennettu video näkyy
näytössä 1 sekunnin ja siirtyy
sitten esikatselutilaan.
46
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Valokuvat ja videot
Valokuvien
muokkaaminen
Voit muokata ja elävöittää
valokuviasi monella tapaa.
1 Avaa muokattava valokuva ja
napauta Valikko-näppäintä.
2 Valitsemalla Muokkaa voit
muokata kuvaa seuraavilla
tavoilla:
Kierrä ja käännä – voit
kiertää ja kääntää kuvaa
huvin vuoksi tai nähdäksesi
sen paremmin.
R
 ajaa – Rajaa kuva. Valitse
neliön tai ympyrän muotoinen
rajausalue ja valitse alue
napauttamalla sitä.
Säätö – voit muokata kuvaa,
joka on otettu automaattisilla
kuvasasetuksilla (esim. väri
tai kirkkaus).
T ehoste – käytä kuvaan
erilaisia tehosteita.
R
 eunat – Lisää kuvaan
reunat.
T eksti – Tekstin lisääminen
kuvaan.
C lipart – Lisää kuvaan
clipart-kuva.
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P iirroslehtiö – voit piirtää
kuvaan vapaalla kädellä.
Valitse viivan paksuus
neljästä vaihtoehdosta ja
valitse sitten viivan väri.
L eima – Voit koristella kuvaa
leimasimilla. Valitse jokin
leimasimista ja sijoita se
valokuvaan koskettamalla.
M
 uuta koko – muuta kuvan
kokoa.
Tallenna kuviin tehdyt
muutokset.
Poista kuviin tehdyt
muutokset.

Videoiden
muokkaaminen
MPEG4-videoita voi muokata
videonmuokkaustoiminnoilla.

Videon keston
muuttaminen

1 V alitse Muokkaa ja sitten
.
2 Valitse . Merkitse uusi alku- ja
loppukohta. Valitse ensin OK ja
sitten Kyllä.
3 Voit palata takaisin galleriaan
ja hylätä tekemäsi muutokset
valitsemalla .
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Valokuvat ja videot
Siirtymätehosteen
valitseminen

1 V alitse siirtymätehoste ja
esikatsele se valitsemalla .
2 Valitse
ja säädä kestoa
vetämällä palkkia.
3 Tallenna siirtymätehoste
valitsemalla OK. Käytä
valittua siirtymätehostetta
valitsemalla Käytä. Valitse Käytä
kaikissa, kun haluat käyttää
valittua siirtymätehostetta
kaikissa kuvakäsikirjoituksen
videotiedostoissa.

Tekstityksen lisääminen

1 A vaa muokattava video.
2 Valitse Muokkaa ja lisää videoon
tekstitys valitsemalla .
3 Valitse ja keskeytä toisto
tekstin alkukohdan asettamista
varten.
4 Valitse ensin Alkaa ja sitten
tekstityyli. Kirjoita teksti
näppäimistöllä ja valitse Valmis.

5 K osketa kohtaa, johon haluat
liittää tekstin, ja valitse sitten
OK.
6 Korvaa aiempi tiedosto tai
tallenna uusi tiedosto.
7 Toista nämä vaiheet, kun haluat
lisätä lisää tekstiä.

Muokkaustehosteen
lisääminen

1 A vaa muokattava video.
2 Valitse Muokkaa ja sitten
.
3 Valitse kuvaan lisättävä tehoste.

Kuvan kaappaaminen
Kaappaa kuva videosta.
1 Avaa muokattava video.
2 Valitse Muokkaa ja valitse sitten
.
3 Toista video ja ota kuva
haluamastasi kohdasta
valitsemalla .
4 Kuva tallennetaan puhelimeen
stillkuvana.
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Ääniraidan lisääminen
videoon

1 A vaa muokattava video.
2 Valitse Muokkaa ja sitten
.
3 Valitse . Näkyviin tulee Omat
äänet -kansio. Valitse ääniraita,
jonka haluat lisätä videoon.
4 Videon alkuperäinen ääniraita
poistetaan.
5 Jos äänileike on lyhyempi kuin
video, aseta toistokertojen
määrä valitsemalla Yksi kerta
tai Toista.
6 Korvaa aiempi tiedosto tai
tallenna uusi tiedosto.
7 Voit myös äänittää uuden
tiedoston ja lisätä ääniraidan
valitsemalla .
8 Tallenna nykyinen ääniraita
valitsemalla Valmis.
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Multimedia
Voit tallentaa multimediatiedostoja
muistikortille ja käyttää kuva- ja
videotiedostoja helposti.
Napauta ensin Sovelluksetvälilehteä ja valitse sitten
Galleria. Voit näyttää kaikki
multimediatiedostot luettelopalkissa.
Huomautus: Muista
asettaa puhelimeen muistikortti
valokuvien tallentamista ja
käyttämistä varten. Ilman
muistikorttia puhelin ei näytä
valokuvia tai videoita.
Käytettävissä on kuusi
luettelopalkkia.
Käytettävissä on viisi luettelopalkkia.
Kaikki
: näytä kaikki kuvat ja
videot.
Suosikit
: Jos pidät
kuvaa tai videota painettuna,
valintanäyttö avautuu. Merkitse
kuva suosikiksi valitsemalla
Suosikki. Suosikkipalkki sisältää
suosikkikuvasi ja -videosi.
Kamera
: näytä kaikki kuvat.
Kuva
: näytä kaikki kuvat.
Video
: näyttää kaikki videot.

Tunniste
: Voit lisätä kuviin
tunnisteita. Palkki näyttää
kaikki kuvat ja videot, joissa on
tunnisteita.

Mediasoitin

Mediasoitin-kansiossa on luettelo
ladatuista videoista ja puhelimella
tallennetuista videoista.
Videon katsominen
1 Valitse Sovellukset-välilehdestä
Mediasoitin.
2 Valitse ensin Video ja sitten
toistettava video.
VIHJE! GT540-puhelin tukee
DivX-videomuotoa, minkä
ansiosta eri sisältöjä voi
toistaa monipuolisesti.
Valitse ensin Musiikki ja sitten
toistettava musiikki.

Videomuokkaustoiminto

1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten Videomuokkaustoiminto
.
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Kuvakäsikirjoitus
1

T uo tiedostoja –
Lisää mediatiedostoja
kuvakäsikirjoitukseen.
Voit lisätä enintään 32
mediatiedostoa.
2  A seta BGM lisää musiikkia
kuvakäsikirjoitukseen tai
vaihda äänitiedostoa.
6
L isää tekstiä –
Lisää tekstiä
kuvakäsikirjoitukseen.
4
L eikkeiden hallinta –
Hallitse lisäämiäsi
mediatiedostoja. Jos
mediatiedostoja ei ole
lisätty, painike ei ole
käytettävissä.
5
Esikatselu - esikatsele
videotiedosto.
6
Tallenna - tallenna
videotiedosto.
Valitse
ennen videon
muokkaamista.
– Valitse kaikki tiedostot
koskettamalla.
Enimmäismäärä on 32.
– Poista valinnat
koskettamalla.
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25/32 – Näyttää valittujen
tiedostojen määrän.
Siirry seuraavaan vaiheeseen.

Musiikkivideo

1 T arkista eri tyylit kääntämällä
vasemmalle ja oikealle.
Musiikkivideota varten voi valita
vain valokuvia.
– Palaa Videoeditorinäkymään.
– Näytä tyylin nimi ja
kuvaus.
– Esikatsele tyyli.
– Valitse kuvat
koskettamalla.
2 Kun olet valinnut valokuvat,
valitse
ja siirry seuraavaan
vaiheeseen.
3 Valitse ensin kaikki kuvat
valitsemalla
ja valitse sitten
.
4 Valitse musiikki ja aseta se
taustamusiikiksi.
5 Kirjoita videon nimi
näppäimistöllä ja tallenna se.
6 Toista koko videotiedosto
valitsemalla .
7 Tallenna videotiedosto
valitsemalla .
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Multimedia
Automaattinen leikkaus

Tyylimalleja on kolme: Pysty, Vaaka
ja Liikkuva.
1 Valitse
ja valitse video. Siirry
seuraavaan vaiheeseen.
2 Esikatsele videotiedosto
valitsemalla
.
3 Tallenna tiedosto valitsemalla
.

Pelaaminen

1 G
 T540-puhelimessa on useita
pelejä. Voit ladata lisää pelejä
Market-palvelusta.
2 Käynnistä peli tai sovellus
valitsemalla Käynnistä.
HUOMAUTUS: pelin tai
sovelluksen lataaminen voi olla
lisämaksullista.
HUOMAUTUS: Java-pelejä ja
-sovelluksia voi asentaa vain
webin kautta.

Tiedostojen siirtäminen
USB-massamuistilla
Tiedoston siirto USBmassamuistilla:
1 Kytke GT540-puhelin
tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 E llet asentanut LG
Android Platform -ohjainta
tietokoneeseen, sinun
on muutettava asetukset
manuaalisesti. Valitse Asetukset
> Tallennus SD-muistikorttiin
ja puhelimeen > valitse Vain
massamuisti.
3 Kosketa Ota USB-tallennus
käyttöön.
4 Voit tarkistaa massamuistin
sisällön tietokoneessa ja siirtää
tiedostot.
HUOMAUTUS: Asenna ensin
microSD-muistikortti.
USB-massamuistia ei voi käyttää
ilman microSD-muistikorttia.
HUOMAUTUS: Jos asensit LG
Android Platform -ohjaimen, näet
heti Ota USB-tallennus käyttöön
-ponnahdusikkunan.
HUOMAUTUS: Jos haluat
synkronoida puhelimen ja
tietokoneen LG PC Suiten
avulla käytettyäsi USBmassamuistitoimintoa, kosketa
Asetukset > Tallennus SDmuistikorttiin ja puhelimeen
ja poista Vain massamuisti
-tila käytöstä koskettamalla
valintamerkkiä.
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Musiikki
GT540-puhelimessa on
musiikkisoitin, joten voit
kuunnella suosikkikappaleitasi.
Avaa musiikkisoitin valitsemalla
Musiikki. Voit valita jonkin
seuraavista kansioista:
Esittäjät - selaa musiikkikokoelmaa
esittäjien mukaan.
Albumit - selaa musiikkikokoelmaa
albumien mukaan.
Kappaleet - kaikki puhelimessa
olevat musiikkikappaleet.
Soittoluettelot - kaikki tekemäsi
soittoluettelot.

Musiikkikappaleen
toistaminen

1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten Musiikki.
2 Valitse Kappaleet.
3 Valitse toistettava
musiikkikappale.
4 Voit keskeyttää toiston
valitsemalla
.
5 Siirry seuraavaan kappaleeseen
valitsemalla
.
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6 S iirry kappaleen ensimmäiseen
osaan valitsemalla
. Siirry
edelliseen kappaleeseen
valitsemalla
.
Voit säätää äänenvoimakkuutta
musiikkia kuunnellessasi puhelimen
vasemmalla sivulla olevien
äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.
HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston
tekijänoikeudet on ehkä suojattu
kansainvälisillä sopimuksilla ja
kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.
Musiikin kopioiminen saattaa olla
luvanvaraista.
Joidenkin maiden kansalliset
lait kieltävät tekijänoikeudella
suojatun aineiston kopioimisen
yksityiseen käyttöön. Selvitä
kyseessä olevan maan
tekijänoikeudella suojattuun
aineistoon liittyvät lait ennen
tiedostojen lataamista tai
kopiointia.

Radion käyttäminen
GT540-puhelimessa on sisäinen
FM-radio, joten voit kuunnella
suosikkiradiokanaviasi missä
tahansa.
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Multimedia
Kanavahaku
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 kanavien haku
1 Napauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten FM-radio.
2 Napauta Valikko-näppäintä.
3 Valitse Automaattinen viritys
ja Kyllä.

VIHJE! Voit parantaa
radion vastaanottoa muuttamalla
FM-antennina toimivan
kuulokejohdon asentoa.
VAROITUS
Jos kytket kuulokkeen,
joka ei olet tarkoitettu tälle
puhelinmallille, radio ei ehkä
kuulu oikein.

HUOMAUTUS: Voit hakea kanavan
myös itse radiotaajuuden vieressä
olevalla säätöpyörällä.

Radion kuunteleminen

1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten FM-radio.
2 Valitse kanavanumero, johon
liitettyä radiokanavaa haluat
kuunnella.
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The Sims™ 3 -sovellus.
The Sims™ 3 -peli on
esiasennettu puhelimeesi, ja
pelin resurssitiedostot sisältyvät
pakkauksen mukana toimitettavaan
SD-korttiin. Jotta voit käynnistää
The Sims™ 3 -pelin, pelin
resurssitiedostojen tulee olla
microSD-kortillasi.
HUOMAUTUS: Jos kadotat
microSD-kortillasi olevan
The Sims™ 3 -pelitiedoston,
puhelimeesi asennettu The Sims™
3 -peli ei toimi. Voit ladata The
Sims™-pelin resurssitiedostot
LG:n verkkosivuilta (http://www.
lg.com).
*Siirry osoitteeseen http://www.
lg.com. Valitse maa tai alue sekä
kieli.
Valitsemalla “Mobile Phones”
→ “All LG Phones” → “GT540”
pääset GT540-puhelimen
mikrosivustolle. Valitse tämän
jälkeen “SUPPORT”. Lataa The
Sims™ 3 -pelin resurssitiedostot
“Documents”-välilehden
luettelosta.
Kopioituasi resurssitiedostot
microSD-kortillesi voit pelata The
Sims™ 3 -peliä puhelimellasi.
Lisätietoja on LG:n verkkosivuilla.
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Google-sovellukset
1 M
 ääritä Google-tili. Kirjoita
käyttäjätunnus ja salasana.
2 Kun olet kirjautunut, Google-tilisi
yhteystiedot, sähköpostiviestit
ja kalenteri synkronoidaan
automaattisesti GT540puhelimeen.

Google Maps
Tarkista nykyinen sijaintisi ja
liikennetiedot ja etsi reittiohjeet
määränpäähäsi. Toiminto edellyttää
Wi-Fi- tai 3G/GPRS-yhteyttä.
HUOMAUTUS: Google Maps ei
kata kaikkia kaupunkeja tai maita.

Napauta Valikko-näppäintä
ja valitse jokin seuraavista:
Haku
– Kirjoita etsittävä
paikka.
Ajo-ohjeet
– Reittiohjeet
etsittyyn paikkaan. Voit
tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja.
Valitse Yhteystiedot, Karttapiste tai
Oma sijainti.
Kerrokset
– Valitse Liikenne,
Satelliitti, Maasto, Leveyspiiri tai
jokin muu karttatyyppi.
Oma sijainti
– Osoita nykyinen
sijaintisi kartalla.

Jaa sijainti
– Kerro sijaintisi
ystävillesi ja Google-palveluille.
Lisää
– Voit mm. tyhjentää
kartan tai etsiä tähdellä merkityt
kohteet.
HUOMAUTUS: Sijainnin
katunäkymässä voit ottaa
käyttöön kompassitilan painamalla
Valikko
– näppäintä ja
valitsemalla Kompassitila.

Android Market
Voit ladata Android Market palvelusta sovelluksia ja pelejä. Jos
lataat Android Market -palvelusta
sovelluksia ja pelejä, ne näkyvät
GT540-puhelimen valikossa.
Voit lähettää kommentteja
sovelluksesta tai merkitä sen, jos
se ei ole yhteensopiva GT540puhelimen kanssa.
Näet ladatut sovellukset Latauksetvälilehdessä.
Voit lukea tai lisätä sovellusta
koskevia kommentteja.
HUOMAUTUS: Voit lopettaa pelin
Aloitus- tai Takaisin-näppäimellä.
Näyttöön avautuu aloitusnäkymä.
Voit myös käyttää pelin Valikkonäppäintä.
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Google Mail
Google Mail -sähköpostin
asetukset määritetään puhelimen
ensimmäisellä käyttökerralla.
Puhelimen Google Mail sähköposti synkronoidaan valittujen
synkronointiasetuksien mukaisesti
verkkopalvelussa olevan Google
Mail -sähköpostin kanssa.
Oletusnäkymä on Saapuneetkansio.

Kirjaudu ulos
– kirjaudu
ulos keskustelusta. Voit kirjautua
automaattisesti napauttamalla
valmiusnäkymässä Talk-kuvaketta,
jos valitset Automaattinen
kirjautuminen -asetuksen.
Asetukset
– voit mm. säätää
ilmaisimia ja ilmoituksia.
Lisää
– voit sulkea kaikki
keskustelut ja hallita Kutsut- ja
Estot-luetteloita.

Google Talk
Google Talk on Googlen
pikaviestiohjelma. Sovelluksen
avulla voit kommunikoida muiden
Google Talk -käyttäjien kanssa.
Näet käytettävissä olevat toiminnot
napauttamalla Valikko-näppäintä
.
Kaikki ystävät
– liitä kaikki
ystäväsi keskusteluun.
Lisää ystävä
– lähetä kutsu
keskusteluun.
Haku
– hae keskusteluja
hakusanojen avulla.
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Apuohjelmat
Hälytyksen asettaminen

1 V alitse valmiusnäkymässä ensin
Sovellukset-välilehti ja sitten
Kello. Valmiusnäkymään avautuu
kello, joka näyttää päivämäärän
ja kellonajan.
2 Voit lisätä uuden hälytyksen
napauttamalla Kellonäkymän alareunassa olevaa
hälytyskuvaketta
.
Voit muuttaa hälytyksen
kellonaikaa ja muita asetuksia
tai lisätä uuden hälytyksen
valitsemalla Lisää hälytys.
3 Ota hälytys käyttöön
koskettamalla
ja aseta
aika. Kun aika on asetettu,
GT540-puhelin ilmoittaa, kuinka
paljon aikaa on hälytyksen
aktivoitumiseen.
4 Valitse Toistuvuus, Soittoääni tai
Värinä ja kirjoita hälytyksen nimi
Nimi-kenttään.

Laskimen käyttäminen

1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten Laskin.
2 Kirjoita numerot
numeronäppäimillä.

3 V alitse yksinkertaisissa
laskutoimituksissa tarvitsemasi
funktio (+, –, x tai ÷) ja sen
jälkeen =.
4 Paina monimutkaisissa
laskelmissa ensin Valikkonäppäintä, valitse sitten
Lisäasetuspaneeli ja lopuksi
sin, cos, tan, log tai jokin muu
haluamasi funktio.

Tapahtuman lisääminen
kalenteriin

1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten Kalenteri.
2 Määritä ensin Google-tili, jotta
voit käyttää kalenteria.
3 Valitse päivämäärä, johon
lisätään tapahtuma.
4 Paina Valikko-näppäintä ja
valitse Uusi tapahtuma.
5 Valitse Mikä ja kirjoita
tapahtuman nimi. Tarkista
päivämäärä ja valitse
tapahtuman alkamisaika. Kirjoita
tapaamisen päättymisaika- ja
-päivämäärä alempiin aika- ja
päivämääräruutuihin.
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6 V alitse Missä ja kirjoita sijainti.
7 Jos haluat liittää huomautuksen,
valitse Kuvaus ja kirjoita tiedot.
8 Jos haluat toistaa hälytyksen,
valitse Toisto ja aseta
muistutukset tarvittaessa.
9 Tallenna tapahtuma kalenteriin
valitsemalla Tallenna.
Kalenterissa näkyy värillinen
neliö niiden päivien kohdalla,
joille on tallennettu tapahtumia.
Tapahtuman alkaessa annetaan
hälytys. Tämä helpottaa
aikatauluissa pysymistä.

HUOMAUTUS: voit siirtyä albumiin
valitsemalla Siirry luetteloon. Voit
kuunnella tallentamasi äänitteen.

Maailmankello
Voit tallentaa äänimuistioita tai
muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen
tallentaminen

1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten Maailmankello.
2 Aloita äänitys valitsemalla
.
3 Lopeta äänitys valitsemalla
.
4 Napauta ensin Valikkonäppäintö
ja valitse sitten
Käytä ja Puhelimen soittoääni tai
Ilmoitussoittoääni.
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Web
Verkon käyttäminen

1 N
 apauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten Selain.
2 Voit siirtyä haluamallesi
verkkosivulle.
HUOMAUTUS: Tämän palvelun
käyttäminen ja sisällön
lataaminen on lisämaksullista.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Selaimen asetusten
muuttaminen

Paina Valikko-näppäintä ja valitse
Lisää > Asetukset.
Voit muuttaa sivun asettelua
(kuten tekstin kokoa ja koodausta),
asettaa aloitussivun sekä
hallita välimuistia, evästeitä ja
suojausasetuksia.
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Asetukset
Napauta aloitusnäytössä
Sovellukset-välilehteä ja valitse
sitten Asetukset.

Langattoman
tietoliikenteen hallinta
Tässä kohdassa voit hallita Wi-Fija Bluetooth-asetuksia. Voit myös
määrittää matkapuhelinverkon ja
lentokonetilan asetukset.
Lentokonetila – kun Lentokonetila
on käytössä, langattomia yhteyksiä
ei voi käyttää.
Wi-Fi – valitsemalla valintaruudun
voit ottaa käyttöön Wi-Fitoiminnon ja muodostaa yhteyden
käytettävissä oleviin langattomiin
verkkoihin.
Wi-Fi-asetukset – aseta
verkkoilmoitus tai lisää WiFi-verkko. Voit katsoa Wi-Fiyhteyden lisäasetuksia Wi-Fiasetukset-näkymässä. Napauta
Valikko-näppäintä
ja valitse
Lisäasetukset.
Bluetooth – valitsemalla valintaruudun
voit ottaa käyttöön Bluetooth-toiminnon
ja muodostaa yhteyden lähellä oleviin
Bluetooth-laitteisiin.
Bluetooth-asetukset – aseta
oman laitteen nimi, määritä
laite havaittavaksi ja etsi muita
Bluetooth-laitteita. Näet luettelossa
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edellisellä hakukerralla määritetyt
ja havaitut Bluetooth-laitteet.
Matkapuhelinverkko – ota
matkapuhelinverkko käyttöön.
Matkapuhelinverkon asetukset –
aseta verkkovierailun, verkon,
operaattorien ja yhteysosoitteiden
asetukset.

Ääni ja näyttö

< Ääniasetukset >
Äänetön tila – Voit mykistää kaikki
äänet (mukaan lukien soittoäänet
ja merkkiäänet) lukuun ottamatta
musiikin ja videoiden toistoa ja
asetettuja hälytyksiä.
(Mediasoittimet ja hälytykset on
mykistettävä erikseen.)
Soittoäänen voimakkuus –
Voit asettaa saapuvan
puhelun ja ilmoitusäänien
äänenvoimakkuuden.
Jos et valitse valintaruutua, voit
säätää puheluiden ja merkkiäänien
äänenvoimakkuuden erikseen.
Median äänenvoimakkuus –
Voit asettaa musiikin ja videoiden
toiston äänenvoimakkuuden.
Puhelimen soittoääni –
Voit asettaa saapuvan puhelun
oletussoittoäänen.
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Asetukset
Puhelin värisee – Voit asettaa
saapuvan puhelun värinähälytyksen
riippumatta soittoäänen tai
äänenvoimakkuuden asetuksista.
Ilmoitussoittoääni – Voit asettaa
oletusmerkkiäänen.
Kuuluvat näppäinäänet – Voit
asettaa oletusmerkkiäänen.
Voit asettaa näppäimistön
merkkiäänet.
Äänimerkki valinnasta –
Voit asettaa kosketusnäytön
merkkiäänet.
Kosketusvaste – Voit asettaa
puhelimen värisemään lyhyesti,
kun kosketat Valikko- ja Paluunäppäintä tai käytät muita
toimintoja.
SD-kortti-ilmoitukset – Voit
asettaa microSD-muistikortin
ilmoituksien merkkiäänen.
< Näyttöasetukset >
Suunta – Voit asettaa kameran
suunnan muuttumaan
automaattisesti maisematilaan,
kun puhelin on sivuttain, tai
muotokuvatilaan, kun puhelin on
pystyasennossa.
Animaatio – Voit asettaa animoidut
siirtymät näytöstä toiseen.

Kirkkaus – säädä näytön
kirkkautta.
Näytön pimennys - Voit asettaa
näytön sammutuksen viiveajan.
Voit pidentää akun käyttöaikaa
valitsemalla lyhyen viiveajan.
< Kosketusnäytön asetukset >
Kosketusnäytön kalibrointi –
kalibroi kosketusnäyttö käytön
helpottamiseksi.

Tietoturva ja sijainti

< Oma sijainti >
Käytä langattomia verkkoja –
puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja
matkapuhelinyhteyden avulla.
Ota GPS-satelliitit käyttöön –
puhelin määrittää sijaintisi GPSyhteyden avulla.
< Näytön lukituksen poistokuvio >
Näytön lukituksen poistokuvio –
Aseta lukituksen poistokuvio
puhelimen suojaksi. Ohjattu
toiminto näyttää, miten lukituksen
poistokuvio määritetään. Valitse
PIN-koodi, salasana tai lukituskuvio
tai valitse Ei mitään.
Vaadi kuvio – Poista valinta, jos
et halua puhelimen pyytävän
lukituksen poistokuviota.
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Vahvista valinnan poistaminen
piirtämällä nykyinen poistokuvio.
Käytä näkyvää kuviota - voit
asettaa kuvion näkymään
lukituksen poistamisen yhteydessä.
Käytä näkövammaisvastettapuhelin värisee lyhyesti aina kun
kosketat poistokuvion pisteitä.
Näytön lukitseminen
lukituskuviolla
1 Ensimmäisellä käyttökerralla
näkyviin tulee lyhyt opastus.
2 Piirrä kuvio ja vahvista se
piirtämällä uudelleen.
Seuraavan kerran kun
käynnistät puhelimen tai
avaat lukitusnäytön, voit
avata lukituksen piirtämällä
avauskuvion.
< SIM-kortin lukitus >
aseta SIM-kortin lukitus tai vaihda
SIM-kortin PIN-koodi.
< Salasanat >
Näyttää salasanan kirjoitettaessa.
Kirjautumistietojen tallennustila
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< Kirjautumistietojen tallennustila >
Käytä suojattuja kirjautumistietoja
– Voit antaa sovellusten
käyttää puhelimen suojattuja
varmenteita, salasanoja ja muita
kirjautumistietoja.
Kirjautumistietoja käytetään VPN
– ja Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa.
Jos salasanaa ei ole tallennettu
kirjautumistietoihin, asetus on
himmennetty.
Voit asentaa suojatut varmenteet
microSD – muistikortista.
Voit asettaa tai vaihtaa
kirjautumistietojen tallennustilan
salasanan.
Salasanan vähimmäispituus on 8
merkkiä.
Tyhjennä tallennustila – Poista
kaikki suojatut varmenteet ja niihin
liittyvät kirjautumistiedot sekä
tallennustilan salasana.

Sovellukset

Tuntemattomat lähteet –
Sallii Internetistä ladattujen,
sähköpostitse vastaanotettujen tai
muista palveluista, kuten Android
Market, hankittujen sovellusten
asentamisen.
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Asetukset
VAROITUS
Suojaa puhelimesi ja
henkilötietosi käyttämällä vain
sovelluksia, jotka olet ladannut
luotettavasta palvelusta, kuten
Android Market.
Sovellusten hallinta – Hallitse ja
poista sovelluksia.
Käynnissä olevat palvelut - Voit
tarkastella ja valvoa käynnissä
olevia palveluja ja sovelluksia.
Näet palveluiden tarvitsemat
prosessit ja käytössä olevan
muistitilan.
Kehitys – määritä
sovelluskehitysasetukset, kuten
USB-virheenkorjaus, Pysy hereillä
ja Salli kuvitteelliset sijainnit.

Tietojen synkronointi

<General sync settings >
Taustatiedot – Sallii sovelluksien
synkronoida tietoja taustalla, vaikka
tiedot eivät olisi käytössä.
Valinnan poistaminen pidentää
akun käyttöaikaa ja vähentää
tarpeetonta tietojen käyttöä.

Autom. synkronointi – Sallii
sovelluksien synkronoida, lähettää
ja vastaanottaa tietoja omien
aikataulujensa mukaan.
< Manage accounts >
Luettelo kaikista puhelimessa
olevista Google-tileistä ja muista
käyttäjätileistä.
Voit avata tilin näkymän
napauttamalla tiliä luettelossa.

Yksityisyys

< Sijainti >
Käytä omaa sijaintia – Voit
ottaa oman sijaintisi käyttöön
Google-haussa ja muissa Googlepalveluissa.
Kun valitset tämän vaihtoehdon,
sinua pyydetään vahvistamaan
sijaintitietojesi käyttö Googlen
palveluissa.
< Omat tiedot >
Tehdasasetusten palauttaminen –
Poistaa kaikki henkilökohtaiset
tiedot puhelimen tallennustilasta.
Näitä tietoja ovat mm. Google-tilin
tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot,
järjestelmä- ja sovellustiedot sekä
ladattujen sovelluksien tiedot.
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Puhelimen alkuasetuksien
palauttaminen ei poista ladattuja
ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja
microSD-muistikortista.
Jos palautat puhelimen
alkuasetukset tällä tavalla, puhelin
pyytää antamaan uudelleen
Androidin ensimmäisellä
käyttökerralla antamasi tiedot.

< Puhelimen sisäinen muisti >
tarkista Vapaa tila. Näet
kuinka paljon puhelimen
sisäistä tallennustilaa on
käyttöjärjestelmän, sen eri
komponenttien ja sovellusten
(myös puhelimeen ladattujen
sovellusten) käytössä. Näet myös
pysyvien ja tilapäisten tiedostojen
vaatiman tallennustilan.

Tallennus SDmuistikorttiin ja
puhelimeen

Etsi

< USB-yhteyden tila >
Vain massamuisti – Puhelinta
voi käyttää massamuistilaitteena
vain, jos muistikortti on asetettu
paikalleen.
Voit asettaa Vain massamuisti
-asetuksen USB-yhteystilan
oletusarvoksi.
< SD-kortti >
tarkista käytettävissä oleva
tallennustila. Poista muistikortti
turvallisesti valitsemalla Poista SDkortti käytöstä. Valitse tarvittaessa
Alusta SD-kortti. MicroSDmuistikortti on poistettava käytöstä
ennen alustamista.
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Voit määrittää Google-haun ja
pikahakukentän asetukset sekä
hakuihin liittyvät puhelimen tiedot.

Sijainti ja teksti
Valitse Kieli ja näppäimistö
-asetuksissa puhelimen
näyttötekstien ja
virtuaalinäppäimistön (mm. oman
sanaston) kieli- ja maa-asetukset.

Käytettävyys
Määritä puhelimeen asennettujen
helppokäyttöominaisuuksien
asetukset.

Äänisynteesi
Voit määrittää Androidkäyttöjärjestelmän tekstin puheeksi
muuntavan syntetisaattorin
asetukset.
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Asetukset
HUOMAUTUS: Jos
puhelimeen ei ole asennettu
puhesynteesisovellusta,
käytettävissä on vain Asenna
äänitiedot -vaihtoehto.

Päiväys ja aika
Voit määrittää kellonajan
ja päivämäärän näyttötavat
Päivämäärä ja kellonaika asetuksissa.
Voit myös ottaa käyttöön haluamasi
kellonajan ja aikavyöhykkeen
matkapuhelinverkon oletusarvojen
sijasta.

Tietoja puhelimesta
Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista
puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

DivX VOD -rekisteröinti
Luo DivX VOD -rekisteröintikoodi.
Rekisteröinti ja tekninen tuki on
osoitteessa <http://vod.divx.
com/>.
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Wi-Fi
Langattoman yhteyden hallinnan
avulla voit hallita laitteen
langattomia Wi-Fi-yhteyksiä.
Puhelin voi muodostaa yhteyden
paikallisiin langattomiin verkkoihin
tai käyttää Internetiä langattomasti.
Wi-Fi on nopeampi ja laajempi kuin
langaton Bluetooth-tekniikka. Se
mahdollistaa nopean sähköpostin
ja Internetin käytön.
HUOMAUTUS:
• 3G-yhteyden käyttäminen
langattoman Wi- Fi-alueen
ulkopuolella aiheuttaa
lisämaksuja.
• Jos puhelin siirtyy lepotilaan,
kun Wi-Fi-yhteys on käytössä,
yhteys katkeaa automaattisesti.
Tällaisessa tapauksessa
puhelin saattaa automaattisesti
muodostaa yhteyden 3Gverkkoon. Tämä saattaa
aiheuttaa lisämaksuja.
• GT540-puhelin tukee WEP- ja
WPA/WPA2-PSK - salausta.
Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja
tai järjestelmänvalvoja on
asettanut käyttöön salauksen
verkkoturvallisuuden
vuoksi, kirjoita suojausavain
ponnahdusikkunaan. Jos
salausta ei ole asetettu,
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ponnahdusikkuna ei ole
näkyvissä. Saat suojausavaimen
Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai
järjestelmänvalvojalta.

1. Wi-Fi-yhteyden
määrittäminen

1 V alitse ensin Sovellukset >
Asetukset > Langaton yhteys ja
verkot ja ota sitten Wi-Fi-yhteys
käyttöön.
2 Yhteysosoitteen haku
– Etsii yhteysosoitteen
yhteyden muodostamista
varten.
3 Yhdistäminen yhteysosoitteeseen.
– Muodostaa yhteyden
luettelosta valittuun
yhteysosoitteeseen.
– Jos yhteysosoite käyttää
WEP- tai WPA/WPA2-PSK salausta, kirjoita suojausavain.

2. Wi-Fi-verkkoprofiilin
tuki

1 W
 i-Fi-profiilin tuki (yhdistäminen
usein käytettyyn tai piilotettuun
yhteysosoitteeseen)
1) Jos yhteysosoite ei näy
hakuluettelossa, voit yrittää
tallentaa sen profiilina.
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Wi-Fi
2) Usein käytetyn
yhteysosoitteen
tallentaminen profiilina
helpottaa suojausavaimen
kirjoittamista, kun
yhteysosoite käyttää salausta.
3) Jos yhteysosoite ei ole
DHCP-yhteensopiva,
muodosta yhteys käyttämällä
kiinteää IP-osoitetta.
2 Wi-Fi-profiilin kenttien
kuvaukset.
1) Verkon nimi: SSID (ID)
2) Suojaustyyppi: WEP, WPA/
WPA2-PSK -tuki.
3) Suojausavain: tallentaa
suojausavaimen.
4) IP/DNS-asetus:
Automaattinen tai
Staattinen sen mukaan,
onko yhteysosoite DHCPyhteensopiva.
Jos asetuksena on
Staattinen, kirjoita arvot
IP-osoite- ja DNSpalvelinkenttiin.

3 W
 i-Fi-profiilin tallentaminen
1) Valitse Wi-Fi-verkot-kohdan
alaosasta Lisää Wi-Fi-verkko
ja kirjoita sitten SSID ja
Suojaustyyppi.
2) Kun olet muodostanut
yhteyden tätä
salausta käyttävään
yhteysosoitteeseen, profiili
tallennetaan automaattisesti.

3. MAC-osoitteen
hakeminen
Jos määrität yhteyden
langattomaan verkkoon, joka
vaatii MAC-suodattimen, kirjoita
reitittimeen GT540-puhelimen
MAC-osoite.
Etsi MAC-osoite seuraavasti:
Valitse ensin Sovellukset >
Asetukset > Langaton yhteys
ja verkot > Wi-Fi-asetukset.
Napsauta sitten Valikko-näppäintä
ja valitse Lisäasetukset > MACosoite.
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Ohjelmistopäivitys
Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston
päivittäminen internetistä
Lisätietoja tästä toiminnosta on
osoitteessa http://update.lgmobile.
com ja http://www.lg.com/
common/index.jsp → valitse maa
→ Tuki.
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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DivX Mobile
DIVX VIDEO: DivX® on DivX, Inc.:
n kehittämä digitaalivideomuoto.
Tämä puhelin on virallinen DivXsertifioitu laite, joka toistaa DivXvideota. Sivustossa www.divx.com
on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja,
joilla voit muuntaa tiedostoja DivXvideomuotoon.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä
DivX Certified® -laite vaatii DivXrekisteröinnin, jotta sillä voi toistaa
DivX Video-on-Demand (VOD)
-sisältöä. Luo rekisteröintikoodi
laitteen asetusvalikon DivX VOD
-osassa. Siirry osoitteeseen
vod.divx.com ja viimeistele
rekisteröintiprosessi. Saat myös
lisätietoja DivX VOD -muodosta.
DivX-sertifioitu laite toistaa
DivX®-videomuotoja kuvakokoon
320x240 asti.
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Lisävarusteet
Matkapuhelimeesi on saatavana erilaisia lisävarusteita, joista osa on
ostettava erikseen. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.
Lisätietoja saatavuudesta saat paikalliselta LG-jälleenmyyjältä. (Alla
kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)
Matkalaturi

Datakaapeli
GT540puhelimen
kytkeminen
tietokoneeseen

Akku

Käyttöopas
Lue lisää
GT540puhelimesta.

Stereokuuloke

HUOMAUTUS:
• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
• Muutoin takuu voi mitätöityä.
• Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.
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Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (latausta purettaessa), +45 °C (ladattaessa)
Vähintään: -10 °C
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Vianmääritys
Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi
ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita
palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.
Viesti
SIM-virhe

Mahdolliset syyt

Heikko signaali.
Ei verkkoyhteyttä Et ole GSM-verkon
alueella.
Koodit eivät
täsmää

Mahdolliset ratkaisut

Puhelimessa ei ole
SIM-korttia tai se on Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
asetettu väärin.
Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa
aluetta. Tarkista palveluntarjoajan verkon
kattavuus.

Jos haluat muuttaa
turvakoodia,
vahvista se
Ota yhteys palveluntarjoajaan.
kirjoittamalla uusi
koodi uudelleen.

Palveluntarjoaja
Toimintoa ei voi ei tue toimintoa
asettaa
tai se edellyttää
rekisteröitymistä.

Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Puhelut
eivät ole
käytettävissä

Numeronvalintavirhe
Uusi SIM-kortti
asennettu, latauksen
raja saavutettu

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä
palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen
PIN 2 -koodin avulla.

Puhelimeen
ei voi kytkeä
virtaa.

Virtanäppäintä ei
ole painettu riittävän
pitkään.
Akun lataus loppu.
Akun liittimissä on
likaa.

Paina virtanäppäintä vähintään kahden
sekunnin ajan.
Pidä laturi kytkettynä pidempään.
Puhdista liitinpinnat.
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Viesti

Latausvirhe

Mahdolliset syyt

Mahdolliset ratkaisut

Akku on täysin
tyhjä.
Lataa akku.
Käyttöympäristön
lämpötila on liian
Varmista, että käyttöympäristön lämpötila
alhainen tai korkea. on oikea, odota hetki ja lataa uudestaan.
Tarkista virtalähde ja puhelimen
Liitäntäongelma.
laturiliitäntä. Tarkista akun liittimet ja
puhdista ne tarvittaessa.
Kytke toiseen pistorasiaan tai tarkista
Ei verkkovirtaa.
jännite.
Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.
Viallinen laturi.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n
lisävarusteita.
Väärä laturi.
Vaihda akku.
Viallinen akku.

Puhelin
Liian heikko
kadottaa verkon signaali.

Yhdistää automaattisesti uudelleen toisen
palveluntarjoajan kautta.

Numero ei ole
sallittu

Tarkista asetukset.

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

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:
(1) 	Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af
produktet.
(2) 	Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale
forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer,
uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse,
misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG
ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af
kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
(3) 	Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af
materiale- eller produktionsfejl.
(4) 	Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og
informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende
begrænsede garantiperiode.
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(5) 	Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6) 	Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte
eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre
regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for
afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
(7) 	Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
(8) 	Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges,
som følge af normal brug.
(9) 	Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af
LG foreskrevne grænseværdier.
(10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
(11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:
Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.
VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI
FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE
GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS
BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER
SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET
ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN
INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE
PRODUKT.
Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med
direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte
garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti
giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder,
som varierer fra land til land.
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ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:
LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken
ved materialene i
eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i
garantien er som følger:
(1) 	Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen
produktet kjøpes.
(2) 	Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte
produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
(3) 	Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte
produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
(4) 	Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og
skal derfor ikke omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
(5) 	På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser
kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
(6) 	Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs
kundeserviceavdeling.
LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført
service under denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:
(1) 	Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er
normal og vanlig.
(2) 	Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt
oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte
tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell,
endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder
skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
(3) 	Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil
eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
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(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.
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GARANTIVILLKOR
1. GARANTINS OMFATTNING::
Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande
tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller
konstruktion:
(1) 	Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från
produktens inköpsdatum.
(2) 	Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av
produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
(3) 	Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är
begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
(4) 	Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för
avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
(5) 	På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum
produkten köpts.
(6) 	Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s
kundserviceavdelning.
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service
som utförs enligt dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:
Garantin gäller inte i följande fall:
(1) 	Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat
sätt än vad den är avsedd för.
(2) 	Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under
onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för
fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som
inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar,
felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive
fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
(3) 	Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist
hos materialet eller i konstruktionen.
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(4) 	Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne
underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av
gällande garantiperiod.
(5) 	Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6) 	Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller
underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller
på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om
kurans eller lämplighet för en viss användning.
(7) 	Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända
av LG.
(8) 	Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga
delar vid kundens normala användning.
(9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
(10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
(11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:
Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.
GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD
GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN
FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR
EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER
FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT
SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT
ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG
ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.
Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende
på följdskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en
underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller
undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter.
Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.
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RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA
LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:
LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa
ja sen mukana
toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien
ehtojen mukaisesti:
(1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
(2) 	Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä
sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
(3) 	Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun
kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
(4) 	Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat
siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
(5) 	LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava
ostopäivämäärä.
(6) 	Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:
n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen
toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten
huoltotoimenpiteiden jälkeen.

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