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LG-A170 Användarhandbok – svenska
I den här handboken får du förklaringar och hjälp för din nya mobiltelefon. Den ger dig
användbara förklaringar av telefonens funktioner.
En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende
på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.
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Så fungerar din telefon
Hörlur
Skärm
Funktionsknappar
Knapparna används
till att aktivera de
funktioner som anges i
displayen strax ovanför.

Lurknapp
Ring upp
telefonnummer och
besvara inkommande
samtal.

Hål för handrem
Styrknappar
Med dem får du
snabb åtkomst till
telefonfunktioner.
(upp): Kontakter
(ned): Profil
: Meny/OK knapp
(vänster): Meddelanden
(höger): Kalender

Knappen Avsluta/
strömbrytare
Gör att du kan slå på och av
telefonen, avsluta samtal
eller återgå till viloläge.

Alfanumeriska knappar
För det mesta används
sifferknapparna för att
mata in siffror eller tecken.
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Hörlursuttag/
laddningsport
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Installera SIM-kortet och ladda batteriet
Installera SIM-kortet
Som abonnent i ett mobiltelefonnät får du ett SIM-kort som innehåller din
abonnemangsinformation, t.ex. PIN-kod, eventuella andra tillgängliga tjänster och mycket
annat.
Viktigt! › SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om det repas eller böjs, så var försiktig
när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för
små barn.
› endast 2G/2,5G-SIM stöds

Illustrationer
1
2
3
4
5
6

Öppna batteriluckan
Ta ur batteriet
Sätt i SIM-kortet
Sätt i batteriet
Stäng batteriluckan
Ladda batteriet

VARNING: Ta inte ut batteriet medan
telefonen är påslagen eftersom det kan
skada telefonen.
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Information på skärmen
Ikonfält
Text- och bildfält
Meny

Kontakter

Funktionsknappar

Ikoner på skärmen
Styrkan på nätsignalen.
Indikerar batterinivån.
Indikerar nytt/nya SMS.
Indikerar nytt/nya röstmeddelande(n).
Indikerar att alarmklockan är ställd.
Indikerar att din telefon använder de tysta inställningarna.
Indikerar att din telefon använder utomhusinställningarna.
Indikerar att din telefon använder headsetinställningarna.
Indikerar att alla samtal vidarekopplas till ett annat
nummer.
Indikerar att din telefon är i Flygläge.
Indikerar nytt/nya schema(n).
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Meny och Alternativ
På telefonen finns en uppsättning funktioner som du kan använda för att anpassa
telefonen efter dina behov. Funktionerna är ordnade i menyer och undermenyer som
du når via vänster och höger funktionsknapp. Etiketten under skärmen precis ovanför
funktionsknapparna visar knapparnas aktuella funktion.
Meny

Tryck på vänster
funktionsknapp om du
vill öppna den tillgängliga
menyn.

Kontakter

Tryck på den högra
funktionsknappen när du
vill öppna Kontakter.
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Skriva text
Du kan skriva bokstäver och siffror med telefonens knappsats. Tryck på knappen
vill byta läge.

när du

T9-läge
I det här läget kan du mata in ord med bara en knapptryckning per bokstav. Varje knapp
i knappsatsen är associerad med fler än en bokstav. I T9-läge jämförs automatiskt dina
knapptryckningar med en inbyggd lingvistisk ordlista för att fastställa det korrekta ordet. På
så sätt krävs betydligt färre knapptryckningar än i traditionellt ABC-läge.
Inmatningsmetoden visas i det övre högra hörnet på din telefon.

Indikator

Funktion (Smartläge, svenska)
T9 Smart Abc
T9 Smart abc
T9 Smart ABC
Numerisk
Manuellt Abc
Manuellt abc
Manuellt ABC
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Slå på och av telefonen
Du kan slå av telefonen genom att trycka på eller hålla nere strömbrytaren.

Ringa ett samtal
1 Ange numret på knappsatsen.
2 Påbörja ett samtal genom att trycka på
3 Avsluta samtalet genom att trycka på

.
.

Tips! Om du vill lägga till + när du ringer internationella samtal trycker du ned 0.

Ringa samtal från Kontakter
1 Tryck på
(upp) för att öppna adressboken.
2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp..
3 Bläddra uppåt och nedåt bland kontakterna med styrknapparna. Om du vill bläddra
bland deras olika nummer använder du styrknapparna åt vänster och höger.
4 Påbörja ett samtal genom att trycka på
.

Svara på och avvisa samtal
När telefonen ringer svarar du genom att trycka på Acceptera eller
. Under tiden
som telefonen ringer trycker du på Tyst om du vill stänga av ljudet. Det här är en utmärkt
funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till Tyst inför ett möte.
Tryck på
eller välj Avvisa om du inte vill besvara det inkommande samtalet.
Tips! Du kan ändra inställningarna på telefonen och besvara samtal på olika sätt. Tryck på
Meny, välj Inställningar och därefter Samtal. Välj Svarsläge och välj mellan Öppna för att
svara, Valfri knapp eller Endast lurknappen.
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• Öppna för att svara – Du kan besvara ett samtal genom att öppna telefonen
• Valfri knapp – Du kan besvara ett samtal genom att trycka på valfri knapp.
• Endast lurknappen – Du kan endast besvara ett samtal genom att trycka på lurknappen.

Ändra samtalsinställningarna
Du kan ställa in menyn beroende på samtalet. Tryck på Meny, välj Inställningar och
därefter Samtal.
• Vidarekoppling – Välj metoder för att vidarekoppla samtal.
• Samtal väntar – Välj Aktiv eller avbryt samtal väntar.

Kontrollera zamtalslistor
Du kan se en sammanställning över alla missade, uppringda och mottagna samtal samt
samtalstiden. Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet
och tiden då samtalet ringdes. Du kan också visa hur många samtal du har ringt. Tryck på
Meny och välj Samtalslistor.
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Snabbreferens för funktioner
Kalender
När du öppnar den här menyn visas en kalender. En fyrkantig markör placeras vid aktuellt
datum. Du kan flytta markören till ett annat datum med hjälp av navigeringsknapparna.

Kontakter
Du kan söka efter en kontakt som finns bland alla dina kontakter.
1 Tryck på Kontakter och välj Sök, välj Kontakter på Meny-skärmen eller tryck på
(upp) på startskärmen.
2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp.
3 Bläddra uppåt och nedåt bland kontakterna med stryknapparna. Om du vill bläddra
bland deras olika nummer använder du styrknapparna åt vänster och höger.
• Ny kontakt: Lägg till en ny post i telefonboken.
• Kortnummer: Tilldela kontakter till någon av knapparna 2 till 8.
> SOS-meddelande: (Kortnummer-> Ok ->Knapp 9) Ett nödmeddelande kan skickas till
fördefinierade nummer (maximalt 3) genom att trycka på och hålla nere knappen 9. När
knappen 9 hålls nedtryck visas meddelandet: "Ange SOS-meddelande?". Tryck på "Ja"
och ange meddelandet som krävs och ange 3 nummer som du vill att meddelandet ska
skickas till i Nödläget. Tryck sedan på Spara/Klar.
• Kopiera alla: Du kan kopiera alla poster från SIM-kortets minne till telefonens minne, eller
från telefonens minne till SIM-kortets.
• Ta bort alla: Du kan ta bort alla poster från SIM-kortets minne eller telefonens minne.
• Minnesstatus: Du kan kontrollera minnesstatusen för SIM-kortet eller telefonen.
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• Information
> Tjänstenummer: Få säker åtkomst till listan med tjänstenummer som tilldelats av din
tjänsteleverantör.
> Egna nummer: Du kan spara och kontrollera dina egna nummer på SIM-kortet.
> Visitkort: Du kan spara och kontrollera ditt visitkort, innehållande information som ditt
namn, nummer till mobilen, hemmet och kontoret samt e-postadress, och skicka det i
ett meddelande.

Samtalslistor
Du kan se en sammanställning över alla missade, uppringda och mottagna samtal samt
samtalstiden. Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet
och tiden då samtalet ringdes. Du kan också visa hur många samtal du har ringt.
• Alla samtal: Visar alla listor av tre typer (Mottagna/Uppringda/Missade samtal) sorterade
efter tidpunkt.
• Missade samtal: Med det här alternativet kan du visa de tjugo senaste obesvarade
samtalen.
• Uppringda samtal: Med det här alternativet kan du visa de tjugo senaste utgående
samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).
• Mottagna samtal: Med det här alternativet kan du visa de tjugo senaste mottagna
samtalen.
• Samtalstid: Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för inkommande och
utgående samtal.

Spel
LG-A170 levereras med förinstallerade spel som du kan roa dig med när du har tid över.
Tryck på Meny och välj Spel.
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Meddelanden
Skicka meddelanden
1 Tryck på Meny, välj Meddelanden och välj Nytt meddelande.
2 En ny meddelanderedigerare öppnas. Standardinställningen i meddelanderedigeraren
är SMS-läge.
3 Skriv meddelandet med T9-läge eller Abc-läge. Du kan växla textinmatningsläge genom
att trycka på
.
4 Tryck på Alternativ och välj Infoga om du vill lägga till en symbol, mall, kontakt eller ett
visitkort.
5 Tryck på Skicka till.
6 Ange telefonnumret eller tryck på Alternativ och välj Kontakter eller Senaste lista för att
öppna din kontaktlista, välj numret och tryck på Infoga, sedan Alternativ.
7 Tryck på Skicka.
• Inkorg: Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot. Det sparas också här.
• Utkast: På den här menyn visas meddelandet som du har sparat.
• Utkorg: På den här menyn kan du visa meddelanden som ska skickas eller som inte kunde
skickas.
• Skickat: På den här menyn kan du visa vilka meddelanden som redan har skickats,
inklusive tid och innehåll.
• Lyssna på röstbrevlåda: Med den här menyn kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda.
• Informationsmeddelanden: Informationsmeddelanden är SMS som sänds ut av
nätoperatören till telefonen.
• Mallar: Det finns fördefinierade meddelanden i listan. Du kan visa och redigera
meddelandemallarna eller skapa nya meddelanden.
• Inställningar: I den här menyn kan du ange funktioner från din nätoperatör.
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Skriva text
Du kan skriva bokstäver och siffror med telefonens knappsats. När du t.ex. sparar namn i
Kontakter, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Du
kan skriva text på telefonen på följande sätt: T9-läge, ABC-läge och 123-läge.
Obs! I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i
adressboksfält).
T9-läge
I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följden
på de knappar du trycker på. Tryck bara på sifferknappen som motsvarar den bokstav du
vill skriva, så känner ordboken igen ordet när alla bokstäver har matats in.
ABC-läge
I det här läget kan du mata in bokstäver genom att trycka på den knapp som är märkt med
den aktuella bokstaven en, två, tre eller fyra gånger tills bokstaven visas.
123-läge
Skriv siffror med en knapptryckning per siffra. Du kan även lägga till siffror i textläge genom
att hålla ned önskad knapp.

Profil
Du ändrar din profil, och väljer sedan mellan Normal, Tyst, Endast vibration, Utomhus,
Flygläge och Headset.
• Allmänt: När du har ställt in den här profilen visas indikatorn
på startskärmen.
• Tyst: Både ringsignal och vibrator är avaktiverade. När du har ställt in den här profilen visas
indikatorn
på startskärmen.
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• Endast vibration: Ringsignalen är avaktiverad, endast vibratorn är aktiverad. När du har
ställt in den här profilen visas indikatorn
på startskärmen.
• Utomhus: Det här är standardprofilen. Ringsignal och knappljud är inställda på max. När
du har ställt in den här profilen visas indikatorn
på startskärmen.
• Flygläge: Använd den här funktionen för att ställa in inställningen för flygläget till På eller
Av. Du kan inte ringa samtal eller skicka meddelanden när Flygläget är ställt i läget På.
• Headset: När headsetet är anslutet till telefonen visas indikatorn
på startskärmen.
Du kan anpassa signaltyp för samtal, ringsignaler, ringsignalsstyrka, signaltyp för
meddelanden, meddelandevolym, knappsatsljud, volym för knappsatsljud, lucksignaler,
effektljudsvolym och slå på/av volym.

Verktyg
• Fejkat samtal: Du kan ange att ett fejkat inkommande samtal ska komma efter en viss
tid med det namn och nummer som du anger. Du anger ett fejkat samtal genom att gå
till Fejkat samtal i Inställningar. Ange Fejkat samtal som PÅ. Välj bland alternativen efter
hur lång tid du vill att det fejkade samtalet ska aktiveras. Ange från vilket namn och
nummer det fejkade samtalet ska komma, och tryck slutligen på Spara för att spara dina
inställningar. Du anropar det fejkade samtalet genom att trycka på
från
startskärmen.
• Miniräknare: Innehåller standardfunktioner som addition, subtraktion, multiplikation
och division.
• Tidtagarur: Med det här alternativet kan du använda ett tidtagarur.
• Enhetskonvertering: Med den här funktionen kan du omvandla ett värde i en måttenhet
till motsvarande värde i en annan måttenhet.
• Världsklocka: Du kan fastställa aktuell tid i en annan tidszon eller i ett annat land.
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Kalender
• Alarm: Du kan ställa in upp till tre alarm som ringer vid inställda klockslag.
• Anteckning: Du kan registrera egna anteckningar här..

Inställningar
• Datum och tid: Ställ in funktioner relaterade till datum och tid.
• Språk: Du kan ändra språk på telefonens skärmtext. Ändringen påverkar även
inmatningsspråket.
• Skärm: Du kan justera inställningar för telefonens skärm.
> LED Lighting - När du väljer LED Lighting På fungerar LED-skärmen på framsidan.
- Ström på/av, Mapp öppen/stängd, Inkommande SMS: 1 blinkning.
- Inkommande samtal: Blinka tills ringsignalen slutar.
- Alarm: Blinka tills du stänger av det eller tills alarmet slutar.
- Batteriladdning: Behåll ljuset på. När batteriet är fulladdat stängs LED:n av.
• Samtal: Du kan ställa in menyn beroende på samtalet.
• Säkerhet: På den här menyn kan du ställa in telefonen på ett säkert sätt.
> PIN-kodsbegäran - Välj en PIN-kod som ska anges när mobilen startas.
> Telefonlås - Välj en säkerhetskod för att låsa telefonen. Välj någon av inställningarna När
strömmen slås på, Vid byte av SIM-kort eller Omedelbart.
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> Samtalsspärr - Välj ett lösenord för samtalsspärr för alla utgående samtal, utgående
internationella, utgående internationellt vid roaming, alla inkommande samtal eller
inkommande vid roaming.
> Fast nummer - Om du väljer en PIN2-kod för att aktivera fast nummer kan du begränsa
samtal endast till de som finns i Kontakter.
> Stöldskydd med spårning (ATMT) - Om mobilen blir stulen skickas ett SMS till de
telefonnummer som konfigurerats av den rättmätige ägaren. Användaren måste
konfigurera ATMT-inställningarna med namn, primärt och sekundärt nummer.
Användaren måste slå på ATMT-funktionen för att den ska aktiveras. Standardkoden för
ATMT är ”0000”. I ATMT-SMS:et finns information den stulna telefonens IMEI, aktuella
position och telefonnumret till den person som använder mobilen.
> Ändra koder - Om du vill ändra din PIN1- eller PIN2-kod, eller ATMT-koden, anger du
först den gamla koden och därefter den nya.
• Energispar: Om du ställer in Alltid på sparar du batteri när du inte använder telefonen.
Ange om energisparinställningarna ska vara Alltid på, Bara natt eller Av.
• Val av nät: Välj ett nät som registreras automatiskt eller manuellt.
• Återst. inställn.: Använd Nollställ om du vill återställa fabriksinställningarna. Du behöver
säkerhetskoden för att återställa mobilen. Som standard används koden "0000".
• Minnesstatus: Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje
lagringsplats.
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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.
Närmare information finns i denna användarhandbok.

VARNING
• Mobiltelefoner måste alltid vara avstängda i flygplan.
• Håll inte telefonen i handen när du kör bil.
• Använd inte telefonen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller
sprängplatser.

• För säkerhets skull bör du ENDAST använda rekommenderade ORIGINAL-batterier och
-laddare.

• Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller
allvarliga skador på telefonen.

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

• Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
• Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

VARNING!
• 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.

• Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du
endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal.

• Använd bara originaltillbehör, annars kan telefonen ta skada.
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❑ Riktlinjer för säker och effektiv användning
• All utrustning som sänder ut radiovågor kan störa annan elektronik i närheten. Mindre
störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

• Batterier ska omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler.
• Ta inte isär telefonen eller batteriet.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate)
Telefonmodellen LG-A170 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.
• I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific
Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där
telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
• Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, 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 ickejoniserande strålning (ICNIRP) är 2 W/kg i genomsnitt för tio (10) gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av
DASY4 för användning vid örat är 0.745 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen
0.371 W/kg (10 g).
• SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vilket är
1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.
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❑ Riktlinjer för säker och effektiv användning
Skötsel och underhåll av produkten
VARNING
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med denna
telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli
ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .
• Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
• Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
• Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
• Tappa den inte i marken.
• Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
• Telefonens yta kan ta skada om du klär in den i plast.
• Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen,
thinner eller alkohol.)
• 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. Det kan skada telefonen.
• Håll telefonen borta från vätska och fukt.
• Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Tryck inte på antennen i
onödan.
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❑ Riktlinjer för säker och effektiv användning
Användning av telefonen
Elektroniska apparater
Alla mobiltelefoner är känsliga för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.
• Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt
tillstånd. Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker, dvs. i bröstfickan.
• Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
• Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

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 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.
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❑ Riktlinjer för säker och effektiv användning
Undvik hörselskador
Hörselskador kan uppstå om du utsätts för starka 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! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

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

Brandfarliga ångor
• Använd inte telefonen vid bensinstationer. 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.

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

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

Batteriinformation och skötsel
• Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra
batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
• Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att
maximera batteriets livslängd.
• Ta inte isär eller kortslut batteriet.
• Håll batteriets poler rena.
• Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas
upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
• Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
• Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer
som badrum.
• Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
• Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
• Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in
batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland
hushållssoporna.
• Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronicsserviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
• Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte
laddaren ström i onödan.
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Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en
överkryssad soptunna på hjul sitter på
en produkt innebär det att den regleras
av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bör kasseras via andra vägar
än de som finns för hushållsavfall,
helst via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du till att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om
kassering av din gamla apparat kan får
av kommunen, renhållningsverket eller
den butik där du köpte produkten.
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Kassering av använda batterier/
uppladdningsbara batterier
1. När symbolen med en överkryssad
soptunna sitter på en produkt innebär
det att den omfattas av EU-direktivet
2006/66/EG.
2. Symbolen kan kombineras med
symboler för kvicksilver (Hg), kadmium
(Cd) eller bly (Pb) om batteriet
innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver,
0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
3. Inga batterier ska kasseras
som hushållsavfall. Släng
dem i för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar vid en
återvinningsstation.
4. Korrekt kassering av gamla batterier
hjälper till att förebygga potentiellt
negativa effekter på miljön och
människors och djurs hälsa.
5. Mer detaljerad information om
kassering av gamla batterier får du av
kommunen, renhållningsverket eller i
den butik där du köpte produkten.

❑ Felsökning
Problem

Möjlig lösning

Telefonen slås ej på

Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka det igen. Tryck
sedan på Strömbrytaren för att sätta på telefonen.

Batteriet är tomt

Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på
skärmen.

Torka av laddningskontakterna, både på telefonen och
Batteriet laddas inte upp
ordentligt eller telefonen slår av batteriet, med en mjuk, ren trasa.
sig själv ibland.
Batteriets användningstid blir
kortare.

Om batteritiden är kort kan det bero på användarens
omgivning, ett stort antal samtal, eller svaga signaler.

Laddningsfel - Temperatur
utanför intervall

Kontrollera att omgivningstemperaturen är korrekt,
vänta en stund och ladda sedan igen.
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❑ Felsökning
Problem

Möjlig lösning

Laddningsfel - fel laddare

Använd bara originaltillbehör från LG.

Laddningsfel - Batteriet ur
funktion

Byt ut batteriet.

Laddningsfel - Ingen
batteriikon visas vid laddning

Batteriet är dött eller har inte använts på länge. Det kan
dröja en stund innan batteriikonen syns på skärmen.

Glömt telefonkod eller lösenord Den förvalda koden är "0000".
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Ange PUK

PIN-koden har angetts felaktigt tre gånger i rad
och telefonen är nu låst. Ange PUK-koden som din
tjänsteleverantör har tillhandahållit.

Förlorat nät

Du kan vara i ett område med svag signal. Flytta dig och
försök igen. Du försöker få tillgång till ett alternativ som
inte täcks av abonnemanget hos din tjänsteleverantör.
Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

❑ Felsökning
Problem

Möjlig lösning

Du har angett ett nummer men
det ringdes inte upp

Kontrollera att du har tryckt på Lurknappen.
Kontrollera att du har använt nätverkstjänst.
Kontrollera att du inte har angett en samtalsspärr för
utgående samtal.
Kontrollera att du har angett riktnumret.

Du kan inte bli nådd av
uppringande

Kontrollera att telefonen är påslagen. Tryck på
Lurknappen i mer än en sekund. Kontrollera att du
har åtkomst till nätverkstjänsten. Se till att du inte har
angett en samtalsspärr för utgående samtal.

Den uppringande hör dig inte
när du talar

Kontrollera att du har stängt av högtalaren. Kontrollera
att du håller telefonen tillräckligt nära munnen.
Mikrofonen är placerad längst ned på telefonen.
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❑ Felsökning
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Problem

Möjlig lösning

Röstkvaliteten är dålig vid
samtal

Kontrollera indikatorn för signalstyrka på skärmen.
Antalet streck visar signalstyrkan. Försök att flytta på
telefonen lite grann eller ställ dig närmare ett fönster
om du är inomhus.

Inget nummer slås när du tar
fram en kontakt

Använd funktionen Telefonbokssökning och se till att
numret har lagrats korrekt. Spara om numret om det
behövs.

Om ovanstående riktlinjer inte
hjälper dig att lösa problemet

Notera mobiltelefonens modellnummer och en tydlig
beskrivning av problemet. Kontakta din återförsäljare
eller LG:s servicecenter för att få hjälp.

❑ Tillbehör
Det finns flera olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina
personliga kommunikationsbehov.
Standardbatteri

Reseadapter

Obs!
› Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte
gör det kan garantin upphöra att gälla.
› Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika
regioner. Om du vill ha mer information
kontaktar du det regionala serviceföretaget
eller en servicerepresentant.
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❑ Tekniska data
Allmänt

Temperaturgränser

Produktnamn: LG-A170
System : GSM 900 / DCS 1800 Dual band
Terminalutrustning

Max: + 55 °C (urladdning)
+ 45 °C (laddning)
Min: -10° C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

LG-A170, LG-A175, LG-A175b

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

30

17. Feb. 2011

LG-A170 Brukerhåndbok – norsk
Denne veiledningen hjelper deg med å forstå den nye mobiltelefonen. Du vil få nyttige
forklaringer av telefonfunksjonene.
Noe av innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn telefonen, avhengig av hva
slags programvare du har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

Innhold
Bli kjent med telefonen din ..............................3
Sette inn SIM-kortet og lade batteriet ..........5
Meny og alternativer ..........................................7
Skrive inn tekst ......................................................8
Hurtigreferanse for funksjon .........................11
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Feilsøking .............................................................25
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Tekniske opplysninger.....................................30
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Bli kjent med telefonen din
Hodetelefoner
Skjerm
Valgtaster
Hver av disse tastene
brukes til funksjonene
som vises av teksten
rett over dem.

Send-tast
Du kan ringe et
nummer og besvare
innkommende anrop.

Hull til håndrem
Navigeringstaster
Brukes for rask tilgang til
telefonfunksjoner.
(opp): Navn
(ned): Profiler
: Meny-/OK-tast
(venstre): Meldinger
(høyre): Kalender

Avslutt- / av/på-tast
Lar deg slå telefonen av
og på, avslutte samtaler
eller gå tilbake til standbymodus.

Alfanumeriske taster
Talltastene brukes som
oftest til å skrive inn tall
eller bokstaver.
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Hodetelefonkontakt/
laderkontakt
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Sette inn SIM-kortet og lade batteriet
Sette inn SIM-kortet
Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som inneholder
abonnementsinformasjon som PIN, tilgjengelige tilleggstjenester med mer.
Viktig: › Vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut SIM-kortet, fordi både kortet og
kontaktene lett kan skades av riper eller hvis kortet bøyes. Oppbevar alle SIM-kort
utenfor rekkevidden til små barn.
› bare SIM-kort for 2G/2.5G støttes

Illustrasjoner
1
2
3
4
5
6

Åpne batteridekselet
Ta ut batteriet
Sett inn SIM-kortet
Sett inn batteriet
Lukk batteridekselet
Lad opp batteriet

1

2

3

4

ADVARSEL: Ikke fjern batteriet når telefonen
er slått på, da dette kan skade telefonen.

5

6

5

Skjerminformasjon
Ikonfelt
Tekst- og grafikkområde

Meny

Navn

Angivelse for valgtaster

Skjermikoner
Viser styrken på nettverkssignalet.
Viser batteriets ladenivå
Viser ny(e) tekstmelding(er)
Viser ny(e) talemelding(er)
Viser at alarmklokken er angitt.
Viser at telefonen bruker lydløse innstillinger.
Viser at telefonen bruker utendørsinnstillinger.
Viser at telefonen bruker hodetelefoninnstillinger.
Viser at alle innkommende anrop viderekobles til et annet
nummer.
Viser at telefonen er i Flight Mode.
Viser ny(e) tidsplan(er)
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Meny og alternativer
Telefonen har en rekke funksjoner som gjør det mulig å tilpasse den. Disse funksjonene er
ordnet i menyer og undermenyer, som du åpner ved hjelp av høyre og venstre valgtast.
Teksten nederst på skjermen, rett ovenfor valgtastene, viser hvilken funksjon tastene har.
Meny

Trykk på venstre
valgtast for å åpne den
tilgjengelige menyen.

Navn

Trykk på høyre valgtast for
å gå til Kontakter.
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Skrive inn tekst
Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet. Trykk på
å endre modus.

-tasten for

T9-modus
I denne modusen kan du skrive ord med bare ett tastetrykk for hver bokstav. Hver av tastene
på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner tastetrykkene automatisk
med en innebygd ordliste for å finne det riktige ordet. Dette krever langt færre tastetrykk
enn tradisjonell ABC-modus.
Innskrivingsmetoden vises i hjørnet øverst til høyre på telefonen.

Indikator

Funksjon (norsk smartmodus)
T9 Smart Abc
T9 Smart abc
T9 Smart ABC
Tall
Multitasting Abc
Multitasting abc
Multitasting ABC
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Slå telefonen av og på
Du kan slå telefonen av og på ved å trykke på eller holde nede av/på-tasten.

Foreta anrop
1 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet.
2 Trykk på
for å starte anropet.
3 Trykk på
for å avslutte anropet.
TIPSHvis du vil angi + for å foreta internasjonale anrop, trykker du på og holder nede 0.

Foreta et anrop fra kontaktene
1 Trykk på
(opp) for å åpne adresseboken.
2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet.
3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene, bruker du opp- og ned-navigeringstastene. Hvis du
vil bla gjennom de ulike numrene, bruker du høyre og venstre navigeringstast.
4 Trykk på
for å starte anropet.

Svare på og avvise et anrop
Når telefonen ringer, trykker du på Godta eller
for å besvare anropet. Mens telefonen
ringer, velger du Lydløs for å dempe ringingen. Dette er praktisk hvis du for eksempel har
glemt å endre profilen til Lydløs i et møte.
Trykk på
eller Avvis for å avvise innkommende anrop.
TIPS Du kan endre innstillingene på telefonen for å svare på anropene på ulike måter. Trykk
på Meny, og velg Innstillinger og deretter Anrop. Velg Svarmodus, og velg blant Svare ved å
åpne telefonen, Hvilken som helst tast eller Bare send nøkkel.
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• Svare ved å åpne telefonen – du kan svare ved å åpne telefonen.
• Hvilken som helst tast – du kan svare ved å trykke på hvilken som helst tast.
• Bare send nøkkel – du kan bare svare ved å trykke på Send-tasten.

Endre anropsinnstillinger
Du kan angi innstillinger for anrop. Trykk på Meny, og velg Innstillinger og deretter
Anrop.
• Viderekobling av anrop – velg metoder for viderekobling av anrop.
• Samtale venter – aktiver eller deaktiver Samtale venter.

Vise anropshistorikken
Du kan vise historikk for alle, tapte, utgående og innkommende anrop, samt
samtalevarighet. Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og
tidspunktet for samtalen. Du kan også vise hvor mange ganger du har ringt. Trykk på
Meny, og velg Anropshistorikk.
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Hurtigreferanse for funksjon
Kalender
Når du åpner denne menyen, vises en kalender. Det er plassert en firkantet markør på
dagens dato. Du kan flytte markøren til en annen dato ved hjelp av navigeringstastene.

Navn
I Navn kan du søke etter kontakter.
1 Trykk på Navn, velg Søk, og velg deretter Navn fra Meny-skjermen eller trykk på
(opp) fra startskjermen.
2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet.
3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene, bruker du opp- og ned-navigeringstastene. Hvis du
vil bla gjennom de ulike numrene, bruker du høyre og venstre navigeringstast.
• Ny kontakt: Her kan du legge til oppføringer i telefonlisten.
• Hurtigvalg: Tilordne Navn til tastene 2 til 8.
> SOS message (SOS-melding): (Hurtigvalg -> OK -> tast 9) Du kan sende en nødmelding
til opptil 3 forhåndsdefinerte numre ved å trykke på og holde nede tast 9. Hvis du
trykker på og holder nede tast 9, vises meldingen Set SOS message? (Angi SOSmelding?). Trykk på Ja, tast inn ønsket melding, og angi opptil 3 numre du vil sende
meldingen til i nødmodus. Deretter trykker du på Lagre/Ferdig.
• Kopier alle: Du kan kopiere alle oppføringene fra SIM-kortminnet til telefonminnet eller
fra telefonminnet til SIM-kortminnet.
• Slett alle: Du kan slette alle oppføringene fra SIM-kortminnet eller telefonminnet.
• Minnestatus: Du kan vise minnestatusen for SIM-kortet og telefonen.
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• Informasjon
> Tjenestenumre: Vis listen over tjenestenumre tilordnet av tjenesteleverandøren.
> Eget nummer: Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp.
> Visittkort: Du kan lagre og vise visittkortet ditt med informasjon som navn,
mobiltelefonnummer, fasttelefonnummer og e-postadresse og sende kortet i en
melding.

Anropshistorikk
Du kan vise historikk for alle, tapte, utgående og innkommende anrop, samt
samtalevarighet. Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og
tidspunktet for samtalen. Du kan også vise hvor mange ganger du har ringt.
• Alle anrop: Viser en liste over alle anrop av de tre typene (innkommende/utgående/tapte)
etter tidspunkt.
• Tapte anrop: Med dette alternativet kan du vise de 20 siste ubesvarte anropene.
• Oppringte numre: Med dette alternativet kan du vise de siste 20 oppringte numrene.
• Mottatte anrop: Med dette alternativet kan du vise de 20 siste innkommende anropene.
• Samtalevarighet: Lar deg vise varigheten av mottatte og utgående samtaler.

Spill
LG-A170 leveres med forhåndsinstallerte spill, slik at du har noe å gjøre når du har tid til
overs. Trykk på Meny, og velg Spill.

12

Meldinger
Sende en melding
1 Trykk på Meny, og velg Meldinger og deretter Ny melding.
2 Meldingsredigeringsprogrammet åpnes. Standardinnstillingen til
meldingsredigeringsprogrammet er SMS-modus.
3 Skriv meldingen din, enten ved hjelp av T9-ordlisten eller i manuell Abc-modus. Du kan
bytte tekstskrivingsmodus ved å trykke på
.
4 Trykk på Alternativer, og velg Sett inn hvis du vil sette inn et symbol, en mal, en kontakt
eller et visittkort.
5 Trykk på Send til.
6 Tast inn telefonnummeret, eller trykk på Alternativer og velg Navn eller Nylig-liste for å
åpne kontaktlisten. Velg nummeret, og trykk på Sett inn og deretter Alternativ.
7 Trykk på Send.
• Innboks: Du blir varslet når du har mottatt en melding. Meldingen lagres her.
• Utkast: Her vises meldinger du har lagret.
• Utboks: Her kan du vise meldingen som skal sendes eller som sending mislyktes for.
• Sendt: Her kan du vise sendte meldinger, inkludert tidspunkt og innhold.
• Lytt til talepost: Her får du rask tilgang til talepostkassen.
• Infomeldinger: Meldinger fra infotjenesten er tekstmeldinger som leveres til telefonen
fra nettverket.
• Maler: Det finnes forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere
malmeldingene eller lage nye meldinger.
• Innstillinger: Her kan du angi funksjoner for nettverkstjenesteleverandøren.

13

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

T9-ordlistemodus
T9-modusen bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ordene du skriver, basert på
tastesekvensene du trykker. Trykk på nummertasten til bokstaven du vil skrive, og ordlisten
gjenkjenner ordet når alle bokstavene er skrevet inn.
Manuell ABC-modus
Denne modusen gir deg mulighet til å skrive inn bokstaver ved å trykke på tastene som er
merket med bokstavene du vil ha, én, to, tre eller fire ganger til bokstaven vises.
123-modus
Du kan taste inn tall ved å trykke én gang på hver talltast. Du kan også taste inn tall mens
du er i bokstavmodus ved å trykke på og holde inne ønsket tast.

Profiler
Du kan endre profil og velge mellom Generelt, Lydløs, Bare vibrer, Utendørs, Flight Mode
og Headset.
• Generelt: Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren
på standby-skjermen.
• Lydløs: Ringetone og vibrering deaktiveres. Når du har angitt denne profilen, vises
indikatoren
på standby-skjermen.
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• Bare vibrer: Ringetonen deaktiveres, bare vibrering aktiveres. Når du har angitt denne
profilen, vises indikatoren
på standby-skjermen.
• Utendørs: Dette er standardprofilen. Volumet for ringetone og tastetone er satt til høyeste
nivå. Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren
på standby-skjermen.
• Flight Mode: Bruk denne funksjonen for å slå Flight Mode på eller av. Du kan ikke ringe
eller sende meldinger når Flight Mode er på.
• Headset: Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren
på standby-skjermen.
Du kan tilpasse anropsvarslingstypen, ringetoner, ringevolum, varseltone for melding,
meldingstoner, meldingsvolum, tastetoner, tastevolum, flip tones, volum for lydeffekt og
slå på/av volum.

Verktøy
• Fake call: Du kan konfigurere et falskt innkommende anrop på et bestemt tidspunkt
og med det navnet og nummeret du angir. Hvis du vil konfigurere Fake call, går du til
Innstillinger og deretter Fake call. Sett Fake call til PÅ. I Alternativer angir du når du vil at
det falske anropet skal aktiveres. Angi hvilket navn og nummer det falske anropet skal
komme fra, og trykk på Lagre for å lagre innstillingene. Hvis du vil aktivere det falske
anropet, trykker du nå på
påstandby-skjermen.
• Kalkulator: Inneholder de grunnleggende regneartene som å legge sammen, trekke fra,
gange og dele.
• Stoppeklokke: Med dette alternativet kan du bruke stoppeklokkefunksjonen.
• Enhetskonvertering: Med denne funksjonen kan du konvertere mål i en rekke enheter til
ønsket enhet.
• Verdensklokke: Viser hva klokken er i en annen tidssone eller by.
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Planlegger
•Alarm: Du kan angi opptil tre klokkeslett for alarmen.
• Notat: Her kan du lagre dine egne notater.

Innstillinger
• Dato og tid: Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.
• Språk: Du kan velge språk for teksten som vises på telefonskjermen. Hvis du endrer språk,
vil dette også gjelde språket for innskrivingsmodus.
• Skjerm: Du kan endre innstillingene for telefonskjermen.
> LED Lighting (LED-belysning) – Når du slår LED-belysning på, fungerer LED-skjermen
på frontdekselet.
– Slå på/av, åpne/lukke mappe, innkommende SMS: ett blink.
– Innkommende anrop: blinker til ringetonen slutter.
– Alarm: blinker til alarmen slutter eller du slår den av.
– Batteriet lades: lyset blir værende på. Når batteriet er fulladet, slås LED-belysningen av.
• Anrop: Du kan angi innstillinger for anrop.
• Sikkerhet: Med denne menyen kan du stille inn telefonsikkerheten.
> Oppgi PIN-kode – Velg en PIN-kode som du blir bedt om å oppgi når du slår på
telefonen.
> Telefonlås – Velg en sikkerhetskode for å låse telefonen, enten Når slått på, Ved endret
SIM eller Øyeblikkelig.
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> Anropssperre – Velg et sperrepassord for alle utgående anrop, utgående internasjonale
anrop, utgående internasjonal ved roaming, alle innkommende eller innkommende
ved roaming.
> Fast nummer – Velg en PIN2-kode for å aktivere faste numre, som begrenser anrop til
bare numre i kontaktlisten.
> Sporing av stjålet mobiltelefon (ATMT) – Hvis telefonen blir stjålet, sender den
SMS-meldingen til numrene som den faktiske eieren har konfigurert. Brukeren
må først konfigurere ATMT-innstillinger med navn, primærtelefonnummer og
sekundærtelefonnummer. Brukeren må slå på ATMT for å aktivere ATMT-funksjonen.
Som standardinnstilling er ATMT-koden 0000. SMS-meldingen fra ATMT vil inneholde
informasjon om IMEI-nummeret til den stjålne telefonen, gjeldende plassering og
nummeret til personen som bruker telefonen.
> Endre koder – Hvis du vil endre sikkerhetskoden eller PIN1- eller PIN2-koden, angir du
den gamle koden og deretter den nye.
• Strømsparing: Hvis du velger Alltid på, kan du spare batteristrøm når du ikke bruker
telefonen. Velg for å veksle mellom strømsparingsinnstillingene Alltid på, Bare om natten
eller Av.
• Valg av nettverk: Du kan velge et nettverk for automatisk eller manuell registrering.
• Nullstil. Innst.: Bruk Nullstill for å tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene. Du
må ha sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen. Som standardinnstilling er
sikkerhetskoden 0000.
• Minnestatus: Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver minneenhet.
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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. Du finner mer detaljert informasjon i denne håndboken.

ADVARSEL!
• Mobiltelefoner skal alltid være slått av om bord i fly.
• Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
• Ikke bruk telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller
sprengningsoperasjoner.

• For din egen sikkerhet må du KUN bruke ORIGINALE batterier og ladere.
• Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt
eller alvorlig skade på telefonen.

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

• Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
• Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.

FORSIKTIG
• Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus. Den kan påvirke
medisinsk utstyr.

• Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig
av telefonen for nødanrop.

• Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.
• All bruk av radiosendere medfører fare for forstyrrelser i elektroniske apparater i
nærheten. Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

• Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.
• Ikke demonter telefonen eller batteriet.
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❑ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate)
Denne mobiltelefonmodellen, LG-A170, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for
eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar
hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der telefonen sender
med den maksimale styrken den er sertifisert for i alle frekvensbånd som brukes.
• 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
0.745 W/kg (10 g) ved bruk ved øret og 0.371 W/kg (10 g) når telefonen bæres på
kroppen.
• Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen
anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som er 1,6 W/kg
gjennomsnittlig fordelt over ett (1) gram kroppsvev.
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❑ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Behandling og vedlikehold av produktet
ADVARSEL!
Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne
telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være
farlig.
• Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert
servicetekniker.
• Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PC-er.
• Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
• Telefondekselet kan skades hvis du dekker telefonen med plastfolie eller vinyletui.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Du må ikke bruke løsemidler som
benzen, tynner eller alkohol.)
• Ikke utsett enheten for store mengder røyk eller støv.
• Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan
påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, dette kan skade telefonen.
• Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
• Bruk tilbehør som hodetelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er
nødvendig.
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❑ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan
påvirke ytelsen deres.
• Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til
dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
• Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
• Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.
• Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
• Bruk et håndfrisett om mulig.
• Kjør til siden 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.
• Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert
eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke
fungerer som den skal.
Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik
at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av
trafikkerte veier.
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❑ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Unngå hørselsskader
Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler
derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at
voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.
MERK: Høy lyd eller høyt trykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

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

Omgivelser med eksplosjonsfare
• Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk 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 alltid av telefonen før du går om bord på fly.
• Ikke bruk telefonen på flyet med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn
Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Dette gjelder også
små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.
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❑ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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.
• Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy
luftfuktighet, for eksempel på badet.
• Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ
effekt på batteriets ytelse.
• Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
• Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør
batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
• 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.
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Kaste det gamle utstyret ditt
1. Når dette symbolet med en søppeldunk
med kryss på er festet til et produkt,
betyr det at produktet dekkes av EUdirektivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter
skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner
som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon
om avfallshåndtering av gamle
apparater, kan du kontakte lokale
myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.
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Kassering av brukte batterier/
akkumulatorer
1. Når dette symbolet med en søppeldunk
med kryss på er festet til et batterier/
akkumulatorer for et produkt, betyr det
at produktet dekkes av EU-direktivet
2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert
med symbolene forkvikksølv (Hg),
kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv, 0,002% kadmium eller
0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes
i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut
av statlige eller lokale myndigheter.
4. Riktig avfallshåndtering av gamle
batterier/akkumulatorer bidrar
til å forhindre mulige negative
konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
5. Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om avfallshåndtering
av gamle batterier/akkumulatorer,
kan du kontakte lokale
myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.

❑ Feilsøking
Problem

Mulig løsning

Kan ikke slå på telefonen

Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Trykk deretter på
av/på-knappen for å slå på telefonen.

Tomt batteri

Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på
skjermen.

Batteriet lades ikke som det
skal, eller telefonen slår seg av.

Tørk av ladekontaktene på telefonen og batteriet med
en ren, myk klut.

Brukstiden på batteriet blir
kortere.

Hvis batteritiden er kort, kan det skyldes
brukeromgivelsene, veldig mange anrop eller svake
signaler.

Ladefeil – temperaturen er for
høy eller for lav

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

Mulig løsning

Ladefeil – feil lader

Bruk alltid originalt LG-tilbehør.

Ladefeil – feil ved batteriet

Bytt ut batteriet.

Ladefeil – det vises ikke noe
batteriikon ved lading

Batteriet er tomt eller har ikke vært brukt på lenge. Det
kan ta en stund før batteriikonet vises på skjermen.

Glemt telefonkode eller
passord

Som standardinnstilling er telefonkoden 0000.

Angi PUK-kode

Det er angitt feil PIN-kode 3 ganger på rad, derfor
er telefonen nå sperret. Du må angi PUK-koden fra
tjenesteleverandøren.

Ingen dekning

Det kan hende at du befinner deg i et område med
dårlig dekning. Flytt deg til et annet sted, og prøv
på nytt. Du prøver å få tilgang til en tjeneste du ikke
abonnerer på. Ta kontakt med tjenesteleverandøren
hvis du vil ha mer informasjon.

❑ Feilsøking
Problem

Mulig løsning

Du har tastet inn et nummer,
men ikke ringt.

Kontroller at du har trykket på Send-tasten.
Kontroller at du har koblet til riktig nettverkstjeneste.
Kontroller at du ikke har angitt et sperrealternativ for
utgående anrop.
Kontroller at du har angitt riktig retningsnummer.

Andre kan ikke nå deg

Kontroller at telefonen er slått på. Trykk på Send-tasten
i mer enn ett sekund. Kontroller at du er koblet til riktig
nettverkstjeneste. Kontroller at du ikke har angitt et
sperrealternativ for utgående anrop.

Andre kan ikke høre deg

Kontroller at du har slått av høyttaleren. Kontroller at du
holder telefonen nær munnen. Mikrofonen er plassert
nederst på telefonen.

Dårlig stemmekvalitet under
samtaler

Kontroller signalstyrken på skjermen. Antallet linjer
viser signalstyrken. Prøv å bevege telefonen litt, eller gå
nærmere et vindu hvis du er innendørs.
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❑ Feilsøking
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Problem

Mulig løsning

Det blir ikke slått noe nummer
når du ringer tilbake til en
kontakt.

Bruk funksjonen for søk i telefonlisten for å kontrollere
at riktig nummer er lagret. Lagre om nødvendig
nummeret på nytt.

Hvis løsningsforslagene over
ikke hjelper

Noter deg telefonens modellnummer, og prøv
å beskrive problemet så klart du kan. Kontakt
forhandleren eller LG for å få hjelp.

❑ Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til din telefon. Du kan vælge tilbehør i forhold til dine
personlige kommunikationskrav.
Standardbatteri

Rejseoplader

Bemærk
› Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers
risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
› Tilbehør kan variere fra område til område.
Du kan få flere oplysninger hos vores lokale
partner eller forhandler.
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❑ Tekniske opplysninger
Generelt

Omgivelsestemperatur

Produktnavn: LG-A170
System: GSM 900 / DCS 1800 Dual Bandterminalutstyr

Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)
Min: –10 °C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

LG-A170, LG-A175, LG-A175b

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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LG-A170 Brugermanual - Dansk
Denne manual vil hjælpe dig med at forstå din nye mobiltelefon. Den indeholder nyttige
forklaringer af telefonens funktioner.
Noget af indholdet i denne manual kan være forskelligt fra din telefon afhængigt af
telefonsoftwaren eller din tjenesteudbyder.

Indhold
Lær din telefon at kende....................................3
Installation af SIM-kort og opladning af
batteri .......................................................................5
Menu og indstillinger .........................................7
Indtastning af tekst ..............................................8
Henvisning til hurtigfunktion .......................11
Retningslinjer for sikker og effektiv brug .18
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Lær din telefon at kende
Øresnegl
Skærm
Funktionstaster
Hver enkelt tast udfører
de funktioner, der er
angivet i teksten på
skærmen lige oven
over dem.

Hul til håndledsrem
Navigationstaster
Bruges til hurtig adgang til
telefonens funktioner.
(op): Kontakter
(ned): Profiler
: Menu/OK-tast
(venstre): Besked
(højre): Kalender

Afslut/tænd-tast
Send-tast
Du kan ringe til et
telefonnummer og
besvare indgående
opkald.

Giver dig mulighed for
at tænde eller slukke
telefonen, afslutte opkald
eller vende tilbage til
standbytilstand.

Tastatur
For det meste bruges de
numeriske taster til at
indtaste tal eller tegn.
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Stik til headset/
Opladerport
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Installation af SIM-kort og opladning af batteri
Installation af SIM-kort
Når du abonnerer på et mobiltelefonnetværk, får du et SIM-kort, der er fyldt med dine
abonnementsoplysninger, som f.eks. din PIN, eventuelle tilgængelige tjenester og meget
andet.
Vigtigt! › SIM-kortet og dennes kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis det bliver ridset eller
bøjet, så vær forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. Opbevar alle
SIM-kort uden for små børns rækkevidde.
› kun 2G/2.5G SIM understøttes

Illustrationer
1
2
3
4
5
6

1

2

3

4

Åbn batteridækslet
Fjern batteriet
Isæt dit SIM-kort
Isæt batteriet
Luk batteridækslet
Oplad batteriet

ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen
er tændt, da dette kan beskadige telefonen.
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Displayoplysninger
Ikonområder
Tekst- og grafikområde
Menu

Kontakter

Indikatorer for funktionstaster

Ikoner på skærmen
Angiver styrken af netværkssignalet.
Angiver batteriets opladningsniveau.
Angiver ny eller nye SMS('er).
Angiver ny eller nye telefonbesked(er).
Angiver, at vækkeuret er indstillet.
Angiver, at telefonen bruger indstillingen Stille.
Angiver, at telefonen bruger indstillingen Udendørs.
Angiver, at telefonen bruger indstillingen Headset.
Angiver, at alle opkald viderestilles til et andet nummer.
Angiver, at telefonen er i flytilstand.
Angiver ny eller nye tidsplaner.
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Menu og indstillinger
Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge til tilpasning af telefonen.
Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer, som du kan få adgang til
ved hjælp af venstre og højre funktionstast. Etiketten nederst på skærmen lige over
funktionstasterne angiver den aktuelle funktion.
Menu

Tryk på venstre
funktionstast for at åbne
den tilgængelige menu.

Kontakter

Tryk på højre funktionstast
for at åbne Kontakter.
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Indtastning af tekst
Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur. Hvis du vil ændre
tilstand, skal du trykke på tasten
.

T9-tilstand
Med denne funktion kan du indtaste ord med kun et enkelt tastetryk pr. bogstav. Hver tast
på tastaturet er tilknyttet mere end ét bogstav. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine
tastetryk med en intern ordbog for at bestemme det korrekte ord, hvilket dermed kræver
langt færre tastetryk end den traditionelle ABC-tilstand.
Indtastningsmetoden vises i øverste højre hjørne af telefonen.

Indikator

Funktion (Dansk Smart-tilstand)
T9 Smart Abc
T9 Smart abc
T9 Smart ABC
Numerisk
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC
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Sådan tænder og slukker du telefonen
Du kan tænde og slukke telefonen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller holde den
nede.

Foretagelse af opkald
1 Indtast nummeret på tastaturet.
2 Tryk på
for at ringe op.
3 Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på

.

TIP! Hvis du vil indtaste + ved internationale opkald, skal du holde 0 nede.

Sådan foretages opkald fra dine kontakter
1 Tryk på
(op) for at åbne adressebogen.
2 Indtast det første bogstav på tastaturet i den kontakt, du vil ringe til.
3 Hvis du vil rulle igennem dine kontakter, skal du bruge navigationstasterne op og ned. Og
brug navigationstasterne venstre og højre for at rulle gennem deres forskellige numre.
4 Tryk på
for at ringe op.

Besvarelse eller afvisning af et opkald
Når telefonen ringer, skal du trykke på Accepter eller på
for at besvare opkaldet. Mens
din telefon ringer, skal du trykke på Stille for at slå ringetonen fra. Dette er praktisk, hvis du
har glemt at skifte profil til Stille i forbindelse med et møde.
Tryk på
eller på Afvis for afvise det indgående opkald.
TIP! Du kan ændre indstillingerne på din telefon for at besvare opkald på forskellige måder.
Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og vælg Opkald. Vælg Svartilstand, og vælg mellem Besvar
via klap, Vilkårlig tast eller Kun send-tasten.
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• Besvar via klap – Du kan besvare et opkald ved hjælp af klappen
• Vilkårlig tast – Du kan besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast.
• Kun send-tast – Du kan besvare et opkald ved kun at trykke på Send-tasten.

Ændring af opkaldsindstillinger
Du kan indstille menuen afhængigt af opkaldet. Tryk på Menu, vælg Indstillinger, og
vælg Opkald.
• Omstillingstjeneste – Vælg metoder til omstilling af opkald.
• Opkald venter – Vælg Aktiv, eller annuller ventende opkald.

Kontroller din opkaldsliste
Du kan kontrollere oversigten over alle opkald, mistede, udgående og modtagne opkald
samt opkaldsvarighed. Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato
og tid for opkaldet. Du kan også se det antal opkald, du har foretaget. Tryk på Menu, og
vælg Opkaldsliste.
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Henvisning til hurtigfunktion
Kalender
Når du åbner denne menu, vises en kalender. Der vises en firkantet markør på den aktuelle
dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne.

Kontakter
Du kan søge efter en kontakt i dine kontakter.
1 Tryk på Kontakter, og vælg Søg, vælg Kontakter fra skærmbilledet Menu, eller tryk på
(op) fra standbyskærmbilledet.
2 Indtast det første bogstav på tastaturet i den kontakt, du vil ringe til.
3 Brug navigationstasterne op og ned for at rulle igennem kontakterne. Brug
navigationstasterne venstre og højre for at rulle igennem deres forskellige numre.
• Ny kontakt: Du kan tilføje telefonposter ved hjælp af denne menu.
• Lynopkald: Tildel kontakter til en hvilken som helst tast mellem 2 og 8.
> SOS-besked: (Lynopkald-> Ok ->Tast 9) Du kan sende en nødbesked til de
foruddefinerede numre (maks. 3) ved at trykke på tasten 9 og holde den nede. Når
du trykker på tasten 9 og holder den nede, vises en popup-meddelelse: "Indstil SOSmeddelelse?". Tryk på "Ja", indtast derefter den påkrævede besked, og indtast 3 numre,
hvortil beskeden skal sendes i nødtilstand. Tryk derefter på Gem/Udført.
• Kopier alt: Du kan kopiere alle poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen
eller telefonhukommelsen til SIM-kortets hukommelse.
• Slet alt: Du kan slette alle poster fra SIM-kortets hukommelse eller telefonhukommelsen.
• Hukommelsesstatus: Du kan kontrollere hukommelsesstatussen for SIM-kortet og
telefonen.
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• Info
> Serviceopkaldsnummer: Sikker adgang til listen over servicenumre, der er tildelt af din
tjenesteudbyder.
> Eget nummer: Du kan gemme og kontrollere dine egne numre på SIM-kortet.
> Visitkort: Du kan gemme og kontrollere dit visitkort, der indeholder oplysninger som
navn, mobiltelefon, privat nummer, arbejdsnummer og e-mail, og sende det i en besked.

Opkaldsliste
Du kan kontrollere oversigten over alle opkald, mistede, udgående og modtagne opkald
samt opkaldsvarighed. Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato
og tid for opkaldet. Du kan også se det antal opkald, du har foretaget.
• Alle opkald: Viser listerne over alle tre typer (modtagne/udgående/mistede opkald) efter
tid.
• Mistede opkald: Med denne indstilling kan du se de sidste 20 ubesvarede opkald.
• Udgående opkald: Med denne indstilling kan du se de sidste 20 udgående opkald
(foretagne eller forsøgte).
• Modtagne opkald: Med denne indstilling kan du se de sidste 20 indgående opkald.
• Opkaldsvarighed: Giver dig mulighed for at se varigheden af dine indgående og
udgående opkald.

Spil
LG-A170 leveres med forudindlæste spil, så du kan blive underholdt, når du har tid til overs.
Tryk på Menu, og vælg Spil.
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Besked
Afsendelse af en besked
1 Tryk på Menu, vælg Besked, og vælg Ny besked.
2 Der åbnes en ny beskededitor. Standardindstillingen for beskededitoren er SMS-tilstand.
3 Indtast beskeden ved hjælp af enten tilstanden T9-intelligent ordbog eller Ordbog fra Du
kan skifte tekstindtastningstilstand ved at trykke på
.
4 Tryk på Valg, og vælg Indsæt for at tilføje Symbol, Skabelon, Kontakt eller Visitkort.
5 Tryk på Send til.
6 Indtast telefonnummeret, eller tryk på Valg, og vælg Kontakter eller Nylig liste for at
åbne kontaktlisten, vælg derefter nummeret, og tryk på Indsæt og derefter Valg.
7 Tryk på Send.
• Indbakke: Du bliver underrettet, når du har modtaget en besked. Den gemmes også her.
• Kladder: Denne menu viser de beskeder, du har gemt.
• Udbakke: Med denne menu kan du se den besked, du er ved at sende, eller som ikke
kunne sendes.
• Afsendt: Med denne menu kan du se de beskeder, du allerede har sendt, inklusive tid og
indhold.
• Aflyt telefonsvarer: Med denne menu kan du få hurtig adgang til din telefonsvarer.
• Info-beskeder: Info-beskeder er SMS'er, der sendes til din telefon fra netværket.
• Skabeloner: Der er foruddefinerede beskeder på listen. Du kan få vist og redigere
tekstskabelonerne eller oprette nye beskeder.
• Indstillinger: Med denne menu kan du indstille funktioner fra
netværkstjenesteudbyderen.
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Indtastning af tekst
Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur. Du skal for eksempel
indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en besked eller opretter aftaler
i kalenderen. Telefonen understøtter følgende tekstindtastningstilstande: T9-intelligent
ordbog, Ordbog fra og 123-tilstand.
Bemærk: Visse felter tillader muligvis kun én tekstindtastningstilstand (f.eks. telefonnumre i
adressebogsfelter).

T9-intelligent ordbog
T9-intelligent ordbog bruger en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret
på de tastesekvenser, du trykker på. Du skal bare trykke på den taltast, der passer til det
bogstav, du vil indtaste, og ordbogen genkender ordet, når alle bogstaverne er indtastet.
Ordbog fra
Med denne tilstand kan du indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede
bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises.
123-tilstand
Indtast tal ved at trykke på tasten én gang pr. tal. Du kan også tilføje tal uden at forlade
bogstavtilstanden ved at trykke på den ønskede tast og holde den nede.

Profiler
Du kan ændre profilen og derefter vælge mellem Generelt, Stille, Kun vibrator, Udendørs,
Flytilstand og Headset.
• Generelt: Efter at du har angivet denne profil, vises indikatoren
på
standbyskærmbilledet.
• Stille: Både ringetone og vibrator er deaktiveret. Når du angiver denne profil, vises
indikatoren
på standbyskærmbilledet.
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• Kun vibrator: Ringetonen deaktiveres, kun vibratoren aktiveres. Når du angiver denne
profil, vises indikatoren
på standbyskærmbilledet.
• Udendørs: Dette er standardprofilen. Lydstyrken for ringetonen og tastaturtonen
indstilles til maksimum. Når du angiver denne profil, vises indikatoren
på
standbyskærmbilledet.
• Flytilstand: Brug denne funktion til at slå flytilstand Til eller Fra. Du kan ikke foretage
opkald eller sende beskeder, når Flytilstand er slået Til.
• Headset: Når headsettet er tilsluttet telefonen, vises indikatoren
på
standbyskærmbilledet. Du kan tilpasse opkaldsadvarselstype, ringetoner, ringelydstyrke,
beskedalarmtype, beskedtoner, beskedvolumen, tastaturtoner, tastaturlydstyrke, flip
tones, lydeffektlydstyrke og sluk/tænd for lydstyrken.

Værktøj
• Falsk opkald: Du kan indstille et falsk indgående opkald, der kommer efter et bestemt
tidsrum, med det navn og nummer, du angiver. Gå til Falsk opkald under Indstillinger for
at indstille et falsk opkald. Indstil Falsk opkald til TIL. Vælg den tid, hvorefter det falske
opkald skal aktiveres fra valgmulighederne. Angiv navn og nummer, hvorfra det falske
opkald skal komme, og tryk til sidst på Gem for at gemme dine indstillinger. Hvis du vil
starte det falske opkald, skal du trykke på
fra standbyskærmbilledet.
• Lommeregner: Denne indeholder standardfunktioner som f.eks. plus, minus, gange og
dividere.
• Stopur: Med denne indstilling kan du bruge et stopurs funktioner.
• Enhedsomregner: Denne omregner alle måleenheder til den enhed, du ønsker.
• Verdensur: Giver dig mulighed for at se det aktuelle klokkeslæt i en anden tidszone eller
et andet land.
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Kalender
• Alarm: Du kan indstille op til 3 alarmer, der skal udløses på et bestemt tidspunkt.
• Memo: Du kan registrere dine egne memoer her.

Indstillinger
• Dato og tid: Du kan indstille funktioner, der relaterer til dato og tid.
• Sprog: Du kan ændre sproget for skærmteksten på telefonen. Valget påvirker også
indtastningssproget.
• Skærm: Du kan justere indstillinger for telefonens skærm.
> LED Lighting - Når du vælger LED Lighting Til, fungerer LED-skærmen foran på
telefonen.
- Tænd/sluk, Mappe åbn/luk, Indgående SMS: Blink med 1 cyklus.
- Indgående opkald: Bliver ved med at blinke, indtil ringetonen stopper.
- Alarm: Bliver ved med at blinke, indtil du slukker den, eller alarmens varighed stopper.
- Batteri oplades: Bliver ved med at lyse. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes LED-lyset.
• Opkald: Du kan indstille menuen afhængigt af opkaldet.
• Sikkerhed: Med denne menu kan du indstille telefonen på sikker vis.
> Anmodning om PIN-kode - Vælg en PIN-kode, som du vil blive bedt om at indtaste, når
du tænder telefonen.
> Telefonlås - Vælg en sikkerhedskode, som din telefon låses med, Når du tænder for
strømmen, Når SIM udskiftes eller Med det samme.
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> Opkaldsspærring - Vælg en spærringsadgangskode for alle udgående opkald,
udgående internationale, udgående internationalt under roaming, alle indgående
opkald eller indgående under roaming.
> Fast opkaldsnummer - Hvis du vælger en PIN2-kode for at aktivere fast opkaldsnummer,
kan du begrænse opkald til kun dem i kontakter.
> Sporing af mobiltelefon ved tyveri - Hvis telefonen bliver stjålet, sendes der en SMS
til de numre, som ejeren har konfigureret. Brugeren skal konfigurere ATMT-indstillinger
med navn, primært telefonnummer og sekundært telefonnummer. Brugeren skal
to slå ATMT TIL for at aktivere ATMT-funktionen. Standardkoden til ATMT er "0000".
ATMT-SMS'en indeholder oplysninger om den stjålne telefons IMEI, aktuelle position og
nummeret på den person, som bruger telefonen.
> Skift koder - Hvis du vil ændre sikkerhedskoden eller PIN1- eller PIN2-koden eller ATMTkoden, skal du indtaste den gamle kode efterfulgt af den nye kode.
• Strømbesparende: Hvis du indstiller Altid tændt, kan du spare på batteriet, når du ikke
bruger telefonen. Du kan vælge mellem strømspareindstillingerne Altid tændt, Kun nat
eller Fra.
• Netværksvalg: Du kan vælge et netværk, der registreres enten automatisk eller manuelt.
• Nulstil indst.: Brug Nulstil for at gendanne fabriksindstillingerne. Du skal bruge
sikkerhedskoden for at aktivere denne funktion. Standardkoden er "0000".
• Hukommelsesstatus: Du kan kontrollere ledig plads og brug af hukommelse for hvert
lager.
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❑ Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan være
farligt eller ulovligt. Du kan finde flere detaljerede oplysninger i denne vejledning.

ADVARSEL
• Mobiltelefoner skal altid være slukkede i fly.
• Undlad at holde telefonen i hånden under kørsel.
• Brug ikke telefonen i nærheden af tankstationer, brændstofdepoter, kemiske
virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted.

• Brug af hensyn til din egen sikkerhed KUN ORIGINALE batterier og opladere.
• Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk
stød eller ødelægge telefonen.

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

• Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
• Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.

ADVARSEL
• Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan
f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.

• Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig
udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald.

• Benyt udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at skade telefonen.
• Alle radiosendere har en vis risiko for interferens med elektroniske produkter i nærheden.
Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

• Batterierne skal bortskaffes i henhold til den relevante lovgivning.
• Undlad at afmontere telefonen eller batteriet.
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❑ Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Udsættelse for radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed)
Denne mobiltelefon model LG-A170 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.
• Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific
Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af
standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede
effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
• Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de
alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
• ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefaler en SARgrænse på 2 W/kg i gennemsnit over ti (10) g væv.
• Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, testet af DASY4, er 0.745 W/kg (10 g)
under brug ved øret og 0.371 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
• Oplysninger om SAR-data for indbyggere i lande/områder, hvor man har antaget en SARgrænse anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/kg
i gennemsnit over et (1) g væv.
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❑ Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Pleje og vedligeholdelse af produktet
ADVARSEL
Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige
telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier
gældende for telefonen og kan være farligt.
• Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for
reparation.
• 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 komfurer.
• Tab ikke enheden.
• Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
• Telefonens belægning kan blive beskadiget, hvis den dækkes med emballage eller
indpakkes med vinyl.
• Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (Brug ikke rengøringsmidler, som
f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
• 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. Tryk ikke på antennen uden
grund.
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❑ Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Effektiv betjening af telefonen
Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner er modtagelige for 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, dvs. i brystlommen.
• Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
• Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.
• Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
• Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
• Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
• 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. Den kan fejle eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau,
så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden
af veje.
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❑ Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Undgå høreskader
Din hørelse kan tage skade, hvis du er udsat for høje lyde 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 højt tryk fra øretelefoner kan forårsage høretab.

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

Områder med brand- og eksplosionsfare
• Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke telefonen i nærheden af
brændstof eller kemikalier.

• Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og eksplosive materialer i
bilens handskerum, der indeholder mobiltelefonen og tilbehør.

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

Børn
Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små
dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.
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❑ Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Nødopkald
Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende
være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet
• Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre
batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets
ydeevne.
• Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets
levetid.
• Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
• Hold batteriets metalkontakter rene.
• Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan
genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
• Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
• Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj
fugtighed, som f.eks. badeværelset.
• Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets
ydeevne.
• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
• Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug
batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
• Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG
Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
• Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde
undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
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Sådan smider du dit gamle
apparat ud

Kassering af batterier/
akkumulatorer

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

1. Skraldespanden med kryds over
på batterier/akkumulatorer på dit
produktet, betyder det, at de er dækket
af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbol kan være kombineret
med kemiske symboler for kviksølv (Hg),
cadmium (Cd) eller bly (Pb),
hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium
eller 0,004 % bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer
skal bortskaffes separat fra
husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er
godkendt af regeringen eller de lokale
myndigheder.
4. Korrekt kassering af dine gamle
batterier/akkumulatorer en hjælp
til at forhindre de mulige negative
konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige indvirkninger.
5. Hvis du vil have yderligere
oplysninger om bortskaffelse af
dine gamle batterier/akkumulatorer,
skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik,
hvor du købte produktet.

❑ Fejlfinding
Problem

Mulig løsning

Telefonen kan ikke tændes

Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Tryk derefter på
Tænd/sluk-tasten for at tænde telefonen.

Batteriet er tomt

Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på
skærmen.

Batteriet oplader ikke korrekt,
eller telefonen slukker
indimellem sig selv

Tør opladningskontakterne af, både på telefonen og
batteriet, med en blød, ren klud.

Batteriets brugstid bliver
kortere

Hvis batteritiden er kort, kan det skyldes brugermiljøet,
en stor mængde opkald eller svage signaler.

Opladningsfejl – Temperaturen
er uden for intervallet

Sørg for, at rumtemperaturen er passende, vent et
stykke tid, og oplad derefter igen.

25

❑ Fejlfinding
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Problem

Mulig løsning

Opladningsfejl – Forkert
oplader

Brug kun originalt LG-tilbehør.

Opladningsfejl – Batteriet er
i stykker

Udskift batteriet.

Opladningsfejl – Der vises ikke
et batteriikon ved opladning

Batteriet er dødt eller har ikke været brugt i længere
tid. Det kan tage et stykke tid, inden batteriikonet vises
på skærmen.

Glemt telefonkode eller
adgangskode

Telefonens standardkode er "0000".

Indtast PUK

PIN-kode er indtastet forkert tre gange i træk, og
telefonen er nu blokeret. Indtast den PUK, der blev
leveret af din tjenesteudbyder.

❑ Fejlfinding
Problem

Mulig løsning

Tab af netværk

Du kan være i et område med dårligt signal. Flyt
dig, og prøv igen. Du forsøger at få adgang til en
indstilling, som du ikke har abonnement på hos din
tjenesteudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få
flere oplysninger.

Du har indtastet et nummer,
men der blev ikke ringet op

Kontroller, at du har trykket på Send-tasten.
Kontroller, at du har adgang til den rigtige
netværkstjeneste.
Kontroller, at du ikke har indstillet en opkaldsspærring
for udgående opkald.
Kontroller, at du har indtastet områdekoden.

Den, der ringer til dig, kan ikke
komme igennem

Kontroller, at telefonen er tændt. Tryk på Send-tasten
i mere end ét sekund. Kontroller, at du har adgang til
netværkstjenesten. Kontroller, at du ikke har indstillet
en opkaldsspærring for udgående opkald.
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❑ Fejlfinding
Problem

Mulig løsning

Den, der ringer til dig, kan ikke
høre dig

Kontroller, at du har slukket højttaleren. Kontroller, at
du holder telefonen tæt nok på munden. Mikrofonen
sidder i bunden af telefonen.

Opkaldets stemmekvalitet
er dårlig

Kontroller indikatoren for signalstyrke på skærmen.
Antallet af søjler angiver signalstyrken. Prøv at flytte
telefonen en anelse eller flytte tættere på et vindue,
hvis du er i en bygning.

Der ringes ikke op, når du
ringer op igen til en kontakt

Brug telefonbogens søgefunktion for at sikre, at
nummeret er gemt korrekt. Gem evt. nummeret igen.

Hvis ovenstående retningslinjer Noter mobiltelefonens modelnummer samt en tydelig
beskrivelse af problemet. Kontakt forhandleren af
ikke hjælper dig med at løse
telefonen eller LG's servicecenter for at få hjælp.
problemet
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❑ Tilbehør
Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne
kommunikasjonsbehov.
Standardbatteri

Reiseadapter

Merk
› Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av
uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien
ugyldig.
› Tilbehøret kan variere mellom ulike
regioner. Ta kontakt med vår regionale
serviceavdeling eller representant for mer
informasjon.
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❑ Tekniske data
Generelt

Arbejdstemperatur

Produktnavn : LG-A170
System : GSM 900 / DCS 1800 Dual bandterminaludstyr

Maks: +55°C (afladning),
+45°C (opladning)
Min. : -10°C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

LG-A170, LG-A175, LG-A175b

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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LG A170 Käyttöopas - suomi
Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta matkapuhelintasi. Saat hyödyllisiä tietoja
puhelimesi ominaisuuksista.
Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen
ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
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Puhelimen ominaisuudet
Kuuloke
Näyttö
Valintanäppäimet
Näillä näppäimillä
suoritetaan näytössä
näppäimen yläpuolella
olevan tekstin
osoittama toiminto.

Kantohihnan
kiinnitysaukko
Navigointinäppäimet
Nopea siirtyminen
puhelimen toimintoihin.
(ylös): Yhteystiedot
(alas): Profiilit
: Valikko/OK
(vasemmalle): Viestit
(oikealle): Kalenteri

Lähetysnäppäin
Tällä näppäimellä
valitaan numero ja
vastataan puheluihin.

Lopetus-/virtanäppäin
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen, puhelujen
lopettaminen ja
palaaminen valmiustilaan.

Aakkosnumeeriset
näppäimet
Numeronäppäimillä
voidaan kirjoittaa
numeroiden lisäksi useita
eri merkkejä.
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Kuulokeliitäntä/
laturiportti

4

SIM-kortin asentaminen ja akun lataaminen
SIM-kortin asentaminen
Hankkiessasi matkapuhelinliittymän saat SIM-kortin, joka sisältää liittymän perustietojen
(kuten PIN-koodi) ja mahdollistaa tilaamiesi lisäpalvelujen käytön.
Tärkeää › SIM-kortti ja sen liitinpinnat vaurioituvat helposti, jos niihin tulee naarmuja tai jos ne
taittuvat, joten käsittele korttia varovasti, kun asetat sen puhelimeen tai poistat sen
puhelimesta. Pidä SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
› tukee vain 2G-/2.5G SIM-kortteja

Kuvat
1 Avaa akun kansi
2 Irrota akku
3 Aseta SIM-kortti
4 Aseta akku paikalleen
5 Sulje akun kansi
6 Lataa akku
VAROITUS: Älä poista akkua, kun
puhelimeen on kytketty virta.
Tämä voi vahingoittaa puhelinta.
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2

3

4

5

6
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Näytön tiedot
Kuvakealueet
Teksti- ja kuva-alue

Valikko

Yhteystiedot

Valintanäppäinten nimet

Näytön kuvakkeet
Verkkosignaalin voimakkuus
Akun varaustaso
Uusi tekstiviesti
Uusi vastaajaviesti
Herätyskello on käytössä
Puhelin on äänettömässä tilassa
Puhelin on Ulkona-tilassa
Nappikuuloke on kytketty
Kaikki puhelut siirretään toiseen numeroon
Puhelin on lentokonetilassa
Uusi tehtävä
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Valikko ja Valinnat
Voit mukauttaa puhelimen asetuksia ja toimintoja eri tavoin. Voit käyttää puhelimen
toimintoja valikoissa ja alavalikoissa, jotka avataan vasemmalla ja oikealla
valintanäppäimellä. Valintanäppäimen yläpuolella olevan näytön alareunassa on tunnus,
joka ilmoittaa valintanäppäimen sen hetkisen toiminnon.
Valikko Yhteystiedot

Siirry valikkoon
painamalla vasenta
valintanäppäintä.

Siirry yhteystietoihin
painamalla oikeaa
valintanäppäintä.
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Tekstin kirjoittaminen
Puhelimen näppäimistöllä voi kirjoittaa kirjaimia ja numeroita. Voit vaihtaa tilaa painamalla
-näppäintä.

T9-tila
Tässä tekstinsyöttötilassa voit kirjoittaa kokonaisia sanoja muutamalla
näppäimenpainalluksella. Näppäimistön jokaisessa näppäimessä on useita kirjaimia.
T9-tilassa puhelin muodostaa sanoja automaattisesti sisäisen sanastonsa avulla, jolloin
näppäimenpainalluksia tarvitaan paljon vähemmän kuin tavallisessa tekstinsyötössä
(ABC-tila).
Valittu kirjoitustapa näkyy puhelimen näytön oikeassa yläkulmassa.

Ilmaisin

Toiminto
Ennakoiva tekstinsyöttö Abc
Ennakoiva tekstinsyöttö abc
Ennakoiva tekstinsyöttö ABC
Numerot
Perinteinen tekstinsyöttö Abc
Perinteinen tekstinsyöttö abc
Perinteinen tekstinsyöttö ABC
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Puhelimen käynnistäminen ja sulkeminen
Voit käynnistää ja sulkea puhelimen virtanäppäimellä.

Puhelun soittaminen
1 Valitse numero näppäimistöllä.
2 Aloita puhelu valitsemalla
.
3 Katkaise puhelu valitsemalla
.
VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä alhaalla 0-näppäintä.

Puhelun soittaminen yhteystiedoista
1 Avaa yhteystiedot valitsemalla
.
2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä.
3 Voit selata yhteystietoja ylä- ja alanuolilla. Voit selata puhelinnumeroita vasemmalla ja
oikealla nuolinäppäimellä.
4 Aloita puhelu valitsemalla
.

Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen
Voit vastata puheluun valitsemalla Hyväksy tai
. Voit mykistää soittoäänen valitsemalla
Äänetön. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita Äänetön-profiilia kokousta varten.
Voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla
tai Hylkää.
VIHJE Voit muuttaa puhelimesi asetuksia sen mukaan, miten haluat vastata puheluihin. Valitse
ensin Valikko ja sitten Asetukset ja Puhelut. Valitse ensin Vastaustila ja sitten Avaa läppä
vastattaessa, Mikä tahansa näppäin tai Vain lähetysnäppäin.

9

• Avaa läppä vastattaessa – Voit vastata puheluun avaamalla puhelimen läpän.
• Mikä tahansa näppäin – Voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä.
• Vain lähetysnäppäin – Voit vastata puheluun vain painamalla lähetysnäppäintä.

Puheluasetusten muuttaminen
Voit määrittää puheluita koskevat asetukset. Valitse ensin Valikko ja sitten Asetukset ja
Puhelut.
• Soitonsiirto – Valitse soitonsiirtotapa.
• Puhelu tulossa – Voit ottaa koputuspalvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Puhelutietojen katseleminen
Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja ja puhelujen
kestoja. Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä
soiton päivämäärä ja kellonaika. Näet myös soittokertojen määrän. Valitse ensin Valikko
ja sitten Puheluhistoria.
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Lyhyet toimintokuvaukset
Kalenteri
Voit avata kalenterinäkymän. Nykyisen päivämäärän kohdalla näkyy neliökohdistin. Voit
siirtää kohdistimen toisen päivän kohdalle navigointinäppäimillä.

Yhteystiedot
Voit etsiä puhelimeen tallennettuja yhteystietoja.
1 Valitse ensin Yhteystiedot ja sitten Etsi. Valitse Valikkonäkymästä Yhteystiedot tai paina
-kuvaketta.
valmiusnäkymässä
2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä.
3 Voit selata yhteystietoja ylä- ja alanuolilla. Voit selata puhelinnumeroita vasemmalla ja
oikealla nuolinäppäimellä.
• Uusi yhteystieto: Voit lisätä uusia yhteystietoja puhelinmuistioon.
• Pikavalinnat: Voit liittää yhteystietoihin näppäimet 2–8.
> Hätäviesti: (Pikavalinnat -> OK -> näppäin 9) Hätäviesti voidaan lähettää esimääritettyyn
numeroon (enintään 3) pitämällä alhaalla näppäintä 9. Näyttöön tulee näkyviin ilmoitus
"Asetetaanko hätäviesti?". Valitse Kyllä ja kirjoita viesti. Näppäile seuraavaksi kolme
numeroa, johon viesti lähetetään hätäviestitilassa. Valitse Tallenna/Valmis.
• Kopioi kaikki: Voit kopioida kaikki tiedot SIM-kortista puhelimen muistiin tai puhelimen
muistista SIM-korttiin.
• Poista kaikki: Voit poistaa kaikki tiedot SIM-kortista tai puhelimen muistista.
• Muistin tila: Voit tarkistaa SIM-kortin ja puhelimen muistin tilan.
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• Tiedot
> Palvelunumerot: Voit käyttää operaattorin palvelunumeroita turvallisesti.
> Oma numero: Voit tallentaa ja tarkistaa SIM-korttiin liittyvät puhelinnumerot.
> Käyntikortti: Voit liittää käyntikorttiin omat tietosi, kuten nimi, matkapuhelinnumero,
kotinumero, työnumero ja sähköpostiosoite. Voit lähettää käyntikortin viestinä.

Puheluhistoria
Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja ja puhelujen
kestoja. Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä
soiton päivämäärä ja kellonaika. Näet myös soittokertojen määrän.
• Kaikki puhelut: Näyttää kolme eri puhelutyyppiä (Vastaanotetut puhelut/Soitetut
puhelut/Vastaamattomat puhelut) ajan mukaan järjestettynä.
• Vastaamattomat puhelut: Voit tarkastella 20 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.
• Soitetut puhelut: Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun tai soittoyrityksen tietoja.
• Vastatut puhelut: Voit tarkastella 20 edellisen vastatun puhelun tietoja.
• Puhelun kesto: Näet kaikkien soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestot.

Pelit
LG A170 -puhelimessa on pelejä, joilla saat aikasi kulumaan mukavasti. Valitse ensin Valikko
ja sitten Pelit.

12

Viestit
Viestin lähettäminen
1 Valitse ensin Valikko ja sitten Viestit ja Uusi viesti.
2 Näyttöön avautuu viestieditori. Viestieditorin oletuksena on tekstiviesti.
3 Kirjoita viesti ennakoivalla tai perinteisellä tekstinsyötöllä. Voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa
valitsemalla
.
4 Valitse ensin Asetukset ja sitten Lisää, jos haluat lisätä viestiin merkin, viestipohjan,
yhteystiedon tai käyntikortin.
5 Valitse Lähetä vastaanottajalle.
6 Näppäile puhelinnumero tai valitse Asetukset ja Yhteystiedot tai Edelliset. Voit valita
yhteystietoluettelosta haluamasi numeron valitsemalla ensin Lisää ja sitten Vaihtoehto.
7 Valitse Lähetä.
• Saapuneet: Puhelin ilmoittaa, kun olet vastaanottanut uuden viestin. Viestit tallennetaan
tähän kansioon.
• Luonnokset: Tässä kansiossa näkyvät tallentamasi viestiluonnokset.
• Lähtevät: Tässä kansiossa näkyvät viestit, jotka lähetetään tai joiden lähettäminen on
epäonnistunut.
• Lähetetyt: Tässä kansiossa näkyvät viestit, jotka on lähetetty. Näet viestin lähetysajan ja
sisällön.
• Vastaajaviestit: Voit kuunnella vastaajassa olevat viestit.
• Palveluviestit: Palveluviestit ovat operaattorin puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä.
• Viestipohjat: Puhelimeen valmiiksi tallennetut viestipohjat. Voit tarkastella malliviestejä ja
muokata niitä tai luoda uusia viestejä.
• Asetukset: Voit määrittää verkkopalvelujen tarjoajaa koskevat asetukset.
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Tekstin kirjoittaminen
Puhelimen näppäimistöllä voi kirjoittaa kirjaimia ja numeroita. Voit esimerkiksi tallentaa
nimiä yhteystietoihin, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan
ilmoituksen kalenteriin. Puhelimessa voi käyttää seuraavia tekstinsyöttötapoja: Ennakoiva
T9, Manuaalinen ABC ja 123.
Huomautus: Joissain kentissä on käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa, kuten näppäiltäessä
puhelinnumeroa osoitekirjaan.

Ennakoiva T9
Ennakoivassa T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi
sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan. Näppäile haluamasi sana puhelimen
numeronäppäimillä. Sanakirja tunnistaa sanan, kun olet näppäillyt kaikki sanan kirjaimet.
Manuaalinen ABC
Tässä tekstinsyöttötavassa numeronäppäintä painetaan kerran tai kaksi, kolme tai neljä
kertaa, kunnes haluamasi kirjain tulee näkyviin.
123-tila
Näppäile numerot (yksi näppäimen painallus numeroa kohti). Voit myös lisätä numeroita
tekstitilassa pitämällä haluamaasi numeronäppäintä alhaalla.

Profiilit
Voit valita profiiliksi jonkin seuraavista: Yleinen, Äänetön, Vain värinä, Ulkona, Lentokonetila
ja Nappikuuloke.
• Yleinen: valmiusnäkymässä näkyy -kuvake, kun tämä profiili on käytössä.
• Äänetön: Soittoäänet ja värinähälytys ovat poissa käytöstä. Valmiusnäkymässä
näkyy -kuvake.
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• Vain värinä: Soittoäänet ovat poissa käytöstä ja värinähälytys on käytössä.
Valmiusnäkymässä näkyy -kuvake.
• Ulkona: Oletusprofiili. Soittoäänet ovat käytössä ja soittoäänen voimakkuus on
suurimmalla tasolla. Valmiusnäkymässä näkyy -kuvake.
• Lentokonetila: Voit ottaa lentokonetilan Käyttöön tai Pois käytöstä. Lentokonetilassa ei
voi soittaa puheluita tai lähettää viestejä
• Nappikuuloke: Valmiusnäkymässä näkyy -kuvake, kun nappikuuloke on kiinnitetty
puhelimen kuulokeliitäntään. Voit mukauttaa puheluiden ja viestien hälytystyyppiä,
soittoääniä, viestien merkkiääniä, näppäinääniä, läpän merkkiääniä, tehosteääniä ja
virtanäppäimen merkkiääniä sekä näiden kaikkien äänenvoimakkuutta.

Työkalut
• Valesoitto: Voit asettaa puhelimen soittamaan valepuhelun valitsemaasi aikaan.
Puhelimen näyttöön tulee valitsemasi yhteystieto. Valitse Asetukset > Valesoitto.
Valitse Aseta valesoitto > Käytössä. Aseta kellonaika, jolloin valepuhelu soitetaan. Aseta
valepuhelun soittajan nimi ja puhelinnumero ja tallenna asetukset valitsemalla Tallenna.
Voit tehdä valepuhelun valitsemalla valmiusnäkymässä
.
• Laskin: peruslaskutoiminnot, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku.
• Sekuntikello: voit mitata sekuntikellolla jonkin tapahtuman keston tai tapahtumien välillä
kuluvan ajan.
• Yksikönmuunnin: anna arvo ja muunna se haluamaasi mittayksikköön.
• Maailmankello: Voit määrittää nykyisen kellonajan aikavyöhykkeen tai maan mukaan.
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Ajanhallinta
• Hälytys: Voit asettaa enintään kolme eri hälytysaikaa.
• Muistio: voit tallentaa omia muistioita.

Asetukset
• Päivämäärä ja kellonaika: Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.
• Kieli: Valitse puhelimen näyttötekstien kieli. Tämä asetus vaikuttaa myös
tekstinsyöttökieleen.
• Näyttö: Voit muuttaa puhelimen näytön asetuksia.
> LED-valaistus - voit ottaa käyttöön puhelimen etukannen LED-valot.
- virran kytkeminen/katkaiseminen, kansion avaaminen/sulkeminen, vastaanotettu
tekstiviesti: yksi välähdys.
- Saapuva puhelu: vilkkuu, kunnes soittoääni loppuu.
- Hälytys: vilkkuu, kunnes hälytys katkaistaan tai hälytysaika päättyy.
- Akun lataaminen: Valo palaa, kunnes akku on ladattu täyteen.
• Puhelut: Voit määrittää puheluita koskevat asetukset.
• Suojaus: Voit määrittää puhelimen suojausasetukset.
> PIN-koodipyyntö - voit määrittää puhelimen pyytämään PIN-koodia käynnistyksen
yhteydessä.
> Puhelimen lukitus - voit lukita puhelimen suojakoodilla käynnistyksen yhteydessä,
SIM-korttia vaihdettaessa tai välittömästi.
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> Puhelunesto - voit asettaa puheluneston salasanan kaikille lähteville puheluille,
lähteville ulkomaanpuheluille, verkkovierailun aikana soitettaville ulkomaanpuheluille,
kaikille saapuville puheluille tai verkkovierailun aikana saapuville puheluille.
> Kiinteä numero - Voit rajoittaa puheluita vain yhteystiedoissa oleviin numeroihin.
Toiminto edellyttää PIN2-koodia.
> Varkaudenestotoiminto - Jos matkapuhelin varastetaan, se lähettää automaattisesti
tekstiviestin omistajan määrittämiin numeroihin. Asetuksiin tulee määrittää omistajan
nimen lisäksi ensisijainen ja toissijainen puhelinnumero. Toiminto otetaan käyttöön
valitsemalla ATMT On. Varkaudeneston oletuskoodi on 0000. Varkaudeneston tekstiviesti
sisältää varastetun puhelimen IMEI-tunnuksen lisäksi tietoja puhelinta käyttävän
henkilön sijainnista ja liittymästä.
> Vaihda koodeja - Voit vaihtaa suojakoodin, PIN1- tai PIN2-koodin tai varkaudeneston
koodin kirjoittamalla nykyisen koodin jälkeen haluamasi uuden koodin.
• Virransäästö: Jos valitset Aina päällä, voit säästää akkua, kun puhelin ei ole käytössä. Voit
valita virransäästöasetukseksi Aina käytössä, Vain öisin tai Pois käytöstä.
• Verkon valinta: Voit valita verkon itse tai antaa puhelimen valita verkon automaattisesti.
• Palauta asetukset: Voit palauttaa tehdasasetukset valitsemalla Nollaa. Tämän toiminnon
käyttämiseen vaaditaan turvakoodi. Oletuskoodi on 0000.
• Muistin tila: Voit tarkistaa käytettävissä olevan vapaan muistin tilan.
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❑ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai
rikkoa lakia. Lisätietoja on tässä käyttöoppaassa.

VAROITUS
• Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.
• Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
• Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai
räjäytystyömaiden läheisyydessä.

• Käytä turvallisuutesi vuoksi ainoastaan ALKUPERÄISIÄ akkuja ja latureita.
• Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
vaurioittaa puhelinta.

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

• Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
• Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.

VAROITUS
• Sulje aina puhelin alueilla, joissa säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

• Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen
käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa.
• Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita. Näin vältät puhelimen vaurioitumisen.
• Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisia laitteita. Pienetkin
häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
• Akut on hävitettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti.
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❑ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
• Älä pura puhelinta tai akkua.

Altistuminen radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)
Matkapuhelinmalli LG A170 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät
turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan
katsomatta.
• Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä
lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
• Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
• ICNIRP:n (international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja
on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
• Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.745 W/kg (10 g)
pidettäessä laitetta korvalla ja 0.371 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.
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❑ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Huolto ja ylläpito
VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden
lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.
• Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
• Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden,
lähellä.
• Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
• Älä pudota puhelinta.
• Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
• Puhelimen pinta voi vahingoittua, jos se kääritään muoviin.
• Puhdista puhelin puhtaalla liinalla. (Älä käytä bentseeniä, ohennetta, alkoholia tai muita
liuottimia.)
• Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
• Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
• Älä kastele puhelinta.
• Käytä kuuloketta ja muita lisävarusteita varovasti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
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❑ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.
• Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä
puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
• Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja
turvavarusteisiin.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei
estä sen aukeamista. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vakavan vamman.
Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta
pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.
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❑ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Varo kuulovaurioita
Pitkäaikainen 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.
Huomautus: Liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

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

Räjähdysherkät alueet
• Älä käytä puhelinta täyttäessäsi ajoneuvon polttoainetankkia. 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 saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.
• Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
• Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset
Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.
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❑ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa.
Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy
lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

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-laturit on suunniteltu maksimoimaan
akun käyttöikä.
• Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
• Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
• Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja,
ennen kuin se on vaihdettava.
• Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
• Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä pesuhuoneessa 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.
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Vanhojen laitteiden
hävittäminen

Paristojen ja akkujen
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 myymälään,
josta ostit laitteen.

1. Tämä merkki paristoissa/akuissa
tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaitejätteistä annetun EUdirektiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
2. Merkin yhteydessä voi olla myös
kemiallisen aineen merkki, kuten
elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy
(Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005
% elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai
yli 0,004 % lyijyä.
3. Kaikki paristot/akut ovat
ongelmajätettä, joten ne
on toimitettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
4. Vanhojen paristojen/akkujen
asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvia haittavaikutuksia.
5. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen
hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään,
jolta ostit laitteen.

❑ Vianmääritys
Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa

Irrota akku ja aseta se takaisin. Käynnistä sitten puhelin
painamalla virtanäppäintä.

Akku on tyhjä

Lataa akku. Tarkista puhelimen näytössä oleva
latauksen ilmaisin.

Akku ei lataudu kunnolla tai
puhelimen virta katkeaa joskus
itsestään

Pyyhi akun ja puhelimen liitinpinnat pehmeällä,
kuivalla liinalla.

Akun käyttöaika lyhenee

Akun lyhyt käyttöaika voi johtua käyttöympäristöstä,
runsaasta käytöstä tai heikosta signaalista.

Latausvirhe —
Käyttöympäristön lämpötila on
liian alhainen tai korkea

Varmista, että käyttöympäristön lämpötila on oikea,
odota hetki ja lataa uudestaan.
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❑ Vianmääritys

26

Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Latausvirhe — Väärä laturi

Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.

Latausvirhe — Viallinen akku

Vaihda akku.

Latausvirhe — Akkukuvaketta
ei näy latauksen aikana

Akku on tyhjä tai ollut käyttämättä pitkään.
Akkukuvakkeen ilmestyminen näyttöön saattaa kestää
hetken.

Unohdin puhelimen PINkoodin tai salasanan

Puhelimen oletuskoodi on 0000.

Anna PUK-koodi

PIN-koodi on annettu väärin kolme kertaa peräkkäin
ja puhelin on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi
PUK-koodi.

❑ Vianmääritys
Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Ei verkkosignaalia

Verkon signaali alueella saattaa olla heikko. Vaihda
paikkaa ja yritä uudelleen. Yrität käyttää toimintoa,
joka ei sisälly liittymän ominaisuuksiin. Lisätietoja saat
operaattoriltasi.

Numero on näppäilty, mutta
puhelu ei yhdisty

Tarkista, että olet painanut lähetysnäppäintä.
Tarkista, että olet oikeassa verkossa.
Tarkista, että lähteville puheluille ei ole asetettu
puhelunestoa.
Tarkista, että olet antanut oikean suuntanumeron.

Puhelimeesi ei voi soittaa

Varmista, että puhelimeen on kytketty virta. Paina
lähetysnäppäintä yli sekunnin ajan. Tarkista, että
puhelin on oikeassa verkossa. Tarkista, että tuleville
puheluille ei ole asetettu puhelunestoa.
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❑ Vianmääritys
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Ongelma

Mahdollinen ratkaisu

Puhelun vastaanottaja ei kuule
ääntäsi

Tarkista, että kaiutin ei ole käytössä. Varmista, että
pidät puhelinta tarpeeksi lähellä suutasi. Mikrofoni on
puhelimen alaosassa.

Puhelun äänenlaatu on huono

Tarkista verkkosignaalin voimakkuuden osoitin.
Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden. Yritä
siirtää puhelinta hieman tai siirry lähemmäksi ikkunaa,
jos olet sisätiloissa.

Numero ei yhdisty,
vaikka valitsen numeron
yhteystiedoista

Käytä yhteystietojen hakutoimintoa ja tarkista,
että puhelinnumero on tallennettu oikein. Tallenna
tarvittaessa numero uudelleen.

Jos edellä olevat ohjeet eivät
auta ratkaisemaan ongelmaa

Laadi lyhyt kuvaus ongelmasta ja merkitse
matkapuhelimen mallinumero muistiin. Ota sitten
yhteys matkapuhelimen jälleenmyyjään tai LG:n
asiakastukeen.

❑ Lisävarusteet
Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien
viestintätarpeidesi mukaan.
Vakioakku

Matkalaturi

Huomautus
› Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muutoin
takuu voi mitätöityä.
› Lisävarusteet saattavat vaihdella
myyntialueen mukaan. Pyydä lisätietoja
paikalliselta jälleenmyyjältä.
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❑ Tekniset tiedot
Yleistä

Käyttöympäristön lämpötila

Tuotteen nimi: LG-A170
Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800
-kaksitaajuuspäätelaite

ylin: +55°C (latausta purettaessa)
+45°C (ladattaessa)
alin: -10 °C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

LG-A170, LG-A175, LG-A175b

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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