GD550

Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0771-41-4379
* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.
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D A N S K
S U O M I

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

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

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

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

GD550
P/N : MMBB0379406 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016313

GD550 Användarhandbok
– Svenska
En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer
in på din mobil, beroende på mobilens programvara eller på
tjänsteleverantören.
Grattis till ditt val av den avancerade kompakta mobiltelefonen
GD550 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med
den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.
Kassering av den gamla telefonen

1 När symbolen med en överkryssad
soptunna sitter på en produkt
innebär det att den omfattas av
EU-direktivet 2002/96/EC.
2 Alla elektriska och elektroniska
produkter ska kasseras på andra
sätt än som hushållsavfall, helst
på för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3 Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser
för miljön och människors hälsa.
4 Mer detaljerad information
om kassering av en gammal
mobil får du av kommunen,
renhållningsverket eller i den butik
där du köpte produkten.

Så fungerar din telefon
Strömbrytare
Används till att
stänga av/ starta
telefonen.
Huvudskärm

Styrknappar

OK-knapp
Används till att
välja alternativ
och bekräfta
åtgärder.
Samtalsknapp
Används till att
ringa upp ett
telefonnummer
och svara på
inkommande
samtal.
2

Funktionsknappar
Knapparna
används till
att aktivera de
funktioner som
anges i displayen
strax ovanför.

Avsluta
Används till
att avsluta
eller avvisa ett
samtal. Återgår
till startskärmen
när du använder
menyn.
Raderingsknapp
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Anslutning för
headset/
laddare/USB-kabel
Volymknapp
Styr hörlursvolymen.

Kameraknapp
Gå till kameramenyn
direkt från
startskärmen.

Profilomkoppling
Sätt på eller stäng av ljudet från en skärm inklusive
låsskärmen genom att skjuta knappen uppåt eller nedåt. (Vid
inkommande samtal, när du lyssnar på musik, vid alarmsignal
osv.)
Det här gäller bara själva ljudet. Om du vill ändra inställningarna för vibration går du till Mer > Inställningar > Ringsignaler >
Samtal & meddelande. Som standard är vibratorsignalen på.
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Installera SIM-kortet och ladda batteriet
Installera SIM-kortet
När du är abonnent i ett
mobiltelefonnät får du ett
SIM-kort som innehåller din
abonnemangsinformation,
t.ex. PIN-kod, eventuella
andra tillgängliga tjänster och
mycket annat.
Viktigt!
› SIM-kortet kan enkelt skadas
om det repas eller böjs, så var
försiktig när du hanterar, sätter
1

2

4
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in eller tar ur kortet. Förvara alla
SIM-kort utom räckhåll för små
barn.

Illustrationer
1
2
3
4
5
6

Öppna batteriluckan
Ta ur batteriet
Sätt in SIM-kortet
Sätt i batteriet
Stäng batteriluckan
Ladda batteriet
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VARNING! Ta inte ur batteriet medan telefonen är påslagen eftersom
det kan skada telefonen.
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Din startskärm
GD550 har en enkel och lättanvänd startskärm med karusellvy
som gör att du kan flytta till menyer från den ena sidan till den
andra.
Det finns fem punkter överst på startskärmen. Varje punkt
representerar en meny och du kan flytta mellan dem genom att
trycka på höger och vänster styrknapp.
Huvudmenyikoner
Antal menyer
som du kan
välja
Den markerade
punkten visar
din aktuella
position.

Använd vänster eller
höger styrknapp
för att flytta mellan
huvudmenyerna.
Motsvarande
undermeny
Använd styrknapparna
upp eller ned för
att söka igenom
undermenyn.

Startskärmen börjar alltid med menyn Samtal och härifrån kan
du flytta till höger eller vänster.
På menyerna Kontakter, Samtalslistor och Inkorg kan du
använda karusellvyn.
Tips! Om du anger bokstäver eller siffror på menyerna Kontakter,
Samtalslistor och Inkorg sker en sökning efter motsvarande resultat.
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Låsskärmen
När luckan stängs avslutas
vanligtvis de aktiva
programmen och låsskärmen
visas.

Ställa in aktiva program när
telefonluckan är nere
1 Välj Mer genom att
använda vänster eller höger
styrknapp på startskärmen
och välj Inställningar.
2 Välj Enhet och välj
sedan Inställningar för
nedskjutning.
3 Tryck på knappen OK för att
markera det program som
du vill avsluta när luckan
stängs.

Ställa in låsskärmen
1 Välj Mer genom att
använda vänster eller höger
styrknapp på startskärmen
och välj Inställningar.
2 Välj Skärm och välj sedan
Låsskärm.
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3 Du kan välja bakgrundsbild
från standardbilderna
genom att trycka på höger
eller vänster styrknapp, eller
från fotoalbumet genom att
trycka på Album längst ned
till vänster på skärmen. Du
kan också ändra klockstil på
låsskärmen.
Tips! När du skjuter ihop
telefonen avslutas den
meny som du använder och
låsskärmen visas. Om du
däremot lyssnar på musik
eller FM-radio, eller visar ett
videoklipp avslutas inte de
här programmen även om du
skjuter ihop telefonen. Du kan
ändra inställningarna för den
här funktionen i Inställningar
> Enhet > Inställningar
för nedskjutning. Följande
alternativ finns: Samtal,
Kamera, Videospelare,
Musikspelare.
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Samtalsinställningar
Ringa ett samtal
1 Ange numret med
knappsatsen. Ta bort en
siffra genom att trycka på
.
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 håller du 0 nedtryckt.
Tips! Du kan gå till
uppringningsskärmen genom
att ange numret från en meny
på startskärmen.

Ringa ett samtal via
kontaktlistan
1 Välj Kontakter på
startskärmen.
2 Använd knappsatsen för att
ange den första bokstaven i
namnet för den kontakt som

du vill ringa till eller
gruppnamnet som
kontakten tillhör. För t.ex.
Kontoret trycker du på 5 tre
gånger för att välja den
första bokstaven, “K”. Du
kan byta inmatningsläge
från bokstavsläge till
sifferläge eller tvärtom
genom att trycka på
på
knappen
knappsatsen.
3 Välj Samtal från Alternativ
så
eller tryck på
påbörjar du samtalet.

Svara på och avvisa samtal
När telefonen ringer svarar du
genom att trycka på knappen
.
Om du vill stänga av ljudet på
telefonen medan den ringer
skjuter du ned
profilomkopplingen till av.
Det här är en utmärkt funktion
om du till exempel har glömt
att ändra profilen till Tyst inför
ett möte.
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Tryck på
eller välj Avvisa
med höger styrknapp för att
avvisa det inkommande
samtalet.
Tips! Du kan ställa in
vibratorsignalen till På om du
går till Mer > Inställningar
> Ringsignaler > Samtal &
meddelande > Vibratorsignal.

Använda högtalaren
Under ett samtal eller när
du ringer ett samtal kan du
aktivera högtalaren genom
att välja Aktivera högtalare
och använda mobilen i
handsfreeläge. (Vid ett
inkommande samtal kan du
göra det här genom att välja
Svara om du vill prata.)
Om högtalaren är aktiverad
väljer du Avaktivera högtalare
för att återgå till normalt
mobilsamtalsläge.
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Snabbuppringning

Vis

Du kan tilldela kortnummer till
kontakter som du ringer ofta.
Om du vill tilldela kortnummer
går du till Kontakter >
Alternativ > Inställningar >
Snabbuppringning.
Du kan använda karusellvyn
där du kan tilldela ett
nummer till valfri kontakt
som finns sparad i telefonen.
Kortnummer 1 är inställt på
din voice mail och går inte att
ändra.
Du kan tilldela upp till 8
kortnummer numrerade från
2 till 9.
När du tilldelat ett
kortnummer kan du påbörja
ett samtal genom att hålla
kortnumret nedtryckt.
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Tips! När du håller knapparna
till
nedtryckta
kan du, om det tilldelade
kortnumret är tomt, tilldela
kortnumret direkt.

Visa samtalsloggar
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Gå till Samtal från
startskärmen och välj
Samtalslistor.
Med karusellvyn kan du se
vilka missade, mottagna och
uppringda samtal du har.
Använd höger styrknapp för
att visa äldre samtalslistor.
Du kan också gå direkt till
samtalslistorna för önskad
kontakt om du anger den
första bokstaven i kontaktens
namn eller telefonnumret om
numret inte sparas i telefonen.
Kontinuerliga samtalslistor
för samma kontakt visas som
en lista och antalet missade,
mottagna eller uppringda
samtal för kontakten visas
under kontaktbilden. Om du
skriver den första bokstaven
för kontakten kombineras alla
samtalslistor för kontakten
som en post.

Du kan använda styrknappen
ned för att visa alla detaljerade
listor för varje kontakt
inklusive klockslag och
samtalstid.
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Kontakter
Söka efter en kontakt
1 Gå till Samtal från
startskärmen.
2 Välj Kontakter.
3 Tryck på höger styrknapp
för att söka efter en kontakt
i alfabetisk ordning, eller
ange den första bokstaven i
kontaktens namn om du vill
söka efter den direkt.
Om en kontakt har
mer än 3 poster med
detaljerad information, t.ex.
telefonnummer eller epostadress, kan du visa nästa
post genom att trycka på
styrknappen ned.
Tips! Om du vill visa
kontaktlistan som en lista
istället för en karusellvy går du
till Alternativ > Inställningar
> Skärminställningar och
ställer in Kontaktbild till Av på
kontaktskärmen.
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Skapa kortet Mig själv

Läg

Det här alternativet visar
information om dig. Här kan
du ändra namn och ändra
information som e-post, titel,
anteckning osv.
1 Gå till Samtal från
startskärmen.
2 Välj Kontakter.
3 Tryck på vänster styrknapp
två gånger för att välja
Mig själv. Det här är ett
standardnamn. Om du
trycker på Lägg till och
anger ett nytt namn visas
det istället för Mig själv.
4 Tryck på knappen OK eller
välj Alternativ och välj
Lägg till från SIM-kort,
därefter kan du lägga till ditt
nummer från SIM-kortet.
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Lägga till en ny kontakt
1 Gå till Samtal från
startskärmen.
2 Välj Kontakter.
3 Tryck på vänster styrknapp
en gång och tryck på
knappen OK för att lägga till
en kontakt.
Du kan också lägga till en
ny kontakt genom att välja
Alternativ och sedan välja
Lägg till namn.
4 Välj om en kontakt ska
sparas på Internt minne
eller SIM-kortet och lägg till
för- och efternamn.
Du kan ändra
inmatningsläge (t.ex.
stora/små bokstäver eller
siffror) genom att trycka
på
på knappen
knappsatsen.
5 Kontaktbilden tilldelas
slumpvis som standard
och du kan ändra bilden
för kontakten. Om du vill
välja en bild från en given

lista trycker du på höger
styrknapp. Tryck på vänster
styrknapp en gång för att
välja från fotoalbumet och
tryck på vänster styrknapp
en gång till för att ta en
bild och använda bilden
direkt. Om du väljer den
överdimensionerade bilden
som kontaktbild dirigeras
du till skärmen Beskär så
att du kan beskära bilden
enligt önskemål och ställa in
bilden som kontaktbild.
Tips! När du tar ett foto från
startskärmen och ställer
in bildstorleken på menyn
Inställningar till Kontakt kan
du få en kontaktbild med
maximal storlek.

6 Spara telefonnumret.
Punkterna överst på
skärmen läggs till en efter
en när du lägger till en ny
kontakt eller en ny grupp.
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7 Välj +Mer om ytterligare
information behövs, t.ex.
E-post, Ringsignal eller
Hemsida osv.
Tips! När du vill spara en
kontakts e-postadress kan du
enkelt lägga till e-postavslut
genom att välja E-post på
menyn Mer och trycka på
Alternativ längst ned till
vänster på skärmen och välja
ett avslut i listan. Följande
alternativ finns: @hotmail.
com, @msn.com, @yahoo.
com, @gmail.com.
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Lägga till en kontakt i en
grupper
Du kan spara och hantera dina
kontakter efter grupp, t.ex.
familj och arbetskamrater.
Om du vill lägga till en grupp
går du till det alternativet
genom att trycka på vänster
funktionsknapp från
kontaktmenyn och välja
Ny grupp. Du kan välja om
du vill lägga till gruppen i
Internt minne eller i SIM,
namnge gruppen och ställa in
ringsignal för gruppen.
När du väljer Spara längst ned
till höger på skärmen visas
ett meddelande på skärmen
där du uppmanas att lägga till
medlemmar. Du kan lägga till
en medlem i gruppen direkt
genom att trycka på knappen
OK från det här meddelandet.
Använd höger eller vänster
styrknapp för att söka i
kontaktlistan.
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Meddelanden
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I GD550 finns funktioner
för SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service), e-post och
informationsmeddelanden för
nätverket.

Visa meddelanden
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1 Gå till Meddelanden från
startskärmen.
2 Välj Inkorg.
3 Meddelandena visas som
en karusellvy. De senast
mottagna eller skickade
meddelandena visas först
nedan. Till höger visas
meddelandehistoriken
efter kontaktnamn.
Kontaktnamnet för det
senaste meddelandet visas
först. Du kan också visa
meddelanden från särskilda
kontakter direkt genom
att ange första bokstaven
i kontaktens namn. Längst
till vänster visas mappen
för utkast där meddelanden
som inte skickats sparas.

Tips! Om det finns olästa
meddelanden visas mappen
`Nytt meddelande´ efter
mappen för utkast.

4 Genom att trycka på
styrknappen ned kan du se
detaljerad historik om alla
meddelanden som tagits
emot från och skickats till
kontakten.
Gula meddelanden
är nya meddelanden.
Gröna meddelanden
har tagits emot och
gråa meddelanden är
meddelanden som skickats.
Tips! Du kan expandera och
komprimera meddelandefältet
genom att trycka på
. Du kan välja Expanderad
vy eller Komprimerad vy
som standardvisning i Mer >
Inställningar > Meddelanden
> Meddelandefältet.
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Skicka meddelanden
1 Gå till Meddelanden från
startskärmen.
2 Välj Skriv meddelande om
du vill skicka ett SMS eller
MMS.
3 En ny
meddelanderedigerare
öppnas.
Meddelanderedigeraren
kombinerar
textmeddelanden och
multimediemeddelanden.
Standardinställningen för
meddelanderedigeraren är
textmeddelande.
4 Välj Alternativ längst ned
till vänster på skärmen
och välj sedan Infoga om
du vill lägga till något
med alternativen Bild,
Video, Ljud, Textmallar,
Multimediemallar, Namn
och nummer osv.
5 Välj Skicka till om du vill
lägga till mottagare genom
att trycka på knappen
14

OK. Du kan ange en valfri
bokstav i kontaktnamnet
eller välj Kontakter genom
att trycka på knappen OK för
att välja från kontaktlistan.
6 Tryck på Skicka.

Skriva text
Du kan ändra
textinmatningsmetod genom
: ABC/Abc/
att trycka på
abc/123.
Om du vill använda T9-läget
håller du knappen
nedtryckt. Du kan också trycka
på vänster funktionsknapp
och välja Skrivalternativ, för
att aktivera eller avaktivera
T9-ordlistan.

Infoga symboler
Om du vill infoga symboler
och väljer
trycker du på
därefter en symbol. Du kan
också trycka på Alternativ och
sedan välja Infoga symbol.
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I Alternativ kan du också
använda Spara i utkast,
Infoga och Kopiera/klistra in.
Om du använder Kopiera/
klistra in kan du välja hela
eller en del av texten som du
angett på skrivskärmen och
kopiera och klistra in den så
många gånger du vill. Du
kan också använda den här
funktionen när du skriver
ett e-postmeddelande eller
skapar en anteckning.

som
Om du t.ex. väljer
skriftspråk kan du använda
den koreanska knappsatsen
genom att trycka på
Alternativ > Skrivalternativ >
.

Ändra språk
GD550 har funktioner för olika
språk.
Det finns två sätt att ändra
skriftspråk från skrivskärmen.
Du kan trycka på Alternativ,
gå till Skrivalternativ, välja
Skriftspråk och sedan ställa
in önskat språk. Eller också
kan du hålla knappen
nedtryckt. Skrivalternativen
kan variera beroende på vilket
språk du valt.
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Skicka ett epostmeddelande
1 Gå till Meddelanden från
startskärmen.
2 Välj E-post och sedan ett
konto. Mappar som Inkorg,
Skickat, Papperskorg osv.
visas i karusellvy precis
som på startskärmen.
Mappen Inkorg visas först
och menyn Skriv e-post är
menyn längst till vänster.
3 Välj Skriv e-post genom att
trycka på vänster styrknapp
flera gånger.
4 Ange mottagarens adress
och ett ämne.
5 Skriv meddelandet.
6 Tryck på Alternativ, välj
Infoga om du vill lägga till
bild, video, ljud, textmallar,
signatur osv.
7 Skicka meddelandet genom
att trycka på Skicka.
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Kamera
Ta ett foto
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Gå till Kamera från
startskärmen och välj Ta bild.
Eller också kan du trycka
snabbt på kameraknappen på
höger sida av telefonen.
1 Håll telefonen horisontellt
och rikta linsen mot det du
vill fotografera.
2 Tryck lätt på
kameraknappen så visas
ett fokusfält mitt på
sökarskärmen.
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3 Håll telefonen så att
du kan se motivet i
fokuseringsrutan.
4 När fokuseringsrutan blir
grön har kameran ställt
in skärpan på det du vill
fotografera.
5 Tryck ned kameraknappen
igen.

Videokamera
Spela in en snabb video

När du tagit bilden
Bilden du har tagit visas nu på
skärmen.
Album – Tryck här om du vill
visa albumet.
Skicka – Tryck här om du vill
skicka bilden via Meddelande,
E-post eller Bluetooth.
Nytt – Tryck här om du vill ta
en ny bild.
Ange som – Tryck här om
du vill använda bilden
som bakgrundsbild,
kontaktbild, startbild eller
avstängningsbild.
Ta bort – Tryck här om du vill
ta bort bilden.

Gå till Kamera från
startskärmen och välj
Spela in video. Eller håll
kameraknappen på höger sida
av telefonen nedtryckt.
1 Sökaren för videokameran
visas på skärmen.
2 Håll telefonen horisontellt
och rikta linsen mot det du
vill spela in.
3 Tryck en gång på
kameraknappen eller
knappen OK för att starta
inspelningen.
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4 REC visas längst ned i
sökaren och en timer visar
videoklippets längd.
5 Tryck en gång till på
kameraknappen eller
knappen OK för att stoppa
inspelningen.

När du har spelat in ett
videoklipp
En stillbild för videoklippet
visas på skärmen.
Album – Tryck här om du vill
visa albumet.
Spela upp – Tryck här för att
spela upp videoklippet.
Nytt – Tryck här om du vill ta
ett nytt videoklipp.
Skicka – Tryck här om du
vill skicka videoklippet via
Meddelande, E-post eller
Bluetooth.
Ta bort – Tryck här om du vill
ta bort videoklippet.
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Kalender
Alarm
Gå till Kalender från
startskärmen och välj Alarm.
Från alarmskärmen trycker du
på vänster funktionsknapp
för att aktivera eller avaktivera
alarmet, och om du vill
ställa in tiden då alarmet
ska aktiveras. När du ställt in
tiden visas det på GD550 hur
mycket tid som återstår innan
alarmet aktiveras.

Kalender
Gå till Kalender från
startskärmen och välj
Kalender. En fyrkantig markör
visas vid aktuellt datum.
Du kan flytta markören till
ett annat datum med hjälp
av styrknapparna. Tryck på
knappen OK om du vill visa
scheman för den dagen.
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Om det inte finns något
schema kan du lägga till
ett nytt och anpassa det
genom att trycka på Nytt
schema. Telefonen avger en
alarmsignal som du ställt in för
den specifika schemaposten.

Anteckning
Gå till Kalender från
startskärmen och välj
Anteckning.
1 Välj Ny anteckning på
skärmen om du vill skapa en
ny anteckning.
2 Skriv anteckningen och
tryck på knappen OK för att
spara. Anteckningen läggs
till och visas på skärmen.
Använd styrknapparna för att
söka bland anteckningar.

Visa en anteckning på
låsskärmen
1 Välj anteckningen med
hjälp av vänster eller höger
styrknapp och tryck på
vänster funktionsknapp för
att öppna Alternativ.
2 Välj Visa på låsskärm så
visas en röd markering vid
anteckningen.
3 Anteckningen visas när
luckan är stängd. Om du vill
ta bort den från skärmen
trycker du på Alternativ och
väljer Ta bort från låsskärm.
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Mer

Program

Nyheter

• Använda röstinspelningen

När du går till den här menyn
visas väderprognosskärmen.
Om du trycker på knappen
OK visas mer detaljerad
väderinformation. Du kan
också visa nyheter genom att
trycka på höger styrknapp.
Om du trycker på knappen
OK vid Mina nyheter kan du
lägga till fler flöden enligt
önskemål eller spara dem som
Mina flöden när du surfar. Du
kan också trycka på vänster
funktionsknapp om du vill
använda Alternativ för att
ställa in Uppdatera schema.
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Du kan spela upp låtar, ordna
låtar efter artister, album
och genrer, eller skapa Mina
spellistor.
Nu spelas – Den här menyn
visas bara när bakgrundsmusik
spelas upp. Du kan använda
flera alternativ som Lägg till i
spellista, Betyg osv. och ändra
inställningar för Upprepa,
Blanda och Equalizer genom
att trycka på Alternativ längst
ned till vänster på skärmen.
Obs! Musikfiler kan skyddas
av lagar om upphovsrätt och
immaterialrätt. Se till att du följer
tillämpliga användarvillkor för
materiella lagar innan du hämtar
eller kopierar filer.
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• FM-radio

• Internet

GD550 från LG har en inbyggd
FM-radio så att du kan lyssna
på dina favoritkanaler när
du är i farten. Om du trycker
på vänster funktionsknapp
kan du använda alternativen
Redigera kanal, Ny kanal och
Redigera stationsnamn. Om
du trycker på knappen OK
visas kanallistan. I kanallistan
kan du också ställa in kanaler
och justera inställningar.

Du har åtkomst till internet.
Med internet får du en
snabb och färgrik värld av
spel, musik, nyheter, sport,
underhållning och mycket mer
– via mobilen. Var du än är och
vad du än gör.

Obs! Om du vill lyssna på radio
måste du använda hörlurar. Anslut
dem i hörlursuttaget på höger sida
av telefonen.

Obs! Avgifter kan tillkomma när
du ansluter till de här tjänsterna
och när du hämtar innehåll.
Kontrollera vilka kostnader som
gäller hos din nätoperatör.

• Google Maps
Se din aktuella position
och aktuell trafik och få
vägbeskrivningar till ditt mål.

• Mina saker
På den här menyn får du
åtkomst till dina data.
Alla data visas på fliken Alla
och om du trycker på höger
styrknapp kan du kontrollera
enbart data i internminnet.
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Verktyg
• Miniräknare
Med miniräknarfunktionen
kan du addera, subtrahera,
multiplicera och dividera. Du
kan ange tal och operatorer
genom att använda
knappsatsen.
för att
Använd knappen
ta bort tal.
Om du vill göra lite mer
avancerade beräkningar
trycker du på Alternativ och
väljer +/-, sin, cos, tan, log,
ln, exp, sqrt, deg, rad, x^y
eller X^2.

• Röstmemo
Med Röstmemo kan du spela
in röstanteckningar eller andra
ljud.
Tryck på knappen OK för att
starta inspelningen.
Tryck på vänster
funktionsknapp för att
pausa inspelningen. Tryck
22

en gång till för att fortsätta
inspelningen.
Tryck på knappen OK för
att stoppa inspelningen.
Inspelningen sparas
automatiskt
Alternativ – Om du trycker
på Alternativ kan du använda
alternativen Spela upp, Ta
bort, Ange som ringsignal
eller Meddelandesignal,
eller Skicka via Meddelande,
E-post eller Bluetooth.

• Tidtagarur
På den här menyn kan du
registrera hur lång tid som
förflutit för en händelse. Även
längden på en enskild varvtid
(upp till 99 tider) och total tid
kan visas.
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• Enhetskonverterare
Med den här funktionen kan
du omvandla ett värde i en
måttenhet till motsvarande
värde i en annan måttenhet.
Det finns 7 typer av enheter
som kan omvandlas: valuta,
area, vikt, längd, temperatur,
volym och hastighet.

• Världsklocka
Med funktionen Världsklocka
får du tidsinformation för
större städer världen över.
Du kan lägga till städer
genom att trycka på vänster
funktionsknapp och även
använda alternativen Ange
som andra stad, Redigera
aktuellt datum och tid,
Sommartid, Klocktyp, Ta bort
och Ta bort alla.

Inställningar
• Enhet
(Mer > Inställningar > Enhet)
Anpassa
enhetsinställningarna. Välj den
meny som du vill ändra och
ställ in värdet.

Datum och tid
Du kan ställa in funktioner för
datum och tid.

Språk
Ändra språket som är angivet
som huvudspråk för visning
och skriftspråk för att skriva
text.

Säkerhet
Ändra säkerhetsinställningar
för att skydda din GD550 och
viktig information.
Lås enheten – Välj när
mobilen ska låsas.
Lås program – Välj i listan
vilken meny som ska låsas.
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PIN-begäran - Välj en PIN-kod
som ska begäras när du slår på
telefonen.
Ändra koder – Ändra PIN-kod
(den här menyposten visas om
PIN-begäran är inställd till På),
PIN2-kod, Säkerhetskod.

Flygläge

•R

Använd den här funktionen
för att aktivera inställningen
för flygläge. Du kan inte ringa
samtal, ansluta till internet
eller skicka meddelanden när
flygläget är aktiverat.

Minnesinformation

Inställningar för
nedskjutning
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Använd Minnesinformation
för att fastställa hur mycket
minne som använts och för att
se hur mycket utrymme som
finns kvar: Internt gemensamt
minne, Internt reserverat
minne, SIM-minne och
Huvudlagringsinställning.

Energispar
Ange om
energisparinställningarna ska
vara På eller Av. Om du ställer
in På sparar du på batteriet.

Ställ in aktiva program när
luckan är nere.

Återställ inställningar
Med Återställ inställningar
kan du återställa
alla inställningar till
fabriksinställningarna. Du
behöver säkerhetskoden
för att återställa mobilen.
Standardsäkerhetskoden är
inställd på “0000”.
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• Ringsignaler

Avstängningsbild

(Mer > Inställningar >
Ringsignaler)
Välj ringsignaler och justera
volymen för enheten.
Du kan välja mellan:
Samtal & meddelande
Andra ringsignaler

Ange bild vid avstängning.

• Skärm
(Mer > Inställningar > Skärm)
Ändra inställningarna för
telefonens bildskärm.

Låsskärm
Ställ in bilder och klocka på
låsskärmen.

• Samtalsinställningar
(Mer > Inställningar > Samtal)
Ändra samtalsinställningar.

Allmänna inställningar
Ställ in funktioner
relaterade till gemensamma
samtalsinställningar: Visa
min nummerpresentation,
Avvisa samtal-lista,
Återuppringning, Bluetooth
svarsläge osv.

Samtalslängd

Ställ in teckensnitt och
-storlek.

Kontrollera samtalets längd.
Du kan nollställa längden
genom att trycka på vänster
funktionsknapp efter att du
angett säkerhetskoden.

Bakgrundsbelysning

Datavolym

Teckensnitt

Ställ in hur länge skärmens
bakgrundsbelysning ska var
tänd.

Startbild
Ange bild vid start.

Visa datavolymen. Du kan
nollställa volymen genom
att trycka på vänster
funktionsknapp efter att du
angett säkerhetskoden.
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Samtalskostnader
Kontrollera för senaste samtal
eller för alla samtal. Eller
ange samtalskostnad och
ange gräns. Du kan nollställa
Senaste samtal och Alla
samtal genom att trycka på
vänster funktionsknapp efter
att du angett PIN2-koden.

Vidarekoppling

koden, som du kan få från
operatören. Det går endast att
ringa upp telefonnummer i
listan över fasta nummer från
din telefon.

Samtal väntar
Ställ in det här för att få
meddelande om inkommande
samtal under ett pågående
samtal.

Du kan välja att dirigera om
samtal till ett annat nummer:
Alla samtal, Vid upptaget
osv. Om du trycker på vänster
funktionsknapp kan du välja
Avaktivera, Avaktivera alla
osv.

• Meddelanden

Samtalsspärr

SMS

Begränsa utgående och
inkommande samtal.

Ställ in funktioner relaterade
till SMS.

Fasta nummer

MMS

Välj Fast nummer om du vill
aktivera och sätta samman en
lista över telefonnummer som
kan ringas från din telefon. Till
det här behöver du PIN2-

Ställ in funktioner relaterade
till MMS.
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(Mer > Inställningar >
Meddelanden)

Meddelandefältet
Välj olika visningsalternativ för
att visa ett meddelande.

E-post
Ställ in funktioner relaterade
till E-post.
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Signatur

• Internet

Skapa din textsignatur.
Du kan använda symboler och
text i signaturen.

(Mer > Inställningar >
Internet)

Tjänstmeddelande

Visa internetprofiler. Du
kan lägga till, ta bort och
redigera internetprofiler
genom att använda vänster
funktionsknapp. Däremot
kan du inte radera eller
ändra standardinställningar
anpassade till nationella
variationer.

Ställ in funktioner relaterade
till Tjänstmeddelande
inklusive Tjänstsäkerhet.

Meddelanderäknare
Ställ in den specifika
period när du ska få
information om skickad
meddelandeinformation. Om
du väljer Återställ initieras
data.

Informationsmeddelande
Ställ in funktioner relaterade
till Informationsmeddelande.
– Områdesinfo på/av
- Kanaler: skapa, visa eller
redigera kanaler för att få
informationsmeddelanden.
- Språk: välj språk på
informationsmeddelanden.

Profiler

Inställningar för utseende
Välj inställningar för
webbläsarens utseende.
(Teckenkodning, Skrollning,
Teckenstorlek, Visa bild och
Javascript.)

Cache
De webbsidor som du har
använt sparas i telefonens
minne.
- Töm cacheminne: Ta bort
alla cachade data i minnet.
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Cookies

• Bluetooth

•A

Information om tjänster som
du använt sparas i sk. cookies.
- Ta bort cookies: Ta bort alla
cookies i minnet.

(Mer > Inställningar >
Bluetooth)
Ställ in GD550 för Bluetoothanvändning. Du kan anpassa
din synlighet till andra enheter
eller söka igenom enheter
som mobilen är ihopparad
med.
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Säkerhet
- Certifikat: Visa listan över
certifikat och visa dem i
detalj.
- Rensa session: Ta bort den
säkra datasessionen.

Bluetooth på/av
Välj Bluetooth på eller av.

Sök efter ny enhet
GD550 söker efter enheter.
När sökningen är klar visas
Lägg till och Uppdatera på
skärmen. Välj önskad enhet
för ihopparning så skapar
mobilen ett lösenord som
standard varje gång du
ansluter.
Därefter ansluts telefonen till
den andra enheten.
Den lösenordsskyddade
Bluetooth-anslutningen är
klar.
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• Anslutning
(Mer > Inställningar >
Anslutningar)
Anslutningsinställningarna
har redan ställts in av
nätoperatören så att du kan
börja använda telefonen
direkt. Använd den här
menyn om du vill ändra
någon inställning. På den här
menyn kan du konfigurera
nätverksinställningar och
profiler för dataåtkomst.
USB-anslutning
Du kan välja USBanslutningsläget i telefonen
för flera olika ändamål.
- PC internet: Använd
telefonen som modem för
datorn genom att använda
en USB-kabel.
- Masslagring: Välj det här
alternativet, anslut mobilen
till datorn och dra och släpp
filer till mappen för flyttbar
enhet på GD550.

- PC Suite: Välj det här läget
och anslut mobilen till datorn
i PC Sync-läge.
- Fråga alltid: Om du väljer
det här läget får du en
valmöjlighet att välja läget
varje gång mobilen ansluts
till datorn.

• Hjälp
(Mer > Inställningar > Hjälp)
Här visas mer detaljerad
information om GD550.
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Ti
Uppgradering av
programvara
LG:s uppgraderingsprogram
för mobiltelefonprogramvara
Mer information om hur du
installerar och använder det
här programmet finns på
http://www.lgmobile.com
Med den här funktionen
kan du snabbt och bekvämt
uppgradera programvaran
till den senaste versionen
via Internet utan att behöva
besöka vårt servicecenter.
Eftersom användarens odelade
uppmärksamhet fordras under
uppgraderingsproceduren för
mobiltelefonens programvara
bör du läsa alla anvisningar och
kommentarer som visas vid
varje steg innan du går vidare.
Lägg märke till att du allvarligt
kan skada mobiltelefonen
om du drar ut sladden för
USB-datakommunikation
eller tar ut batterierna under
uppgraderingen. Eftersom
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tillverkaren inte påtar sig något
ansvar för förlust av data under
uppgraderingsproceduren bör
du anteckna viktig information
i förväg för säkerhets skull.
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Tillbehör
Följande tillbehör medföljer GD550:
Laddare

Datakabel

Batteri

Stereoheadset

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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Temperaturgränser
Högst: +55° C (urladdning)
+45° C (laddar)
Lägst: -10 °C

Exp
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna.
Det kan vara farligt eller
olagligt att inte följa
riktlinjerna.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor
och Specific Absorption
Rate (SAR) Mobilmodellen
GD550 är utformad så att
den uppfyller tillämpliga
säkerhetsföreskrifter
ifråga om exponering för
radiovågor. Föreskrifterna
grundar sig på vetenskapliga
riktlinjer som innehåller
säkerhetsmarginaler
utformade så att de
tillförsäkrar alla människor,
oavsett ålder och hälsa,
säkerhet under användning.
• I riktlinjerna för exponering
för radiovågor används en
mätenhet som kallas Specific
Absorption Rate, förkortat
SAR. SAR-tester utförs med
standardiserade metoder
där telefonen sänder på
högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används.

• Vissa skillnader kan föreligga
mellan olika LG-telefoners
SAR-nivåer, men de har alla
utformats så att de följer
tillämpliga riktlinjer för
exponering för radiovågor.
• SAR-gränsvärdet
som rekommenderas
av Internationella
kommissionen för skydd mot
icke-joniserande strålning
(ICNIRP), är 2 W/Kg per tio
(10) gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för
den här telefonmodellen
som har uppmätts av DASY4
för användning vid örat är
1,45 W/kg (10 g) och när den
bärs mot kroppen 1,31 W/kg
(10 g).
• SAR-uppgifter för boende
i länder/regioner som har
antagit SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), vilket är
1.6 W/Kg per ett (1) gram
vävnad.
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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 just denna
telefonmodell. Om andra typer
används kan tillstånd och garantier
som avser telefonen bli ogiltiga och
förfarandet kan också vara farligt .

• Ta inte isär mobilen. Låt
en utbildad tekniker utföra
nödvändiga reparationer.
• Reparationer som omfattas
av garantin (efter LG:s
godkännande) kan innefatta
utbyte av delar eller kretskort
som antingen är nya eller
reparerade, förutsatt att de
har samma funktionalitet som
de utbytta delarna.
• Använd inte mobilen i
närheten av elektriska
apparater som tv, radio och
dator.
• Håll mobilen borta från
34

värmekällor som element
och spis.
• Tappa den inte i marken.
• Utsätt inte mobilen för
vibrationer eller stötar.
• Stäng av mobilen i alla
områden där det krävs. Du
bör till exempel inte använda
mobilen på sjukhus eftersom
den kan störa känslig
medicinsk utrustning.
• Ta inte i telefonen med våta
händer när den laddas. Det
kan orsaka elektriska stötar
och allvarliga skador på
mobilen.
• Ladda inte mobilen nära
lättantändliga material
eftersom mobilen kan bli
varm och orsaka eldsvåda.
• Rengör mobilens utsida med
en torr trasa (använd inte
lösningsmedel som bensen,
thinner eller alkohol).
• Låt inte mobilen ligga på ett
mjukt underlag när du laddar
den.
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• Mobilen ska laddas i ett väl
ventilerat utrymme.
• Utsätt inte mobilen för
kraftig rök eller stora
mängder damm.
• Förvara inte mobilen
nära kreditkort eller
biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.
• Peka inte på skärmen med
vassa föremål eftersom det
kan skada mobilen.
• Håll mobilen borta från
vätska och fukt och miljöer
med hög luftfuktighet.
• Använd alla tillbehör, till
exempel handsfree, med
försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.
• Använd inte mobilen eller
tillbehör i miljöer med
hög luftfuktighet, som
simbassänger, växthus,
solarier eller tropiska miljöer,
då det kan skada telefonen
och göra garantin ogiltig.

Användning av telefonen
Elektroniska apparater
Alla telefoner kan utsättas för
störningar som kan påverka
funktionsdugligheten.
• Använd inte mobilen i
närheten av medicinsk
utrustning utan att först
ha begärt tillstånd. Förvara
inte mobilen utanpå
en pacemaker, t.ex. i
bröstfickan.
• Vissa hörapparater kan störas
av mobiltelefoner.
• 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 mobilen medan
du kör.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
• Ägna all uppmärksamhet på
körningen.
• Använd handsfreeutrustning om sådan finns.
• Stanna vid vägkanten innan
du ringer upp eller svarar
om körförhållandena gör det
möjligt.
• Radiovågorna från
mobilen kan påverka
vissa elektroniska system i
fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.
• Om du kör ett fordon som
är utrustat med airbag
får ingen monterad eller
sladdlös telefonutrustning
vara i vägen för den. Det
kan göra att airbagen inte
fungerar eller resultera i
allvarliga skador på grund av
funktionsfel.
• Om du lyssnar på musik
när du är ute och går är det
viktigt att volymen inte är
för hög så att du hör vad
som händer i din omgivning.
36

Detta är speciellt viktigt i
närheten av vägar.

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

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

Nödsamtal

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

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

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

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

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.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
• Byt ut batteriet när det
inte längre fungerar på
godtagbart sätt. Batteriet
kan laddas upp flera hundra
gånger innan det behöver
bytas ut.
• Ladda batteriet om det inte
har använts under en längre
tid. Det ger bättre prestanda.
• Utsätt inte batteriladdaren
för direkt solljus. Använd den
inte heller i fuktiga miljöer
som badrum.
• Förvara inte batteriet i
varma eller kalla miljöer.
Det kan försämra batteriets
prestanda.
• Om batteriet ersätts med fel
batterityp kan det resultera i
en explosion.
• Kassera förbrukade
batterier i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
Lämna in batterierna
för återanvändning om
det är möjligt. Släng
inte batterierna bland
hushållssoporna.
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• Om du behöver byta
batteri kan du vända dig till
närmaste auktoriserade LG
Electronics-serviceställe eller
-återförsäljare för hjälp.
• Koppla alltid ur laddaren ur
vägguttaget när mobilen
är fulladdad så drar inte
laddaren ström i onödan.
• Den faktiska
batteritiden beror på
nätverkskonfigurationen,
produktinställningarna,
hur batteriet används,
vilket skick det är i samt
miljöförhållanden.

GD550 Brukerhåndbok – Norsk
Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille
seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags
programvare og tjenesteleverandør du har.
Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte
mobiltelefonen GD550 fra LG, som er designet for å kunne brukes
med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.
Kaste det gamle utstyret ditt

1 Når dette symbolet med en
søppeldunk med kryss på er festet
til et produkt, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske
produkter skal kastes i atskilte
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.

Bli kjent med telefonen din
Av/på-tast
Slår telefonen
på/av.
Hovedskjerm

Navigeringstaster

OK-tast
Velg
menyalternativer
og bekreft
handlinger.
Anropstast
Brukes til å ringe opp
et telefonnummer
og svare på
innkommende anrop.

2

Valgtaster
Hver av disse
tastene brukes
til funksjonene
som vises av
teksten rett over
dem.

Avslutt-tast
Avslutter samtaler
og avviser anrop.
Går tilbake til
hjemmeskjermen
når du bruker
menyen.
Slette-tast
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Hodetelefoner / Lader /
USB-kabel
Volumtast
Kontrollerer volumet
for hodetelefonene.
Kameratast
Går direkte til
kameramenyen fra
hjemmeskjermen.

Bytte av profil
Slår lyden på eller av fra alle skjermbilder, inklusiv
låseskjermen, når den skyves opp eller ned. (Innkommende
anrop, musikk, alarmringing, osv.)
Gjelder bare lyden. Hvis du vil endre vibreringsinnstillingene,
må du gå til Flere > Innstillinger > Toner > Anrop og
meldinger. Vibrerende varsel er angitt til På som standardinnstilling.
3

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 kortet lett kan skades
hvis det får riper eller blir
1

2

4

5

bøyd. Oppbevar alle SIM-kort
utilgjengelig for små barn.

Illustrasjoner
1
2
3
4
5
6

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

3

6

ADVARSEL: Ikke fjern batteriet når telefonen er slått på, da dette kan
skade telefonen.
4
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Hjemmeskjermen din
GD550 har en enkel og brukervennlig hjemmeskjerm med
karusellvisning som gjør det mulig å flytte menyene fra side til side.
Det er fem punkter øverst på hjemmeskjermen. Hvert punkt
viser til en meny, og du kan flytte mellom dem ved hjelp av
høyre og venstre navigeringstast.
Ikoner på
hovedmenyene
Bruk venstre
Antallet menyer
eller høyre
du kan velge
navigeringstast
Det uthevede
til å flytte mellom
punktet
hovedmenyene.
viser hvor du
Tilhørende
befinner deg.
undermenyer
Bruk opp- eller nednavigeringstastene
til å søke i
undermenyene.
Hjemmeskjermen åpnes alltid i menyen Anrop , og herfra kan
du flytte mot høyre eller venstre.
Karusellvisningen kan brukes for menyene Navn, Anropslogger
og Meldingsboks.
TIPS Hvis du skriver inn bokstaver eller tall fra menyene Kontakter,
Anropslogger eller Meldingsboks, søkes det etter treff i disse
menyene.

5

Låseskjermen
Når skyvedekselet lukkes,
avsluttes vanligvis de
aktive programmene, og
låseskjermen vises.

Angi de aktive
programmene når
skyvedekselet er nede
1 Velg Flere ved å bruke
venstre eller høyre
navigeringstast på
hjemmeskjermen og velge
Innstillinger.
2 Velg Enhet, og deretter
Innstillinger for deksel
nede.
3 Trykk på OK-tasten for å
markere de programmene
du ikke vil avslutte når
skyvedekselet lukkes.

Innstilling av låseskjermen
1 Velg Flere ved hjelp
av venstre eller høyre
navigeringstast på
hjemmeskjermen , og velg
6

Innstillinger.
2 Velg Skjerm og deretter Lås
skjermen.
3 Du kan velge
bakgrunnsbilde fra
standardbildene ved
å trykke på høyre eller
venstre navigeringstast,
eller fra fotoalbumet ved å
trykke på Album nederst
til venstre på skjermen. Du
kan også endre klokkestil for
låseskjermen.
TIPS Når du lukker
skyvedekselet, avsluttes
menyen du er inne i, og
skjermen låses. Hvis du
imidlertid hører på musikk eller
FM-radioen, eller ser på en
video, vil disse programmene
ikke bli avsluttet selv om du
lukker skyvedekselet. Du kan
endre innstillingene for denne
funksjonen i Innstillinger
> Enhet > Innstillinger for
deksel nede. Alternativene er:
anrop, kamera, videospiller
og musikkspiller.
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Anrop
Foreta anrop
1 Tast inn nummeret via
for
tastaturet. Trykk på
å slette et tall.
2 Trykk på
for å starte
anropet.
3 Trykk på
for å avslutte
anropet.
TIPS Hvis du vil angi + for å
foreta internasjonale anrop,
trykker du på og holder nede 0.
TIPS Du kan gå til
oppringingsskjermen
ved å taste inn tall fra en
hvilken som helst meny på
hjemmeskjermen.

Foreta et anrop ved hjelp av
kontaktlisten
1 Velg Kontakter fra
hjemmeskjermen.
2 Skriv inn via tastaturet første
bokstav i navnet på
kontakten du vil anrope,

eller i navnet på gruppen
kontakten tilhører. Hvis du
for eksempel vil anrope
Kontoret, trykker du to
ganger på 6-tasten for å få
frem den første bokstaven,
“K”. Du kan endre
innskrivingsmodus fra
alfabet- til tallmodus eller
omvendt ved å trykke på
på tastaturet.
3 Velg Anrop fra Alternativer,
for å
eller trykk på
starte anropet.

Svare på og avvise et anrop
Når telefonen ringer, trykker
for å svare.
du på
Hvis du vil dempe telefonen
når den ringer, kan du skyve
Profil-bryteren ned til Av.
Dette er praktisk hvis du har
glemt å endre profilen til
Lydløs under et møte.
eller velg
Trykk på
Avvise ved hjelp av høyre
navigeringstast for å avvise
innkommende anrop.
7

Du kan bruke
karusellvisningen som gjør
at du kan tildele et nummer
til et hvilket som helst navn
du har lagret på telefonen.
Hurtigtastnummer 1 er
Bruke høyttaleren
allerede angitt for taleposten
og kan ikke endres.
Under en samtale eller når
Du kan angi inntil åtte
du skal foreta et anrop, kan
hurtigtaster med nummer fra
du aktivere høyttaleren ved å
2 til 9.
velge Aktiver høyttaler, og du
kan bruke telefonen i håndfri- Når du har tildelt en hurtigtast,
modus. (Ved innkommende
kan du starte et anrop ved
anrop kan du gjøre dette ved å å trykke på og holde inne
velge Svar for å snakke.)
hurtigtastnummeret.
Når høyttaleren er aktivert,
TIPS Når du trykker på og
velger du Deaktiver høyttaler
holder nede tastene
for å gå tilbake til normal
, kan du angi
til
samtalemodus.
TIPS Du kan sette vibrerende
varsel På ved å gå til Flere >
Innstillinger > Toner > Anrop
og meldinger > Vibrerende
varsel.

Hurtigtaster
Du kan tildele et
hurtigtastnummer til en
kontakt du ringer ofte. Når
du skal tildele en hurtigtast,
bruker du Kontakter >
Alternativer > Innstillinger >
Hurtigtaster.
8

hurtigtastnummeret direkte
hvis nummeret er ledig.
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Vise anropsloggene
Gå til Anrop fra
hjemmeskjermen og velg
Anropslogger.
Du kan bruke
karusellvisningen for å sjekke
anropsloggen over alle tapte
og mottatte anrop, samt
oppringte numre. Bruk den
høyre navigeringstasten for å
vise eldre anropslogger.
Du kan også gå direkte til
den ønskede kontaktens
anropslogg ved å taste
inn den første bokstaven i
kontaktnavnet, eller taste inn
telefonnummeret hvis det ikke
er lagret på telefonen.
Kontinuerlige samtalelogger
for den samme kontakten
vises som én logg, og antallet
tapte, mottatte eller utgående
anrop for denne kontakten
vises under kontaktbildet.
Hvis du skriver inn den første
bokstaven i kontakten, slås
alle samtaleloggene for den

kontakten sammen til ett
element.
Du kan bruke navigeringstast
ned for å vise alle
loggdetaljene for hver
kontakt, inklusiv klokkeslettet
og varigheten av anropet.
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Kontakter
Søke etter en kontakt
1 Gå til Anrop fra
hjemmeskjermen.
2 Velg Kontakter.
3 Trykk på høyre
navigeringstast for å søke
etter en kontakt i alfabetisk
rekkefølge, eller skriv inn
den første bokstaven i
kontaktens navn for å finne
navnet direkte.
Hvis en kontakt har flere
enn tre elementer med
detaljer som telefonnummer,
e-postadresse og lignende,
kan du vise det neste
elementet ved å trykke på
navigeringstast ned.
TIPS Hvis du vil vise
kontaktlisten som en liste og
ikke i karusellvisning, kan du gå
til Alternativer > Innstillinger
> Skjerminnstillinger og angi
Kontakter-bilde som Av.
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Opprette et
informasjonskort
Dette alternativet viser din
personlige informasjon.
Her kan du endre navn og
informasjon som e-post,
jobbtittel, notater, osv.
1 Gå til Anrop fra
hjemmeskjermen.
2 Velg Kontakter.
3 Trykk to ganger på venstre
navigeringstast for å
velge Meg. Dette er en
standardinnstilling. Hvis
du trykker på Legg til og
angir et nytt navn, vil dette
navnet vises i stedet for
Meg.
4 Trykk på OK-tasten eller velg
Alternativer og deretter
Legg til fra SIM. Da kan du
legge til nummeret ditt fra
SIM-kortet.

Legge til en ny kontakt
1 Gå til Anrop fra
hjemmeskjermen.
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2 Velg Kontakter.
3 Trykk én gang på venstre
navigeringstast og deretter
på OK-tasten for å legge til
en kontakt.
Du kan også legge til en
ny kontakt ved å velge
Alternativer og deretter Ny
kontakt.
4 Velg om du vil lagre
kontakten i Internminnet
eller SIM, og legg til
fornavnet og etternavnet.
Du kan endre tekstmodus
(f.eks. store eller små
bokstaver, eller tall) ved
på
å trykke på
tastaturet.
5 Kontaktbildet velges
tilfeldig som standard, og
du kan endre bildet for den
aktuelle kontakten. Trykk
på høyre navigeringstast
hvis du vil velge et bilde
fra en gitt liste. Trykk
én gang på venstre
navigeringstast for å velge
et bilde fra fotoalbumet,

og trykk på den venstre
navigeringstasten en
gang til for å ta et bilde
og bruke det med det
samme. Hvis du velger et
kontaktbilde som er for
stort, blir du omdirigert til
beskjæringsvisning slik at
du kan beskjære bildet som
du vil, og angi bildet som
kontaktbilde.
TIPS Hvis du tar et bilde fra
hjemmeskjermen og angir
bildestørrelsen i menyen
Innstillinger som Kontakt, får
du et kontaktbilde i maksimum
størrelse.

6 Lagre telefonnummeret.
Ett og ett punkt blir lagt til
øverst på skjermen når du
legger til en ny kontakt eller
ny gruppe.
7 Velg +Mer hvis du vil legge
til mer informasjon, som
e-postadresse, ringetone
eller hjemmeside, osv.
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TIPS Når du skal lagre epostadressen til en kontakt,
kan du på en enkel måte legge
til e-postdomenet ved å velge
E-post i menyen Mer, trykke
på Alternativer nederst til
venstre på skjermen og velge
ett fra listen. Alternativene er:
@hotmail.com, @msn.com, @
yahoo.com, @gmail.com.

Legge til en kontakt i en
gruppe
Du kan lagre og ordne
kontaktene dine i grupper, for
eksempel arbeidskolleger og
familiemedlemmer.
Hvis du vil legge til en gruppe,
kan du velge dette ved å
trykke på venstre valgtast
fra kontaktmenyen og velge
Ny gruppe. Du kan velge
om du vil legge gruppen i
Internminnet eller SIM, gi
gruppen et navn og angi en
ringetone for gruppen.
12

Når du velger Lagre nederst
til høyre på skjermen, dukker
det opp en forespørsel om du
vil legge til medlemmer. Du
kan legge til et nytt medlem
i gruppen med det samme
ved å trykke på OK-tasten
når du får denne meldingen.
Søk i kontaktlisten ved
hjelp av høyre eller venstre
navigeringstast.
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Meldinger
GD550 inneholder SMS-,
MMS- og e-postfunksjoner i
tillegg til tjenestemeldinger
for nettverket.

Vise meldinger
1 Gå til Meldinger fra
hjemmeskjermen.
2 Velg Meldingsboks.
3 Meldinger vises i
karusellvisning. Den sist
mottatte eller sendte
meldingen vises først
nedenfor. På høyre side kan
du se meldingsloggen ut fra
kontaktnavn. Kontaktnavnet
for den nyeste meldingen
vises først. Du kan også
vise meldinger fra visse
kontakter direkte ved
å skrive inn den første
bokstaven i kontaktnavnet.
Helt til venstre kan du se
utkastmappen der usendte
meldinger blir lagret.

TIPS Hvis du har uleste
meldinger, vil mappen
Ny melding vises etter
utkastmappen.

4 Ved å trykke på
navigeringstast ned kan du
vise den detaljerte loggen
for alle meldinger som er
mottatt fra og sendt til den
kontakten.
Gule meldinger er nye
meldinger. Grønne
meldinger er mottatte
meldinger, og grå
meldinger er sendte
meldinger.
TIPS Du kan utvide og skjule
meldingsvisningen ved å
. Du kan velge
trykke på
Utvidet visningeller Skjult
visning som standardvisning
via Flere > Innstillinger >
Meldinger > Meldingsvisning.
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Sende en melding
1 Gå til Meldinger fra
hjemmeskjermen.
2 Velg Skriv melding for å
sende en SMS eller MMS.
3 Meldingsredigeringsprogrammet
åpnes.
Meldingsredigeringsprogrammet
kombinerer tekstmeldinger
og multimediemeldinger.
Det er tekstmelding som
er standardinnstillingen til
meldingsredigeringsprogrammet.
4 Velg Alternativer nederst
til venstre på skjermen og
deretter Sett inn for å legge
til et bilde, en video, en lyd,
en tekstmal, en MMS-mal,
navn og nummer, osv.
5 Velg Send til for å legge til
mottakere ved å trykke på
OK-tasten. Du kan skrive inn
hvilke som helst bokstaver
eller kontaktnavnet, eller
du kan velge Kontakter ved
å trykke på OK-tasten for å
velge fra kontaktlisten.
14

6 Trykk på Send.

Skrive inn tekst
Måtene å skrive inn tekst på
kan endres ved å trykke på
:ABC/Abc/abc/123.
Hvis du vil bruke T9-modus,
trykker du på og holder inne
. Alternativt kan
tasten
du bruke venstre valgtast og
velge Skrivealternativer, for å
slå T9-ordlisten på eller av.

Sette inn symboler
Hvis du vil sette inn symboler,
og
kan du trykke på
deretter velge et symbol. Eller
du kan trykke på Alternativer
og deretter velge Sett inn
symbol.

Flere alternativer
I Alternativer har du også
tilgang til Lagre i utkast, Sett
inn, og Kopier/Lim inn. Hvis
du bruker Kopier/Lim inn,
kan du velge deler av eller
hele teksten du har tastet inn,
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og kopiere og lime den inn
så mange ganger du måtte
ønske. Du kan også bruke
denne funksjonen når du
skriver e-post eller notater.

Endre språk
GD550 støtter flere språk.
Det er to måter å endre
tastespråket på. Du kan
trykke på Alternativer, gå
til Skrivealternativer, velge
Tastespråk og deretter angi
det språket du vil ha. Eller
du kan ganske enkelt trykke
.
på og holde nede
Skrivealternativene kan variere
avhengig av hvilket språk du
velger.
Når du velger, for eksempel
som tastespråk,
får du tilgang til det
koreanske tastaturet ved
å trykke på Alternativer
> Skrivealternativer >
.

Sende en e-postmelding
1 Gå til Meldinger fra
hjemmeskjermen.
2 Velg E-post og deretter en
brukerkonto. Mappene, for
eksempel Innboks, Sendte
elementer, Papirkurv, osv.
vises som karusellvisning
på samme måte som
på hjemmeskjermen.
Innboksen vises først, og
menyen Ny e-post er den
lengst til venstre.
3 Velg Ny e-post ved å trykke
på og holde nede venstre
navigeringstast.
4 Skriv inn mottakerens
adresse og et emne.
5 Skriv meldingen.
6 Trykk på Alternativer og
velg Sett inn for å legge til
et bilde, en video, en lyd,
en tekstmal, en signatur,
osv.
7 Trykk på Send, og epostmeldingen din blir
sendt.
15

Kamera
Ta et raskt bilde

Gå til Kamera fra
hjemmeskjermen og velg Ta
bilde.
Alternativt kan du trykke raskt
på kameratasten på høyre side
av telefonen.
1 Pek linsen mot bildemotivet
mens du holder telefonen
horisontalt.
2 Trykk lett på kameratasten.
Det vises en fokusrute midt
på søkerskjermen.
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3 Hold telefonen slik at
motivet vises i fokusruten.
4 Når fokusruten endrer farge
til grønn, har kameraet
fokusert på motivet.
5 Trykk på kameratasten én
gang til.
Med det samme bildet er tatt
vises det på skjermen.
Album – Velges for å vise
albumet.
Send – Velges for å sende
bildet via melding, e-post
eller Bluetooth.
Nytt – Velges for å ta et nytt
bilde.
Angi som – Velges for å
bruke bildet som bakgrunn,
kontaktbilde, oppstartsbilde
eller avslutningsbilde
Slett – Velges for å slette et
bilde.
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3 Trykk én gang på
kameratasten eller OKtasten for å starte opptaket.
4 REC vises nederst i søkeren
sammen med et tidsur som
viser lengden på videoen.
5 Trykk på kameratasten eller
OK-tasten én gang til for å
stanse opptaket.

Etter videoopptak

Gå til Kamera fra
hjemmeskjermen og velg Ta
opp video. Alternativt kan
du trykke på og holde nede
kameratasten på høyre side av
telefonen.
1 Videokameraets søker vises
på skjermen..
2 Pek linsen mot videomotivet
mens du holder telefonen
horisontalt.

Det vises et stillbilde som
representerer videoen på
skjermen.
Album – Velges for å vise
albumet.
Spill av – Velges for å spille av
videoen.
Ny – Velges for å ta opp en ny
video.
Send – Velges for å sende
videoen via melding, e-post
eller Bluetooth.
Slett – Velges for å slette en
video.
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Planlegger
Klokkealarm
Gå til Planlegger fra
hjemmeskjermen og velg
Klokkealarm.
Fra klokkealarm-skjermen
trykker du på venstre valgtast
for å slå alarmen på eller av,
og for å angi klokkeslettet du
vil at alarmen skal starte. Når
du har angitt klokkeslettet,
vil GD550 gi beskjed om hvor
lenge det er til alarmen starter.

Kalender
Gå til Planlegger fra
hjemmeskjermen og velg
Kalender. Det er plassert en
firkantet markør på dagens
dato. Du kan flytte markøren
til en annen dato ved hjelp av
navigeringstastene. Trykk på
OK-tasten for å vise avtaler for
den dagen.
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Hvis det ikke finnes noen
avtaler, kan du legge til og
tilpasse en ny avtale ved å
trykke på Ny avtale. Telefonen
gir fra seg et alarmsignal som
du har angitt spesifikt for den
avtalen.

Notat
Gå til Planlegger fra
hjemmeskjermen og velg
Notat.
1 Velg Nytt notat for å lage et
nytt notat.
2 Skriv inn notatet og trykk
på OK-tasten for å lagre.
Notatet blir lagt til og vises
på skjermen.
Bruk navigeringstastene for å
søke i notatet.
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1 Velg notatet ved hjelp
av venstre eller høyre
navigeringstast og trykk på
venstre valgtast for å åpne
Alternativer.
2 Velg Vis på låseskjermen,
og et rødt merke blir festet
til notatet.
3 Notatet kan ses når
skyvedekselet er lukket.
Hvis du vil fjerne det fra
skjermen, trykker du på
Alternativer og velger Fjern
fra låseskjermen.

Mer
Nyheter
Når du åpner denne menyen,
vises værmeldingen. Hvis du
trykker på OK-tasten, kan du
vise mer detaljert informasjon
om været. Eller du kan vise
nyhetene ved å trykke på
høyre navigeringstast.
Hvis du trykker på OK-tasten
ved Mine nyheter, kan du
Legge til flere feeder som du
måtte ønske, eller lagre dem
som Mine feeder mens du
surfer på nettet. Du kan også
trykke på venstre valgtast for
å bruke Alternativer til å angi
Oppdateringsplanen.

Applikasjoner
• Musikk
Du kan spille sanger eller
sortere dem etter artist,
album og sjanger, eller
opprette Mine spillelister.
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Spilles nå – Denne menyen
vises bare ved avspilling av
BGM. Du kan bruke flere
alternativer, for eksempel
Legg til i spilleliste,
Vurdering, osv. og endre
innstillingene for Gjenta,
Tilfeldig rekkefølge og
Equalizer ved å trykke på
Alternativer nederst til
venstre på skjermen.

kan vise Kanaloversikten
ved å trykke på OK-tasten. I
Kanaloversikt kan du også
stille inn kanalene og justere
innstillingene dine.

Merk: Musikkfiler kan være
beskyttet av åndsverksloven og
avtaler om opphavsrett. Påse at
du følger de gjeldende vilkårene
for bruk før du laster ned eller
kopierer filer

• Internett

• FM-radio
LG GD550 har en
innebygget FM-radio som
du kan bruke til å lytte til
favorittradiostasjonene dine
når du er på farten. Ved å
trykke på venstre valgtast
kan du bruke alternativene
Rediger kanal, Ny kanal og
Rediger stasjonsnavn. Du
20

Merk: Du må koble til
hodetelefonene for å kunne høre
på radio. Koble dem til i kontakten
for hodetelefoner på høyre side av
telefonen.

Du har tilgang til Internett.
Internett gir deg tilgang til
en rask og fargerik verden av
spill, musikk, nyheter, sport,
underholdning og mye mer
– direkte på mobiltelefonen.
Uansett hvor du er og hva du
holder på med.
Merk: Det vil påløpe
tilleggskostnader når du
kobler til denne tjenesten og
laster ned innhold. Kontakt
nettverksleverandøren for å
kontrollere prisen på overføring.
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• Google Maps
Du kan finne ut hvor du er,
motta trafikkinformasjon og
få en kjøreanvisning dit du har
tenkt deg.

• Mine ting
I denne menyen har du tilgang
til dine egne data.
Alle data vises i fanen Alle,
og når du trykker på den
høyre navigeringstasten kan
du sjekke dataene bare i
internminnet.

Verktøy
• Kalkulator
Kalkulatorfunksjonen gjør at
du kan legge sammen, trekke
fra, gange og dele. Du skriver
inn tallene og operatorene via
tastaturet.
hvis du vil
Bruk tasten
slette tall.
For mer avanserte utregninger
trykker du på Alternativer og
velger mellom +/-, sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg,
rad, x^y eller X^2.

• Taleopptaker
Bruk taleopptakeren for å
spille inn talenotater eller
andre lyder.
Trykk på OK-tasten for å starte
opptaket.
Trykk på venstre valgtast for å
stanse opptaket midlertidig.
Trykk én gang til for å fortsette
opptaket.
Trykk på OK-tasten for å
avslutte opptaket. Opptaket
blir lagret automatisk.
21

Alternativer – Hvis du trykker
på Alternativer, får du tilgang
til Spill, Slett, Angi som
ringetone eller meldingstone,
eller Send via melding, e-post
eller Bluetooth.

• Stoppeklokke
I denne menyen kan du måle
hvor mye tid som har gått.
Både rundetider (opptil 99
runder) og total tidsbruk kan
vises.

• Enhetskonvertering
Med denne funksjonen kan
du konvertere en rekke mål til
ønskede enheter.
Det er 7 forskjellige
måleenheter som kan
konverteres: Valuta, Areal,
Vekt, Lengde, Temperatur,
Volum og Hastighet.
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• Verdensur
Verdensurfunksjonen gir
informasjon om klokkeslettet i
større byer rundt om i verden.
Du kan legge til byer ved å
trykke på venstre valgtast eller
bruke Angi som alternativ
by, Rediger gjeldende dato
og klokkeslett, Sommertid,
Klokketype, Slett og Slett alle
alternativer.
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Innstillinger
• Enhet
(Flere > Innstillinger > Enhet)
Du kan tilpasse dine egne
enhetsinnstillinger. Velg den
menyen du ønsker å endre, og
angi verdiene.

Dato og klokkeslett
Du kan tilpasse tids- og
datoinnstillingene.

Språk
Du kan endre språket som er
angitt som Hovedspråk for
skjermteksten og Tastespråk
når du skriver tekstmeldinger.

Sikkerhet
Endre sikkerhetsinnstillingene
slik at GD550 og den
viktige informasjonen den
inneholder, beskyttes.
Lås enheten – Velg når du vil
låse håndsettet.
Lås funksjon – Velg fra listen
den menyen som skal låses.

Oppgi PIN-kode – Velg en
PIN-kode som du blir bedt om
å oppgi når du slår telefonen
på.
Endre koder – Endre PINkoden (dette menyvalget
vises hvis Oppgi PIN-kode er
angitt som På), PIN2-koden
eller Sikkerhetskoden.

Minneinfo
Ved hjelp av Minneinfo kan
du finne ut hvor mye minne
som er i bruk, og hvor mye
som er tilgjengelig: Internt
delt minne, Internt reservert
minne, USIM-minne og
Hovedlagerinnstillinger.

Strømsparing
Du kan slå
strømsparingsfunksjonen:
På eller Av. Hvis du slår
den På, sparer du på
batterikapasiteten.
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Flymodus

• Toner

Av

Bruk denne funksjonen for å
aktivere flymodus. Du kan ikke
ringe, koble deg til Internett
eller sende meldinger når
flymodus er aktivert.

(Flere > Innstillinger > Toner)
Du kan velge toner og justere
lydstyrkene for enheten .
Alternativene er:
Anrop og meldinger
Andre toner

Du

• Skjerm
(Flere > Innstillinger >
Skjerm)
Du kan endre innstillingene
for telefonskjermen.

Du
anr
an
Au
Blu

Låseskjermen

An

Du kan angi bilder og
klokketyper på låseskjermen.

Du
var
var
ven
ang

Innstillinger for deksel nede
Du kan angi de aktive
programmene når
skyvedekselet er nede.

Tilb.st innst.
Med Tilbakestill innstillinger
kan du tilbakestille
alle innstillingene til
fabrikkinnstillingene. Du må
ha sikkerhetskoden for å bruke
denne funksjonen. Standard
sikkerhetskode er angitt som
0000.

Skrift
Du kan angi skriftstil og
skriftstørrelse.

Bakgrunnsbelysning
Du kan angi varigheten av
bakgrunnsbelysningen.

Oppstartsbilde
Du kan angi oppstartsbilder.
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Avslutningsbilde

Samtalekostnader

Du kan angi avslutningsbilder.

Du kan sjekke enhetene Siste
anrop
eller Alle anrop. EllerAngi
samtalekostnad og Angi
grense. Du kan tilbakestille
Siste anrop og Alle anrop ved
å trykke på venstre valgtast
etter at du har angitt PIN2koden.

• Anrop
(Flere > Innstillinger > Anrop)
Du kan endre
anropsinnstillingene.

Vanlige innstillinger
Du kan tilpasse de vanligste
anropsinnstillingene: Vis min
anrops-ID, Anropsavvisning,
Automatisk oppkall,
Bluetooth-svarmodus, osv.

Anropets varighet
Du kan sjekke anropets
varighet. Du kan tilbakestille
varigheten ved å trykke på
venstre valgtast etter at du har
angitt sikkerhetskoden.

Datavolum

Viderekobling av anrop
Du kan velge å omdirigere
anrop til et annet nummer:
Alle anrop, Hvis opptatt,
osv. Ved å trykke på venstre
valgtast kan du velge
Deaktiver, Deaktiver alle, osv.

Nummersperre
Du kan begrense utgående og
innkommende anrop.

Du kan vise telefonens
datavolum. Du kan tilbakestille
volumet ved å trykke på
venstre valgtast etter at du har
angitt sikkerhetskoden.
25

Du kan angi funksjoner for
E-post.
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Signatur

• In

Du kan lage din egen
tekstsignatur.
Signaturen kan bestå av både
symboler og tekst.

(Fle
Int

Faste numre

MMS

Du kan velge Faste oppringte
numre for å aktivere og
opprette en liste over numre
som kan ringes fra telefonen
din. Du vil trenge PIN2-koden
fra operatøren. Det er bare
numre som er med på listen
over faste numre, det kan
ringes til fra telefonen.

Du kan angi funksjoner for
MMS.

Samtale venter
Du kan aktivere denne
funksjonen for å bli varslet om
innkommende anrop under
en samtale.

• Meldinger
(Flere > Innstillinger >
Meldinger)

E-post

Tjenestemelding
Du kan angi funksjoner for
Tjenestemelding, inklusiv
Tjenestesikkerhet.

Antall meldinger

Du kan velge forskjellige
visningsalternativer for
meldinger.

Du kan angi et visst tidsrom
der du ønsker å få informasjon
om sendte meldinger. Hvis
du velger Tilbakestilling, blir
dataene nullstilt.

Tekstmelding

Infomelding

Du kan angi funksjoner for
Tekstmelding.

Du kan angi funksjoner for
Infomelding.

Meldingsvisning
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– Mobilsending på/av
- Kanaler: opprett, vis eller
rediger kanaler å motta
informasjonsmeldinger i.
- Språk: velg språk for
informasjonsmeldinger.

Cache

• Internett

Informasjonen om tjenester
du har vist, blir lagret i såkalte
Cookies (informasjonskapsler).
- Slett cookies: Fjern alle
informasjonskapslene i
minnet.

(Flere> Innstillinger >
Internett)

de

Profiler
Du kan vise Internettprofilene. Du kan legge til,
slette og redigere Internettprofiler ved hjelp av venstre
valgtast. Du kan imidlertid
ikke slette eller redigere
standardkonfigurasjoner.

on
r

Utseendeinnstillinger

Nettstedene du har vist, blir
lagret i telefonens minne.
- Tøm cache: Fjern alle
dataene i hurtiglageret.

Cookies

Sikkerhet
- Sertifikater: Du kan se listen
over sertifikater og vise
detaljene i dem..
- Slett økt: Fjerner den sikre
økten.

Du kan velge innstillinger for
hvordan nettleseren skal se ut.
(Tegnkoding, Rullekontroll,
Skriftstørrelse, Vis bilde og
JavaScript.)
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• Bluetooth

• Tilkoblingsmuligheter

(Flere > Innstillinger >
Bluetooth)
Konfigurer GD550 for
Bluetooth-bruk. Du kan
tilpasse din synlighet for andre
enheter eller søke på enheter
telefonen er paret med.

(Flere > Innstillinger >
Tilkoblingsmuligheter)
Tilkoblingsinnstillingene
er allerede konfigurert av
nettverksoperatøren, så
telefonen er klar til bruk.
Du kan endre innstillingene
ved hjelp av denne menyen.
I denne menyen kan du
konfigurere profiler for
nettverksinnstillinger og
datatilgang.
USB-tilkobling
Du kan aktivere USBtilkoblingsmodusen på
telefonen for flere typer bruk.
- PC-Internett: Du kan bruke
telefonen som modem for
datamaskinen via en USBkabel.
- Masselagring: Velg dette
alternativet og koble
telefonen til datamaskinen.
Du kan dra og slippe filer til
mappen for flyttbare enheter
i GD550.

Bluetooth på/av
Du kan slå Bluetooth på eller
av.

Søk etter ny enhet
GD550 søker etter enheter.
Når søket er ferdig, vises Legg
til og Oppdater på skjermen.
Velg enheten du vil pare
telefonen med. Håndsettet
lager da et passord ved å gå
tilbake til standardinnstilling
hver gang du oppretter
forbindelse.
Telefonen kobles da til den
andre enheten.
Passordet som beskytter
Bluetooth-forbindelsen er nå
klart.
28
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- PC Suite: Velg denne
modusen og koble telefonen
til datamaskinen i PC Synk.modus.
- Spør alltid: Når du velger
denne modusen, vil du
alltid kunne velge modus
når telefonen er koblet til
datamaskinen.

• Hjelp
(Flere > Innstillinger > Hjelp)
Her kan du får mer
detaljinformasjon om GD550.

Programvareoppgradering
LG oppgraderingsprogram
for mobiltelefonprogramvare
Hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du installerer og
bruker dette programmet, kan
du gå til http://www.lgmobile.
com
Med denne funksjonen
kan du raskt og enkelt
oppgradere programvaren
til siste versjon via Internett,

uten at du trenger å
besøke et servicesenter.
Oppgraderingsprogrammet
for programvaren
til mobiltelefonen
krever brukerens fulle
oppmerksomhet under hele
oppgraderingsprosessen.
Les alle instruksjoner og
merknader som vises ved
hvert trinn, før du går
videre. Vær oppmerksom
på at hvis du fjerner USBkabelen eller batteriene
under oppgraderingen, kan
dette gjøre alvorlig skade på
telefonen. Produsenten tar
ikke ansvar for eventuelt tap av
data ved oppgradering, derfor
anbefales det at du skriver
ned all viktig informasjon på
forhånd for sikkerhets skyld.
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Tilbehør
GD550 leveres med tilbehøret nedenfor.

O

M
Lader

Datakabel

M

Batteri

Stereoheadset

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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Omgivelsestemperatur
Maks.: +55 °C (bruk)
+45 °C (lading)
Min.: -10 °C

Declaration of Conformity
Supplier’s Details
Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GD550
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
Seung Hyoun, Ji / Director

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

Issued Date

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

Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering
for radiobølger og SAR
(Specific Absorption Rate):
Mobiltelefonmodellen GD550
er utformet for å overholde
relevante sikkerhetskrav for
eksponering for radiobølger.
I retningslinjene er det
inkludert en betydelig
sikkerhetsmargin som er
beregnet for å sikre at ingen
utsettes for fare, uavhengig av
alder og helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden
for mobile enheter bruker
måleenheten SAR (Specific
Absorption Rate). SARtester er utført ved bruk av
standard driftsplasseringer
når enheten overfører med
det høyeste sertifiserte
strømnivået i alle testede
frekvensbånd.
32

• De ulike telefonmodellene
fra LG kan ha ulike
SAR-verdier, men de
er alle laget for å følge
relevante retningslinjer for
eksponering for radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales
av ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection), er
2 W/kg som gjennomsnitt for
10 gram vev.
• De høyeste SAR-verdiene
DASY4 har testet for denne
telefonmodellen er 1,45 W/
kg (10 g) når telefonen
brukes ved øret og 1,31 W/
Kg (10 g) når den bæres på
kroppen.
• Informasjon om SAR-data for
innbyggere i land/regioner
som har vedtatt SAR-grensen
anbefalt av IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers): Denne grensen er
1,6 W/kg som gjennomsnitt
for 1 gram vev.
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Behandling og vedlikehold
av produktet

• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for
mekaniske vibrasjoner eller
ADVARSEL
støt.
Bruk bare batterier, ladere og tilbehør
• Slå av telefonen der dette er
som er godkjent for bruk med akkurat
pålagt. Du må for eksempel
denne telefonmodellen. Bruk av annet
ikke bruke telefonen på
tilbehør kan gjøre garantien ugyldig,
sykehus, fordi den kan
og kan i tillegg være farlig.
påvirke medisinsk utstyr.
• Ikke bruk telefonen når
• Ikke demonter telefonen.
den lades, hvis du er våt på
Ved behov for reparasjon
hendene. Det kan føre til
må du ta den med til en
elektrisk støt eller alvorlig
kvalifisert servicetekniker.
skade på telefonen.
• Reparasjoner under garanti
• Unngå å lade telefonen
kan, etter LGs skjønn,
nær brennbart materiale.
inkludere reservedeler eller
Telefonen kan bli varm og
-kort som er enten nye eller
utgjøre en brannfare.
renoverte, forutsatt at de har • Bruk en tørr klut til å
samme funksjonalitet som
rengjøre utsiden av enheten
delene som byttes ut.
(du må ikke bruke løsemidler
• Hold enheten unna elektriske som benzen, tynner eller
apparater som TV-er, radioer
alkohol).
og PC-er.
• Unngå å lade opp telefonen
• Enheten bør holdes unna
når den er plassert på et
varmekilder som radiatorer
mykt underlag/tekstiler.
og komfyrer.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
• Telefonen skal bare lades på
et godt ventilert sted.
• Ikke utsett enheten for røyk
eller støv.
• Du bør ikke oppbevare
telefonen nær magnetiserte
kort eller billetter,
da dette kan påvirke
informasjonen som er lagret
i magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for
skarpe gjenstander, da dette
kan skade telefonen.
• Ikke utsett telefonen for
væsker eller fukt.
• Bruk tilbehør som
øretelefoner med
forsiktighet. Ikke ta på
antennen hvis det ikke er
nødvendig.
• Ikke bruk telefonen eller
tilbehøret i områder med
høy luftfuktighet som ved
svømmebasseng, i drivhus,
solarier eller tropiske
omgivelser. Dette kan skade
telefonen og gjøre garantien
ugyldig.
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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.
• Selv 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.
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• Bilkjøring krever din fulle
oppmerksomhet.
• Bruk et håndfrisett om mulig.
• Sving av veien og parker før
du foretar eller svarer på et
anrop hvis kjøreforholdene
krever det.
• Radiosignaler fra telefonen
kan forstyrre elektroniske
systemer i bilen, for
eksempel stereoanlegg og
sikkerhetsutstyr.
• Når kjøretøyet ditt er utstyrt
med kollisjonspute, må
du ikke hindre den med
installert eller bærbart,
trådløst utstyr. Det kan føre
til alvorlige skader ved at
kollisjonsputen ikke fungerer
som den skal.
• Hvis du hører på musikk når
du er ute, må du kontrollere
at volumet ikke er for høyt,
slik at du er oppmerksom
på omgivelsene. Dette er
spesielt viktig når du er i
nærheten av trafikkerte veier.

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

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

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

Nødanrop
Nødsamtaler er kanskje ikke
mulig i alle mobilnett. Du
bør derfor aldri være helt
avhengig av telefonen for
nødanrop. Undersøk hos den
lokale tjenesteleverandøren.
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Informasjon om og
behandling av batteriet
• Det er ikke nødvendig å lade
batteriet helt ut før det lades
opp igjen. Til forskjell fra
noen andre batterisystemer
er det ingen minneeffekt
som kan gå ut over batteriets
ytelse.
• Bruk bare batterier og
ladere fra LG. LG-ladere er
laget for å gi lengst mulig
batterilevetid.
• Du må ikke demontere eller
kortslutte batteriet.
• Metallkontaktene på
batteriet må holdes rene.
• Erstatt batteriet når
ytelsen ikke lenger er
tilfredsstillende. Batteriet
kan lades opp flere hundre
ganger før det må byttes ut.
• Hvis batteriet ikke har vært
brukt på en stund, bør du
lade det opp før bruk.
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• Unngå å utsette
batteriladeren for direkte
sollys eller bruke den på
steder med høy luftfuktighet,
for eksempel på badet.
• Unngå å plassere batteriet
på varme eller kalde steder,
da dette kan ha en negativ
effekt på batteriets ytelse.
• Det kan være fare for
eksplosjon hvis batteriet
byttes ut med feil type
batteri.
• Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner.
Hvis det er mulig, bør
batteriene resirkuleres.
De må ikke kastes som
husholdnings avfall.
• Hvis du må bytte batteri, tar
du det med deg til nærmeste
autoriserte LG Electronicsservicested eller nærmeste
forhandler for å få hjelp.

• Ta alltid laderen ut av
veggkontakten når
telefonen er fulladet, slik at
laderen ikke bruker strøm
unødvendig.
• Den faktiske
batterivarigheten vil
være avhengig av
nettverkskonfigurasjon,
produktinnstillinger,
bruksmønster, batteri og
miljøbetingelser.
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GD550 Brugermanual – Dansk
Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon
afhængig af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.
Tillykke med købet af den avancerede og kompakte GD550 telefon
fra LG, der er designet til at fungere med den nyeste digitale
mobilkommunikationsteknologi.
Bortskaffelse af din gamle telefon

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

Lær din telefon at kende
Tænd/sluk-knap
Tænder
eller slukker
telefonen.
Hovedskærm

Navigationstaster

Tasten OK
Vælger
menuindstillinger
og bekræfter
handlinger.
Opkaldstast
Ringer til et
telefonnummer og
besvarer indgående
opkald.

2

Funktionstaster
Hver enkelt
tast udfører
de funktioner,
der er angivet
i teksten på
skærmen lige
oven over dem.
Afslut-tast
Afslutter eller
afviser et opkald.
Går tilbage til
startbilledet,
når du bruger
menuen.
Ryd-tast
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Lydstyrketast
Kontrollerer lydstyrken i
højttaleren.
Kameraknap
Går direkte til
kameramenuen fra
startskærmen.

Profil-kontakt
Skru op eller ned for lydstyrken fra et hvilket som helst
skærmbillede ved at skubbe tasten op eller ned. (Indgående
opkald, lytte til musik, alarmringetoner m.v.)
Dette er kun gældende for lyden. Hvis du vil redigere indstillingerne for vibration, skal du gå til Mere > Indstillinger >
Toner > Opkald og besked Vibrationssignal er som standard
indstillet til Til.
3

Installation af SIM-kort og opladning af batteri
Installation af SIM-kort
Når du tilmelder dig et
mobilnetværk, modtager du
et SIM-kort, der indeholder
oplysninger om dit
abonnement, f.eks. PIN-kode,
tilgængelige tjenester, der kan
vælges, og meget andet.
Vigtigt!
› SIM-kortet kan nemt blive ridset
og bukket, så vær forsigtig, når
du håndterer, isætter og fjerner
1

2

4

5

det. Opbevar alle SIM-kort
utilgængeligt for mindre børn.

Illustrationer
1 Åbn batteridækslet
2 Fjern batteriet
3 Indsæt dit SIM-kort
4 Isætning af batteriet
5 Luk batteridækslet
6 Oplad batteriet
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beskadige telefonen.
4

T
O

.

Startbilledet
GD550 indeholder et enkelt startbillede med karruselvisning, der
gør det muligt at navigere sidelæns i menuer.
Der er fem prikker på den øverste del af startbilledet. Hver
enkelt prik repræsenterer en separat menu, og du kan
navigere i menuerne ved at trykke på den højre eller venstre
navigationstast.
Hovedmenuikoner
Brug venstre eller
højre navigationstast
Antal menuer,
til at navigere i
du kan vælge
hovedmenuerne.
Prikken med
fokus viser
din aktuelle
position.

Tilsvarende
undermenu
Brug op- og nedtasterne til at søge i
undermenuen.

Startbilledet åbnes altid med menuen Opkald, og du kan
navigere til højre eller venstre herfra.
I menuerne Kontakter, Opkalds-log og Beskedfelt kan du
benytte karruselvisningen.
TIP! Hvis du indtaster alfanumeriske tegn i menuerne Kontakter,
Opkalds-log og Beskedfelt, vises de tilsvarende søgeresultater.

5

Skærmlåsbillede
Når klappen er lukket, afsluttes
de aktive programmer typisk,
og skærmlåsbilledet vises.

Indstilling af aktive
programmer, når telefonens
klap er nede
1 Vælg Mere ved brug af
den venstre og højre
navigationstast på
startbilledet, og vælg
Indstillinger.
2 Vælg Enhed, og vælg
derefter Skydeklap nedeindstillinger.
3 Tryk på tasten OK for at
markere de programmer,
der ikke skal afsluttes, når
klappen lukkes.

Indstilling af
skærmlåsbilledet
1 Vælg Mere ved brug af
den venstre og højre
navigationstast på
6

startbilledet, og vælg
Indstillinger.
2 Vælg Skærm, og vælg
derefter Lås skærm.
3 Du kan vælge
baggrundsbilledet blandt
standardbillederne ved at
trykke på den venstre eller
den højre navigationstast
eller fra fotoalbummet ved
at vælge Album nederst
til venstre på skærmen. Du
kan også skifte urtype for
skærmlåsbilledet.
TIP! Hvis du lukker klappen,
afsluttes den menu, du
bruger, og skærmlåsbilledet
vises. Hvis du lytter til Musik
eller FM-radio eller ser video,
afsluttes disse programmer
ikke, selvom du lukker klappen.
Du kan redigere indstillingerne
for denne funktion under
Indstillinger > Enhed >
Skydeklap nede-indstillinger.
Valgmulighederne er: Opkald,
Kamera, Videoafspiller,
Musikafspiller.
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Opkald
Foretagelse af et opkald
1 Indtast nummeret ved hjælp
af tastaturet. Du sletter et tal
.
ved at trykke på
2 Tryk på
for at starte
opkaldet.
3 Afslut opkaldet ved at
.
trykke på
TIP! Hvis du vil indtaste + ved
internationale opkald skal du
trykke på 0 og holde den nede.
TIP! Du kan gå til
opkaldsskærmbilledet ved at
indtaste tal fra en hvilken som
helst menu på startskærmen.

Foretagelse af et opkald
ved brug af din kontaktliste
1 Vælg Kontakter fra
startbilledet.
2 Brug tastaturet til at
indtaste det første bogstav i
det kontaktnavn, du vil
ringe op til, eller det

gruppenavn, som kontakten
tilhører. Tryk f.eks. tre gange
på 6 for at vælge ‘bogstavet
“O”, hvis du vil ringe op til
Ole. Du kan skifte
indtastningstilstand fra
alfabetisk til numerisk eller
omvendt ved at trykke på
tastaturet.
tasten
3 Vælg Opkald fra
Indstillinger, eller tryk på
for at starte opkaldet.

Besvarelse eller afvisning af
et opkald
Når telefonen ringer, skal du
for at besvare
trykke på
opkaldet.
Hvis du vil slå lyden fra, mens
din telefon ringer, skal du
skubbe profil-kontakten ned
på fra. Det er praktisk, hvis du
har glemt at ændre profilen til
Stille under et møde.
, eller vælg Afvis
Tryk på
ved brug af den højre
navigationstast for at afvise
det indgående opkald.
7

TIP! Du kan indstille
vibrationssignalet til Til, når du
går til Mere > Indstillinger >
Toner > Opkald og besked >
Vibrationssignal.

Brug af højttaleren
Under et opkald, eller når
du foretager et opkald, kan
du aktivere højttaleren ved
at vælge Aktiver højttaler,
hvorefter du kan benytte
telefonen i håndfri tilstand. (I
forbindelse med et indgående
opkald gøres dette ved at
vælge Besvar til højttaler.)
Hvis højttaleren er aktiv, skal
du vælge Deaktiver højttaler
for at genoptage den normale
telefonsamtaletilstand.

Lynopkald
Du kan knytte en kontakt,
du ofte ringer til, til et
lynopkaldsnummer. Tilknyt
et lynopkaldsnummer
ved at vælge Kontakter >
8

Indstillinger > Indstillinger >
Lynopkald.
Du kan bruge
karruselvisningen, der lader
dig knytte et nummer til
enhver kontakt, der er gemt i
telefonen, på et skærmbillede.
Lynopkald 1 er indstillet til
din telefonsvarer og kan ikke
ændres.
Du kan tilknytte op til otte
lynopkald fra 2 til 9.
Når du har tilknyttet et
lynopkald, kan du foretage
et opkald ved at trykke på et
lynopkaldsnummer og holde
tasten nede.
TIP! Hvis du trykker på
til
og
tasterne
holder dem inde, kan du
tilknytte lynopkaldsnummeret
direkte, hvis det tilknyttede
lynopkaldsnummer er tomt.
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Visning af dine
opkaldslister
Gå til Opkald fra startbilledet,
og vælg Opkalds-log.
Du kan kontrollere
opkaldsregistreringen over
mistede, modtagne og
foretagne opkald ved brug af
karruselvisningen. Brug den
højre navigationstast til at få
vist ældre opkalds-log.
Du kan også gå direkte
til opkaldsloggen for den
ønskede kontakt, hvis du
indtaster det første bogstav
i kontaktens navn eller
telefonnummeret, hvis
nummeret ikke er indtastet i
din telefon.
Kontinuerlige opkaldslog for
den samme kontakt vises som
én log, og antallet af mistede,
modtagne eller foretagne
opkald for kontakten vises
under kontaktbilledet. Hvis du
indtaster det første bogstav
i kontakten, kombineres

alle opkaldslog for den
pågældende kontakt som ét
element.
Du kan bruge ned-tasten til at
få vist detaljerede log for hver
enkelt kontakt, herunder tid
og opkaldsvarighed.
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Kontakter
Søgning efter en kontakt
1 Gå til Opkald fra
startbilledet.
2 Vælg Kontakter.
3 Tryk på den højre
navigationstast for at søge
efter en kontakt i alfabetisk
rækkefølge, eller indtast det
første bogstav i kontaktens
navn for at finde den
direkte.
Hvis en kontakt har mere end
tre elementer bestående af
detaljerede oplysninger som
f.eks. telefonnummer, e-mailadresse osv., kan du få vist det
næste element ved at trykke
på ned-tasten.
TIP! Hvis du ikke vil
have vist kontaktlisten i
karruselvisning, skal du gå til
Indstillinger > Indstillinger
> Skærmindstillinger og
indstillet Kontaktbillede til Fra
på kontaktskærmbilledet.
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Oprettelse af Me Card

Tilf

Denne indstilling viser dine
oplysninger. Her kan du
redigere navnet og ændre
oplysninger som f.eks. E-mail,
Jobtitel, Memo m.v.
1 Gå til Opkald fra
startbilledet.
2 Vælg Kontakter.
3 Tryk to gange på den
venstre navigationstast
for at vælge Mig. Dette er
et standardnavn. Hvis du
trykker på Tilføj og indtaster
det nye navn, vises dette i
stedet for Mig.
4 Tryk på tasten OK, eller vælg
Indstillinger, og vælg Tilføj
fra SIM, hvorefter du kan
tilføje dit nummer fra SIMkortet.
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Tilføjelse af en ny kontakt
1 Gå til Opkald fra
startbilledet.
2 Vælg Kontakter.
3 Tryk én gang på den venstre
navigationstast, og tryk
derefter på OK for at tilføje
en kontakt.
Du kan også tilføje en
ny kontakt ved at vælge
Indstillinger og derefter
vælge Ny kontakt.
4 Vælg, om du vil gemme
en kontakt i Intern
hukommelse eller SIM, og
tilføj fornavn og efternavn.
Du kan ændre
indtastningstilstanden
(f.eks. store/små bogstaver
eller tal) ved at trykke på
på tastaturet.
tasten
5 Kontaktbilledet tilknyttes
vilkårligt som standard, og
du kan redigere billedet
for den pågældende
kontakt. Hvis du vil vælge
et billede på en given
liste, skal du trykke på den

højre navigationstast. Tryk
én gang på den venstre
navigationstast for at
vælge fra fotoalbummet,
og tryk én gang på den
venstre navigationstast
for at tage et billede
til og bruge billedet
direkte. Hvis du vælger et
billede i overstørrelse til
kontaktbilledet, dirigeres
du til skærmen Beskær,
således at du kan beskære
billedet efter eget ønske
samt indstille billedet som
kontaktbilledet.
TIP! Hvis du tager et foto
fra startbilledet og indstiller
billedstørrelsen i menuen
Indstillinger til Kontakt, kan
du hente et kontaktbillede i
maksimumstørrelsen.

6 Gem telefonnummeret.
Der tilføjes prikker øverst
i skærmbilledet én ad
gangen, når du tilføjer en ny
kontakt eller en ny gruppe.
11

7 Vælg +Mere, hvis der
er behov for yderligere
oplysninger som f.eks.
E-mail, Ringetone eller
Hjemmeside m.v.
TIP! Når du vil gemme e-mailadressen for en kontakt, kan du
nemt tilføje e-mail-domæner
ved at vælge E-mail i menuen
Mere og trykke på Indstillinger
nederst til venstre på skærmen
for at vælge en fra listen.
Valgmulighederne er: @
hotmail.com, @msn.com, @
yahoo.com, @gmail.com.
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Tilføjelse af en kontakt til
en gruppe
Du kan gemme og håndtere
dine kontakter efter grupper,
f.eks. arbejdskollegaer og
familie.
Du kan tilføje en gruppe
ved at trykke på den
venstre funktionstast fra
kontaktmenuen og vælge
Ny gruppe. Du kan vælge,
om du vil føje gruppen til
Intern hukommelse eller SIM,
navngive gruppen og indstille
ringetonen for gruppen.
Når du vælger Gem nederst
til højre på skærmen, bliver
du spurgt, om du vil tilføje
medlemmer. Du kan tilføje et
medlem til gruppen direkte
ved at trykke på tasten OK fra
denne besked. Brug den højre
eller venstre navigationstast
for at søge i kontaktlisten.
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Beskeder
GD550 indeholder funktioner
til SMS (Short Message
Service), MMS (Multimedia
Message Service) og e-mail
samt servicebeskeder fra
netværket.

Visning af dine beskeder
1 Gå til Beskeder fra
startbilledet.
2 Vælg Beskedfelt.
3 Beskeder vises som
karruselvisning. De nyeste
modtagne eller afsendte
beskeder vises først
nedenfor. I højre side kan
du få vist beskedhistorikken
efter kontaktnavn.
Kontaktnavnet for den
nyeste besked vises først. Du
kan også få vist beskeder fra
bestemte kontakter direkte
ved at indtaste det første
bogstav i kontaktnavnet.
Yderst til venstre kan
du få vist mappen med
kladder, der indeholder ikke
afsendte beskeder.

TIP! Hvis du har ulæste
beskeder, vises mappen “Ny
besked” efter mappen med
kladder.

4 Når du trykker på nedtasten, får du vist den
detaljerede historik over
alle de beskeder, du har
modtaget fra og afsendt til
den pågældende kontakt.
Gule beskeder er nye
beskeder. Grønne beskeder
er modtagne beskeder, og
grå beskeder er afsendte
beskeder.
TIP! Du kan maksimere
eller minimere
meddelelsesvisningen ved at
. Du kan vælge
trykke på
mellem standardvisningen
Udvidet visning og Minimeret
visning under Mere >
Indstillinger > Beskeder >
Beskedvisning.
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Afsendelse af en besked
1 Gå til Beskeder fra
startbilledet.
2 Vælg Skriv besked for at
sende en SMS eller MMS.
3 Der åbnes en ny
meddelelseseditor.
Beskededitoren
kombinerer SMS og MMS.
Standardindstillingen
for beskededitoren er
tekstbeskeden.
4 Vælg Indstillinger nederste
til venstre på skærmen,
og vælg Indsæt for at
tilføje Billede, Video,
Lyd, Tekstskabeloner,
Multimedieskabeloner,
Navn og nummer m.v.
5 Vælg Send til for at tilføje
modtagere, og tryk på
tasten OK. Du kan indtaste
et hvilket som helst
bogstav, der er indeholdt
i kontaktens navn, eller
vælge Kontakter ved at
trykke på tasten OK for at
vælge fra kontaktlisten.
14

6 Tryk på Send.

Indtastning af tekst
Tekstindtastningsmetoderne
kan ændres ved at trykke på
: ABC/Abc/abc/123.
Hvis du vil bruge T9-tilstand,
skal du trykke på tasten
og holde den nede. Hvis
du trykker på den venstre
funktionstast og vælger
Skriveindstillinger, kan du
også aktivere eller deaktivere
T9-ordbogen.

Indsættelse af symboler
Hvis du vil indsætte symboler,
,
skal du trykke på
hvorefter du kan vælge det
ønskede symbol. Du kan
også trykke på Indstillinger
og derefter vælge Indsæt
symbol.
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Øvrige indstillinger

Ændring af sproget

I Indstillinger kan du også
bruge Gem som kladde,
Indsæt og Kopier/indsæt.
Hvis du bruger Kopier/indsæt,
kan du vælge en del af hele
den tekst, du har indtastet
på skriveskærmbilledet, og
kopiere og indsætte den så
mange gange, du ønsker det.
Du kan også bruge denne
funktion, når du skriver en email eller opretter et notat.

GD550 understøtter en række
forskellige sprog.
Du kan ændre skriftssproget
på to forskellige måder fra
skriveskærmbilledet. Du kan
trykke på Indstillinger, gå til
Skriveindstillinger, vælge
Skriftsprog og derefter vælge
det ønskede sprog. Du kan
også blot trykke på tasten
og holde den nede.
Skriveindstillingerne afhænger
muligvis af det sprog, du
vælger.
Hvis du f.eks. vælger
som Skriftsprog, kan du
vælge det koreanske tastatur
ved at trykke på Indstillinger
> Skriveindstillinger >
.
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Afsendelse af en e-mail
1 Gå til Beskeder fra
startbilledet.
2 Vælg E-mail, og vælg
derefter en konto.
Mapperne, f.eks. Indbakke,
Sendte emner, Papirkurv
m.v., vises i karusselvisning
på samme måde som
startbilledet.Mappen
Indbakke vises først, og
menuen Skriv e-mail er den
menu, der vises længst ude
til venstre.
3 Vælg Skriv e-mail ved at
trykke gentagne gange på
den venstre navigationstast.
4 Indtast modtagerens
adresse samt et emne.
5 Indtast din meddelelse.
6 Tryk på Indstillinger, vælg
Indsæt for at tilføje et
Billede, en Video, en Lyd,
Tekstskabeloner, Signatur,
m.v.
7 Tryk på Send, hvorefter din
e-mail sendes.
16

Kamera
Sådan tages et hurtigt foto
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Gå til Kamera fra startbilledet,
og vælg Tag foto.
Du kan også trykke kortvarigt
på kameratasten på højre side
af telefonen.
1 Hold telefonen vandret, og
ret linsen mod det motiv, du
vil fotografere.
2 Tryk optageknappen
en smule ned, så en
fokusboks vises i midten af
søgerskærmen.
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3 Placer telefonen, så du
kan se billedets motiv i
fokuseringsfeltet.
4 Når fokuseringsfeltet
bliver grønt, har kameraet
fokuseret på motivet.
5 Tryk på kameratasten.

Videokamera
Optagelse af en hurtig
video

Når du har taget fotoet
Det foto, du har taget, vises på
skærmen.
Album - vælges for at få vist
albummet.
Send - vælges for at sende
fotoet via Meddelelse, E-mail
eller Bluetooth.
Ny - vælges for at optage et
nyt foto.
Indstil som - vælges
for at bruge billedet
som Baggrundsbillede,
Kontaktbillede,
Opstartsbillede eller
Nedlukningsbillede.
Slet - vælges for at slette
billedet.

Gå til Kamera fra startbilledet,
og vælg Optag video. Du kan
også trykke på kameratasten
på højre side af telefonen og
holde den inde.
1 Søgeren til videokameraet
vises på skærmbilledet.
2 Hold telefonen vandret, og
ret linsen hen mod videoens
motiv.
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3 Tryk én gang på
kameratasten eller tasten
OK for at starte optagelsen.
4 REC vises nederst i søgeren
med en timer, der angiver
videoens længde.
5 Tryk på kameratasten eller
tasten OK én gang til for at
stoppe optagelsen.

Når du har optaget en
video
Der vises et stillbillede på
skærmen, som repræsenterer
din video.
Album - vælges for at få vist
albummet.
Afspil - vælges for at afspille
videoen.
Ny - vælges for at optage en
ny video.
Send - vælges for at sende
videoen via Besked, E-mail
eller Bluetooth.
Slet - vælges for at slette
videoen.
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Kalender
Vækkeur
Gå til Kalender fra
startbilledet, og vælg
Vækkeur.
På skærmbilledet til vækkeuret
skal du trykke på den venstre
funktionstast for at tænde
eller slukke for alarmen samt
indstille det tidspunkt, hvor
alarmen skal tændes eller
slukkes. Når du har indstillet
tidspunktet, viser GD550, hvor
lang tid der er tilbage, før
alarmen lyder.

Kalender
Gå til Kalender fra
startbilledet, og vælg
Kalender. En firkantet
markør er placeret på
den aktuelle dato. Du
kan bevæge markøren til
en anden dato ved brug
af navigationstasterne.
Tryk på tasten OK for at få
vist tidsplanerne for den
pågældende dag.
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Hvis der ikke er nogen
tidsplan, kan du tilføje en ny
og tilpasse den ved at trykke
på Ny tidsplan. Telefonen
afspiller en alarmtone, som du
har indstillet for den specifikke
tidsplanindtastning.

Memo
Gå til Kalender fra
startbilledet, og vælg Memo.
1 Vælg Ny memo på skærmen
for at oprette et nyt notat.
2 Indtast memoen, og tryk på
tasten OK for at gemme. Din
memo tilføjes og vises på
skærmen.
Brug navigationstasterne til at
søge efter dit memo.

Visning af en memo på
låst skærm
1 Vælg memoen ved hjælp
af den venstre eller højre
navigationstast, og tryk på
den venstre funktionstast
for at åbne Indstillinger.
2 Vælg Vis på låst skærm,
hvorefter den røde nål
fastgøres til memoen.
3 Du kan få vist memoen, når
klappen er lukket. Hvis du
vil fjerne det, skal du trykke
på Indstillinger og vælge
Fjernet fra låst skærm.
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Mere

Programmer

Nyheder

• Musik

Når du åbner denne menu,
vises skærmbilledet med
vejrudsigten. Hvis du vælger
tasten OK, får du vist flere
detaljerede vejroplysninger.
Du kan også få vist nyhederne
ved at trykke på den højre
navigationstast.
Hvis du trykker på tasten OK
ved Mine nyheder, kan du
tilføje flere feeds efter eget
ønske eller gemme dem som
Mine feeds, mens du surfer.
Du kan også trykke på den
venstre funktionstast for
at bruge Indstillinger til at
indstille Opdater tidsplan.
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Du kan afspille sange,
kategorisere sange efter
Kunstnere, Album og Genrer
eller oprette Mine playlister.
Aktuel afspilning - denne
menu vises kun, når BGM
afspilles. Du kan gøre brug af
flere forskellige indstillinger
som f.eks.Føj til playliste,
Bedømmelse m.v. samt
redigere indstillingerne for
Gentag, Bland og Equalizer
ved at trykke på Indstillinger
nederst til venstre på
skærmen.
Bemærk: Musikfiler kan være
beskyttet af copyright og
ophavsrettigheder. Overhold de
gældende betingelser for brug
vedr. immaterielle rettigheder, før
du downloader og kopierer filer.
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• FM-radio

• Internet

LG GD550 har en indbygget
FM-radio-funktion, så du kan
stille ind på dine foretrukne
stationer og lytte til dem,
mens du er på farten Hvis
du trykker på den venstre
funktionstast, kan du gøre
brug af indstillingerne Rediger
kanal, Ny kanal og Rediger
stationsnavn. Hvis du trykker
på tasten OK, kan du få vist
Kanalliste. Under Kanalliste
kan du også indstille kanaler
og justere indstillinger.

Du kan få adgang til
internettet. Internettet giver
dig en hurtig, farverig verden
af spil, musik, nyheder, sport,
underholdning og meget
mere på din mobiltelefon.
Uanset hvor du befinder dig,
og hvad du foretager dig.

Bemærk: Du skal tilslutte
hovedtelefonen for at lytte til
radioen. Tilslut hovedtelefonen til
hovedtelefonstikket på højre side
af telefonen.

Bemærk: Der opkræves muligvis
yderligere gebyrer, når du
opretter forbindelse til disse
tjenester og downloader indhold.
Kontroller dataafgifterne hos din
netværksudbyder.

• Google Maps
Hold øje med din
aktuelle position, og få
retningsangivelser til din
destination.

ør
.
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• Mine ting

• Diktafon

Du kan få adgang til dine data
i denne menu.
Alle data vises på fanen Alle,
og hvis du trykker på den
højre navigationstast, kan du
kontrollere dataene for den
interne hukommelse.

Brug Diktafon til at optage
stemmenotater eller andre
lyde.
Tryk på tasten OK for at starte
optagelsen.
Tryk på den venstre
funktionstast for at sætte
optagelsen på pause.
Genoptag optagelsen ved at
trykke igen.
Stop optagelsen ved at trykke
på tasten OK. Optagelsen
bliver gemt automatisk.
Indstillinger - hvis du trykker
på Indstillinger, kan du
vælge indstillingerne Afspil,
Slet, Indstil som ringetone
eller beskedtone eller Send
via besked, e-mail eller
Bluetooth.

Værktøj
• Lommeregner
Med lommeregneren kan du
lægge sammen, trække fra,
gange og dividere. Du kan
indtaste tal og operatorer ved
hjælp af tastaturet.
for at slette
Brug tasten
tal.
Mere komplekse beregninger
kan foretages ved at trykke på
Indstillinger og vælge mellem
+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp,
kvadratrod, deg, rad, x^y
eller X^2.
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• Stopur
Med denne menu kan du
registrere det forløbne
tidsrum for en begivenhed.
Varigheden for en individuel

om
sam
og

•E

De
alle
øn
Du
for
Va
Tem
Ha

•V

Fun
tid
bye
tilf
de
og
by,
klo
Urt

te

t

ke

er

l

omgangstid (op til 99 tider)
samt den samlede tid kan
også vises.

• Enhedsomregner
Denne funktion konverterer
alle målinger til den enhed, du
ønsker.
Du kan konvertere syv
forskellige enhedstyper:
Valuta, Areal, Vægt, Længde,
Temperatur, Volumen og
Hastighed.

• Verdensur
Funktionen Verdensur giver
tidsoplysninger om større
byer verden over. Du kan
tilføje byer ved at trykke på
den venstre funktionstast og
også bruge Angiv som anden
by, Rediger aktuel dato og
klokkeslæt, Sommertid,
Urtype, Slet og Slet alle.

Indstillinger
• Enhed
(Mere > Indstillinger >
Enhed)
Du kan tilpasse indstillingerne
på enheden. Vælg den menu,
du vil redigere, og indstil
værdien.

Dato og tid
Du kan indstille funktioner, der
har at gøre med dato og tid.

Sprog
Du kan skifte det sprog, der
er angivet som Hovedsprog
for displayet og Skriftsprog til
skrivning af tekster.

Sikkerhed
Rediger
sikkerhedsindstillingerne for
at beskytte din GD550 og
de vigtige oplysninger, den
indeholder.
Lås enhed - vælges for at låse
telefonen.
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Lås program - vælg den
menu, der skal låses, på listen.
Anmodning om PIN-kode
- Vælg en PIN-kode, du bliver
bedt om at indtaste, når du
tænder din telefon.
Skift koder - rediger din PINkode (denne menu vises, hvis
anmodning om PIN-koden
angives til Til), PIN2-kode,
Sikkerhedskode.

Hukommelsesoplysninger
Du kan bruge
Hukommelsesoplysninger til
at bestemme, hvordan hver
enkelt hukommelse anvendes,
samt bestemme, hvor meget
plads der er tilgængelig:
Intern fælles hukommelse,
Intern reserveret
hukommelse, USIMhukommelse og Indstillinger
for primært lager.

Strømsparer
Vælges for at skifte
strømspareindstillingerne
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til Til eller Fra. Hvis du
vælger Til, kan du spare på
batteristrømmen.

Flytilstand
Brug denne funktion til at
aktivere flytilstand. Du kan
ikke foretage opkald, oprette
forbindelse til internettet
eller sende meddelelser, når
flytilstand er aktiveret.

Skydeklap nedeindstillinger
Du kan indstille aktive
programmer ved lukning af
klappen.

Gendan indstillinger
Brug Nulstil indstillinger til at
nulstille alle indstillingerne til
fabriksstandarderne. Du skal
bruge sikkerhedskoden for
at aktivere denne funktion.
Standardsikkerhedskoden er
indstillet til “0000”.
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• Toner

Opstartsbillede

(Mere > Indstillinger > Toner)
Du kan vælge tonerne og
justere volumenerne for
enheden.
Dine valgmuligheder er:
Opkald og besked
Andre toner

Du kan indstille billeder for
opstart.

• Skærm
(Mere > Indstillinger >
Skærm)
Du kan ændre indstillingerne
for telefonens display.

Lås skærm
Du kan indstille billeder og ure
på låseskærmen.

Skrifttype
Du kan indstille skrifttype og
skriftstørrelse.

Baggrundslys
Du kan indstille det tidsrum,
som baggrundslyset skal være
tændt i.

Nedlukningsbillede
Du kan indstille billeder for
nedlukning.

• Opkald
(Mere > Indstillinger >
Opkald)
Du kan redigere
opkaldsindstillingerne.

Alm. indstillinger
Du kan indstille funktioner
med relation til generelle
opkaldsindstillinger: Vis mit
opkalds-id, Liste over afvis
opkald, Autogenopkald,
Bluetooth svartilstand, m.v.

Opkaldsvarighed
Du kan kontrollere varigheden
af dit opkald. Du kan nulstille
varigheden ved at trykke på
den venstre funktionstast
efter indtastning af
sikkerhedskoden.
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Datavolumen

Opkaldsblokering

•B

Du kan få vist datavolumen.
Du kan nulstille volumen
ved at trykke på den venstre
funktionstast efter indtastning
af sikkerhedskoden.

Du kan begrænse udgående
og indgående opkald.

(M
Be

Fast nummer

Be

Du kan vælge Fast
nummer for at aktivere og
sammensætte en liste over
numre, der kan ringes til fra
telefonen. Du skal bruge din
PIN2-kode, som du kan få
udleveret af din operatør. Der
kan kun ringes til de numre,
der er indeholdt på listen over
faste numre, fra telefonen.

Du
vis
til v

Opkaldsomkostninger
Du kan kontrollere Enheder
for sidste opkald
eller Enheder for alle opkald.
Du kan også vælge Angiv
opkaldsomkostninger
og Angiv grænse. Du kan
nulstille Sidste opkald og Alle
opkald ved at trykke på den
venstre funktionstast efter
indtastning af PIN2-kode.

Viderestil opkald
Du kan bruge denne funktion
til at omstille opkald til et
andet nummer: Alle opkald,
Hvis optaget m.v. Hvis
du trykker på den venstre
funktionstast, kan du vælge
Deaktiver, Deaktiver alle, m.v.
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Opkald venter
Du kan indstille denne
funktion til at underrette
dig om et indgående opkald
under et eksisterende opkald.
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• Beskeder

Service-besked

(Mere > Indstillinger >
Beskeder)

Du kan angive indstillinger,
der er relateret til Servicebesked, herunder
Servicesikkerhed.

Beskedvisning
Du kan vælge forskellige
visningsindstillinger i forhold
til visning af en besked.

SMS

er

Du kan angive indstillinger,
der er relateret til
tekstbeskeder.

ver

MMS

d
d.

Du kan angive indstillinger,
der er relateret til
multimediebeskeder.

E-mail
Du kan angive indstillinger,
der er relateret til e-mail.

Signatur
Du kan oprette din egen
signaturtekst
Du kan bruge symboler og
tekst som en del af signaturen.

Beskeddisk
Du kan indstille det specifikke
tidsrum, hvori du vil
informeres om den afsendte
besked. Hvis du vælger Nulstil,
initialiseres dataene.

Infotjeneste
Du kan angive indstillinger,
der er relateret til
informationsbeskeder
- Cell Broadcast til/fra
- Kanaler: Opret, få
vist, eller rediger
kanaler for at modtage
informationsbeskeder.
- Sprog: Vælg sprog for
informationsbeskeder.
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• Internet

Cookies

•B

(Mere > Indstillinger >
Internet)

Information om de tjenester,
du har åbnet, lagres i noget,
der kaldes cookies.
- Ryd cookies: Fjern alle
cookies i hukommelsen.
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Profiler
Du kan få vist internetprofiler.
Du kan tilføje, slette og
redigere internetprofilerne
ved hjælp af den venstre
funktionstast. Du kan dog
ikke slette eller redigere
standardkonfigurationer.

Indstillinger for visning
Du kan vælge indstillingerne
for visning af browseren.
(Tegnvisning, Rullekontrol,
Skrifttype, Vis billede og Java
script.)

Cache
De websteder, du har
åbnet, lagres i telefonens
hukommelse.
- Slet cache: Slet alle cachedata i hukommelsen.
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Sikkerhed
- Certifikater: Du kan se listen
over certifikater og få vist
detaljer.
- Fjern session: Fjerner den
sikre session.

Blu

Du
Blu

Sø

GD
Nå
vis
skæ
du
hvo
adg
hve
for
Din
for
De
Blu
kla

r,

en

• Bluetooth

• Tilslutninger

(Mere > Indstillinger >
Bluetooth)
Indstil din GD550 til at bruge
Bluetooth. Du kan tilpasse din
synlighed for andre enheder
eller gennemsøge enheder,
som telefonen er parret med.

(Mere > Indstillinger >
Tilslutninger)
Forbindelsesindstillingerne
er allerede angivet af din
netværksoperatør, så du kan
få fornøjelse af din nye telefon
med det samme. Hvis du vil
ændre nogle af Indstillingerne,
skal du bruge denne
menu. Du kan konfigurere
netværksindstillingerne og
dataadgangsprofilerne i
denne menu.
USB-tilslutning
Du kan vælge USBforbindelsestilstanden på din
telefon til brug i forhold til
adskillige formål.
- PC Internet: Du kan bruge
telefonen som et modem
til din computer via et USBkabel.

Bluetooth til/fra
Du kan tænde eller slukke for
Bluetooth.

Søg efter ny enhed
GD550 søger efter enheder.
Når søgningen er gennemført,
vises Par og Opdater på
skærmen. Vælg den enhed,
du vil oprette parring med,
hvorefter telefonen skaber en
adgangskode som standard,
hver gang du opretter
forbindelse.
Din telefon opretter derefter
forbindelse til enheden.
Den adgangskodebeskyttede
Bluetooth-forbindelse er nu
klar.
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Ti
- Lagerenhed: Vælg denne
indstilling, og tilslut
telefonen til din computer
for at trække og slippe filer til
GD550-mappen for flytbare
enheder.
- PC Suite: Vælg denne tilstand
for at oprette forbindelse
mellem din telefon og din
computer i tilstanden PC
Sync.
- Spørg altid: Når du vælger
denne indstilling, får du
mulighed for at vælge
tilstand, hver gang telefonen
er tilsluttet til computeren.

• Hjælp
(Mere > Indstillinger > Hjælp)
Du kan få vist yderligere
oplysninger om GD550.

Softwareopgradering
Softwareopgraderingsprogram
til LG-mobiltelefon
Flere oplysninger om installation
og brug af dette program kan ses
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på http://www.lgmobile.com.
Med denne funktion kan du
opgradere din software til
den nyeste version hurtigt
og bekvemt på internettet
uden at skulle besøge
vores servicecenter. Da
softwareopgraderingsprogrammet
til mobiltelefonen
kræver brugerens fulde
opmærksomhed under hele
opgraderingsprocessen, skal du
kontrollere alle de vejledninger
og bemærkninger, der vises
ved hvert trin, før du går videre.
Bemærk, at hvis du fjerner USBdatakommunikationskablet eller
batterierne under opgraderingen,
kan din telefon tage alvorlig
skade. Producenten påtager sig
intet ansvar for tab af data under
opgraderingsprocessen, og derfor
rådes du til at skrive alle vigtige
oplysninger ned på forhånd for
en sikkerheds skyld.
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Tilbehør
Dette tilbehør fulgte med din GD550.
Oplader

Datakabel

Batteri

Stereoheadset
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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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Arbejdstemperatur
Maks.: +55 °C (afladning)
+45 °C (opladning)
Min.: -10 °C
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Declaration of Conformity
Supplier’s Details
Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GD550
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
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LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer.
Det kan være farligt
eller ulovligt, hvis disse
retningslinjer ikke overholdes.

test udføres ved hjælp af
standardiserede metoder,
mens telefonen sender på
det højeste certificerede
effektniveau på alle
Udsættelse for
anvendte frekvensbånd.
radiofrekvenssignaler
• Mens der kan være
Oplysninger om udsættelse
forskelle på SAR-niveauerne
for radiobølger og SAR
for forskellige LG(Specific Absorption Rate telefonmodeller, er de alle
specifik absorptionshastighed) udviklet til at opfylde de
Denne mobiltelefon model
relevante retningslinjer for
GD550 er designet til
udsættelse for radiobølger.
at overholde gældende
• ICNIRP (International
sikkerhedskrav for udsættelse
Commission on Nonfor radiobølger. Dette krav
Ionizing Radiation
er baseret på videnskabelige
Protection) anbefaler en
retningslinjer, der indeholder
SAR-grænse på 2 W/Kg i
sikkerhedsmargener, som er
gennemsnit over ti (10) gram
udformet med henblik på at
væv.
sørge for sikkerhed for alle
•
Den højeste SAR-værdi for
uanset alder og helbred.
denne telefonmodel testet af
• Retningslinjerne
DASY4 under brug ved øret
for udsættelse for
er 1,45 W/kg (10 g) og 1,31
radiobølger benytter
W/kg (10 g), når den bæres
måleenheden SAR (Specific
på kroppen.
Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). SAR33

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Oplysningerom SAR-data til
lande/områder, hvor man
har antaget en SAR-grænse,
anbefalet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers), der er 1.6 W/Kg i
gennemsnit over et (1) gram
væv.

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

• Skil ikke enheden ad.
Aflever den til en kvalificeret
servicetekniker, når der er
brug for reparation.
• Reparationer under garanti
kan efter LG’s valg inkludere
reservedele eller printkort,
der enten er nye eller
34

istandsatte, forudsat at de har
en funktionalitet, som svarer
til de dele, der erstattes.
• Hold enheden væk fra
elektriske apparater, som
f.eks tv’er radioer og pc’er.
• Hold enheden væk fra
varmekilder, som f.eks.
radiatorer eller ovne
• Tab ikke enheden.
• Enheden må ikke udsættes
for mekaniske vibrationer
eller stød.
• Sluk for telefonen på steder,
hvor det er påkrævet i
henhold til særlige regler.
Det kan f.eks. være på
hospitaler, hvor en tændt
telefon kan risikere at påvirke
medicinsk udstyr.
• Rør ikke ved telefonen med
våde hænder, mens den
oplades. Du risikerer at få
elektrisk stød eller ødelægge
telefonen.
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• Oplad ikke telefonen i
nærheden af brændbart
materiale, da telefonen
kan blive varm og dermed
udgøre en brandfare.
• Brug en tør klud til at
rengøre enheden på
ydersiden (brug ikke
opløsningsmidler som
f.eks. bezen, fortynder eller
alkohol).
• Oplad ikke telefonen, mens
den ligger på bløde møbler.
• Telefonen bør oplades i et
område med god udluftning.
• Udsæt ikke enheden for
store mængder røg eller
støv.
• Opbevar ikke telefonen
ved siden af kreditkort
eller billetter, da de kan
påvirke oplysningerne på
magnetstriben.
• Tryk ikke på skærmen med
en skarp genstand, da det
kan beskadige telefonen.

• Udsæt ikke telefonen for
væske eller fugt.
• Vær forsigtig med brug
af tilbehør, som f.eks.
øretelefoner. Rør ikke
antennen unødigt.
• Brug ikke telefonens tilbehør
på steder med høj fugtighed
som f.eks. svømmebassiner,
drivhuse, solarier eller
tropiske omgivelser. Du
risikerer at beskadige
telefonen og gøre garantien
ugyldig.

Effektiv betjening af
telefonen
Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan
opleve interferens, hvilket kan
påvirke ydeevnen.
• Anvend ikke mobiltelefonen
i nærheden af medicinsk
udstyr uden først at
bede om lov. Undgå at
anbringe telefonen oven
på pacemakere, f.eks. i
brystlommen.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Visse høreapparater kan blive • Hvis din bil er udstyret
forstyrret af mobiltelefoner.
med en airbag, må der
• Svag interferens kan muligvis ikke være bærbart trådløst
udstyr i vejen for den. Det
påvirke tv’er, radioer, pc’er
kan medføre, at airbaggen
osv.
svigter eller forårsager
Trafiksikkerhed
alvorlig skade, hvis den ikke
kan fungere korrekt.
Undersøg love og
regulativer angående brug
• Hvis du lytter til musik, når
af mobiltelefoner i områder,
du er ude, skal du sikre, at
hvor du kører.
lydstyrken er på et fornuftigt
niveau, så du er opmærksom
• Brug ikke en håndholdt
på omgivelserne. Dette er
mobiltelefon under bilkørsel.
især vigtigt, når du befinder
• Hav fuld opmærksomhed på
dig i nærheden af veje.
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.
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Undgå høreskader
Du kan beskadige din hørelse,
hvis du er udsat for høj lyd i
længere tid ad gangen. Derfor
anbefaler vi, at du ikke tænder
eller slukker for håndsættet
tæt på dit øre. Vi anbefaler
også, at lydstyrken for musik
og opkald indstilles på et
fornuftigt niveau.
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Sprængningsområde
Brug ikke telefonen ved
sprængningsområder.
Overhold restriktioner, og følg
eventuelle love eller regler.

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

på jorden, medmindre
du har fået tilladelse af
kabinepersonalet.

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

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

I fly
Trådløse enheder kan
forårsage interferens i fly.
• Sluk altid mobiltelefonen,
inden du går om bord i et fly.
• Brug ikke telefonen,
mens flyet befinder sig
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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,
38

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 Electronicsservicecenter eller forhandler for at få hjælp.

• Ta
af
te
På
du
un
•D
b
af
p
b
m

.
en

ser,
ets

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

e

s-

39

GD550 Käyttöopas

- Suomi

Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen
varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan
mukaan.
Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG GD550 matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää
uusimpia digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.
Vanhojen laitteiden hävittäminen

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

Puhelimen ominaisuudet
Virtanäppäin
Kytkee/katkaisee
puhelimen
virran.
Päänäyttö

Navigointinäppäimet

OK-näppäin
Valitsee
valikkovaihtoehtoja
ja vahvistaa
toiminnot.
Puhelunäppäin
Soittaa valittuun
numeroon ja vastaa
puheluihin.

2

Valintanäppäimet
Näillä näppäimillä
suoritetaan
näytössä
näppäimen
yläpuolella olevan
tekstin osoittama
toiminto.
Lopetusnäppäin
Lopettaa tai hylkää
puhelun. Palauttaa
valmiusnäkymään,
kun käytät
valikkoa.
Poistonäppäin
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Kameranäppäin
Menee kameravalikkoon
suoraan
valmiusnäkymästä.
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Profiilikytkin
Kytkee äänet päälle tai pois päältä missä tahansa näytössä
mukaan lukien lukitusnäyttö, kun liu’utat kytkimen ylös tai
alas. (Saapuva puhelu, musiikin kuuntelu, herätyskellon ääni
jne.)
Kytkin vaikuttaa vain ääniasetuksiin. Jos haluat muuttaa
värinähälytyksen asetuksia, valitse Lisää > Asetukset > Äänet >
Puhelu ja viesti. Värinähälytys on oletusarvoisesti käytössä.
3

SIM-kortin asentaminen ja akun lataaminen
SIM-kortin asentaminen
Kun liityt
matkapuhelinverkkoon,
saat SIM-kortin, jossa on
liittymistiedot, kuten PINtunnus, käytettävissä olevat
valinnaiset palvelut ja paljon
muuta.
Tärkeää
› SIM-kortti vaurioituu helposti,
jos siihen tulee naarmuja tai
jos se taittuu, joten käsittele
1

2

4

5

korttia varovasti, kun asetat
sen puhelimeen tai poistat sen
puhelimesta. Pidä SIM-kortit
poissa pienten lasten ulottuvilta.

Kuvat
1 Avaa akun kansi
2 Irrota akku
3 Aseta SIM-kortti paikalleen
4 Aseta akku paikalleen
5 Sulje akun kansi
6 Lataa akku
3

6

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä
voi vahingoittaa puhelinta.
4
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Päänäkymä
GD550 -puhelimessa on helppo ja yksinkertainen valmiusnäkymä,
jonka karusellinäkymän ansiosta voit siirtyä valikoissa
sivusuunnassa.
Valmiusnäkymän yläosassa on viisi pistettä. Kukin piste edustaa
yhtä valikkoa, ja voit siirtyä valikosta toiseen painamalla vasenta
tai oikeaa navigointinäppäintä.
Päävalikon
Käytettävissä
olevien
valikoiden
määrä
Korostettu piste
näyttää nykyisen
sijainnin.

kuvakkeet
Liiku päävalikoiden
välillä painamalla
vasenta tai oikeaa
navigointinäppäintä.

Vastaava alivalikko
Selaa alivalikkoa ylös
ja alas osoittavien
navigointinäppäimien
avulla.
Valmiusnäkymä on oletusarvoisesti aina Puhelut-valikon
kohdalla. Voit siirtyä Puhelut-valikosta vasemmalle tai oikealle.
Voit käyttää karusellinäkymää Yhteystiedot-, Puhelulokit- ja
Sanomaruutu-valikossa.
VIHJE Jos kirjoitat kirjaimia tai numeroita
Yhteystiedot-, Puhelulokit- ja Sanomaruutu-valikossa, puhelin etsii
syötettyjä merkkejä vastaavat tulokset.

5

Lukitusnäyttö
Kun kansi suljetaan, käytössä
olevat toiminnot keskeytetään
ja lukitusnäyttö tulee näkyviin.

Aktiivisten sovellusten
asetus, kun puhelimen
kansi on kiinni
1 Valitse Lisää painamalla
valmiusnäkymässä
vasenta tai oikeaa
navigointinäppäintä ja
valitse sitten Asetukset.
2 Valitse Laite ja sitten
Liukukannen asetukset.
3 Merkitse OK-näppäintä
painamalla ne sovellukset,
joiden et halua keskeytyvän,
kun kansi suljetaan.

Lukitusnäytön asetus
1 Valitse Lisää painamalla
valmiusnäkymässä
vasenta tai oikeaa
navigointinäppäintä ja
valitse sitten Asetukset.
6

2 Valitse Näyttö ja sitten
Lukitusnäyttö.
3 Voit valita taustakuvan
oletuskuvista painamalla
vasenta tai oikeaa
navigointinäppäintä
tai valokuva-albumista
valitsemalla Albumi näytön
vasemmasta alakulmasta.
Voit vaihtaa myös
lukitusnäytön kellon tyyliä.

Pu

VIHJE Kun suljet liukukannen,
käyttämäsi valikko sulkeutuu
ja lukitusnäyttö tulee näkyviin.
Jos kuitenkin kuuntelet
musiikkia tai FM-radiota
tai katselet videota, nämä
sovellukset eivät keskeydy
vaikka suljet liukukannen. Voit
muuttaa tämän toiminnon
asetuksia valikossa Asetukset
> Laite > Liukukannen
asetukset. Vaihtoehdot ovat
Puhelu, Kamera, Videosoitin,
Musiikkisoitin.
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Puhelut
Puhelun soittaminen
1 Valitse numero
näppäimistöllä. Poista
numero painamalla
-näppäintä.
2 Soita puhelu painamalla
-näppäintä.
3 Katkaise puhelu painamalla
-näppäintä.
VIHJE Lisää +-merkki
kansainväliseen puheluun
pitämällä 0-näppäintä
painettuna.
VIHJE Voit siirtyä
valintanäyttöön mistä tahansa
valmiusnäkymän valikosta
syöttämällä numeroita.

Puhelun soittaminen
yhteystietoluettelosta
1 Valitse Yhteystiedot
valmiusnäkymässä.
2 Kirjoita näppäinten avulla
haluamasi yhteystiedon
nimen ensimmäinen kirjain
tai sen ryhmän nimen
ensimmäinen kirjain, johon
yhteystieto kuuluu. Jos
haluat esimerkiksi soittaa
toimistolle, paina
numeronäppäintä 8 kerran,
jotta saat kirjaimen “t”
näkyviin. Voit vaihtaa
syöttötilan kirjaintilasta
numerotilaan tai
päinvastoin painamalla
-näppäintä.
3 Soita puhelu valitsemalla
Valinnat-valikosta Puhelu
tai painamalla
näppäintä.
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Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Kun puhelin soi, vastaa
puheluun painamalla
näppäintä.
Voit mykistää puhelimen
liu’uttamalla profiilikytkimen
ala-asentoon. Tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos et
ole muistanut valita Äänetönprofiilia esimerkiksi kokouksen
ajaksi.
Hylkää saapuva puhelu
-näppäintä
painamalla
tai valitsemalla Hylkää oikealla
navigointinäppäimellä.
Voit ottaa värinähälytyksen
käyttöön valitsemalla Lisää >
Asetukset > Äänet > Puhelu ja
viesti > Värinähälytys.

Kaiuttimen käyttäminen
Puhelun aikana tai puhelua
soittaessasi voit aktivoida
kaiuttimen valitsemalla Avaa
kaiutin ja käyttää puhelinta
8

handsfree-tilassa. (Kun saat
saapuvan puhelun, voit tehdä
saman valitsemalla Siirrä
kaiuttimeen.)
Jos kaiutin on käytössä mutta
haluat siirtyä käyttämään
puhelinta tavalliseen tapaan,
valitse Sulje kaiutin.

Pikavalinta
Voit määrittää usein
käytetyn yhteystiedon
pikavalintanumeroksi.
Määritä pikavalintanumero
valitsemalla Yhteystiedot
> Valinnat > Asetukset >
Pikavalinnat.
Voit käyttää karusellinäkymää,
jonka avulla voit määrittää
pikavalintanumeron mille
tahansa yhteystiedolle, joka
on tallennettu puhelimeen.
Vastaaja on esimääritetty
pikavalintaan 1. Sitä ei voi
muuttaa.
Voit määrittää enintään 8
pikavalintaa (numerot 2–9).
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Kun olet määrittänyt
pikavalinnan, voit soittaa
puhelun pitämällä
pikavalintanäppäintä
painettuna.
VIHJE Jos pidät jotakin
–
näppäimistä
, painettuna eikä kyseiselle
pikavalintanäppäimelle ole
määritetty puhelinnumeroa,
voit määrittää pikavalinnan
välittömästi.

Puhelulokien
tarkasteleminen
Siirry valmiusnäkymässä
valikkoon Puhelut ja valitse
Puhelulokit.
Voit tarkistaa
vastaamattomien, vastattujen
ja soitettujen puheluiden
tiedot käyttämällä
karusellinäkymää. Tarkastele
vanhempia puhelulokeja
painamalla oikeaa
navigointinäppäintä.

Voit myös siirtyä suoraan
halutun yhteystiedon
puhelulokeihin kirjoittamalla
yhteystiedon nimen
ensimmäisen kirjaimen
tai yhteystiedon
puhelinnumeron, jos sitä ei ole
tallennettu puhelimeen.
Yhteystiedon puhelulokit
näytetään yhtenä lokina, ja
vastaamattomien, vastattujen
ja soitettujen puheluiden
määrät näkyvät yhteystiedon
kuvan alapuolella. Jos
kirjoitat yhteystiedon nimen
ensimmäisen kirjaimen, kaikki
yhteystiedon puhelulokit
yhdistetään yhdeksi lokiksi.
Näet kunkin yhteystiedon
yksityiskohtaiset lokitiedot
mukaan lukien soittoajat ja
puhelujen kestot käyttämällä
alaspäin osoittavaa
navigointinäppäintä.
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Yhteystiedot
Yhteystiedon etsiminen
1 Siirry valmiusnäkymässä
Puhelut-valikkoon.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Paina oikeaa
navigointinäppäintä, jos
haluat selata yhteystietoja
aakkosjärjestyksessä, tai
etsi haluamasi yhteystieto
kirjoittamalla nimen
ensimmäinen kirjain.
Jos yhteystiedolle on
tallennettu enemmän
kuin kolme tietokenttää
(puhelinnumero,
sähköpostiosoite jne.), näet
seuraavan tietokentän
painamalla alaspäin osoittavaa
navigointinäppäintä.

VIHJE Jos haluat tarkastella
yhteystietoluetteloa
karusellinäkymän sijaan
luettelona, valitse Valinnat >
Asetukset > Näytön asetukset
ja aseta Yhteystietojen
kuva-asetus pois käytöstä
yhteystietonäytössä.

Oman tietokortin luominen
Tämä valinta näyttää omat
tietosi. Voit muuttaa nimen
ja muokata seuraavia tietoja:
Sähköposti, Tehtävänimike,
Muistio jne.
1 Siirry valmiusnäkymässä
Puhelut-valikkoon.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Valitse Minä painamalla
vasenta navigointinäppäintä
kaksi kertaa. Tämä on
oletusnimi. Voit valita uuden
Minä-nimen korvaavan
nimen valitsemalla Lisää ja
antamalla uuden nimen.
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4 Paina OK-näppäintä tai
valitse Valinnat ja valitse
sitten Lisää SIM-kortista,
niin voit lisätä numerosi
SIM-kortista.

Uuden yhteystiedon
lisääminen
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1 Siirry valmiusnäkymässä
Puhelut-valikkoon.
2 Valitse Yhteystiedot.
3 Lisää yhteystieto painamalla
vasenta navigointinäppäintä
kerran ja painamalla sitten
OK-näppäintä.
Voit lisätä uuden
yhteystiedon myös
valitsemalla Valinnat ja
valitsemalla sitten Uusi
yhteystieto.
4 Valitse, tallennetaanko
yhteystieto sisäiseen
muistiin vai SIM-kortille, ja
anna etunimi ja sukunimi.
Voit muuttaa syöttötapaa
(isot/pienet kirjaimet tai
numerot) painamalla
-näppäintä.

5 Yhteystiedolle määritetään
oletusarvoisesti
satunnainen kuva, jonka
voit muuttaa. Jos haluat
valita kuvan valmiista
luettelosta, paina oikeaa
navigointinäppäintä. Valitse
kuva valokuva-albumista
painamalla vasenta
navigointinäppäintä
kerran. Paina vasenta
navigointinäppäintä vielä
kerran, jos haluat ottaa
kuvan ja käyttää sitä. Jos
valitset yhteystiedon
kuvaksi liian suuren kuvan,
sinut ohjataan Rajausnäyttöön, jotta voit rajata
kuvan sopivan kokoiseksi
ja käyttää sitä yhteystiedon
kuvana.
VIHJE Kun otat kuvan
valmiusnäkymässä ja määrität
Asetukset-valikon kuvan
kooksi Yhteystieto, saat
mahdollisimman suuren
yhteystiedon kuvan.
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6 Tallenna puhelinnumero.
Näytön yläosassa olevien
pisteiden lukumäärä kasvaa
sitä mukaa kuin lisäät uusia
yhteystietoja tai ryhmiä.
7 Valitse +Lisää, jos haluat
tallentaa lisätietoja kuten
sähköpostiosoitteen,
soittoäänen, kotisivun jne.
VIHJE Kun haluat
tallentaa yhteystiedon
sähköpostiosoitteen, voit
helposti lisätä osoitteen
toimialuetunnuksen
valitsemalla Lisää-valikossa
Sähköposti, valitsemalla sitten
Valinnat näytön vasemmasta
alakulmasta ja valitsemalla
lopuksi toimialuetunnuksen
luettelosta. Vaihtoehdot ovat
@hotmail.com, @msn.com, @
yahoo.com ja @gmail.com.
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Yhteystiedon
määrittäminen ryhmään
Voit tallentaa ja hallita
yhteystietoja ryhmittäin.
Ryhmän voivat muodostaa
esimerkiksi työtoverit tai
perheenjäsenet.
Lisää ryhmä painamalla
vasenta valintanäppäintä
yhteystietovalikossa ja
valitsemalla Uusi ryhmä.
Voit valita, tallennetaanko
ryhmä sisäiseen muistiin vai
SIM-kortille, nimetä ryhmän
ja asettaa ryhmälle oman
soittoäänen.
Kun valitset Tallenna näytön
oikeasta alakulmasta,
näyttöön ilmestyy viesti,
joka pyytää sinua lisäämään
jäseniä. Voit lisätä jäsenen
ryhmään heti painamalla
OK-näppäintä. Selaa
yhteystietoluetteloa
painamalla oikeaa tai vasenta
navigointinäppäintä.
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Viestit
GD550-puhelimen
toiminnoilla voit käsitellä
teksti-, multimedia- ja
sähköpostiviestejä sekä
verkon palveluviestejä.

Viestien tarkasteleminen
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1 Siirry valmiusnäkymässä
Viestit-valikkoon.
2 Valitse Sanomaruutu.
3 Viestit näkyvät
karusellinäkymässä.
Viimeksi lähetetty tai
vastaanotettu viesti näkyy
ensimmäisenä alhaalla.
Oikealla näkyy viestihistoria
yhteystiedon nimen
mukaan. Viimeisimmän
viestin yhteystiedon nimi
näkyy ensimmäisenä.
Voit tarkastella halutun
yhteystiedon viestejä
kirjoittamalla yhteystiedon
nimen ensimmäisen
kirjaimen. Vasemmalla
on luonnoskansio, johon
lähettämättömät viestit
tallennetaan.

VIHJE Jos sinulla on
avaamattomia viestejä,
Uusi viesti -kansio näkyy
luonnoskansion jälkeen.

4 Painamalla
alaspäin osoittavaa
navigointinäppäintä näet
tiedot kaikista kyseisen
yhteystiedon lähettämistä
ja hänelle lähetetyistä
viesteistä.
Keltaiset viestit ovat uusia
viestejä. Vihreät viestit ovat
vastaanotettuja viestejä ja
harmaat viestit lähetettyjä
viestejä.
VIHJE Voit laajentaa ja tiivistää
viestinäyttöä painamalla
-näppäintä. Voit
valita oletusnäkymäksi joko
vaihtoehdon Laajennettu
näkymä tai Pienennetty
näkymä valikosta Lisää >
Asetukset > Viestit > Viestin
näyttö.
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Viestin lähettäminen
1 Siirry valmiusnäkymässä
Viestit-valikkoon.
2 Lähetä teksti- tai
multimediaviesti
valitsemalla Kirjoita viesti.
3 Uusi tekstiviesti aukeaa.
Viestieditorilla voi kirjoittaa
sekä tekstiviestejä että
multimediaviestejä.
Viestieditorin
oletusasetuksena on
tekstiviesti.
4 Valitse Valinnat näytön
vasemmasta alakulmasta
ja valitse sitten Lisää, jos
haluat lisätä esimerkiksi
jonkin seuraavista: Kuva,
Video, Ääni, Tekstipohjat,
Multimediapohjat, Nimi ja
numero.
5 Lisää vastaanottajia
valitsemalla Lähetä
painamalla OK-näppäintä.
Voit valita yhteystiedon
kirjoittamalla yhteystiedon
nimessä olevia kirjaimia
14

tai valita yhteystiedon
luettelosta valitsemalla
Yhteystiedot OKnäppäimellä.
6 Valitse Lähetä.

Tekstin kirjoittaminen
Tekstin syöttötapaa voi
muuttaa painamalla
-näppäintä: ABC/Abc/abc/123.
Jos haluat käyttää T9-tilaa,
pidä
-näppäintä
painettuna. Voit ottaa
T9-sanakirjan käyttöön
tai poistaa sen käytöstä
myös painamalla vasenta
valintanäppäintä ja
valitsemalla Kirjoitusvalinnat.

Symbolien lisääminen
Jos haluat lisätä symboleja,
-näppäintä niin
paina
voit valita symbolin. Voit myös
valita Valinnat ja sen jälkeen
Lisää symboli.
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Muut valinnat
Valikossa Valinnat voit käyttää
myös toimintoja Tallenna
luonnoksiin, Lisää ja Kopioi/
liitä. Jos käytät toimintoa
Kopioi/liitä, voit kopioida
ja liittää kirjoitusnäytöllä
olevan tekstin tai osan siitä
niin monta kertaa kuin
haluat. Voit käyttää tätä
toimintoa myös kirjoittaessasi
sähköpostiviestiä tai muistiota.

Kielen vaihtaminen
GD550-puhelin tukee useita
kieliä.
Kirjoituskielen voi
vaihtaa kahdella tapaa
kirjoitusnäytössä.
Valitse Valinnat, siirry
Kirjoitusvalinnat-valikkoon,
valitse Kirjoituskieli ja
sitten haluamasi kieli.
Vaihtoehtoisesti voit pitää
-näppäintä painettuna.
Kirjoitusvalinnat saattavat
vaihdella valitsemasi kielen
mukaan.

Jos esimerkiksi valitset
Kirjoituskieli-asetukseksi
,voit käyttää
koreankielistä näppäimistöä
valitsemalla Valinnat
> Kirjoitusvalinnat >
.

Sähköpostin lähettäminen
1 Siirry valmiusnäkymässä
Viestit-valikkoon.
2 Valitse Sähköposti ja sitten
haluamasi tili. Kansiot
Saapuneet, Lähetetyt,
Roskakori jne. näkyvät
karusellinäkymässä
samaan tapaan kuin
valmiusnäkymän valikot.
Saapuneet-kansio näkyy
ensimmäisenä ja Kirjoita
sähköposti -valikko on
kauimpana vasemmalla.
3 Valitse Kirjoita sähköposti
pitämällä vasenta
navigointinäppäintä
painettuna.
4 Kirjoita vastaanottajan
osoite ja viestin aihe.
15

5 Kirjoita viesti.
6 Valitse Valinnat ja sitten
Lisää, jos haluat lisätä
jonkin seuraavista: Kuva,
Video, Ääni, Tekstipohjat,
Allekirjoitus jne.
7 Valitse Lähetä, jolloin
sähköpostiviestisi
lähetetään.

Kamera
Pikakuvaus

Va
jäl

Siirry valmiusnäkymässä
Kamera-valikkoon ja valitse
Ota valokuva.
Voit myös painaa puhelimen
oikealla sivulla olevaa
kameranäppäintä nopeasti.
1 Pidä puhelinta
vaaka-asennossa ja
kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
2 Paina kameranäppäintä
kevyesti, jolloin etsinnäytön
keskelle ilmestyy
tarkennusruutu.
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3 Pidä puhelinta niin, että
kuvauskohde näkyy
tarkennusruudussa.
4 Kun tarkennusruutu
muuttuu vihreäksi, kamera
on tarkentanut kohteen.
5 Paina kameranäppäintä
uudelleen.

Videokamera
Pikavideon kuvaus

Valokuvan ottamisen
jälkeen
Ottamasi kuva näkyy näytössä.
Albumi - tarkastele albumia.
Lähetä - lähetä valokuva
viestinä, sähköpostitse tai
Bluetooth-yhteydellä.
Uusi - ota uusi valokuva.
Aseta - aseta kuva
taustakuvaksi, yhteystiedon
kuvaksi, käynnistyskuvaksi
tai sammutuskuvaksi.
Poista - poista kuva.

Siirry valmiusnäkymässä
Kamera-valikkoon ja
valitse Tallenna video.
Voit myös pitää puhelimen
oikealla sivulla olevaa
kameranäppäintä painettuna.
1 Videokameran etsin näkyy
näytössä.
2 Pidä puhelinta vaakaasennossa ja kohdista
objektiivi videon
kohteeseen.
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3 Aloita tallentaminen
painamalla
kameranäppäintä tai OKnäppäintä kerran.
4 REC-teksti näkyy etsimen
alareunassa, ja ajastin
ilmaisee videon keston.
5 Lopeta tallentaminen
painamalla
kameranäppäintä tai OKnäppäintä kerran.

Videon kuvaamisen jälkeen
Näytössä näkyy kuvaamasi
videota esittävä still-kuva.
Albumi - tarkastele albumia.
Toista - toista video.
Uusi - kuvaa uusi video.
Lähetä - lähetä video viestinä,
sähköpostitse tai Bluetoothyhteydellä.
Poista - poista video.
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Ajanhallinta
Herätyskello
Siirry valmiusnäkymässä
Järjestäjä-valikkoon ja valitse
Herätyskello.
Ota herätyskello käyttöön
tai poista se käytöstä ja
aseta herätysaika painamalla
herätyskellonäytössä vasenta
valintanäppäintä. Kun olet
asettanut ajan, GD550-puhelin
ilmoittaa, kuinka pitkä aika
herätyskellon soimiseen on.

Kalenteri
Siirry valmiusnäkymässä
Järjestäjä-valikkoon ja
valitse Kalenteri. Nykyisen
päivämäärän kohdalla
näkyy neliökohdistin. Voit
siirtää kohdistimen toisen
päivämäärän kohdalle
navigointinäppäimillä. Näet
kyseisen päivän merkinnät
painamalla OK-näppäintä.
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Jos merkintöjä ei ole, voit
lisätä uuden merkinnän ja
muokata sitä valitsemalla Uusi
aikataulu. Puhelin muistuttaa
merkinnästä hälytysäänellä,
jonka olet asettanut merkintää
varten.

Muistio
Siirry valmiusnäkymässä
Järjestäjä-valikkoon ja valitse
Muistio.
1 Luo uusi muistio
valitsemalla näytössä Uusi
muistio.
2 Kirjoita muistio ja
tallenna se painamalla
OK-näppäintä. Muistiosi
tallentuu ja näkyy näytössä.
Selaa muistiota
navigointinäppäinten avulla.

Muistion näyttäminen
lukitusnäytössä
1 Valitse muistio
vasemman tai oikean
navigointinäppäimen
avulla ja avaa Valinnatvalikko painamalla vasenta
valintanäppäintä.
2 Valitse Näytä
lukitusnäytössä, jolloin
muistioon liitetään
punainen osoitin.
3 Muistio näkyy, kun
puhelimen kansi on
kiinni. Jos haluat poistaa
muistion näkyvistä, valitse
Valinnat ja sitten Poista
lukitusnäytöstä.
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Lisää

Sovellukset

Uutiset

• Musiikki

Tämän valikon avaaminen
tuo näyttöön säätiedot. Jos
painat OK-näppäintä, näet
yksityiskohtaiset säätiedot.
Uutiset näet painamalla oikeaa
navigointinäppäintä.
Jos painat OK-painiketta
Omat uutiset-kohdassa,
voit lisätä uusia syötteitä
tai tallentaa syötteen omiin
syötteisiin Internetissä
surfatessasi. Voit myös painaa
vasenta valintanäppäintä ja
käyttää Valinnat-valikkoa
Päivitysaikataulun
määrittämiseen.
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Voit toistaa kappaleita,
luokitella kappaleita esittäjän,
albumin tai tyylilajin mukaan
ja luoda omia soittolistoja.
Nyt toistetaan - valikko
näkyy vain silloin, kun BGMtoiminto on käytössä. Voit
käyttää useita toimintoja
kuten Lisää soittolistaan,
Luokitus jne. ja muuttaa
Toisto-, Satunnaistoisto- ja
Tasaaja-asetuksia valitsemalla
Valinnat näytön vasemmasta
alakulmasta.
Huomautus: musiikkitiedostot
saattavat olla tekijänoikeuslakien
ja immateriaaliomaisuuslakien
suojaamia. Varmista, että noudatat
materiaaliseen oikeuteen liittyviä
käyttöehtoja ennen kuin lataat tai
kopioit tiedostoja.

•F

LG
on
jot
suo
tah
val
käy
Uu
kan
Jos
näe
Ka
ase
ase

Hu
rad
kuu
puh
kuu

än,
an

lla
ta

n

atat
ä
tai

• FM-radio

• Internet

LG GD550 -puhelimessa
on sisäinen FM-radio,
joten voit kuunnella
suosikkiradiokanaviasi missä
tahansa. Jos painat vasenta
valintanäppäintä, voit
käyttää Muokkaa kanavaa-,
Uusi kanava- ja Muokkaa
kanavan nimeä -toimintoja.
Jos painat OK-näppäintä,
näet Kanavaluettelon.
Kanavaluettelossa voit myös
asettaa kanavat ja muokata
asetuksia.

Voit käyttää Internetiä.
Puhelimesi ja Internetin
avulla käytössäsi on käden
käänteessä monipuolinen
valikoima pelejä, musiikkia,
urheilua, viihdettä ja paljon
muuta. Monipuolisesti missä
tahansa.

Huomautus: jotta voit kuunnella
radiota, sinun on liitettävä
kuulokkeet puhelimeen. Liitä ne
puhelimen oikealla sivulla olevaan
kuulokeliitäntään.

• Google Maps

Huomautus: Palveluihin
yhdistäminen ja sisällön
lataaminen on maksullista.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Tarkista nykyinen sijaintisi
ja liikennetiedot ja etsi
reittiohjeet määränpäähäsi.

• Omat
Tässä valikossa voit käyttää
omia tietojasi.
Kaikki tiedot näkyvät Kaikkivälilehdessä. Painamalla
oikeaa navigointinäppäintä
voit tarkastella vain sisäisen
muistin sisältämiä tietoja.
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Työkalut
• Laskin
Laskuritoiminnolla voit lisätä,
vähentää, kertoa ja jakaa.
Voit syöttää numeroita ja
operaattoreita näppäimistön
avulla.
Poista numeroita
-näppäimellä.
Monimutkaisempia
laskutoimituksia voit tehdä
valitsemalla Valinnat ja sitten
+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg, rad, x^y tai X^2.

• Äänitys
Äänitystoiminnolla voit
tallentaa äänimuistioita tai
muita ääniä.
Aloita tallentaminen
valitsemalla OK.
Keskeytä tallennus painamalla
vasenta valintanäppäintä.
Jatka tallennusta painamalla
vasenta valintanäppäintä
uudelleen.
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Lopeta tallentaminen
painamalla OK-näppäintä.
Äänitys tallentuu
automaattisesti.
Valinnat - jos valitset Valinnat,
voit käyttää seuraavia
toimintoja: Toista, Poista,
Aseta soittoääneksi tai
viestiääneksi tai Lähetä
viestinä, sähköpostitse tai
Bluetooth-yhteydellä.

• Sekuntikello
Tässä valikossa voit ottaa
aikaa. Näytössä voidaan
näyttää yksittäisen kierrosajan
kesto (enintään 99 aikaa) ja
kokonaiskesto.
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Voit muuntaa minkä tahansa
mittayksikön toiseksi.
Muuntotyyppejä on
seitsemän: Valuutta, Pintaala, Paino, Pituus, Lämpötila,
Tilavuus ja Nopeus.

Asetukset
• Laite
(Lisää > Asetukset > Laite)
Voit mukauttaa laitteen
asetuksia. Valitse valikko, jota
haluat muuttaa ja määritä
arvo.

• Maailmankello

Päivämäärä ja kellonaika

Maailmankello-toiminnolla
näet kellonajan
suurkaupungeissa eri
puolilla maailmaa. Voit lisätä
kaupunkeja painamalla
vasenta valintanäppäintä ja
käyttää myös toimintoja Aseta
toiseksi kaupungiksi, Muuta
päivämäärää ja kellonaikaa,
Kesäaika, Kellotyyppi, Poista
ja Poista kaikki.

Määritä kellonaikaan ja
päivämäärään liittyvät
asetukset.

Kielet
Voit muuttaa näytön
pääkieleksi asetettua kieltä
ja tekstin kirjoittamisen
kirjoituskieltä.

Suojaus
Määritä suojausasetukset niin,
että GD550-puhelin ja sen
tärkeät tiedot ovat turvassa.
Lukitse laite - valitse, milloin
puhelin lukitaan.
Lukitse sovellus - valitse
lukittava valikko luettelosta.
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Pyydä PIN-koodi - valitse, että
laite kysyy käynnistettäessä
PIN-koodia.
Vaihda koodeja - vaihda
PIN-koodi (tämä valikkokohta
näkyy, jos PIN-koodipyynnön
asetuksena on Päällä), PIN2koodi tai turvakoodi.

Muistitiedot
Voit käyttää muistitietoja sen
selvittämiseen, kuinka suuri
osuus muistista on käytössä
ja kuinka paljon vapaata
muistitilaa on jäljellä: Sisäinen
yleinen muisti, Sisäinen
varattu muisti, USIM-muisti ja
Ensisijainen tallennusasetus.

Virransäästö
Valitse virransäästöasetukseksi
Päällä tai Pois. Jos valitset
asetukseksi Päällä, voit säästää
akkua.
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Lentokonetila

•Ä

Tällä toiminnolla voit ottaa
lentokonetilan käyttöön. Et
voi soittaa puheluja, käyttää
Internetiä tai lähettää viestejä,
kun lentokonetila on käytössä.
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Liukukannen asetukset
Voit määrittää, mitkä
sovellukset ovat käytössä, kun
kansi on kiinni.

Palauta asetukset
Toiminto Palauta
asetukset palauttaa kaikki
oletusasetukset. Tämän
toiminnon käyttämiseen
vaaditaan turvakoodi.
Turvakoodin oletusarvo on
0000.
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• Äänet

Käynnistyskuva

(Lisää > Asetukset > Äänet)
Voit valita käytössä
olevat äänet ja säätää
äänenvoimakkuutta.
Käytettävänä on seuraavat
asetukset:
Puhelu ja viesti
Muut soittoäänet

Voit asettaa käynnistyskuvaksi
haluamasi kuvan.

• Näyttö
(Lisää > Asetukset > Näyttö)
Voit muuttaa puhelimen
näytön asetuksia.

Lukitusnäyttö
Voit asettaa lukitusnäytölle
kuvia ja kelloja.

Fontti
Voit määrittää fontin tyylin ja
koon.

Taustavalo
Voit määrittää, kuinka kauan
taustavalo palaa.

Sammutuskuva
Voit asettaa sammutuskuvaksi
haluamasi kuvan.

• Puhelut
(Lisää > Asetukset > Puhelut)
Voit muuttaa puheluasetuksia.

Yleiset asetukset
Voit määrittää yleisiin
puheluasetuksiin liittyviä
toimintoja: Näytä
oma soittajan tunnus,
Puhelunhylkäysluettelo,
Automaattinen
uudelleenvalinta, Bluetoothvastaustila jne.

Puhelujen kestot
Voit tarkistaa puhelun keston.
Voit nollata puhelujen keston
laskurit painamalla vasenta
valintanäppäintä suojakoodin
syöttämisen jälkeen.
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Tietojen määrä
Voit tarkastella tietojen
määrää. Voit nollata tietojen
määrän painamalla vasenta
valintanäppäintä suojakoodin
syöttämisen jälkeen.

Puhelun hinta
Voit tarkistaa Viimeisimmän
puhelun
yksiköt tai Kaikkien
puheluiden yksiköt. Voit
myös käyttää toimintoja
Määritä puhelun hinta ja
Aseta raja. Voit nollata kohdat
Viimeisin puhelu ja Kaikki
puhelut painamalla vasenta
valintanäppäintä sen jälkeen,
kun olet syöttänyt PIN2koodin.

Soitonsiirto
Voit siirtää haluamasi
puhelut toiseen numeroon:
Kaikki puhelut, Jos varattu
jne. Jos painat vasenta
valintanäppäintä, näkyviin
tulevat valinnat Peru
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aktivointi, Peru kaikkien
aktivointi jne.
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Voit rajoittaa lähteviä ja
saapuvia puheluita.
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Valitsemalla Kiinteät
numerot voit laatia
luettelon numeroista, joihin
puhelimellasi voi soittaa.
Tarvitset PIN2-koodia, jonka
saat operaattoriltasi. Vain
kiinteiden numeroiden
luetteloon sisältyviin
numeroihin voi soittaa
puhelimestasi.
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• Viestit

Viestilaskuri

(Lisää > Asetukset > Viestit)

Voit määrittää ajanjakson,
jonka jälkeen saat tiedot
lähetetyistä viesteistä. Jos
valitset Aseta uudelleen,
tiedot nollataan.

Viestin näyttö
Voit valita viestien
tarkasteluun erilaisia
näyttöasetuksia.

Tekstiviesti
Voit määrittää puhelimen
tekstiviestiasetukset.

Multimediaviesti
Voit määrittää puhelimen
multimediaviestiasetukset.

Email
Voit määrittää puhelimen
sähköpostiasetukset.

Allekirjoitus

Neuvontaviesti
Voit määrittää puhelimen
neuvontaviestiin liittyvät
asetukset.
- Solulähetys käytössä / pois
käytöstä
- Kanavat: luo, tarkastele
tai muokkaa kanavia ja
vastaanota neuvontaviestejä.
- Kielet: valitse
neuvontaviestien kieli.

Voit luoda allekirjoituksen.
Voit käyttää allekirjoituksessa
symboleja ja tekstiä.

Palveluviesti
Voit määrittää puhelimen
Palveluviesti-asetukset
mukaan lukien Palvelun
suojaus.
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• Internet

Evästeet

•B

(Lisää > Asetukset > Internet)

Käyttämiesi palveluiden tiedot
on tallennettu evästeisiin.
- Poista evästeet: poista kaikki
muistin evästeet.
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Profiilit
Tarkastele Internet-profiileja.
Voit lisätä, poistaa ja muokata
Internet-profiileja vasemmalla
valintanäppäimellä. Joitakin
maakohtaisia oletusasetuksia
ei voi kuitenkaan muokata
eikä poistaa.

Ulkoasun asetukset
Voit valita selaimen ulkoasun
asetukset.
(Merkkien koodaus,
Vierityksen säätö, Fontin
koko, Näytä kuva ja Javakomento.)

Välimuisti
Web-sivut, joilla olet vieraillut,
on tallennettu puhelimen
muistiin.
- Tyhjennä välimuisti: poista
kaikki välimuistiin tallennetut
tiedot.
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Suojaus
- Varmenteet: näet
varmenneluettelon ja
varmenteiden tiedot.
- Tyhjennä istunto: poistaa
suojatun istunnon.
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• Bluetooth

• Yhdistettävyys

(Lisää > Asetukset >
Bluetooth)
Määritä GD550-puhelimesi
asetukset Bluetooth-käyttöä
varten. Voit määrittää, miten
puhelin näkyy muille laitteille
tai etsiä liitettyjä laitteita.

(Lisää > Asetukset >
Yhdistettävyys)
Verkko-operaattori määrittää
yhteysasetukset, joten
voit ottaa puhelimen
heti käyttöön. Jos haluat
muuttaa näitä asetuksia,
käytä tätä valikkoa. Voit
määrittää verkkoasetukset ja
käyttöprofiilit tässä valikossa.
USB-yhteys
Voit valita puhelimen
USB-yhteystilan useita
käyttökertoja varten.
- PC Internet: voit käyttää
puhelinta tietokoneen
modeemina USB-kaapelin
avulla.
- Massamuisti: valitse tämä
vaihtoehto, kytke puhelin
tietokoneeseen ja vedä ja
pudota tiedostoja GD550puhelimen siirrettävä levy
-kansioon.

Bluetooth käytössä/pois
käytöstä
Voit ottaa Bluetoothominaisuuden käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.

Etsi uusi laite
GD550-puhelin etsii toisia
laitteita. Kun etsintä päättyy,
komennot Lisää ja Päivitä
ilmestyvät näyttöön. Valitse
laite, johon haluat liittää
puhelimen. Puhelin luo
oletusarvoisesti yhteyttä
suojaavan salasanan aina, kun
se liitetään toiseen laitteeseen.
Puhelin muodostaa yhteyden
toiseen laitteeseen.
Bluetooth-yhteyttä suojaava
salasana on valmis.
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Li
- PC Suite: valitse tämä
tila ja kytke puhelin
tietokoneeseen PCsynkronointitilassa.
- Kysy aina: tämän tilan
valitseminen mahdollistaa
tilan valitsemisen aina,
kun puhelin on kytketty
tietokoneeseen.

• Ohje
(Lisää > Asetukset > Ohje)
Ohjeesta löydät
yksityiskohtaista tietoa
GD550-puhelimesta.

Ohjelmistopäivitys
LG-matkapuhelimen
ohjelmistopäivitysohjelma
Lisätietoja ohjelman
asentamisesta ja käytöstä
on osoitteessa http://www.
lgmobile.com.
Tällä ohjelmalla voit päivittää
ohjelmiston viimeisimmän
version nopeasti ja kätevästi
Internetissä ilman käyntiä
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asiakaspalvelupisteessä.
Käyttäjän on valvottava
matkapuhelimen
ohjelmistopäivitysohjelmalla
tehtävää päivitystä. Varmista,
että luet kaikki esiin tulevat
ohjeet ja huomautukset
ennen siirtymistä seuraavaan
vaiheeseen. Huomaa, että USBkaapelin ja akun irrottaminen
päivityksen aikana saattaa
vaurioittaa puhelinta vakavasti.
Valmistaja ei ole vastuussa
tietojen katoamisesta
päivityksen aikana. Tärkeimmät
tiedot kannattaa kirjata ylös
muualle etukäteen.

Nä

Ma

Akk

Ster

HU
• Kä
•M
• Li
lis

Lisävarusteet
Nämä lisävarusteet toimitetaan GD550-puhelimen mukana.
Matkasovitin

Datakaapeli

,

n
SBn

Akku

sti.
Stereokuulokkeet

mät

HUOMAUTUS:
• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
• Muutoin takuu voi mitätöityä.
• Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy
lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.
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Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (latauksen purku)
+45 °C (lataus)
Vähintään: -10 °C

Alt
rad

Declaration of Conformity
Supplier’s Details
Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
GD550
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
Seung Hyoun, Ji / Director

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

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

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta
ja ominaisabsorptionopeuksista
(SAR) Matkapuhelinmalli GD550
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 1,45 W/kg (10 g)
pidettäessä laitetta korvalla
ja 1,31 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 puhelinta. Vie puhelin
hyväksytylle huoltohenkilölle,
jos korjaus on tarpeen.
• Takuun alaisuuteen kuuluvissa
korjauksissa saatetaan LG:
n harkinnan mukaan käyttää
uusien osien ohella huollettuja
varaosia, sillä ehdolla että ne
vastaavat toiminnallisuudeltaan
korjattavia tuotteen osia.
• Älä säilytä puhelinta
sähkölaitteiden, kuten
televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
• Älä säilytä puhelinta
lämpöpatterin tai muun
lämpölähteen lähellä.
• Älä pudota puhelinta.
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• Älä altista puhelinta
mekaaniselle värinälle tai
iskuille.
• Sulje puhelin aina alueilla,
missä säännöt edellyttävät sitä.
Älä esimerkiksi käytä puhelinta
sairaaloissa, koska se saattaa
häiritä herkkiä lääketieteellisiä
laitteita.
• Älä käsittele puhelinta märin
käsin, kun sitä ladataan. Se
voi aiheuttaa sähköiskun tai
vaurioittaa puhelinta.
• Älä lataa puhelinta
tulenarkojen materiaalien
lähettyvillä, sillä puhelin
voi kuumentua ja aiheuttaa
palovaaran.
• Puhdista laitteen ulkopinta
kuivalla kankaalla (älä käytä
liuottimia, kuten bentseeniä,
ohennetta tai alkoholia).
• Älä lataa puhelinta pehmeällä
alustalla.
• Lataa puhelin hyvin
ilmastoidussa paikassa.
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• Älä altista puhelinta savulle tai
pölylle.
• Älä säilytä puhelinta maksu- tai
muiden korttien lähellä, jos
niissä on magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä
esineellä. Se voi vahingoittaa
puhelinta.
• Älä kastele puhelinta.
• Käytä varoen lisävarusteita,
kuten kuulokkeita. Älä koske
antenniin tarpeettomasti.
• Älä käytä puhelinta kosteissa
tiloissa, kuten uimahallissa,
kasvihuoneessa, solariumissa
tai trooppisessa ympäristössä.
Kosteus saattaa vahingoittaa
puhelinta ja aiheuttaa takuun
mitätöitymisen.

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
Häiriöt saattavat heikentää
kaikkien matkapuhelinten
suorituskykyä.
• Älä käytä matkapuhelinta

lääketieteellisten laitteiden
lähellä ilman lupaa. Älä pidä
puhelinta sydämentahdistimen
päällä (esimerkiksi
rintataskussa).
• Matkapuhelimet saattavat
häiritä joitakin kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat
vaikuttaa esimerkiksi
televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.

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
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
elektronisiin järjestelmiin
kuten autostereoihin ja
turvavarusteisiin.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny,
varmista, että kiinnitetty tai
siirrettävä langaton laite ei estä
sen aukeamista. Turvatyyny
ei ehkä aukea oikein tai sen
virheellinen toiminta aiheuttaa
vakavan vamman.
• Jos kuuntelet musiikkia, kun
liikut ulkona, käytä kohtuullista
äänenvoimakkuutta, jotta
pystyisit tarkkailemaan
ympäristöäsi. Tämä on
erityisen tärkeää teillä
liikuttaessa.

Räjäytystyömaa

Lap

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

Säi
ulo
on
aih

Räjähdysherkät alueet

Hä

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

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

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

Akun tiedot ja huolto

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

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

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

37

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
• Älä altista laturia suoralle
auringonvalolle tai käytä sitä
kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
• Älä jätä akkua kuumaan tai
kylmään. Se saattaa heikentää
akun suorituskykyä.
• Väärä akkutyyppi saattaa
aiheuttaa räjähdysvaaran.
• Hävitä käytetyt akut
valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Kierrätä
mahdollisuuksien mukaisesti.
Älä hävitä talousjätteiden
mukana.
• Jos akku on vaihdettava,
ota yhteys lähimpään LG
Electronicsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai
jälleenmyyjään.
• Irrota laturi aina pistorasiasta,
kun puhelimen akku on
ladattu täyteen, jotta laturi ei
kuluta tarpeettomasti virtaa.
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• Akun todellinen käyttöikä
määräytyy verkkomäärityksen,
tuoteasetuksien,
käyttötapojen, akun
ominaisuuksien ja
ympäristötekijöiden mukaan.
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BEGRÆNSET GARANTI
1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:
LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materialeeller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:
(1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet
er købt.
(2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives
eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
(3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være
begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
(4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes
dermed ikke af denne begrænsede garanti.
(5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
(6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG’s kundeserviceafdeling.
LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som
dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

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

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

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

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

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

3. VILKÅR:
Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.
VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM
SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS
INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER,
ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET
TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT
GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE
PRODUKTET.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelser eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader
eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene
eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan
også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.
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GARANTIVILLKOR
1. GARANTINS OMFATTNING::
Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har
några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:
(1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
(2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte
överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
(3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst
land, förutsatt att detta särskilt anges.
(4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och
omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
(5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
(6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt
dessa garantivillkor.

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

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

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

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

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

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