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Det här dokumentet är användarhandboken till Pocket
PC LG KS20 Windows Mobile. Alla rättigheter för det här
dokumentet förbehålls LG Electronics. Kopiering, ändring
och distribution av detta dokument utan medgivande från
LG Electronics är förbjudet.

Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär
det att den regleras av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras på annat sätt än hushållsavfall, helst
via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen,
renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.
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Säkerhet
Läs igenom följande
information. Att inte ta hänsyn
till denna säkerhetsinformation
kan vara olagligt eller medföra
risk för skada.

VARNING

Säkerhet

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

VARNING
• Sätt inte på mobilen på
platser där det är förbjudet
att använda den på grund av
speciella föreskrifter. Använd
till exempel inte mobilen på
sjukhus eftersom medicinsk
utrustning kan påverkas.
• I vissa mobilnät är inte
nödsamtal tillgängliga. Var
därför aldrig helt beroende av
mobilen för nödsamtal.
• Använd endast
originaltillbehör för att
undvika att mobilen skadas.
• Alla radiosändare riskerar att
störa elektronik i närheten.
Mobilen kan även orsaka
mindre störningar på tvapparater, radio, datorer, osv.
• Gamla batterier ska kastas
enligt gällande lagstiftning
och lokala föreskrifter.
• Ta inte isär mobilen eller
batteriet.
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Riktlinjer för säker och effektiv
användning
Läs igenom följande
information. Att inte ta hänsyn
till denna säkerhetsinformation
kan vara olagligt eller medföra
risk för skada.

Enheten uppfyller
internationella krav vid
exponering för radiovågor
Den här mobila enheten är en
radiosändare och -mottagare.
Den är utformad och tillverkad
för att inte överskrida den
gräns för exponering av
radiofrekvensenergi (RF) som
fastställts i internationella krav
(ICNIRP). De här gränsvärdena
är en del av de omfattande
riktlinjer och fastställda tillåtna
RF-energinivåer som gäller för
allmänheten.

Det beror på att enheten
är utformad för att fungera
på flera effektnivåer och
använda endast så mycket
kraft som behövs för att nå
mobilnätet. Generellt kan
man säga att ju närmare en
basstation du befinner dig,
desto lägre blir kraftnivån.
Innan en telefonmodell
släpps på marknaden måste
den testas och certifieras
enligt det europeiska
R&TTEdirektivet. Ett viktigt
krav i det här direktivet är
skyddet av användarens och
andra personers säkerhet
och hälsa. Det högsta
SAR-värde som uppmätts
för Mobilen vid tester av
användning vid örat var
1.04 W/kg.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Information om
certifikat (SAR)

Riktlinjerna har framtagits
av oberoende vetenskapliga
organisationer genom en
omfattande utvärdering av
forskningsresultat under
utvalda tidsperioder.
Riktlinjerna har en ordentlig
säkerhetsmarginal som är
utformad för att garantera
säkerheten för alla personer
oavsett ålder och hälsotillstånd.
v Exponeringsstandarden
för mobila enheter anges
i en enhet som kallas
Specific Absorption Rate
eller SAR. SAR-gränsen i de
internationella kraven är
2,0 W/kg*. SAR-tester utförs
enligt standardmetoder
där enheten sänder med
högsta tillåtna effektnivå på
alla testade frekvensband.
Även om SAR bestäms vid
den högsta certifierade
effektnivån kan enhetens
faktiska SAR-nivå under drift
ligga långt under maxvärdet.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
v Enheten uppfyller kraven

Riktlinjer för säker och effektiv användning

för RF-exponering både vid
normal användning vid örat
och vid användning minst
1,5 cm från kroppen. När
du bär enheten i en väska,
bältesklämma eller hållare
ska dessa inte vara gjorda i
metall och produkten ska
bäras minst 1,5 cm från
kroppen. För att du ska
kunna överföra datafiler eller
meddelanden med enheten
krävs en god anslutning
till nätverket. Ibland kan
överföringen av datafiler
eller meddelanden fördröjas
tills en sådan anslutning
hittas. Följ ovanstående
instruktioner om avstånd
tills överföringen är klar.
Det högsta SAR-värde som
uppmätts för Mobilen vid
tester av användning mot
kroppen var 1.24 W/kg.

* SAR-gränsen för mobila
enheter som används av
allmänheten är 2,0 watt/
kilogram (W/kg) per tio gram
kroppsvävnad. Riktlinjerna
omfattar en ordentlig
säkerhetsmarginal för att
ge allmänheten extra skydd
och för att täcka eventuella
variationer i mätningarna.
SAR-värden kan variera
beroende på olika länders
rapporteringskrav och
nätverksband.
Information om SAR i
olika länder hittar du i
produktinformationen på
www.lgmobile.com.

Skötsel och
underhåll
VARNING
Använd endast batterier,
laddare och tillbehör
som är godkända för
användning med denna
telefon. Annars kan det
hända att garantin inte
gäller, dessutom kan det
vara farligt.
v Plocka inte isär Mobilen.

(Eventuella reparationer
ska utföras av behörig
servicetekniker.)
v Använd inte Mobilen i
närheten av elapparater, t.ex.
tvoch radioapparater eller
datorer.
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v Förvara inte Mobilen i

v Förvara inte mobilen i

närheten av kreditkort
eller resebiljetter, den kan
skada informationen på
magnetremsorna.
v Vassa föremål kan skada
displayen.
v Utsätt inte mobilen för vätska
eller fukt.
v Använd tillbehör, såsom
hörlurar, med försiktighet.
Tillse att kablarna är väl
inkopplade. Och rör inte vid
antennen i onödan.
v Var försiktig när du använder
tillbehör som t ex headset.
Rör inte vid antennen i
onödan.

Elektronisk
utrustning
Alla mobiltelefoner riskerar att
störa elektronik i närheten.
v Använd till exempel inte
Mobilen på sjukhus eftersom
medicinsk utrustning kan
påverkas. Placera aldrig
Mobilen i närheten av en
pacemaker, till exempel i
bröstfickan.
v Mobiltelefoner kan
orsaka störningar på vissa
hörapparater.
v Mobilen kan även orsaka
mindre störningar på tvapparater, radio, datorer, osv.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

närheten av värmekällor som
t ex element eller spisar.
v Lägg aldrig mobilen i en
mikrovågsugn, eftersom
batteriet kan explodera.
v Tappa inte mobilen i golvet.
v Utsätt inte mobilen för
mekaniska vibrationer eller
stötar.
v Telefonhöljets yta kan skadas
om den täcks med plastfilm
eller liknande.
v Rengör telefonens utsida
med en torr trasa. (Använd
inte lösningsmedel som
bensen, thinner eller alkohol.)
v Utsätt inte mobilen för stora
mängder rök eller damm.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning

Trafiksäkerhet

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Kontrollera vilka regler som
gäller för användning av mobil
under bilkörning.
v Använd inte en handhållen
Mobil när du kör bil, använd
handsfree istället.
v Ägna all uppmärksamhet på
körningen.
v Använd handsfreeutrustning om sådan finns.
v Stanna helst bilen när du ska
ringa eller ta emot ett samtal.
v Telefonens radiovågor kan
påverka delar av elektroniken
i bilen, till exempel bilstereo
eller säkerhetsutrustning.

v Om fordonet du kör är

utrustat med airbag får ingen
monterad eller sladdlös
telefonutrustning vara i
vägen för den. Det kan
resultera i allvarliga skador på
grund av funktionsfel.
Under lyssning på musik
utomhus, se till att volymen
är tillräckligt låg så att du är
medveten om omgivningen.
Detta gäller framförallt allt då
du är ute i trafiken och går över
gatan.

Undvik hörselskador
Hörselskador kan uppstå vid
långvarig lyssning med hög
volym. 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.

Sprängningsarbeten
Använd inte Mobilen
i närheten av plats där
sprängningsarbeten pågår.
Följ de säkerhetsföreskrifter
som finns.

10
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Brandfarliga
miljöer
v Använd inte Mobilen på

När du flyger
Mobiltelefoner kan orsaka
störningar i flygplan.
v Stäng av din mobiltelefon
innan du går ombord.
v Använd heller inte Mobilen
på marken utan tillstånd från
flygpersonalen.

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

Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte
tillgängliga i alla mobilnät.
Försätt dig därför inte i en
beroendesituation där du
endast har Mobilen att tillgå
för att ringa nödsamtal.
Kontrollera vad som gäller med
nätoperatören.

Laddning och
skötsel av batteriet
v Du behöver inte ladda ur

batteriet helt innan du laddar
upp det. Till skillnad från
andra batterier påverkas inte
batteriets prestanda.
v Använd endast batterier
och batteriladdare från
LG. Laddare från LG är
konstruerade för att
maximera batteriets
livslängd.
v Plocka inte isär batteriet eller
kortslut det.
v Se till att batteriets
metallkontakter är rena.
v Byt ut batteriet när
prestandan inte längre är
tillräcklig. Batteriet kan
laddas hundratals gånger
innan det behöver bytas ut.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

bensinstationer, eller i
närheten av bensin eller
brandfarliga kemikalier.
v Transportera eller förvara
inte brandfarliga gaser,
vätskor eller sprängämnen
tillsammans med din
mobiltelefon i bilen.

Barn

11
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
v Om batteriet inte har använts

Riktlinjer för säker och effektiv användning

under en längre period bör
det laddas för att ge full
effekt.
v Utsätt inte batteriladdaren för
direkt solljus och använd den
inte i utrymmen med hög
luftfuktighet, t.ex. badrum.
v Förvara inte batteriet på
varma eller kalla platser, detta
kan försämra prestandan.
v Det finns risk för explosioner
om batteriet ersätts av fel
batterityp.
v Kassera förbrukade batterier
i enlighet med tillverkarens
instruktioner.
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FUNKTIONER I KS20
4. Styrknapp
1

5

3. Pekpenna och fack för
pekpenna

5. Inåtriktad kameralins
6. Avsluta
v Används till att avsluta eller avvisa
ett samtal.

2

4
3

6

1

5

4
2
6

Telefonens delar

7

Vy framifrån

3

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

v Sätt mobilen i viloläge genom
att trycka på knappen. Stäng av
enheten helt och hållet genom att
hålla ned knappen (i ungefär fem
sekunder).
När enheten är i viloläge kan du
fortfarande ta emot samtal. Telefonfunktionen är dock avstängd
när du stänger av enheten helt
och hållet.

5. Minneskortsplats
6. Internet Explorer
v Öppna Internet Explorer genom
att trycka här.

Vy från sidan

v Aktivera kameran genom att
trycka här.

1. Anslutning för batteriladdare,
kabel, handsfree
2. Sidoknappar
v Justera volymen genom att trycka
upp eller ner.

FUNKTIONER I KS20

3. Sändknapp

4. Strömbrytare

7. Kameraknapp

1. Hörlur
2. Pekskärm

v Använd pekpennan när du
skriver, ritar eller väljer objekt på
pekskärmen.

13
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FUNKTIONER I KS20

Viktigt om
funktionsknappar

FUNKTIONER I KS20

2. Du behöver inte trycka hårt
på funktionsknapparna för
att de ska fungera. Utsätt
inte produkten för stora
1. Var noga med att händerna är
påfrestningar, eftersom
rena och torra.
knapparnas sensorer då kan
skadas.
v Om du befinner dig i
en fuktig miljö är det
3. Tryck på önskad
viktigt att du torkar av
funktionsknapp med
fukten på händerna och
fingertoppen så att du inte
funktionsknapparna.
kommer åt funktionerna för
de andra knapparna.
4. Om varken startskärmen eller
funktionsknapparna lyser
tänds inte startskärmen när
knapparna trycks in. Tryck på
P för att tända startskärmen
Funktionsknappar igen (funktionsknapparna
fungerar inte när knappljuset
är avstängt).
5. Funktionsknapparna
fungerar kanske inte som de
Knapptangenter ska om de är övertäckta, t.ex.
av en mobiltelefonväska eller
plastfilm.
6. Låt inte metall eller
andra ledande material
komma i kontakt med
funktionsknapparna,
eftersom det kan leda till fel.

7. Du kan även trycka med ett
finger när du väljer Meny.
Du kan även trycka med ett
finger när du väljer Meny.
Ibland kanske inte knappen
trycks ned på rätt sätt med
fingertoppen.
8. Funktionsknapparna kan inte
aktiveras korrekt i varm och
fuktig miljö.
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KOMMA IGÅNG
Sätta i SIM-kortet
och batteriet

v SIM-kortets metallkontakter

är ömtåliga och repas lätt.
Var speciellt uppmärksam på
SIM-kortet när det hanteras. Följ
de instruktioner som medföljer
SIM-kortet.

För att sätta i SIM-kortet

2. Installera batteriet.
Sätt in batteriet eller
batterifacket så att
metallkontakterna möts i
mitten av Mobilen.
Tryck ned batteriets övre del
tills det klickar på plats. Lägg
batteriluckan mot Mobilen
enligt bilden.

För att ta bort SIM-kortet

3. Ta ur batteriet.
Vänd Mobilen upp och ned,
enligt bilden, och öppna
batteriluckan genom att
försiktigt trycka ned den och
lyft sedan av den. och lyft sedan
upp batteriet med fingrarna
och dra ut batteriet.

KOMMA IGÅNG

1. Sätta i SIM-kortet
SIM-kortet innehåller ditt
telefonnummer, information
om tjänster och kontakter och
måste sättas in i Mobilen. Om
SIM-kortet tas ut ur Mobilen
blir den obrukbar (förutom
nödsamtal beroende på vilket
land du befinner dig i) tills ett
giltig kort sätts in. Koppla alltid
ur laddaren och andra tillbehör
från Mobilen innan SIMkortet
sätts i och tas ut. Skjut in SIMkortet i SIM-korthållaren.
Se till att SIM-kortet är
ordentligt isatt och att
kontaktytan i guld är vänd
nedåt. Om du vill ta ut
SIMkortet trycker du det lätt
nedåt och drar det i motsatt
riktning.

Obs!
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KOMMA IGÅNG

Ladda batteriet
Innan du ansluter laddaren
till Mobilen kontrollerar du att
batteriet är installerat.

<Laddningsläge>

VARNING!

1. När du laddar Mobilen
och den är avstängd tänds
telefonens indikatorlampa
och lyser rött. Dessutom visas
en laddningsanimering.
2. När Mobilen är fulladdad
lyser indikatorlampan grönt
och animeringen stoppas.
3. Du kan slå på Mobilen under
tiden den laddas genom att
hålla ned strömknappen i ca
2 sekunder.
4. Om du kopplar från laddaren
från Mobilen när den laddas
stängs Mobilen av.

• Använd inte våld när du
sätter i kontakten eftersom
detta kan skada mobilen
eller batteriladdaren.
• Om du använder en
batteriladdare utomlands
måste du använda en
tillhörande kontaktadapter
för rätt konfiguration.
• Ta inte bort batteriet eller
sim-kortet vid laddning.
• Det finns risk för explosioner
om batteriet ersätts av
fel batterityp. Kassera
förbrukade batterier i
enlighet med tillverkarens
instruktioner.

VARNING!

KOMMA IGÅNG

• Det kan ta mer än en minut
innan skärmen visar något
när du laddar ett helt
urladdat batteri. Detta är
inget fel utan helt normalt.
(Om du använder en USBkabel kan det ta mer än 10
minuter.)

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

Använda ett
microSD-minneskort

<MicroSD-minneskort>
<Så här sätter du i ett
microSD-minneskort>
1. Öppna plastluckan som
skyddar platsen för microSDminneskortet.

2. Sätt in minneskortet
i kortplatsen med
metallkontakterna nedåt.
Tvinga inte in minneskortet
i kortplatsen. Om kortet
inte kan skjutas in enkelt
kontrollerar du att kortet har
satts in på rätt sätt eller om
det finns något som ligger i
vägen i kortplatsen.
3. När det är isatt, tryck på
minneskortet tills du hör ett
klick, först då sitter microSDkortet ordentligt på plats.
4. Stäng plastluckan
5. Ta inte ur minneskortet
när du skriver till eller läser
från det.

ska du vänta tills uppgiften
är slutförd innan du tar ur
kortet.
v Kortet passar bara på ett sätt
i telefonen.
v Undvik att böja eller tvinga in
kortet i kortplatsen.
v Använd inga andra
minneskort än microSD-kort.
Stöder microSD-kort på
upp till 2 GB. Se handboken
för minneskortet för mer
information om microSD.

Formatera
minneskort
Innan första användningen
av minneskortet måste det
formateras. När du har satt
i minneskortet visas ett
formateringsmeddelande
och du kan härifrån enkelt
formatera kortet.

Obs!
v MicroSD-kort är ofta redan

KOMMA IGÅNG

Observera:
v Undvik att använda
minneskortet när
batterinivån är låg.

v När du skriver till kortet

formaterade.
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KOMMA IGÅNG

Slå på/av enheten
Tryck på strömknappen när
du vill slå på enheten. När du
slår på enheten första gången
uppmanas du att utföra en
kalibrering. Mer information
finns i ”Kalibrera enheten” på
nästa sida.
Stäng eventuellt av enheten
genom att trycka på P igen.

Obs!
v När du trycker på P stängs

enheten av tillfälligt i viloläge.
Du kan fortfarande ta emot
meddelanden och samtal när
enheten är i viloläge.

Återställa enheten
KOMMA IGÅNG

18

Ibland kan du behöva starta om
enheten. En vanlig (eller mjuk)
återställning av enheten rensar
allt aktivt programminne och
stänger av alla aktiva program.
Detta kan vara användbart när
enheten är långsammare än
vanligt eller om ett program
inte fungerar som det ska.

Ibland är det också nödvändigt
med en mjuk återställning
när du har installerat vissa
program. Om du utför en mjuk
återställning när program
fortfarande körs kommer du att
förlora all information som inte
är sparad.
Du kan även utföra en hård
återställning (kallas även för
full återställning). Gör endast
en hård återställning när en
vanlig återställning inte löser
ett systemproblem. Vid en hård
återställning återställs enheten
till standardinställningarna
(som enheten var när du slog
på den första gången efter
köpet). Alla program som du
har installerat, information
som du har sparat och alla
egna inställningar kommer att
försvinna.

Så här utför du en hård
återställning
• Håll ned de två knapparna
(Skicka+Sänk volym) som
visas inringade på bilden
nedan. Håll ned knapparna
samtidigt som du trycker
på strömknappen på
enhetens högra sida. Håll
ned knapparna ett tag (ca 10
sekunder).

Så här utför du en mjuk
återställning
• Sätt i batteriet och tryck på
strömknappen på enhetens
högra sida.
Enheten startas om och
skärmen Idag visas.
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Kalibrera enheten
När du kalibrerar skärmen
trycker du med pekpennan i
mitten på ett kors under tiden
det flyttas runt på skärmen. När
du sedan trycker på skärmen
med pekpennan aktiveras
objektet som du trycker på.
Om enheten inte svarar på rätt
sätt när du trycker på skärmen
kalibrerar du skärmen med
följande steg:
1. Tryck på Start > Inställningar
> System > Skärm.
2. Tryck på Justera skärm
på fliken Normal och följ
instruktionerna på skärmen.

Obs!
v Du kan starta skärmkalibreringen

Hantera
skärminställningar
Enhetens pekskärm har tre
orienteringslägen: stående,
liggande (för högerhänta) och
liggande (för vänsterhänta).
I stående läge får du en bättre
vy eller bättre funktion i vissa
program på enheten medan
det i liggande läge kan vara
optimalt att visa längre textfiler.

trycker du på Start >
Inställningar > System >
Skärm > fliken Normal och
väljer den orientering du vill
använda.
v Om du vill jämna till
skärmteckensnittens kanter i
många program markerar du
kryssrutan Aktivera ClearType
på fliken ClearType (tryck på
Start > Inställningar > System
> Skärm).
v Om du vill öka läsbarheten
eller visa mer innehåll
på skärmen justerar du
textstorleken genom att
flytta skjutreglaget på fliken
Textstorlek (tryck på Start
> Inställningar > System >
Skärm).
KOMMA IGÅNG

med styrknappen nedtryckt
och därefter trycka på knappen
Internet Explorer.

v Om du vill ändra orientering
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SKÄRMINFORMATION
Skärmen idag
Anpassa skärmen Idag

Ikon

Beskrivning
Används till att öppna menyn direkt.
Används till att ringa ett samtal

SKÄRMINFORMATION

Används till att skicka SMS/MMS och
att visa meddelanden i inkorgen. Du
kan aktivera olika funktioner som är
relaterade till meddelanden.
Används för att koppla upp Internet

På skärmen Idag visas viktig information,
exempelvis kommande möten och
statusindikatorer. Du kan trycka på olika delar
av skärmen om du vill öppna motsvarande
program.
v Om du vill öppna skärmen Idag trycker du
på Start > Inställningar > Personligt > I dag
> Poster.
Du kan välja vilka objekt du vill visa på skärmen
Idag. Om du vill ändra dess placering trycker du
på Flytta upp eller Flytta ned. Du kan anpassa
fler uppgifter och mötesinformation genom att
trycka på Alternativ (se sidan (30)).
Tryck på Timeout för Idag och välj ett antal
timmar i listrutan. Om du inte använder Mobilen
under en viss tid växlar bilden till skärmen Idag.
v Om du vill synkronisera skärmen Idag,
inklusive bakgrundsbilden, trycker du på Start
> Inställningar > Personligt > I dag > Utseende.
Du kan välja ett tema för bakgrunden. Om du
använder din egen bakgrundsbild trycker du på
Använd den här bilden som bakgrund, trycker
på Bläddra och letar reda på filen som du vill
använda.
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Standardskärmen MS Idag

5. Kommande uppgifter: Visar antal aktiva
uppgifter. Tryck om du vill visa aktuell status för
alla uppgifter.
6. Kommande schema: Visar kommande
schema.
7. Inga missade samtal: Visar samtalslistan för
missade samtal.
8. Indikatorer: Anslutning, SIM-kort, indikatorer
för volym och batteri.
9. Länk till Kalender
10. Länk till Kontaktlista

På skärmen Idag visas viktig och aktuell
information för idag.
1
2

8

3
4
5
6
7

Indikatorer
Nedan visas ett antal statusikoner som kan visas
på enheten.
9

Ikon

10

Beskrivning
Bluetooth-anslutning till handsfree
upprättad
Bluetooth-kanal till handsfree öppnad
Bluetooth-kanal med hög ljudkvalitet
öppnad
Anger kvarvarande batteriström.
Anger att batterinivån är väldigt låg.
Batteriet laddas.

SKÄRMINFORMATION

1. Startknappen: Visar Start-menyn som du kan
använda direkt.
2. Datum och tid: Visar dagens datum och
aktuell tid. Tryck om du vill öppna skärmen
Klocka och larm.
3. Telefoninformation: Wireless Manager/
Bluetooth på eller av.
4. Oläst meddelande: Visar de olästa
meddelandena i inkorgen för kontot.

21
KS20 Open Sweden_1.0_0214_깽.in21

21

2008.2.14

5:32:54 PM

SKÄRMINFORMATION
Ikon

Beskrivning

Ikon

Ljud på.

Beskrivning
Samtal vidarebefordras.

Ljud av.

Parkerat samtal.

Ringsignal i vibrationsläge.

Missat samtal.

Anslutningen är aktiverad.

Synkronisering pågår.

GPRS (General Packet Radio Services)
tillgängligt.
EDGE (Enhanced Data Rates For Global
Evolution) tillgängligt.

Synkroniseringsfel.

WCDMA eller HSDPA tillgängligt.

Anger maximal signalstyrka.

HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) tillgängligt.

Ingen signal.

Nya meddelanden

Mobilen är avstängd.

Nytt röstmeddelande

Bluetooth

Det finns flera meddelanden. Tryck på
ikonen om du vill visa alla.

Ingen telefontjänst.

Anger att enheten är låst.

Söker efter telefontjänst.

Enheten upplåst.

Anslutningen är inte aktiv.

SKÄRMINFORMATION

Röstsamtal pågår.
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Använda start-menyn

3. Tryck om du vill starta ett nyss använt program.
4. Tryck om du vill visa och välja fler program som
är installerade på enheten.
5. Tryck om du vill ändra enhetens inställningar.
6. Tryck om du vill visa hjälpen för den aktuella
skärmen.

På Start-menyn, högst upp i vänster hörn på
skärmen Idag, visas en lista med program.
Härifrån kan du stänga en skärm och växla
från ett program till ett annat. Du kan starta
ett program genom att bläddra genom
programlistan och trycka på det med
pekpennan.

Programindikatorer
Nedan visas ett antal ikoner för programmen
som redan är installerade på enheten.
Ikon

Beskrivning
ActiveSync kan du synkronisera
informationen mellan enheten och en
dator.
Kalkylatorn kan du utföra grundläggande
räknefunktioner, exempelvis addition,
subtraktion, multiplikation och division.

Kamera tar du foton eller spelar in
videoklipp med ljud.

Redigera skärmen Idag

Wireless Manager kan du hantera
enhetens anslutningar (trådlöst nätverk,
Bluetooth och telefon).

1. Öppna skärmen Idag genom att trycka.
2. Starta ett program genom att trycka. Du
kan synkronisera objekten som visas på
Start-menyn genom att trycka på Start >
Inställningar > Personligt > Menyer.

Kontakter håller du reda på dina vänner
och kollegor.

SKÄRMINFORMATION

Med Kalender håller du reda på dina
möten och skapar mötesförfrågningar.
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SKÄRMINFORMATION
Ikon

Beskrivning
Excel Mobile kan du skapa nya
arbetsböcker och visa och redigera Excelarbetsböcker.
filutforsk... kan du ordna och hantera
filerna på enheten.
Spel kan du spela de två förinstallerade
spelen: Bubble Breaker och Solitaire.
Hjälp finns hjälp för programmen på
enheten.
Internet Explorer visar du webb- och
WAP-platser och hämtar nya program och
filer från Internet.
Mobilt Java kan du hämta och installera
Java-program, exempelvis spel och
verktyg, på enheten.

Ikon

Beskrivning
Bilder och video samlar, ordnar och
sorterar du bild- och videofiler i mappen
Mina bilder i enheten eller på ett
lagringskort.
Messenger skickar du och tar emot
snabbmeddelanden från dina Windows
Live Messenger-kontakter.
PowerPoint Mobile kan du visa
och redigera PowerPoint-bilder och
presentationer.
Sök kan du söka efter kontakter, data och
annan information på enheten.
Uppgifter I Att göra håller du reda på dina
uppgifter.
Windows Media aktiverar du
multimediefunktionen på enheten.

SKÄRMINFORMATION

Meddelandefunktion skickar du och tar
emot e-post och SMS.

Word Mobile kan du skapa nya dokument
och visa och redigera Word-dokument.

Antecknin.. skapar du handskrivna
eller skrivna anteckningar, ritningar och
inspelningar.
Mobil kan du ta emot och ringa samtal,
växla mellan samtal och upprätta
konferenssamtal.

Internet Sharing kan du använda
enheten som en Internetdelningsenhet.
FM-radio kan du lyssna på FM-radio.
Autoprofile För att konfigurera rätt
profil för Internet, MMS, java och e-post
automatiskt.
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ANGE OCH SÖKA EFTER INFORMATION
Du kan använda olika inmatningssätt på
skärmen, exempelvis blockigenkänning,
knappsatsen, teckenigenkänning och
Transkribering.

Om du vill ändra inmatningssätt trycker du på
inmatningsväljarpilen.
Ikon

Anger att det valda inmatningssättet är
Knappsatsen på skärmen.

Översikt över inmatningspanelen

Teckenigenkänning eller blockigenkänning.
Transkribering.

Använda knappsatsen

Använda standardknappsatsen på
skärmen

Knappsats
Inmatningsväljarpil
Knappsatsikon

Knappsatsen på skärmen är tillgänglig när det är
möjligt att skriva text. Du kan skriva text genom
att trycka på knapparna på knappsatsen som
visas på skärmen.
Så här skriver du text med knappsatsen på
skärmen
v Knappsatsen på skärmen är tillgänglig när det
är möjligt att skriva text.

ANGE OCH SÖKA EFTER INFORMATION

Om du vill skriva text, symboler och nummer kan
du antingen skriva med QWERT Y-tangentbordet
eller med nummerknappsatsen på skärmen.
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ANGE OCH SÖKA EFTER INFORMATION
v Om du vill att knapparna ska visas större

trycker du på inmatningsväljarpilen och
sedan på Alternativ. Välj Knappsats i listan
med inmatningssätt och tryck sedan på Stora
tangenter.
v Du anger text på samma sätt som i en
Microsoft-baserad dator.

Använda teckenigenkänning

ANGE OCH SÖKA EFTER INFORMATION

Med teckenigenkänning kan du skriva enskilda
bokstäver, siffror och interpunktionstecken som
därefter konverteras till skriven text.
Så här skriver du text med
teckenigenkänning
v Teckenigenkänning är tillgänglig när det är
möjligt att skriva text.
v Ordlistan försvinner om du inte skriver något
inom sex sekunder.

Rita och skriva på skärmen
Du kan rita direkt på skärmen eller skriva på
skärmen och spara anteckningar i din egen
handstil. Om du vill göra det måste du ange
inmatningssätt i Anteckningar till Skriva för hand.
Om du föredrar att använda handstil eller ofta
lägger till teckningar i anteckningarna kan
det vara bekvämt att använda Skriva för hand
som standardinmatningssätt. Om du föredrar
skriven text anger du Skriva på maskin som
standardinmatningssätt.
Så här anger du inmatningssätt i
Anteckningar
1. Tryck på Start > Program > Anteckningar.
2. I anteckningslistan trycker du på Meny >
Alternativ.
3. Tryck på något av följande i rutan för
standardläget:
v Skriva för hand om du vill rita eller ange
handskriven text i en anteckning.
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Obs!

v Skriva på maskin om du vill skapa en

maskinskriven anteckning.
4. Tryck på OK.
Så här skriver du en anteckning
1. Tryck på Start > Program > Anteckningar.
2. I anteckningslistan trycker du på Ny.
3. Skriv texten på skärmen.
4. När du är klar återgår du till anteckningslistan
genom att trycka på OK.

v Om du vill markera en ritning (om du exempelvis vill

radera eller kopiera den) håller du ned pekpennan på
ritningen snabbt. När du lyfter pekpennan markeras
ritningen.

Spela in en anteckning

Obs!
v Om du vill markera handskriven text håller du ned

Så här ritar du i en anteckning
1. Tryck på Start > Program > Anteckningar.
2. I anteckningslistan trycker du på Ny.
3. Om du vill rita på skärmen använder du
pekpennan som en vanlig penna.
4. En markeringsruta visas runt ritningen.
5. När du är klar återgår du till anteckningslistan
genom att trycka på OK.

ANGE OCH SÖKA EFTER INFORMATION

pekpennan bredvid texten. När prickarna visas
drar du snabbt över det du skrivit innan de utgör en
komplett cirkel.
Om en bokstav korsar tre linjer behandlas den som en
ritning i stället för text.

Du kan skapa en fristående inspelning
(röstanteckning) eller lägga till en inspelning i en
anteckning.
Så här skapar du en röstanteckning
1. Tryck på Start > Program > Anteckningar.
2. Gör något av följande:
v Om du vill skapa en fristående inspelning
spelar du in från anteckningslistan.
v Om du vill lägga till en inspelning i en
anteckning skapar eller öppnar du en
anteckning.
3. Om inte verktygsfältet Spelar in visas trycker
du på Meny > Visa verktygsfältet Spelar in.
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27

2008.2.14

5:33:0 PM

ANGE OCH SÖKA EFTER INFORMATION

ANGE OCH SÖKA EFTER INFORMATION

4. Håll enhetens mikrofon nära munnen eller
någon annan ljudkälla.
5. Om du lägger till en inspelning i en anteckning
återgår du till anteckningslistan genom att
trycka på OK när du är klar.
6. Om du spelar in i en öppen anteckning visas
en ikon i anteckningen.
7. Om du skapar en fristående inspelning visas
den i anteckningslistan.
Så här ändrar du inspelningsformat
1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Inmatning.
2. Tryck på fliken Alternativ och tryck sedan på ett
format i listan Röstinspelningsformat.
3. Tryck på OK.

Obs!
v Du kan även ändra inspelningsformat i Anteckningar.

I anteckningslistan trycker du på Meny > Alternativ
> länken Globala inmatningsalternativ (längst ned
på sidan).

Söka information
Du kan söka efter filer och andra objekt som
finns sparade på enheten i mappen Mina
dokument eller på ett lagringskort. Du kan
söka efter filnamn eller efter ord i objektet. Du
kan exempelvis söka i e-postmeddelanden,
anteckningar, möten, kontakter och uppgifter
men även i onlinehjälpen.
Så här söker du efter en fil eller ett objekt
1. Tryck på Start > Program > Sök.
2. I Sök efter anger du filnamn, ord eller någon
annan information som du vill söka efter.
3. Om du har sökt efter objektet tidigare trycker
du på Sök efter-pilen och väljer objektet i
listan.
4. I Typ kan du välja en datatyp som begränsar
sökningen.
5. Tryck på Sök.
6. Mappen Mina dokument med undermappar
genomsöks.
7. Tryck på objektet som du vill öppna i
resultatlistan.
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ALLMÄNNA FUNKTIONER
Justera enhetens volym

Obs!
vO
 m du vill justera volymen på ett telefonsamtal

måste du göra det under det pågående samtalet.
Om du justerar volymen på annat sätt påverkas
ljudnivåerna för ringsignalen, meddelanden och
MP3.
När du aktiverar läget Vibrera stängs ljudet
automatiskt av och enheten vibrerar när ett
inkommande samtal tas emot. Ikonen Vibrera
(
) visas i titelfältet och anger att läget Vibrera
är aktiverat.

Ringsignalsstyrka
Systemvolym

Ringa ett samtal

Ringa ett samtal från Telefon
v På skärmen Mobil trycker du in ett

telefonnummer och trycker sedan på knappen
t.

Obs!
vO
 m du trycker på fel siffror raderar du siffrorna en i

taget genom att trycka på bakåtpilen ( < ).
Om du vill radera alla siffror håller du ned bakåtpilen.

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Du kan ange volymen för systemet och
ringsignalen och även ställa in volymen i lägena
På, Vibrera eller Av.
v Systemvolym: Du kan ändra volymen för ljud,
exempelvis ljudet som hörs när du trycker på
programnamn och menyalternativ.
v Ringsignalsstyrka: Du kan ställa in volymen
på ringsignalerna.

Du kan ringa ett samtal från Telefon, Kontakter
och Snabbuppringning.
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ALLMÄNNA FUNKTIONER
Ringa ett samtal från Kontakter
v Tryck på Start > Kontakter.
v Tryck på en kontakt och sedan på Ring upp.
v Du kan också trycka på en kontakt i

kontaktlistan och trycka på ett telefonnummer
som du vill ringa. Du kan också hålla ned en
kontakt och trycka på Ring arbetet, Ring hem
eller Ring mobilen på genvägsmenyn.

Ringa ett samtal från
Snabbuppringning.

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Använd Snabbuppringning om du vill ringa
ofta använda telefonnummer med ett tryck.
Om du exempelvis tilldelar en kontakt till plats
två i Snabbuppringning ringer du kontaktens
telefonnummer genom att hålla ned 2 på
skärmen Telefon. För att du ska kunna skapa ett
kortnummer i Snabbuppringning måste numret
finnas i Kontakter.

Så här skapar du ett kortnummer i
Snabbuppringning
1. Tryck på Snabbuppr. eller på Meny > Visa >
Snabbuppr. på skärmen Telefon.
2. Tryck på Meny > Ny.

3. Tryck på en kontakt. Tryck på telefonnumret
som du vill skapa ett kortnummer för i
Snabbuppringning.
4. Välj en ledig plats för det nya kortnumret i
rutan Plats.

Ta emot samtal
När ett inkommande telefonsamtal ringer visas
ett meddelande som ger dig alternativet att
antingen svara eller ignorera det inkommande
samtalet.

Så här svarar du på eller avvisar ett
inkommande samtal
v Om du vill svara på samtalet trycker du på

Svara eller trycker på S på enheten.

v Om du vill avvisa samtalet trycker du på

Ignorera eller trycker på E på enheten.

Så här avslutar du ett samtal
När ett inkommande eller utgående samtal
pågår kan du lägga på genom att trycka på
Avsluta eller på E på enheten.

30
KS20 Open Sweden_1.0_0214_깽.in30
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Alternativ vid pågående
samtal

Så här upprättar du ett
konferenssamtal
1. Antingen parkerar du ett samtal och ringer ett
annat telefonnummer eller så accepterar du
ett inkommande samtal när ett samtal redan
pågår.
2. Tryck på Meny > Konferens.

Så här parkerar du ett samtal
Ett meddelande visas på enheten när du har
ett annat inkommande samtal och du kan
avvisa eller acceptera samtalet. Om du redan
pratar med någon men ändå accepterar det
nya samtalet kan du välja att växla mellan de
två samtalen eller upprätta ett konferenssamtal
mellan alla tre parter.
1. Tryck på Svara om du vill ta emot det andra
samtalet och parkera det första.
2. Om du vill avsluta det andra samtalet och
återgå till det första trycker du på Avsluta eller
trycker på AVSLUTA på enheten.

Obs!
vA
 lla tjänstleverantörer har inte stöd för

konferenssamtal. Kontakta din tjänstleverantör om
du vill ha mer information.

Så här slår du på och stänger av
högtalartelefonen

Så här växlar du mellan två samtal
v Tryck på Växla.

VARNING
• Var rädd om hörseln genom att hålla enheten
från örat när högtalarMobilen är på.

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Med den inbyggda högtalarMobilen i enheten
kan du tala utan att använda händerna eller
så kan andra personer lyssna på och delta i
konversationen.
v Under ett samtal trycker du på Högtalare på.
Ikonen högtalartelefon (
) visas i titelfältet.
v Om du vill stänga av högtalarMobilen trycker
du på Högtalare av.
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ALLMÄNNA FUNKTIONER
Så här stänger du av det utgående
ljudet under ett samtal
Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal.
Då kan du höra den som ringer men han eller
hon kan inte höra dig.
v Under ett samtal trycker du på Lj. Av.
v När mikrofonen är avstängd visas ljud avikonen (
) på skärmen. Slå på mikrofonen
genom att trycka på Lj. på.

Ringa ett internationellt samtal
1. Tryck på och håll ned 0 på telefonens
knappsats tills plustecknet (+) visas.
Plustecknet ersätter prefixet för utlandssamtal i
det land där du ringer.
2. Ange det fullständiga telefonnumret som
du vill ringa och tryck på Tala. Ett fullständigt
telefonnummer innehåller landskod,
riktnummer (utan eventuell inledande nolla)
och telefonnumret.

STK (SIM Tool Kit)

Mer
uppringningsinformation
Ringa ett nödsamtal
ALLMÄNNA FUNKTIONER

v T ryck in det internationella nödnumret i din

region och tryck sedan på Tala.

Den här funktionen fungerar endast om du
har ett SIM-kort i enheten. Du kan använda
en rad olika informationstjänster som din
tjänstleverantör erbjuder.
1. Tryck på Start > Program > ikonen STK-tjänst.
En lista med tjänster visas.
2. Om du vill använda en tjänst trycker du på
objektet i listan.

Obs!
v Fler nödnummer kan finnas på ditt SIM-kort.

Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer
information.
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SYNKRONISERA ENHETEN
Använda ActiveSync

Så här installerar och konfigurerar
du ActiveSync
1. Installera ActiveSync på datorn enligt
instruktionerna på Komma igångskivan. När installationen är klar startas
installationsguiden för synkronisering
automatiskt när du ansluter enheten till
datorn.
2. Slutför guiden genom att följa instruktionerna
på skärmen. I installationsguiden för
synkronisering gör du något eller båda av
följande:
v Skapa ett synkroniseringsförhållande mellan
datorn och enheten.
v Konfigurera en Exchange Server-anslutning så
att du kan synkronisera direkt med Exchange
Server.
3. Välj vilka informationstyper du vill
synkronisera.

SYNKRONISERA ENHETEN

Med ActiveSync synkroniseras informationen
på enheten med informationen på datorn,
exempelvis innehållet i Outlook.
v Synkronisera informationen, exempelvis
e-post-, kontakt-, kalender- eller
uppgiftsinformation i Outlook på datorn med
enheten, men även bilder, video och musik.
v Synkronisera e-post, kontakter,
kalendermöten och uppgifter i Outlook på
enheten med Exchange Server så att du kan
vara uppdaterad även om datorn är avstängd.
v Utväxla filer mellan enheten och datorn utan
att synkronisera.
v Välj vilken typ av och hur mycket information
som ska synkroniseras. Du kan exempelvis
välja hur många veckor av tidigare
kalendermöten som ska synkroniseras.
Innan du kan synkronisera information med en
dator måste du installera ActiveSync på datorn
och skapa ett synkroniseringsförhållande mellan
enheten och datorn. Du kan installera ActiveSync
från Komma igång-skivan. ActiveSync är redan
installerad på enheten.

När du har installerat ActiveSync och
konfigurerat ett synkroniseringsförhållande,
hittar ActiveSync datorn enheten när du ansluter
den och överför automatiskt de synkroniseringsi
nställningar som du har angett på enheten.
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SYNKRONISERA ENHETEN
Obs!

v Anslut enheten till datorn. Windows Mobile

vN
 är du slutför guiden synkroniseras enheten

automatiskt i ActiveSync. När synkroniseringen är
klar kan du koppla bort enheten från datorn.

Konfigurera Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device Center är
en ersättning till Microsoft® ActiveSync® på
Windows Vista™

Obs!
v På vissa versioner av Windows Vista är Windows

Mobile Device Center redan installerat. Om Windows
Mobile Device Center inte är tillgängligt i Windows
Vista kan du installera det från Komma igång-skivan
som medföljde enheten.

SYNKRONISERA ENHETEN

Konfigurera synkronisering i
Windows Mobile Device Center
När du ansluter enheten till datorn och startar
Windows Mobile Device Center första gången
uppmanas du att skapa en Windows Mobilekoppling till enheten. Skapa en koppling på
följande sätt.

Device Center konfigureras automatiskt och
öppnas därefter.
v Klicka på Acceptera när skärmen med
licensavtal visas.
v På startskärmen i Windows Mobile Device
Center klickar du på Konfigurera enheten.

Obs!
v Klicka på Anslut utan att konfigurera enheten

om du endast vill överföra mediefiler, söka efter
uppdateringar och utforska enheten men inte
synkronisera Outlook-information.

v Markera de objekt som du vill synkronisera och

klicka sedan på Nästa.

v Ange ett enhetsnamn och klicka

på Konfigurera. När du avslutar
konfigurationsguiden synkroniseras enheten
automatiskt i Windows Mobile Device
Center. Observera att Outlook e-post och
annan information visas i enheten efter
synkronisering.
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Synkronisera information

Använda Windows Mobile Device
Center

När du ansluter enheten till datorn via en USBeller Bluetooth-anslutning synkroniseras den
direkt i ActiveSync. När enheten är ansluten
synkroniseras den i ActiveSync varje gång du
ändrar något på antingen datorn eller enheten.

Synkronisera Outlook-information
Om du har konfigurerat synkroniserings
förhållandet mellan enheten och datorn
ser synkroniseringen till att hålla Outlookinformationen aktuell på både datorn och
enheten. Enligt standardinställningen
synkroniseras en begränsad mängd information
i ActiveSync för att spara lagringsutrymme på
enheten. Du kan ändra mängden information
som synkroniseras för en viss informationstyp i
inställningarna för den informationstypen.

SYNKRONISERA ENHETEN

Om du vill öppna Windows Mobile Device Center
klickar du på Start > Alla program > Windows
Mobile Device Center på datorn med Windows
Vista. I Windows Mobile Device Center kan du
göra följande:
v Klicka på Inställningar för mobilenheten om
du vill ändra synkroniseringsinställningarna.
v När du klickar på Bilder, musik och video >
___ nya bilder/videoklipp finns tillgängliga
för import får du hjälp av en guide med att
märka och överföra foton från enheten till
Fotogalleriet i datorn med Windows Vista.
v Klicka på Bilder, musik och video > Lägg till
media till enheten från Windows Media Player
om du vill synkronisera musik och videofiler
med Windows Media™ Player. Mer information
finns i ”Windows Media® Player Mobile” i
kapitel 11.
v Klicka på Filhantering > Bläddra bland
innehållet i enheten om du vill visa dokument
och filer från enheten.

35
KS20 Open Sweden_1.0_0214_깽.in35
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SYNKRONISERA ENHETEN
Om du exempelvis har konfigurerat
synkronisering med två datorer (dator 1 och
dator 2) som innehåller olika objekt och du
synkroniserar Kontakter och Kalender på
enheten med båda datorerna blir resultatet
följande:
Plats

Ny status

Dator 1

Alla Outlook-kontakter och -kalendermöten som fanns på dator 2 finns nu även
på dator 1.

Dator 2

Alla Outlook-kontakter och -kalendermöten som fanns på dator 1 finns nu även
på dator 2.

Enhet

Alla Outlook-kontakter och -kalendermöten från både dator 1 och dator 2 finns
nu på enheten.

SYNKRONISERA ENHETEN

Så här startar och stoppar du
synkronisering
v Om du vill synkronisera Outlook-information

och annan lokal information på datorn, även
mediefiler, ansluter du enheten till datorn via
Bluetooth eller med en kabel.

v Om du synkroniserar direkt med Exchange

Server kan du använda denna anslutning till
datorn för att ”komma åt” nätverket eller så
kan du synkronisera utan att ansluta till datorn
via ett mobilnät eller trådlöst nätverk.
v Tryck på Synk. i ActiveSync. Om du vill avsluta
en synkronisering innan den är klar trycker du
på Stopp. Så här ändrar du vilken information
som synkroniseras
1. Tryck på Meny > Alternativ i ActiveSync på
enheten.
2. Gör något av följande av följande:
v Markera kryssrutan för de objekt du vill
synkronisera. Om du inte kan markera
en kryssruta kanske du måste avmarkera
kryssrutan för samma informationstyp på
någon annan plats i listan.
v Avmarkera kryssrutan för de objekt du inte vill
avsluta synkronisering för.
3. Om du vill stoppa synkroniseringen med en
dator helt och hållet trycker du på datorn och
sedan på Ta bort.

Obs!
v Du kan endast synkronisera Outlook e-post

med en dator. Om du vill ändra tillgängliga
synkroniseringsinställningar väljer du
informationstyp och trycker på Inställningar.
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Synkronisering via Bluetooth

Så här synkroniserar du direkt med
Exchange Server

Du kan ansluta enheten till datorn om du vill
synkronisera via Bluetooth.

Så här synkroniserar du med en
dator via Bluetooth
1. Börja med att markera ”Tillåt anslutningar till
ett av följande alternativ” på Inställningarmenyn i ActiveSync i datorn.
Välj rätt COM-port.
Om det inte finns några tillgängliga
anslutningar gör du först en Bluetoothihopkoppling.
2. Välj ActiveSync via Bluetooth i guiden
Bluetooth-anslutning (Bluetooth-inställningar
> Bluetooth-hanteraren > ny > ActiveSync via
Bluetooth).

SYNKRONISERA ENHETEN

1. Tryck på Meny > Konfigurera server i
ActiveSync på enheten. Om du inte redan har
konfigurerat synkronisering med Exchange
Server står det Lägg till serverkälla.
2. I Serveradress anger du namnet på den server
där Exchange Server körs och trycker sedan
på Nästa.
3. Ange användarnamn, lösenord och domän
och tryck på Nästa. Om du vill ändra reglerna
för hur synkroniseringkonflikter ska lösas
trycker du på Avancerat.
4. Markera kryssrutorna för de informationstyper
du vill synkronisera med Exchange Server.
5. Om du vill ändra tillgängliga synkronisering
sinställningar väljer du informationstyp och
trycker på Inställningar.
6. Tryck på Slutför.
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KOMMUNIKATIONER
Meddelanden
I den här menyn finns funktioner som rör SMS,
MMS samt Nytt e-postkonto. Du kan skicka och
ta emot Outlook-e-post, Internet-e-post via en
Internetleverantör och SMS. Du kan även komma
åt e-post från jobbet via en VPN-anslutning.

Så här konfigurerar du ett epostkonto

KOMMUNIKATIONER

Du måste konfigurera ett e-postkonto med
en Internetleverantör eller ett konto som
du kommer åt via en VPN-serveranslutning
(vanligtvis ett jobbkonto) innan du kan skicka
och ta emot e-post.
v Tryck på Start > Meddelanden.
v Tryck på Nytt e-postkonto.
v Ange din e-postadress och tryck på Nästa.
Med Automatisk konfiguration görs försök
att hämta nödvändiga serverinställningar för
e-post så att du inte ska behöva ange dem
manuellt.
v När Automatisk konfiguration är klar trycker
du på Nästa.
v Ange ditt namn (samma namn som du vill visa
när du skickar e-post), användarnamn och
lösenord och tryck sedan på Nästa.

Markera kryssrutan Spara lösenord om du vill
spara lösenordet så att du inte behöver ange
det igen.
Om Automatisk konfiguration lyckades
fylls fälten Ditt namn och Användarnamn i
automatiskt. Avsluta konfigurationen av kontot
genom att trycka på Nästa och sedan på Slutför
eller tryck på Alternativ om du vill visa fler
inställningar.
Om Automatisk konfiguration misslyckas eller
om du har ett konto som du kommer åt via
en VPN-serveranslutning kontaktar du din
Internetleverantör eller nätverksadministratör
för att få följande information och skriver sedan
in den manuellt:

Nya SMS
Du kan skriva och redigera SMS och kontrollera
antalet meddelandesidor.
v Tryck på Start > Meddelandefunktion > SMS >
Meny > N
_ ytt
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v Ange e-postadressen eller

textmeddelandeadressen till en eller
flera mottagare och avgränsa dem med
semikolon. Om du vill komma åt adresser
och telefonnummer från Kontakter trycker
du på Till.
v Skriv meddelandet. Om du snabbt vill lägga
till vanliga meddelanden trycker du på Meny >
Min text och trycker på ett meddelande.
v Om du vill kontrollera stavningen trycker du
på Meny > Stavn.kolla.
v Tryck på Skicka.

Nya MMS
Du kan konfigurera MMS med enhetens
kamera genom att ta foton och videoklipp när
du skapar ett nytt MMS och skicka med dem i
meddelandet.
Du kan även skicka ett MMS direkt från programmen
Bilder och video och Kamera.
v Välj en bild från Mina bilder och tryck på Meny >

Skicka. I Välj ett konto trycker du på MMS.

v Ta ett foto eller ett videoklipp med kameran och tryck

på Skicka. I Välj ett konto trycker du på MMS.

Du kan skapa MMS i en kombination av olika
bilder där varje bild kan bestå av ett foto,
ljudklipp eller videoklipp och/eller text.
v Tryck på Start > Meddelandefunktion > MMS
> Meny > N
_ ytt
v På skärmen Välj ett mediemeddelande väljer
du en mall i listan med fördefinierade mallar.
v I Till anger du mottagarens telefonnummer
eller e-postadress direkt. Du kan också
trycka på Till, Kopia eller BCC och välja ett
telefonnummer eller en e-postadress från
Kontakter.
v Ange ett ämne för meddelandet.
v Tryck om du vill välja ett foto eller videoklipp.
v Skriv text och infoga ljudklipp genom att
trycka på motsvarande områden.
v Skicka meddelandet genom att trycka på
Skicka.

KOMMUNIKATIONER

Obs!

Så här startar du ett MMS
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KOMMUNIKATIONER

Hantera meddelanden
v Tryck på Start > Meddelanden och välj ett

KOMMUNIKATIONER

konto.
v Tryck på Inkorg. Du kan visa mappar med
MMS, Outlook e-post, SMS, E-post IMAP och
E-post POP3.
v Välj meddelandekorg genom att trycka på
mappen.
1. Borttaget: Du kan visa borttagna objekt.
2. Inkorgen: Du kan visa mottagna
meddelanden. Välj ett meddelande som du
vill visa.
3. Skickat: Visa meddelanden som du skickat
(meddelanden/e-post).
4. Utkast: Du kan visa sparade meddelanden. Välj
ett meddelande som du vill redigera.
5. Utkorgen: Utkorgen är en tillfällig lagringsplats
för meddelanden som ska skickas.
Meddelanden som misslyckas att skickas
hamnar också i Utkorgen.

Obs!

Så här svarar du på eller
vidarebefordrar ett meddelande
1. Öppna meddelandet och tryck på Svara eller
Meny > Svara alla eller Meny > Vidarebefordra.
2. Skriv ditt svar. Om du snabbt vill lägga till
vanliga meddelanden trycker du på Meny >
Min text och trycker på ett meddelande.
3. Om du vill kontrollera stavningen trycker du på
Meny > Stavn.kolla.
4. Tryck på Skicka.
Tips! Om du vill visa mer rubrikinformation.

Obs!
Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot.
Meddelandena sparas i inkorgen.
I inkorgen kan du identifiera varje meddelande efter
ikoner.
Om texten ”Ingen plats för SIM-meddelande” visas måste
du ta bort meddelanden från inkorgen. Om texten ”Inget
utrymme för meddelandet” visas kan du skapa mer plats
i varje lagringsmeny genom att ta bort meddelanden,
media och program.

Du kan trycka på Sortera efter högst upp i fältet till
höger och sedan välja att sortera meddelanden efter
Meddelandetyp, Från, Hämtade eller Ärende.
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Telefon

Ringa ett samtal från samtalslistor
Tryck på Samtalslistor och välj ett nummer du
vill ringa.
När du trycker på ett nummer som du vill
visa visas datum och tid då du tog emot eller
ringde samtalet och hur länge det fanns kvar på
skärmen.
Du kan anpassa telefonens inställningar, vilka
tjänster du har och till vilket nätverk du är
ansluten.

Med funktionen SmartDialer kan du trycka på
en siffra på knappsatsen och de telefonnummer
i samtalslistan som börjar med den siffra du
tryckte på visas. Alternativt visas ett namn i
Kontakter eller samtalslistan som börjar på den
eller de bokstäver du tryckte på.
Välj numret om du vill ringa det.
Du kan även ringa ett internationellt samtal eller
ett nödsamtal.

Obs!

Ringa ett samtal från
Snabbuppringning

Du kan visa ditt telefonnummer genom att trycka på
Start > Inställningar > Telefon.

Du kan skapa en snabbuppringningslista.
Tryck på Snabbuppr. > Meny > Ny. Du kan välja
en kontakt genom att trycka på den.

Ringa ett samtal

Samtalslistor
Du kan visa nyligen missade, mottagna och
uppringda samtal.
Du kan ringa ett samtal, skicka SMS, MMS och
spara i Kontakter.
Du kan ta bort det markerade numret eller alla
nummer.

Avsluta ett samtal
Du kan trycka på Avsluta eller på E när du
vill avsluta samtalet.

KOMMUNIKATIONER

Ange ett telefonnummer genom att trycka på
knappsatsen på skärmen Uppringning eller
genom att använda knappsatsen.
Tryck på Prata eller S när du vill ringa.
När ett samtal kopplas upp visas samtalstiden.
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KOMMUNIKATIONER
Skicka kontakt

Filter

Du kan lägga till kontaktinformationen från en
kommunikationshändelse i Kontakter.

v Alla samtal: Med den här funktionen kan

Skicka SMS...

du visa en lista med missade, mottagna och
uppringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller
skicka ett meddelande till numret som du har
markerat i listan. Du kan också spara numret
i Kontakter.
v Missade: Du kan visa de senaste 20
telefonnummer du missat samtal från.
v Utgående: Du kan visa de 20 senaste
telefonnummer du har ringt eller försökt ringa.
v Inkommande: Du kan visa de senaste 20
telefonnummer du tagit emot samtal från.

När du har hittat numret du söker kan du skicka
ett SMS.

Ta bort alla samtal

Visa information
Du kan visa detaljerad information om
kommunikationshändelsen.

Ta bort kontakt
Tar bort allt innehåll i samtalslistorna.

Du kan ta bort alla samtal.

Sänd MMS
KOMMUNIKATIONER

När du har hittat numret du söker kan du skicka
ett MMS.
[Menyn Alternativ]

Samtalstid...
Du kan visa samtalslängden till och från din
telefon.
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42

2008.2.14

5:33:2 PM

Kontakter

Så här skapar du en ny kontakt
1. Tryck på Start > Kontakter.
2. Tryck på Ny och ange kontaktinformationen.
3. När du är klar trycker du på OK.

Kontakter är adressboken och lagringsplats för
de personer och företag som du kommunicerar
med. Lagra telefonnummer, e-postadresser,
hemadresser och annan information som hör till
en kontakt, exempelvis födelsedag eller årsdag.
Du kan även lägga till en bild eller koppla en
ringsignal till en kontakt.
Från kontaktlistan går det snabbt att
kommunicera med olika personer. Tryck på en
kontakt i listan så visas en sammanfattning av
kontaktinformationen. Från denna vy kan du
ringa eller skicka ett meddelande till kontakten.
Om du använder Outlook på datorn kan du
synkronisera kontakter mellan enheten och
datorn.

Tip
vO
 m någon som inte är i din kontaktlista ringer dig

eller skickar ett meddelande till dig kan du skapa en
kontakt från Samtalslistor eller från meddelandet
genom att trycka på Meny > Sp. i Kontakter.
I listan med kontaktinformation ser du var du kan
lägga till en bild eller en ringsignal för en kontakt.

Så här ändrar du kontaktinformation
1. Tryck på Start > Kontakter.
2. Tryck på kontakten.
3. Tryck på Meny > Ändra och ange ändringarna.
4. När du är klar trycker du på OK.

Översikt över kontakter

Så här arbetar du med kontaktlistan
Det finns flera sätt att använda och synkronisera
kontaktlistan. Här är några tips:
1. Tryck på Start > Kontakter.
2. Gör något av följande i kontaktlistan:

KOMMUNIKATIONER

Kontakter är adressboken och lagringsplats för
de personer och företag som du kommunicerar
med. Lagra telefonnummer, e-postadresser,
hemadresser och annan information som hör till
en kontakt, exempelvis födelsedag eller årsdag.
Du kan även lägga till en bild eller koppla en
ringsignal till en kontakt.
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KOMMUNIKATIONER
v I namnvyn kan du söka efter en kontakt

genom att ange ett namn eller använda det
alfabetiska indexet. Du kan växla till namnvyn
genom att trycka på Meny > Visa efter > Namn.
v Du kan se en sammanfattning av
informationen om en kontakt genom att
trycka på kontakten. Härifrån kan du även
ringa eller skicka ett meddelande.
v Du kan visa en lista över tillgängliga åtgärder
för en kontakt genom att trycka in och hålla
ned kontakten.
v Du kan visa en lista över kontakter som är
anställda på ett visst företag genom att trycka
på Meny > Visa efter > Företag. Tryck sedan på
företagets namn.

Så här kopierar du kontakter på SIMkortet till Kontakter
KOMMUNIKATIONER

Om du har sparade kontakter på ditt SIM-kort
kan du kopiera dem en och en till Kontakter på
enheten.
1. Tryck på Start > Kontakter.
2. Tryck på kontakten du vill kopiera.
3. Tryck på Meny > Skicka kontakt
Du kan även kopiera Kontakter på enheten
en och en till ditt SIM-kort, genom att gå till
menyn Spara på SIM-kortet.

Så hittar du en kontakt
Det finns flera sätt att hitta en kontakt om du har
en lång kontaktlista.
1. Tryck på Start > Kontakter.
2. Om du inte befinner dig i namnvyn trycker du
på Meny > Visa efter > Namn.
3. Gör något av följande:
v Börja skriva in ett namn i textrutan tills den
önskade kontakten visas. Om du vill visa alla
kontakter igen trycker du i textrutan och
rensar texten.
v Använd det alfabetiska indexet överst i
kontaktlistan. När du trycker på det alfabetiska
indexet flyttas markeringen till den första
posten med den bokstaven.
v Filtrera listan efter kategori. Tryck på Meny
> Filtrera i kontaktlistan. Tryck sedan på en
kategori som du tilldelat en kontakt. Om du vill
visa alla kontakter igen väljer du Alla kontakter.
v Du kan även söka efter en kontakt genom att
trycka på Start > Program > Sök.
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MULTIMEDIA
Om du trycker på multimediesymbolen öppnas
menyn som gäller multimedia, t.ex. kamera,
videokamera, röstinspelare, MP3, radio och
Java-spel.

v Läge: Kamera/Videokamera/Rambild
v Byt: Inåt, Utåt
v Bilder och video: Gå till programmet Bilder

& video

Obs!

v Upplösning: 320 X 240, 640 X 480,

v Ändra inte standardmappnamnen eftersom det

1024 X 768, 1600 X 1200

kanske inte fungerar om du gör det.

v Timer: Du kan välja fördröjningstid (Av, 5 sek.,

10 sek. eller 15 sek.). Mobilen tar sedan en bild
efter den angivna tiden.
v Bildserie: 1, 3, 6, 9
v Blixt: Du kan använda blixt när du tar en bild
när det är mörkt. (Av/Alltid på/När du tar)
v Vitbalans: Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga,
Lysrörsljus
v Filtrera: Ingen/Svart/Vitt/Negativ/Sepia

Kamera

MULTIMEDIA

Gör något av följande för att visa skärmen för
fotografering:
1. Tryck på c-knappen om du vill gå till
fotograferingsläget direkt. Eller tryck på
symbolen Multimedia och välj sedan menyn
Kamera.
2. Fokusera på motivet och tryck på knappen e
eller OK/Bekräfta.
Du kan välja den inåtriktade eller utåtriktade
kameran genom att trycka på Växla kamera
längst ned till vänster.
3. Du kan spara bilden automatiskt.
4. Fotot sparas i mappen Mina bilder. Du kan gå
till den genom att trycka på Bilder och video.
Innan du tar en bild kan du visa följande meny:
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MULTIMEDIA
Kameraaliernativ
Tryck på Meny>Kameraalt. på förhandsgranskningsskärmen för kameran för att gå till
kameraalternativen.
v Spara fil: Du kan ange om fotot ska sparas
automatiskt eller manuellt när det har
tagits.(Automatisk/Manual)
v Videotyp: Du kan välja normal typ eller MMStyp.(Normal/MMS). Om du väljer MMS-typ
avbryts videoinspelningen automatiskt när
maxstorleken för MMS uppnås.
v Lagringsutrymme: Du kan välja en
lagringsplats. Mobil eller minneskort.(Intern/
Utåt)
v Kameraljud: Vaälj ett av slutarljud.
v Kvalitet: Du kan ställa in kamerakvalitet.
(Superfin/Fin/Standard)
v Autofokus: Du kan ställa in autofokus (På/Av)

Videokamera
1. Välj menyn Videokamera. När inställningarna
visas på skärmen kan du bläddra genom dem
genom att trycka på symbolerna. Bläddra till
den inställning som du vill ändra på, tryck på
skärmen så visas inställningsvärdena. Bläddra
till önskad inställning.
2. Du startar inspelningen genom att trycka
på knappen c eller OK/Bekräfta. När
inspelningen börjar visas en timer.

MULTIMEDIA
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Samma som kamerainställningarna utom
Upplösning och Ljud. Gå till Multimedia > Kamera
om du vill veta mer
v Upplösning: 128 x 96, 176 x 144, 320 x 240
v Ljud: Med/Utan
3. Tryck på knappen c eller OK/Bekräfta så
avslutas och sparas inspelningen.

Rambild
Du kan välja mellan 19 rameffekter att lägga på
när du tar en bild.
Tryck på styrknappen åt höger eller vänster för
att ändra på ramen.
Samma som kamerainställningarna. Gå till
Multimedia > Kamera om du vill veta mer

Windows Media
Med Microsoft Windows Media Player 10 Mobile
för Pocket PC kan du spela upp digitala ljud- och
videofiler som lagrats på enheten eller på ett
nätverk, till exempel på en webbplats.
Med Windows Media Player kan du spela upp
både ljud- och videofiler. Följande filformat kan
spelas i den här versionen av Windows Media
Player (WAV, WMA, WMV, MP3, MIDI, SP-MIDI,
SMAF, AAC, AMR, 3GP, MP4 med flera).
Ikon

Beskrivning
Spela/pausa en fil.
Höj ljudvolymen.
Sänk ljudvolymen.
Gå till början av den aktuella filen eller
till föregående fil.

MULTIMEDIA

Gå till nästa fil.
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MULTIMEDIA
Ikon

Beskrivning
Justera uppspelningen av en
markerad fil.
Sätt på eller stäng av ljudet.
Visa en video på hela skärmen
(helskärm).
Visa en webbplats där du kan hitta
musik och videoklipp att spela.

Windows Media har tre huvudskärmar:

Skärmen Uppspelning
Standardskärmen där uppspelningskontrollerna
visas (till exempel Spela upp, Paus, Nästa,
Föregående och Volym), fönstret med
skivomslaget och videofönstret. Du kan ändra på
hur skärmen ser ut genom att välja ett annat skal.

När du visar uppspelningsskärmen visas följande
kommandon på menyn.
v Bibliotek..: Biblioteksskärmen visas så att du
kan välja en fil att spela upp.
v Spela upp/ pausa: Starta eller pausa
uppspelningen.
v Stopp: Avbryt uppspelningen.
v Blanda/Upprepa: Spela upp objekt i
Spellistan, objekten spelas slumpvis/flera
gånger.
v Helskärm: Visa ett videoklipp som spelas upp
på hela skärmen.
v Alternativ: Här kan du justera olika alternativ
för Windows Media Player, bland annat för
nätverk, skal och maskinvara.
v Egenskaper: Visa information om filen som
spelas upp.
v Om: Visa information om Windows Media
Player, till exempel versionsnummer. Om
skärmar och menyer

MULTIMEDIA
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48

2008.2.14

5:33:4 PM

Skärmen Bibliotek

På den här skärmen visas spellistan Nu spelas.
På den här särskilda spellistan anges filen som
spelas upp för tillfället och filer som "står på kö"
för att spelas upp.
När du visar skärmen Nu spelas visas följande
kommandon på menyn.
v Bibliotek..: Biblioteksskärmen visas så att du
kan välja en fil att spela upp.
v Flytta upp/ned: Flytta det markerade
objektet uppåt eller nedåt i listan så att
uppspelningsordningen ändras.
v Ta bort från spellistan: Det markerade
objektet tas bort från spellistan.
v Blanda/Upprepa: Spela upp objekt i
Spellistan, objekten spelas slumpvis/flera
gånger.
v Rensa nu: Alla objekt tas bort från spellistan
Nu spelas.
v Felinformation: Felinformation om det
markerade objektet visas (ett utropstecken
visas före objektnamnet om det finns
feluppgifter för det).
v Egenskaper: Visa information om den
markerade filen.

På den här skärmen kan du snabbt hitta dina
ljudfiler, videofiler och spellistor. Här finns
kategorier som Min musik, Min video, Min TV och
Mina spellistor.
När du visar biblioteksskärmen visas följande
kommandon på menyn.
v Placera i kö: Det markerade objektet läggs
till längst ned på den aktuella spellistan (Nu
spelas).
v Ta bort från bibliotek: Det markerade
objektet tas bort från biblioteket.
v Spelas nu: Skärmen Nu spelas visas.
v Bibliotek: Biblioteksskärmen visas så att du
kan välja en fil att spela upp
v Uppdatera bibliotek…: Lägg till nya objekt
i biblioteket genom att söka på enheten eller
lagringskortet.
v Öppna fil…: Med det här alternativet kan
du hitta och spela upp filer som lagrats på
enheten eller lagringskortet men som inte
finns i biblioteket.

MULTIMEDIA

Skärmen Nu spelas
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MULTIMEDIA
v Öppna URL…: Med det här alternativet kan

du spela upp en fil på ett nätverk, till exempel
Internet.
v Egenskaper: Visa information om den
markerade filen.
Längst ned på varje skärm visas en meny med
namnet Meny. Kommandona på den här menyn
ändras beroende på vilken skärm som visas.

FM-radio
Du kan söka efter radiostationer och lyssna på
radio.

Obs!
vO
 m du vill förbättra radiomottagningen förlänger du

headsetsladden som fungerar som FM-antenn.

vD
 u kan inte använda FM-radion utan headsetet.

MULTIMEDIA

1. Tryck på en kanals motsvarande
nummerknapp för att spara den valda
radiostationen.
2. När du har förinställt radiokanalerna kan du
lyssna på de förinställda kanalerna.

3. Du kan justera frekvens och ändra
radiostationen på den valda kanalen. Du kan
söka efter nästa station genom att trycka i
minst två sekunder.
4. Du kan gå till följande alternativmenyer
genom att trycka på Meny.
v Sökning: Om du trycker på Sökning ställs
radiokanalerna in automatiskt. Om du vill
spara den aktuella kanalen trycker du på
Stopp->Meny->spara förinställning.
v Spara förinställning: Du kan ställa in en
kanal som du använder ofta. Den finns då på
förinställningslistan.
v Alternativ: Här kan du aktivera RDS och växla
till en annan frekvens
Du kan lyssna på FM-radio med Bluetoothheadset om Bluetooth-handsfreekanalen är
öppen.

Obs!
v Aktivera RDS: På skärmen visas det mottagna

datameddelandet från radiostationen.
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Bilder och Video

Så här visar du bilder

Med programmet Bilder och video kan du samla,
organisera och sortera bilder och videoklipp i
följande format på enheten.
Filtyp

Filtillägg

Bild

*.bmp, *.jpg

Video

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Du kan visa bilderna som ett bildspel, överföra
dem trådlöst, skicka dem via e-post, redigera
dem eller ställa in dem som bakgrund på
skärmen Idag.

1. Tryck på Start > Program > Bilder och video.
Bilderna i mappen Mina bilder visas som
standard som miniatyrbilder.
2. Välj en bild och tryck på Visa. Om du inte hittar
en bild i standardmappen Mina bilder kan du
gå till en annan mapp genom att trycka på
nedåtpilen.
v Zooma: Med hjälp av knapparna på enheten
kan du zooma in eller ut på området som
markerats med den röda rutan.

Så här spelar du upp videoklipp
med ljud

Så här kopierar du en bild eller ett
videoklipp till enheten

Obs!
v Du kan även kopiera bilder från datorn till enheten

med ett minneskort. Sätt in minneskortet i
minneskortsplatsen på enheten och kopiera sedan
bilderna från datorn till mappen du skapat på
minneskortet.

MULTIMEDIA

Du kan kopiera bilder från en dator och visa dem
på enheten.
v Kopiera bilderna från datorn eller ett
lagringskort till mappen Mina bilder på
enheten.

1. Tryck på Start > Program > Bilder och video.
Videofilerna i mappen Mina bilder visas som
standard som miniatyrbilder, som visas med
en medieikon.
2. Välj ett videoklipp och tryck på miniatyrbilden
för att spela upp det med inbyggda Windows
Media Player.
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MULTIMEDIA
Så här sorterar du bilder och
videoklipp

Så här redigerar du en bild eller ett
videoklipp

Om du lagrar ett stort antal bilder eller
videoklipp på enheten kan du sortera dem så att
du snabbt hittar en viss bild eller video. Du kan
sortera efter namn, datum och storlek.
1. Tryck på Start > Program > Bilder och video.
2. Tryck på sorteringslistan (markerad Datum
som standard) och välj objektet du vill sortera
efter.

Du kan rotera, beskära och justera ljusstyrkan
och färgkontrasten för bilderna.
1. Tryck på Start > Program > Bilder och video.
2. Tryck på bilden som du vill redigera.
3. Tryck på Meny > Ändra och gör något av
följande:
v Rotera en bild 90 grader moturs genom att
trycka på Rotera.
v Beskär en bild genom att trycka på Meny >
Beskär. Tryck och dra för att välja ett område
som du vill beskära. Tryck utanför rutan när du
vill sluta beskära bilden.
v Du justerar ljusstyrkan och kontrasten
för en bild genom att trycka på Meny >
Autokorrigering.

Så här tar du bort en bild eller ett
videoklipp
Gör så här för att ta bort en bild eller ett
videoklipp:
v Välj en bild eller ett videoklipp på skärmen
Bilder och video och tryck på Meny > Ta bort.
Bekräfta genom att trycka på Ja.
v Tryck på och håll in miniatyren för bilden du vill
ta bort och tryck på Ta bort.

Obs!
v Du kan ångra en ändring genom att trycka på Meny

> Ångra. Om du vill avbryta alla ändringar som inte
har sparats trycker du på Återgå till sparad.

MULTIMEDIA
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Så här anger du en bild som
bakgrund på skärmen Idag

5. Ange mottagarens namn och ämne, och tryck
på Skicka. Meddelandet skickas nästa gång du
synkroniserar enheten.

Du kan använda en bild som bakgrund på
skärmen Idag.
1. Tryck på Start > Program > Bilder och video.
2. Välj en bild som du vill ställa in som bakgrund.
3. Tryck på Meny > Ange som dagsbakgrund.
4. I läget Transparens väljer du en högre andel
om du vill ha en mer transparent bild, eller
en lägre andel om du vill att den ska vara mer
opak.
5. Tryck på OK.

Obs!
v B ilder och videoklipp sparas automatiskt innan de

skickas.

För att skicka bilder och videoklipp
via Bluetooth
Du kan skicka bilder och videoklipp till andra
enheter med Bluetooth.

Så här tilldelar du bilder till
kontakter

Du kan skicka bilder och videoklipp till andra
enheter via e-post.
1. Ställ först in Meddelanden så att du kan skicka
och ta emot meddelanden.
2. Välj ett objekt som du vill skicka i programmet.
3. Tryck på Meny > Skicka och välj ett konto (till
exempel Outlook eller MMS) för att skicka det
bifogade objektet.
4. Ett nytt meddelande skapas med objektet
som bilaga.

Du kan tilldela en bild till en kontakt så att du
enkelt kan identifiera kontakten.
1. Tryck på Start > Program > Bilder och video.
2. Välj en bild som du vill tilldela till en kontakt.
3. Tryck på Meny > Spara som kontakt.
4. Tryck på kontakten, eller navigera till och tryck
på Välj för att välja kontakten i din kontaktlista.

MULTIMEDIA

Så här skickar du bilder och
videoklipp via e-post
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MULTIMEDIA
Så här använder du avancerade
alternativ

v Spara som kontakt…: Du kan ange en bild

1. Tryck på Start > Program > Bilder och video.
2. Välj en bild som du vill konfigurera fler
inställningar för.
3. Tryck på Meny > Alternativ. Skärmen Alternativ
visas, där du kan:
v Ändra storlek på en bild så att du kan skicka
den snabbare till någon med e-post.
v Konfigurera visningsinställningarna
under bildspel och aktivera alternativ för
skärmsläckaren.
v Konfigurera inställningarna för enhetens
kamera och videokamera.
v Skicka…: Du kan skicka den markerade
bilden via Meddelande, E-post eller Bluetooth,
men vissa filer som skyddas av DRM (Digital
Rights Management) kan inte skickas.

för en viss kontakt. När du får ett samtal visas
då den bild du sparat i kontakter.
v Spara som: Du kan spara som filnamn.
v Ta bort: Radera den markerade bilden.
v Ändra: Du kan beskära eller rotera bilden.
v Egenskaper: Du kan se bildens egenskaper.
v Visa bildspel: Du kan visa bilderna som ett
bildspel.
v Ange som bakgrund för Idag…: Du kan
ställa in bilden som bakgrund på skärmen.
v Alternativ…: När du skickar bilder via e-post
kan du ändra storlek på bilderna så att de
skickas snabbare. Välj en bildstorlek: stor
(640 x 480)/medel (320 x 240)/liten (160 x 120)
v Skicka till ditt spac: Skicka den valda filen
till webbplatsen MySpace. Du kan använda
MySpace när du har loggat in i Windows Live.

MULTIMEDIA

54
KS20 Open Sweden_1.0_0214_깽.in54
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Mobilt Java
KS20 stöder Java och därför kan du enkelt hämta
Java-spel och andra Java-program från Internet.
Mobilt Java har två undermappar: Spel och
Program. Varje mapp har en snabblänk för att
ladda ner Spel och Applikationer från Internet.
Observera att det kan medföra extra kostnader
att använda onlinetjänster.

Spel
I Spelmappen är demoversioner av två Javaspel
(Bejeweled and Block Breaker) tillagda och du
kan ladda ner fullständiga versioner av dessa
spel från Internet.
Du kan spela ett spel genom att trycka på det
två gånger.

MULTIMEDIA
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PROGRAM
Internet Explorer

PROGRAM

Internet Explorer Mobile är en komplett
webbläsare som är optimerad för att användas
på din mobiltelefon.
Ange önskad webbadress i adressfältet och
tryck. Tryck på nedåtpilen i adressfältet för att
välja en av adresserna som angetts tidigare.
v Startsida: Du kan starta webbläsaren och
öppna hemsidan.
v Adressfältet: Du kan själv skriva in en URLadress och öppna den tillhörande webbsidan.
v Favoriter...: Du kan spara dina favoriter
eller URL-adresser/sidor du besöker ofta.
Åtgärderna Skicka, Lägg till ny, Redigera,
Markera/avmarkera eller Ta bort kan utföras
för Favoriter. Ett flertal förkonfigurerade URLadresser finns lagrade som favoriter.
v Lägg till i Favoriter...:
1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] och
välj
2. Lägg till ny på menyn Alternativ.
3. Skriv in en titel och den tillhörande URLadressen.

4. Spara genom att trycka på knappen Lägg till
v Vidarebefordra: Gå till en URL-adress i
historiken.
v Uppdatera: Uppdatera aktuell sida.
v Historik...:Du kan visa en lista med sidor som
du har besökt tidigare.
v Visa
- Textstorlek: Störst/Större/Medel/Mindre/
Minst
- En kolumn: Anpassa vågrätt till tillgänglig
skärmbredd eller tills minsta möjliga bredd
uppnås för alla kolumner.
- Anpassa till skärmen: Ändra storlek på
webbsidor dynamiskt för maximerad visning
på handhållna enheter utan att användaren
behöver rulla fram och tillbaka på en sida.
- Skrivbordet: Automatiskt genom att ange
en webbsida som visas på datorn.
- Helskärm: Du kan visa innehållet i
helskärmsläge
- Visa bilder
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v Redigera: Redigera titeln och den tillhörande

URL-informationen.
- Klipp ut: Du kan klippa ut texten.
- Kopiera: Du kan kopiera texten.
- Klistra in: Du kan klistra in texten.
- Markera all text: Du kan markera hela
texten.
v Verktyg
- Skicka länk...: Du kan skicka länken via SMS.
- Egenskaper...: Du kan visa information
om sidan.
- Alterna...
Allmänt: Du kan ställa in standardsida och
standardtecken.
Minne: Du kan ställa in sparat antal
sidor som du besökt tidigare och ta bort
webbinnehåll som du har tittat på tidigare
eller synkroniserat med enheten.
Säkerhet: Tryck i rutan för
säkerhetsinställningar på sidan.

Word Mobile
Word Mobile är en kompakt version av
Microsoft Word. Du kan öppna och redigera
Word-dokument som skapats på en dator
på enheten. Du kan även skapa och redigera
dokument och mallar i Word Mobile och spara
dem med filformaten *.doc, *.rtf, *.txt och *.dot.
När du stänger ett dokument som du skapat
får det automatiskt samma namn som de
första orden i dokumentet. Det placeras i
dokumentlistan för Word Mobile.

Så här skapar du en fil
1. Tryck på Nytt i Word Mobile.
2. Ett tomt dokument eller en tom mall
visas, beroende på vad du har valt som
standardmall.
3. Ange önskad text.
4. När du är klar sparar du filen genom att trycka
på OK.

PROGRAM
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Funktioner som inte stöds i Word Mobile
Word Mobile stöder inte vissa funktioner i
Microsoft Word helt, till exempel revisioner
och lösenordsskydd. Vissa data och en del
formatering kan försvinna när du sparar
dokumentet på enheten.
Följande funktioner stöds inte i Word Mobile.
v Dubbelriktad text. Word Mobile stödjer
dubbelriktad text, men indrag och justeringar
kan eventuellt visas och sparas felaktigt.
v Lösenordsskyddade filer. Det går inte
att öppna lösenordsskyddade dokument
i Word Mobile. Du måste först ta bort
lösenordsskyddet i Word på datorn om du vill
visa dokumentet på enheten.
v Dokumentskydd. Filer som har skyddats i
Word på en dator kan inte visas i Word Mobile.

Följande funktioner stöds delvis i Word Mobile.
v Bildpunkter
v Revisioner: När du öppnar ett dokument med

PROGRAM

revisioner i Word Mobile visas dokumentet
som om alla revisioner hade accepterats.
När du sparar dokumentet i Word Mobile
försvinner revisionerna.
v Tabellformat: När du sparar ett dokument i
Word Mobile försvinner en del av eller hela
formateringen som definierats i tabellformatet.
v Understrykningsformat.
Understrykningsformat som inte stöds av
Word Mobile konverteras till ett av de fyra
format som stöds: normal, prickad, vågig eller
tjock/fet/bred.
v Filer i tidigare Pocket Word-format. Du kan
öppna *.psw-filer i Word Mobile, men om du
redigerar en fil måste du spara den i formatet
*.doc, *.rtf, *.txt eller *.dot.
Följande funktioner stöds inte på enheten, men
de bevaras i filen så att de visas som väntat när
filen öppnas på en dator igen.
v Fotnoter, slutkommentarer, sidhuvud, sidfot
v Sidbrytning: Sidbrytningar visas inte i Word
Mobile. Men alla sidbrytningar förutom
sådana i slutet av ett dokument bevaras i
dokumentet.
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v Listor: När du öppnar dokumentet på datorn

igen visas listor med indrag i originalformat.
v Teckensnitt och teckenstorlek. Teckensnitt som
inte stöds av enheten konverteras till närmaste
tillgängliga teckensnitt. Originalteckensnittet
anges i en lista på enheten.

Så här får du mer hjälp om Word
Mobile
• Tryck på Start > Hjälp i Word Mobile.

Excel Mobile
Med Excel Mobile är det lätt att öppna och
redigera arbetsböcker och mallar som skapats
i Excel på en dator. Du kan även skapa nya
arbetsböcker och mallar på enheten.

Obs!
v Arbeta i helskärmsläge om du vill se så mycket som

möjligt av arbetsboken.
Tryck på Visa > Zoom och välj en procentandel så att
du enkelt kan läsa kalkylbladet.

Funktioner som inte stöds i Excel
Mobile

PROGRAM

Excel Mobile stöder inte vissa
v cellmönster helt och hållet. Mönster som
tillämpas på celler tas bort.
v Teckensnitt och teckenstorlek. Teckensnitt som
inte stöds av enheten konverteras till närmaste
tillgängliga teckensnitt. Originalteckensnittet
visas i en lista på enheten. När arbetsboken
öppnas i Excel på datorn igen visas datan med
originalteckensnittet.
v Talformat. Tal som formaterats med funktionen
för villkorsstyrd formatering i Microsoft Excel
2007 Version 6.1 visas i talformat.
v Formler och funktioner. Om en Excel-fil
innehåller en funktion som inte stöds i
Excel Mobile tas funktionen bort och bara
funktionens returvärde visas. Följande
formler konverteras också till värden: formler
som matats in som en matris eller som
innehåller ett matrisargument, till exempel
=SUMMA({1;2;3;4}), formler som innehåller
referenser till fjärrlänkar eller en referens till
ett snittområde, och formler som innehåller
referenser över rad 16384 ersätts med #REF!

59
KS20 Open Sweden_1.0_0214_깽.in59
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v Skyddsinställningar. De flesta skyddsfunktioner
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i kalkylblad och arbetsböcker avaktiveras
men tas inte bort. Stöd för lösenordsskydd
tas däremot bort. Det går inte att öppna
arbetsböcker som är lösenordsskyddade
eller där ett eller flera kalkylblad har
lösenordsskyddats. Du måste ta bort
lösenordsskyddet i Excel på datorn och sedan
synkronisera om du vill öppna filen på enheten.
v Zoominställningar. Bevaras inte. I Excel går
det att använda en zoominställning per
kalkylblad, men i Excel Mobile tillämpas en
zoominställning på hela arbetsboken.
v Namn på kalkylblad. Namn som hänvisar
till kalkylblad i samma arbetsbok visas
korrekt, men namn som hänvisar till andra
arbetsböcker, matriser, till exempel ={1;2;3;4},
matrisformler eller snittområden tas bort från
namnlistan. Om ett namn tas bort från listan
finns det kvar i formler och funktioner, så att
dessa formler visas som ”#NAMN?”. Alla dolda
namn döljs inte.
v Inställningar för autofilter. Tas bort. Men du kan
använda autofilterkommandot i Excel Mobile
för att utföra liknande funktioner.
Om du har ett autofilter som tillämpats på ett
kalkylblad så att raderna döljs, förblir raderna
dolda när filen öppnas i Excel Mobile. Du
kan använda kommandot Ta fram för att visa
dolda rader.

v Diagramformat. Alla diagram sparas så som

de visas i Excel Mobile. Diagramtyper som inte
stöds konverteras till en av dessa typer som
stöds: stapeldiagram, liggande stapeldiagram,
linjediagram, cirkeldiagram, punktdiagram
eller ytdiagram. Bakgrundsfärger, rutnät,
dataetiketter, trendrader, skuggor, 3D-effekter,
sekundära axlar och logaritmiska skalor är
avstängda.

PowerPoint Mobile
Med PowerPoint Mobile kan du öppna och visa
bildspel som skapats på en dator.
Följande PowerPoint-funktioner stöds inte på
enheten:
v Anteckningar. Anteckningar som skrivits för
bilder syns inte.
v Ordna om eller redigera bilder. PowerPoint
Mobile är ett visningsprogram enbart.
v Filformat. Filer som skapats i ett tidigare *.pptformat än PowerPoint 97 och HTML-filer som
skapats i formaten *.htm och *.mht stöds inte.
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Så här startar du ett bildspel

Obs!

1. Tryck på Start > Program > PowerPoint Mobile.
2. I presentationslistan trycker du på ett bildspel
som du vill visa.
3. Tryck på aktuell bild när du vill gå vidare till
nästa bild.
Om presentationen visas som ett tidsbestämt
bildspel byts bilderna automatiskt.

vO
 m du har zoomat in för att se en bild i detalj kan

Så här stoppar du ett bildspel

Med programmet Filutforskare kan du
öppna ett utforskarfönster som liknar det
Windows-baserade systemet på en dator. Med
utforskarfönstret kan du navigera genom
Mobilen och hitta önskade mappar och filer.
Tryck om du vill se filer eller mappar i mappen
SafeStore eller minneskort.
Du kan visa filer eller mappar i telefonminnet
genom att trycka .
Du kan öppna en fil i ett nätverk genom att
trycka. Ange en sökväg och tryck på OK.
Tryck på mappkategorin (markerad Mina
dokument som standard) och sedan på mappen
du vill visa.

• Tryck på > Avsluta bildspel i en PowerPoint
Mobile-presentation.

Så här navigerar du mellan bilder

Tips
v Tryck på den aktuella bilden när du vill gå till nästa.

Filutforskare

PROGRAM

Du kan gå till nästa bild om presentationen
inte är inställd som ett tidsbestämt bildspel, gå
tillbaka till föregående bild eller gå till vilken bild
som helst.
1. Tryck på Start > Program > PowerPoint Mobile.
2. Öppna presentationen du vill visa.
3. Tryck på > Nästa eller Föregående, eller tryck
på Gå till bild och tryck på bilden du vill visa.

du inte gå till en annan bild förrän du har zoomat ut
igen. När du trycker på Nästa eller Föregående kan
en animering spelas upp på bilden i stället för att en
annan bild visas.
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Messenger
För att kunna använda Windows Live Messenger
måste du ha ett Microsoft Passport™-konto,
Hotmail-konto eller Microsoft Exchange-konto.
Om du har ett Hotmail®-konto eller MSN-konto
har du redan ett Passport-konto. När du har
skaffat ett Microsoft Passport-konto eller ett
Microsoft Exchange-konto kan du skapa ett
konto.
Med Windows Live Messenger kan du använda
funktionerna i Windows Live Messenger på din
mobila enhet. Med Windows Live Messenger kan
du göra följande:
Innan du använder Windows Live Messenger
måste enheten vara ansluten till Internet.
Mer information om hur du skapar en
Internetanslutning.

Så här startar du Windows Live
Messenger
1. Tryck på Start > Program > Messenger.

Så här loggar du in och ut
v Du loggar in genom att trycka på Logga in.

Ange e-postadressen och lösenordet för ditt
Passport- eller Hotmail-konto, och tryck på
Nästa. Det kan ta några minuter att logga in
beroende på hur snabb anslutningen är.
v Du loggar ut genom att trycka på Meny >
Logga ut. Din status ändras till Offline.

Så här lägger du till eller tar bort
kontakter
v Du lägger till en kontakt genom att trycka

Obs!
vD
 u måste ha ett Microsoft .NET Passport-konto

PROGRAM

eller Hotmail-konto för att använda Windows Live
Messenger. Om du har en e-postadress på Hotmail.
com eller MSN.com har du redan ett Passport-konto.
Du kan skaffa ett Passport-konto genom att gå till
http://www.passport.com. Du kan skaffa ett Hotmailkonto genom att gå till http://www. hotmail.com.

på Meny > Lägg till ny kontakt, och följa
anvisningarna på skärmen.
v Du tar bort en kontakt genom att trycka
på kontaktens namn och trycka på Meny >
Kontaktalternativ > Ta bort kontakt.
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Så här skickar du ett
snabbmeddelande

Så här ändrar du ditt visningsnamn
v Tryck på ditt namn längst upp på sidan och

tryck på fliken Ändra utseende. Ange ett
personligt meddelande och tryck på Klar.

1. Tryck på kontakten som du vill skicka ett
meddelande till.
2. Ange ditt meddelande i textfältet längst ned
på skärmen, och tryck på Skicka.

Så här får du mer hjälp om Windows
Live Messenger

Så här blockerar eller häver du
blockeringen för kontakter

v Tryck på Start > Hjälp i Windows Live

Messenger.

v Du kan blockera en kontakt så att han eller hon

inte kan se din status eller skicka meddelanden
till dig genom att trycka på kontakten och
sedan på Meny > Kontaktalternativ > Blockera
kontakt.
v Du häver blockeringen för en kontakt genom
att trycka på namnet på den blockerade
kontakten och sedan på Meny > Häv
blockering för kontakt.

Så här kontrollerar du din status i
Messenger

Med Anteckningar får du hjälp att snabbt
skriva ned tankar, frågor, påminnelser, att göralistor och mötesanteckningar. Du kan skapa
anteckningar för hand eller med tangentbordet,
spela in röstanteckningar, konvertera
handskrivna anteckningar till text så att de blir
enklare att läsa, och skicka anteckningar till
andra.

PROGRAM

v Tryck på ditt namn längst upp på sidan. Din

Obs!

aktuella status visas i listan bredvid en punkt.
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Ange information i anteckningar

Så här skapar du en anteckning

Du kan skriva in text med hjälp av
skärmtangentbordet eller programmet för
handstilsigenkänning. Du kan även skriva eller
rita direkt på skärmen med pekpennan. På
enheter med stöd för inspelning kan du skapa
en fristående inspelning eller en inbäddad
inspelning i en anteckning.

1. Tryck på Start > Program > Anteckningar. I
anteckningslistan trycker du på Ny.
2. Tryck på inmatningspilen bredvid ikonen för
inmatningsmetod på menyfältet, tryck på
önskad inmatningsmetod och ange texten.
3. Om inmatningspilen inte visas trycker du på
ikonen för inmatningsmetod.
4. När du är klar återgår du till anteckningslistan
genom att trycka på OK.

Så här ställer du in
standardinmatningssätt för
Anteckningar

PROGRAM

Om du ofta lägger till ritningar i dina
anteckningar kan du ställa in Skriva för hand
som standardinmatningsläge. Om du föredrar
text som är skriven med tangentbordet väljer du
Skriva på maskin.
1. Tryck på Start > Program > Anteckningar.
2. I anteckningslistan trycker du på Meny >
Alternativ.
3. Tryck på något av följande i rutan för
standardläget:
v Skriva för hand om du vill rita eller ange
handskriven text i en anteckning.
v Skriva på maskin om du vill skapa en
maskinskriven anteckning.
4. Tryck på OK.

Att göra
Med Att göra kan du hålla reda på dina uppgifter.
En uppgift kan förekomma en gång eller flera
gånger (återkommande). Du kan ställa in
påminnelser för uppgifterna och ordna dem
med hjälp av kategorier.
Dina uppgifter visas i en uppgiftslista. Försenade
uppgifter visas i rött.
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Så här skapar du en uppgift

Obs!

1. Tryck på Start > Program > Meny > Att göra
2. Tryck på Meny > Ny uppgift
3. Ange ett ämne för uppgiften och fyll i
information som start- och slutdatum, prioritet
och så vidare.
4. Tryck på OK när du är klar.

vA
 lla nya uppgifter tilldelas prioriteten Normal som

Obs!
v Du kan enkelt skapa en kort uppgift av att göra-typ.

Tryck för att lägga till en ny uppgiftsruta, ange ett
ämne och tryck på ENTER. Om uppgiftsrutan inte
är tillgänglig trycker du på Meny > Alternativ och
markerar kryssrutan Visa uppgifter.

Så här ändrar du prioriteten för
uppgift

standard.

Ställa in en standardpåminnelse för
alla nya uppgifter
Du kan välja att aktivera påminnelser
automatiskt för alla uppgifter du skapar.
1. Tryck på Start > Program > Att göra.
2. Tryck på Meny > Alternativ.
3. Markera kryssrutan Ange påminnelser för nya
objekt.
4. Tryck på OK, så kommer du tillbaka till att
göra-listan.

Obs!
vD
 e nya uppgifterna måste ha slutdatum för att

påminnelsen ska aktiveras.

PROGRAM

Innan du kan sortera uppgifter efter prioritet
måste du ange en prioritetsnivå för varje uppgift.
1. Tryck på Start > Program > Att göra.
2. Tryck på uppgiften som du vill byta prioritet
för.
3. Tryck på Redigera och tryck på en
prioritetsnivå i rutan Prioritet.
4. Tryck på OK, så kommer du tillbaka till att
göra-listan.
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Så här visar du start- och slutdatum i
uppgiftslistan
1. Tryck på Start > Program > Att göra.
2. Tryck på Meny > Alternativ.
3. Markera kryssrutan Visa start- och slutdatum.
4. Tryck på OK.

Så här hittar du en uppgift
När att göra-listan är lång kan du visa en
undergrupp av uppgifter eller sortera listan så att
du snabbt hittar en viss uppgift.
1. Tryck på Start > Program > Meny > Att göra
2. Gör något av följande i att göra-listan:
v Sortera listan. Tryck på Meny > Sortera efter,
och tryck på ett sorteringsalternativ.
v Filtrera listan efter kategori. Tryck på Meny >
Filtrera, och tryck på kategorin du vill visa.

PSNotes
PSNote är ett redigeringsprogram
för multimedieinmatning med
handstilsigenkänning för Pocket PC. Du kan
mata in handskriven text (på engelska, franska,
tyska, italienska eller spanska, beroende på
installationen) i olika stilar (som omedelbart
konverteras till digital text), teckningar, bilder,
video eller ljud och skicka via e-post, SMS eller
MMS. standardverktyg som bara används till
en åtgärd.

Obs!
vD
 u kan filtrera uppgifterna ytterligare genom att

trycka på Meny > Filtrera > Aktiva uppgifter eller
Slutförda uppgifter.

PROGRAM
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Nytt dokument

• Verktygsfältets innehåll ändras beroende på
vad du jobbar med:

v Tryck på Meny>Arkiv>Nytt för att skapa ett

nytt dokument.

- ett textdokument.
meny

verktyg
skicka

Vill du
spara?

v Du kan skriva på anteckningen och

spara dokumentet genom att trycka på
Meny>Arkiv>Spara eller Arkiv>Spara som (du
kan välja Microsoft Word- eller RTF-format).
Om du behöver mer information trycker du på
Meny>Hjälp, så visas fler tips.

pennbredd
pennfärg

zoom

stil
inmatningstyp

- eller en teckning:
meny

verktyg
skicka

Vill du
spara?

Skriva text
pennbredd
pennfärg

zoom

Det finns 6 olika inmatningslägen för olika
handstilar.
v Tryck på Meny>Infoga>Text> och ställ in
inmatningstyp på verktygsfältet.

stil
inmatningstyp

Så här ändrar du teckensnitt

- eller ett multimedieobjekt:
meny

verktyg
skicka

spela

v Tryck på Meny>Alternativ>fliken Avancerat.

ersätt

v Du kan använda ett nytt teckensnitt genom att

öppna listrutan och välja ett nytt teckensnitt.

v Du kan infoga datum och tid automatiskt
zoom

i dokumentet genom att trycka på
Meny>Infoga tid/datum.

inmatningstyp

PROGRAM

Vill du
spara?
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Rita
Du kan rita i skriftområdet eller över en infogad
bild.
v Tryck på Meny>Infoga>Rita.
v Du kan välja en färg som använts i en teckning
genom att trycka på formverktyget på
verktygsfältet.

Så här kopierar/klipper du ut ett helt
område
v Du kan klippa ut/kopiera en del av en text

eller teckning genom att markera delen
(dubbelklicka eller dra för text, för teckningar).

Så här ändrar du zoomnivå
v Tryck på Meny>Zoom eller zoomverktyget. Du

Infoga bilder

kan ställa in zoomnivå (från 25 % till 200 %).

Tryck på Meny>Infoga>Bild, så kan du infoga en
bild som teckningsbakgrund.

Infoga multimedia
Tryck på Meny>Infoga>Filmer, så kan du
infoga ett multimedieobjekt från en fil. Öppna
alternativen i verktyget för inmatningstyp.

Obs!
vM
 ultimedieobjekt kan skickas via e-post eller MMS.

Tryck på Meny>Infoga>Ljud, så kan du infoga en
ljudfil.

Så här använder du en personlig
ordlista
v Tryck på Meny>Alternativ>fliken Ordlista.
v Skriv ordet du vill ange i textrutan Ord.

Du kan skriva ett ord med tangentbordet genom
att öppna SIP-listan och välja tangentbordsalter
nativet. Du kan skriva ett ord för hand genom att
öppna SIP-listan och välja pennalternativet.
v Tryck på knappen Lägg till för att skriva in
ordet i din personliga ordlista.
Ordet visas sedan i ordlistan.

PROGRAM
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Autoprofile

Internetdelning

Du kan konfigurera profilen för Internet, MMS,
Java, e-post automatiskt.
För att konfigurera profilen:
v Start > Program > Autoprofiles.
v Välj rätt operatör i listan och välj Ja.
v Starta om mobilen.

Obs!
v Programmet ActiveSync version 4.5 eller senare krävs.

v Anslut USB-kabeln till datorn.
v Tryck på Start>Program>Internetdelning.
v Ställ in PC-anslutning till USB eller Bluetooth

PAN

Obs!

v Ställ in Nätverksanslutning till korrekt APN

v Genom att välja Autoprofiles tas nuvarande

v Tryck på Anslut och på vänster funktionsknapp

inställningar bort, förutom egeninstallerade
bokmärken, skrivna e-postmeddelanden och andra
meddelanden.

längst ned

v Indikatorn för dataanslutning (G/E/3G/H) visas

när PDP-aktiveringen har slutförts.

Obs!
vD
 u måste ha Windows XP SP2 eller senare som

operativsystem på datorn.

PROGRAM
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INSTÄLLNINGAR
Telefoninställningar

Tjänster

Du kan redigera allmänna inställningar för att
ringa och ta emot samtal.

Du kommer åt inställningar för en tjänst genom
att välja den i följande lista och trycka på "Till
inställ".

Telefon

Samtalsspärr

Ljud
v Ringsig.typ: Här bestämmer du typ av

ringsignal.

v Ringsignal: Välj ringsignal för inkommande

röstsamtal.

v Knappsats: Du kan ställa in knappljudet som

ska låta när du trycker på knapparna. (Långa
toner/Korta toner/Av)

Säkerhet

Du kan begränsa samtalen: Alla utgående
samtal/Utgående utlandssamtal/Utl.samt,
ej hemlandet/Alla inkommande samtal/
Inkommande samtal vid roaming.
För att redigera inställningarna för att spärra
samtal behöver du ett lösenord. Du får
spärrkoden från tjänsteleverantören när du
skaffar ett abonnemang på en nätverkstjänst.
Samtalsspärr inverkar på alla röst- och
datasamtal utom nödsamtal.

Nummerpresentation

När På är valt, så blir du ombedd att slå
PIN-koden varje gång du slår på telefonen.
INSTÄLLNINGAR

Välj "Alla" för att visa ditt nummer för
alla som du ringer, välj "Ingen" för att dölja det för
alla eller välj "Endast för kontakter" för att visa ditt
nummer när du ringer till dina kontakter.
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Samtalsvidarekoppling

Nätverk

Du kan vidarebefordra dina inkommande samtal
till ett annat telefonnummer.

Du kan välja typ av nät, metod för att välja
nät och visning av när mobilen används i ett
mikrocellnätverk.

Samtal väntar

Aktuellt nätverk

Om du vill uppmärksammas på inkommande
samtal medan ett samtal pågår väljer du
Meddela mig.

Det aktuella nätet visas i fältet Aktuellt nät.

Val av nätverk

Röstmeddelanden och SMS
När du sätter in SIM-kortet i Mobilen identifierar
det och ställer in dina servrar för röstbrevlådan
och SMS automatiskt som standard. Du kan visa
inställningarna om du vill.
Du kan även visa dina röstbrevlådenummer
genom att trycka på Röstbrevlåda på snabbuppr
ingningsskärmen.

Förprogramm. Nummer

Tips
vD
 et kan vara bra att välja manuellt när du vet att

ett nät har lägre priser än ett annat eller att det ger
snabbare dataöverföring.

v Automatiskt: Om du vill att nätet väljs

automatiskt.

INSTÄLLNINGAR

Du kan ställa in så att det bara går att ringa
förinställda nummer. Den informationen är
sparat på SIM-kortet. Och du måste ange PIN2 för
att autentisering.

Ange hur val mellan olika tillgängliga nät ska
göras, till exempel under resor.
v Manuellt: Du väljer nät själv. Bläddra till önskat
nät och tryck på OK.
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INSTÄLLNINGAR
Prioriterade nät

Ställa in alarm

Tryck på fliken Nät > Ange nät (det kan
ta några minuter att hämta inställningarna).
Välj ett nät och omprioritera ordningen för
nätanvändning genom att trycka på Flytta
upp eller Flytta ned.

Ställ in alarm genom att trycka på Inställningar>
System>Klocka och larm>Alarm. Du kan ställa in
upp till tre alarm. Tryck på Beskrivning och ange
en beskrivning, och tryck på önskad veckodag.
Du kan även ställa in alarmsignal.

Band

Ljud och meddelanden

Automatiskt, UMTS, GSM 900/1800, GSM 1900

Vidarekoppling
Du kan ändra PIN2,. PIN2 används för funktionen
att endast ringa förinställda nummer.

Ställa in tid och datum

INSTÄLLNINGAR

Ställ in tiden genom att trycka på Start >
Inställningar > System > Klocka och alarm Tid.
Ändra på den inställda tiden genom att ange
plats, timme, minuter och sekunder.
Tryck på nedåtpilen i fältet Datum om du vill visa
en kalender och välj aktuellt datum. När du är
på resa kan du ställa in datum och tid för platsen
du besöker.

Så här ställer du in ljud- och
meddelanden för åtgärder
1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Ljud och meddelanden.
2. På fliken Ljud kan du välja hur du vill
underrättas genom att markera lämpliga
kryssrutor.
3. Under Händelse på fliken Meddelanden kan
du trycka på en händelse och välja hur du
vill underrättas genom att markera lämpliga
kryssrutor. Du kan välja bland flera alternativ,
till exempel ett specialljud, ett meddelande
eller ett blinkande ljus.
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Lås

Så här skyddar du enheten med ett
lösenord

Enheten har två sorters säkerhetsfunktioner. Du
kan skydda Mobilen från obehörig användning
genom att skapa ett slags lösenord som kallas
PIN-kod (Personal Identification Number). Du
kan dessutom förhindra obehörig åtkomst
till alla delar av enheten genom att använda
lösenordsskydd.
Din första PIN-kod får du av din operatör. Du kan
byta PIN-kod senare.
Du skapar ett eget lösenord när du börjar
använda enheten.

Så här skyddar du Mobilen med en
PIN-kod
1. Tryck på Meny> Inställningar > Lås på
telefonens knappsats.
2. Tryck på Kräv PIN-kod när Mobilen används.
3. Du kan ändra PIN-kod när som helst genom att
trycka på Ändra PIN-kod.
v Nödsamtal kan ringas när som helst. Ingen PIN-kod

krävs.

INSTÄLLNINGAR

Tips

Du kan bidra till att hålla dina data säkrare
genom att kräva ett lösenord varje gång enheten
sätts på.
1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt > Lås.
2. Markera kryssrutan Fråga när enheten inte
använts under, och ange i rutan till höger hur
länge enheten måste vara avstängd innan ett
lösenord ska krävas. I rutan Lösenordstyp väljer
du den lösenordstyp som du vill använda. Ange
lösenordet och bekräfta om det behövs. Om
enheten är konfigurerad för att anslutas till ett
nätverk kan du skydda nätverkssäkerheten med
ett starkt lösenord.
3. På fliken Tips anger du en fras som kan hjälpa
dig att komma ihåg lösenordet. Se till att frasen
inte hjälper andra att gissa sig till lösenordet.
Tipset visas när det felaktiga lösenordet har
angetts fyra gånger.
4. Tryck på OK. Nästa gång enheten sätts på
uppmanas du att ange ditt lösenord.
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INSTÄLLNINGAR
Obs!
vV
arje gång ett felaktigt lösenord anges tar det längre

tid innan enheten svarar, tills det verkar som att
enheten inte svarar alls.
Om du glömmer lösenordet måste du följa
anvisningarna i bruksanvisningen för att rensa
minnet innan du kan använda enheten.

Så här byter du lösenord
1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Lås. Du uppmanas att ange ditt nuvarande
lösenord.
2. Ange ditt nya lösenord i rutan Lösenord.
3. På fliken Tips anger du en fras som hjälper
dig att komma ihåg det nya lösenordet. Se
till att frasen inte hjälper andra att gissa sig
till lösenordet. Tipset visas när det felaktiga
lösenordet har angetts fyra gånger.
4. Tryck på OK.

Så här visar du ägarinformation på
skärmen Idag
1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Ägarinformation.
2. Markera kryssrutan Identifieringsinformation
på fliken Alternativ.
3. På fliken Alternativ markerar du kryssrutan
Anteckningar om du vill att mer text ska visas,
till exempel: Hittelön erbjuds.
4. På fliken Anteckningar kan du skriva mer text.

Tips
v Du kan visa ägarinformation på skärmen Idag

genom att trycka på Start > Inställningar > fliken
Personligt > Idag. På fliken Poster markerar du
kryssrutan Ägarinformation.

Idag

INSTÄLLNINGAR

Inställningar för skärmen Idag
På skärmen Idag visas kommande möten,
aktiva uppgifter och information om epostmeddelanden.
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Så här synkroniserar du skärmen
Idag

Så här anger du alternativ för visning
av möten på skärmen Idag

1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Idag.
2. På fliken Utseende väljer du önskat tema för
bakgrunden på skärmen Idag.
3. På fliken Poster väljer du vad som ska visas på
skärmen Idag.

1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Idag.
2. Tryck på fliken Poster.
3. Välj Kalender och tryck på Alternativ.
v Välj Nästa avtalade tid om du bara vill visa
nästa möte på ditt schema, eller Kommande
avtalade tider om du vill visa flera möten.
v Rensa Visa heldagshändelser.

Tips
v Du kan ändra ordning på objekten på skärmen Idag

genom att trycka på ett objekt och sedan trycka på
Flytta upp eller Flytta ned.

Så här anger du alternativ för visning
av uppgifter på skärmen Idag

Så här lägger du till en
bakgrundsbild

INSTÄLLNINGAR

1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Idag.
2. Markera kryssrutan Använd den här bilden
som bakgrund och tryck på Bläddra för att visa
en lista över dina bildfiler.
3. Tryck på filnamnet på bilden du vill använda.
4. Tryck på OK.

1. Tryck på Start > Inställningar > Personligt >
Idag.
2. Tryck på fliken Poster.
3. Välj Att göra och tryck på Alternativ.
v Välj vilken sorts uppgifter du vill visa på
skärmen Idag.
v I listan Kategori väljer du om du bara vill visa
uppgifter som tilldelats en viss kategori eller
alla uppgifter.
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INSTÄLLNINGAR

Alarm

Mer
Visa klockan på namnlisten i alla program.

Tid
Du kan visa tid, veckodag och datum.
På startmenyn trycker du på Inställningar >
System > Klocka och larm > fliken Tid.
Tryck på timme, minuter eller sekunder och tryck
sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen för att
ändra på tiden.
Tryck på nedåtpilen i fältet Datum för att visa en
kalender.
Välj aktuellt datum genom att trycka på en dag
i kalendern.
Du kan trycka på vänster eller höger pil överst
i kalendern för att gå bakåt eller framåt genom
kalendern.

Minne

Alarm

Minneskort

INSTÄLLNINGAR

Tryck på fönstret Klocka>Alarm.
Tryck på en kryssruta till vänster och ställ in
veckodag och vilken tid du vill aktivera alarmet.
Tryck på <Beskrivning> och ange en beskrivning
för alarmet, och tryck på önskade veckodagar.
Tryck för att ställa in alarmalternativen, till
exempel Spela upp ljud och Visa meddelande,
och tryck på tidsfältet för att ställa in vilken tid
alarmet ska slås på.

Du kan behöva avbryta ett program om det blir
instabilt eller om programminnesnivån är låg.

Huvud
Du kan se hur mycket minne som är tillgängligt.
v Tryck på Start > Inställningar > System >
Minne.
På fliken Allmänt visas hur mycket minne som
tilldelats fil- och datalagring jämfört med
programlagring, liksom hur mycket minne som
används jämfört med tillgängligt minne.

Du kan se hur mycket minne som finns
tillgängligt på ett minneskort som satts in i
enheten.
1. Tryck på Start > Inställningar > System >
Minne.
2. Tryck på fliken Minneskort.
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Tips

Kontrollera batteriström

v Om du har satt in mer än ett minneskort tidigare

v Tryck på batterinivåikonen (

trycker du på listrutan och sedan på minneskortet
som du vill visa information om.

Program som Körs
I de flesta fall stängs program automatiskt för
att frigöra minne när det behövs, men du kan
stänga program manuellt om du vill.
1. Tryck på Start > Inställningar > System > Minne
> Program som körs.
2. I listan Program som körs trycker du på
programmet du vill stänga och sedan på
Stopp.

) på skärmen
Idag.
v Tryck på Start > Inställningar > System > Ström.
Du kan ange om Mobilen ska gå över i
viloläge när den har varit inaktiv en viss tid och
huvudbatteriet används som kraftkälla, eller när
den är ansluten till en extern strömkälla.

Avancerat
v Med batteridrift: Stäng av enheten om den

inte använts på 1, 2, 3, 4, 5 minuter.

v Med estern strömkälla: Stäng av enheten om

den inte använts på 1, 2, 5, 10, 15, 30 minuter.

Använda bakgrundsbelysningen

Strömkälla
Batteri
Enheten innehåller ett uppladdningsbart
litiumjonpolymerbatteri. Enheten ska enbart
användas med originalbatterier och tillbehör
som anges av tillverkaren.
Du kan kontrollera hur mycket ström som finns
kvar i batteriet.

INSTÄLLNINGAR

Du kan minska strömförbrukningen genom
att stänga av bakgrundsbelysningen
på skärmen och knapparna. Genom att
trycka en kort stund kan du växla mellan
viloläge och fortsättningsläge. I viloläge är
bakgrundsbelysningen helt släckt.
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INSTÄLLNINGAR
Obs!
vO
 m du trycker på strömknappen och sedan släpper

upp den går telefonen in i viloläge eller i aktivt läge.

INSTÄLLNINGAR

Du kan justera belysningstiden och ljusstyrkan
för bakgrundbelysningen.
Justera bakgrundsbelysningen så här:
1. Tryck på Inställningar på startmenyn.
2. Tryck på Bakgrundsbelysning på fliken System.
På fliken Batteriström anger du om du vill
att bakgrundsbelysningen ska stängas av
automatiskt på Mobilen om den inte används
på en viss period.
På fliken Extern strömkälla anger du om du
vill att bakgrundsbelysningen ska stängas av
automatiskt på telefonen om den inte används
på en viss period när den är ansluten till en
extern strömkälla.
På fliken Ljusstyrka väljer du ljusstyrka.
På knappfliken anger du om
bakgrundsbelysningen för knapparna ska
stängas av automatiskt om Mobilen inte används
på en viss period.

Bluetooth
Så här ändrar du Bluetoothkonfigurationen
Tryck på Start>Inställningar>Anslutningar>Bl
uetooth
Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter,
kringutrustning och datorer som befinner sig
i närheten av varandra kommunicera direkt
utan kablar. Den här Mobilen stöder inbyggd
Bluetooth-anslutning. På så sätt kan den anslutas
till kompatibla Bluetooth-headset, datorprogram
och så vidare.

Obs!
v Om du använder pcsync via Bluetooth kan du endast

överföra data som finns i telefonboken.

v När du tar emot data från en annan Bluetooth-enhet

begär Mobilen en bekräftelse. När överföringen är
bekräftad kopieras filen till din telefon.

v Du kan ställa in den delade mappen med Bluetooth-

inställningar>Tjänster->Filöverföring->Avancerat.
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Allmänt

Tjänster

v Aktuell profil: Du kan spara olika Bluetooth-

Du kan ställa in konfigurationen av varje
Bluetooth-profil (FTP, vCard Exchange,
Seriell port, PAN, Handsfree, PBA-server,
fjärranslutningsserver, PIM-synkronisering)

inställningar med olika profilnamn.
v Bluetooth-status: Aktivera/avaktivera
Bluetooth.

Bluetooth-lägen

Tillgänglighet
Enhetsidentifiering
v Namn: Namnet visas på fjärrenheten vid

ihopparningsproceduren.

v Adress: Bluetooth-adressen visas.

Tillgänglighet
v Tillåt att andra enheter ansluter

Alla enheter/endast ihopparade enheter: Du
kan välja om andra enheter får paras ihop
med din. Alla enheter innebär att fjärrenheten
kan paras ihop med din om autentiseringen/
auktoriseringen lyckas. Endast ihopparade
enheter innebär att fjärrenheter kan hitta men
inte få åtkomst till någon tjänst som hittas.
v Andra enheter kan upptäcka mig: Om du inte
vill att andra enheter ska kunna söka efter din
enhet avmarkerar du det här alternativet.

Obs!
v B luetooth är avaktiverat som standard. Om

du aktiverar det och sedan stänger av enheten
avaktiveras Bluetooth. När du sedan slår på enheten
igen aktiveras Bluetooth automatiskt.

INSTÄLLNINGAR

Bluetooth-funktionen på enheten fungerar i tre
olika lägen:
v På: Bluetooth är aktiverat och du kan använda
Bluetooth-funktioner.
v Av: Bluetooth är avaktiverat. I det här läget
kan du varken skicka eller ta emot information
med Bluetooth. Du kan stänga av Bluetooth
vid vissa tillfällen för att spara batteri, eller i
situationer där det är förbjudet att använda
radio, till exempel på ett flygplan och på
sjukhus.
v Upptäckbar: Bluetooth aktiveras och alla
andra Bluetooth-enheter inom 10 meters
räckvidd kan hitta enheten.
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INSTÄLLNINGAR
Så här gör du enheten synbar

Skapa en Bluetooth-koppling

1. Tryck på Start > Inställningar > Anslutningar >
Bluetooth på enheten.
2. Markera kryssrutorna Slå på Bluetooth och Gör
att enheten kan upptäckas av andra enheter.
3. Tryck på OK.

1. Tryck på Start > Inställningar > Anslutningar >
Bluetooth på enheten.
2. Tryck på Bluetooth-hanteraren->Nytt
3. Det finns olika Bluetooth-program och du kan
välja vilket du vill använda.

Obs!
vO
 m du markerar kryssrutan Gör att enheten kan

upptäckas av andra enheter aktiveras Bluetooth
också.

Bluetooth-kopplingar

INSTÄLLNINGAR

En Bluetooth-koppling är ett förhållande som du
skapar mellan enheten och en annan Bluetoothaktiverad enhet för att byta information på ett
säkert sätt. För att skapa en koppling mellan
två enheter anger du samma PIN-kod (Personal
Identification Number) eller lösenord på
båda enheterna. Du behöver bara skapa en
koppling mellan två enheter en gång. När en
koppling har skapats kan enheterna känna igen
kopplingen och överföra information utan att
PIN-koden behöver anges på nytt. Se till att
de två enheterna befinner sig inom 10 meter
från varandra och att Bluetooth har aktiverats i
upptäcktsläge.

Så här accepterar du en Bluetoothkoppling
1. Se till att Bluetooth är aktiverat och i
upptäcktsläge.
2. Tryck på Ja när du uppmanas att upprätta en
koppling med den andra enheten.
3. Ange ett lösenord (samma lösenord som
angetts på enheten som begär kopplingen) för
att upprätta en säker anslutning. Lösenordet
måste bestå av 1-16 tecken.
4. Tryck på Nästa.
5. Tryck på Slutför. Nu kan du byta information
med den andra enheten.

Obs!
v Om du trycker på Start>Hjälp i fönstret med

Bluetooth-inställningar kan du se uppgifter om
Bluetooth-profiler med Hjälp.
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USB till DATOR

Ansluta till Internet via
förkonfigurerade anslutningar.

Du kan välja lämplig USB-anslutning till datorn.
USB Active Sync eller USB-masslagring.

1. Tryck på Start > Inställningar > Anslutningar >
Anslutn. > Avancerat.
2. Tryck på Välj nätverk.
3. I listan Program som ansluter till Internet
automatiskt ska ansluta med väljer du önskat
alternativ.
4. Tryck på OK.
5. Slutför anslutningsguiden genom att trycka
på OK.

Så här använder du ett USB-minne
1. Tryck på Start>Inställningar>Anslutn.>USB
T. PC.
2. Välj USB-masslagring.
3. Tryck på OK

Anslutningar

1. Skaffa följande information från din
Internetleverantör:
2. Tryck på Start > Inställningar > Anslutningar
> Anslutn.
3. Tryck på Lägg till ny modemanslutning.
4. Ange ett namn för anslutningen.

Obs!
v Mobilen är redan inställd för att ansluta till Internet

som standard.
Du behöver alltså kanske inte ändra på de här
anslutningsinställningarna.

INSTÄLLNINGAR

Enheten är utrustad med kraftfulla
nätverksfunktioner så att du kan ansluta till
Internet via HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access), EDGE (Enhanced Data rates for Global
Evolution), GPRS (General Packet Radio Service)
eller ett Bluetooth-modem eller WLAN-nätverk.
Du kan skapa anslutningar till Internet eller till ett
företagsnätverk så att du kan surfa på Internet
och använda e-post eller snabbmeddelanden.

Så här ansluter du till Internet via
Min Internetleverantör
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INSTÄLLNINGAR
5. Välj ett modem i listan. Om du till exempel
vill använda pakettjänstnätverket väljer du
Mobillinje (GPRS, 3G, HSDPA).
6. Tryck på Nästa.
7. Slutför anslutningsguiden genom att ange
önskad information och trycka på Slutför.
8. Tryck på fliken Avancerat > Välj Nätverk.
9. I listan Program som automatiskt ansluter
till ett privat nätverk bör ansluta via väljer
du fliken Min Internetleverantör och trycker
på OK.

Ett fönster visas med lämpliga
anslutningspunkter som hittats nära
användaren.
v Du kan välja anslutningspunkten du har
åtkomst till och trycka på OK.
v Välj sedan Internet för Internettjänst och tryck
på Anslut.

Wireless manager

Fråga din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör
om du inte kan nyckeln.

INSTÄLLNINGAR

Med Wireless Manager kan du hantera Wi-Fi
Internet- och Bluetooth-anslutningar på
enheten. Mobilen kan anslutas trådlöst till lokala
nätverk eller Internet. Wi-Fi är snabbare och har
större räckvidd än Bluetooth-teknik.
v Tryck på Wireless Manager på skärmen Idag
eller på Start>Inställningar>Anslutn.
v Aktivera Wi-Fi genom att trycka på Wi-Fi i
Wireless Manager.

Obs!
Om din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör
ställer in WEP-kryptering för att skydda nätverket fyller
du i WEP-nyckeln i popup-fönstret. Om WEP-kryptering
inte har ställts in visas inte det här fönstret.

Om Wi-Fi-anslutningen är klar visas
anslutningsnamnet (SSID) i Wireless Manager.
Du avaktiverar Wi-Fi genom att trycka på Wi-Fi i
Wireless Manager igen.
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Konfigurera trådlösa
anslutningsinställningar
Obs!
Innan du ställer in WLAN-konfigurationen måste du be
din WLAN-leverantör eller nätverksadministratör om
IP-inställningarna.
v Tryck på Start>Inställningar>Anslutn. Tryck på

INSTÄLLNINGAR

Wi-Fi>Nätverkskort och sedan på Samsung
2700S WiFi-adaptrar.
v Om du trycker på Använd servertilldelad IPadress tilldelas IP-inställningarna automatiskt.
v Om du trycker på Använd specifik IPadress måste du ställa in IP-adressen som
tilldelats av din WLAN-leverantör eller
nätverksadministratör.
v Fyll i IP-adress, Nätmask och Standardgateway.
v Tryck på Namnservrar.
v Fyll i DNS och Sekundär DNS, WINS och
Sekundär WINS om det behövs.

Obs!
För att förhindra eventuell dataförlust på Mobilen
avbryts alla trådlösa anslutningar, till exempel telefon,
WLAN och Bluetooth, automatiskt när batteriet nästan
är slut (under två procent kvar).
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TILLBEHÖR
Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina personliga
kommunikationsbehov.

Laddare

Handsfree öronmikrofon

Med den här laddaren
kan du ladda batteriet
när du är på resande
fot.

v Stereoheadset

Standardbatteri
Obs!
v Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det
kan garantin upphöra att gälla.

Datakabel/CD

v Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om
du vill ha mer information kontaktar du det regionala
serviceföretaget eller en representant.

Du kan ansluta
Mobilen till en dator
och överföra data
mellan dem.
TILLBEHÖR

84
KS20 Open Sweden_1.0_0214_깽.in84
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TEKNISKA DATA
Allmänt
Produktnamn: KS20
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Nettovikt: 92,5 g (MED BATTERI), 65 g (UTAN BATTERI)

Temperaturgränser
Högsta: +55 °C (laddar ur) / +45 °C (laddar)
Lägsta: -10 °C

TEKNISKA DATA
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KS20 User Guide
- English

This document is the user guide for the LG KS20
Windows Mobile Pocket PC. All rights for this document
are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and
distributing this document without the consent of LG
Electronics are prohibited.

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product
is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your
city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
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For Your Safety
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

WARNING

For Your Safety

• Mobile Phones must be
switched off at all times in an
aircraft.
• Do not hold the phone in your
hand while driving.
• Do not use your phone near
petrol stations, fuel depots,
chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY
specified ORIGINAL batteries
and chargers.
• Do not handle the phone
with wet hands while it is
being charged. It may cause
an electric shock or seriously
damage your phone.
• Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which
if detached may cause a
choking hazard.

CAUTION
• Switch off the phone in any
area where required by special
regulations. For example,
do not use your phone in
hospitals or it may affect
sensitive medical equipment.
• Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls.
• Only use ORIGINAL
accessories to avoid damage
to your phone.
• All radio transmitters carry
risks of interference with
electronics in close proximity.
Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
• Batteries should be disposed
of in accordance with relevant
legislation.
• Do not dismantle the phone
or battery.
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple
guidelines. Not following these
guidelines may be dangerous
or illegal. Further detailed
information is given in this
manual.

Certification
information (SAR)

device. Before a phone model
is available for sale to the
public, compliance with the
European R&TTE directive
must be shown. This directive
includes as one essential
requirement the protection
of the health and the safety
for the user and any other
person. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the ear is
1.04 W/kg.
v This device meets RF
exposure guidelines when
used either in the normal
use position against the ear
or when positioned at least
1.5 cm away from the body.
When a carry case, belt clip or
holder is used for bodyworn
operation, it should not
contain metal and should
position the product at least
1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

This device meets
international guidelines for
exposure to radio waves
Your mobile device is a radio
transmitter and receiver. It is
designed and manufactured
not to exceed the limits for
exposure to radio frequency
(RF) recommended by
international guidelines
(ICNIRP). These limits are part
of comprehensive guidelines
and establish permitted
levels of RF energy for the
general population. The
guidelines were developed
by independent scientific
organisations through periodic
and thorough evaluation of

scientific studies. The guidelines
include a substantial safety
margin designed to assure the
safety of all persons, regardless
of age and health.
v The exposure standard for
mobile devices employs a
unit of measurement known
as the Specific Absorption
Rate, or SAR. The SAR limit
stated in the international
guidelines is 2.0 W/kg*. Tests
for SAR are conducted using
standard operating positions
with the device transmitting
at its highest certified power
level in all tested frequency
bands. Although the SAR is
determined at the highest
certified power level, the
actual SAR of the device
while operating can be well
below the maximum value.
This is because the device
is designed to operate at
multiple power levels so as to
use only the power required
to reach the network. In
general, the closer you are
to a base station, the lower
the power output of the
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7

2008.2.14

5:34:36 PM

Guidelines for safe and efficient use

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data
files or messages, this device
requires a quality connection
to the network. In some cases,
transmission of data files or
messages may be delayed until
such a connection is available.
Ensure the above separation
distance instructions are
followed until the transmission
is completed. The highest SAR
value for this device when
tested for use at the body is
1.24 W/kg.
*The SAR limit for mobile
devices used by the public
is 2.0 watts/kilogram (W/kg)
averaged over ten grams of
body tissue. The guidelines
incorporate a substantial
margin of safety to give
additional protection for the
public and to account for any
variations in measurements.
SAR values may vary
depending on national
reporting requirements and
the network band. For SAR
information in other regions
please look under product
information at www.lgmobile.
com.

Product care and
maintenance
WARNING
Only use batteries, chargers
and accessories approved
for use with this particular
phone model. The use
of any other types may
invalidate any approval
or warranty applying to
the phone, and may be
dangerous.
v Do not disassemble this unit.

Take it to a qualified service
technician when repair work
is required.
v Keep away from electrical
appliances such as a TV's,
radios or personal computers.
v The unit should be kept away
from heat sources such as
radiators or cookers.
v Never place your phone in
a microwave oven as it will
cause the battery to explode.
v Do not drop.

v Do not subject this unit to

mechanical vibration or
shock.
v The coating of the phone
may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
v Do not use harsh chemicals
(such as alcohol, benzene,
thinners, etc.) or detergents
to clean your phone. There is
a risk of this causing a fire.
v Do not subject this unit to
excessive smoke or dust.
v Do not keep the phone next
to credit cards or transport
tickets; it can affect the
information on the magnetic
strips.
v Do not tap the screen with
a sharp object as it may
damage the phone.
v Do not expose the phone to
liquid or moisture.
v Use accessories, such as
earphones and headsets,
with caution. Ensure that
cables are tucked away
safely and do not touch the
antenna unnecessarily.
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v Please remove the data cable

before powering on the
handset.

Electronic devices

Road safety
Check the laws and regulations
on the use of mobile phones in
the areas when you drive.

phone while driving.
v Give full attention to driving.
v Use a hands-free kit, if
available.
v Pull off the road and park
before making or answering
a call if driving conditions so
require.
v RF energy may affect some
electronic systems in your
motor vehicle such as a car
stereo or safety equipment.
v If your vehicle is equipped
with an air bag, do not
obstruct it with installed or
portable wireless equipment.
It can cause serious
injury due to improper
performance.
If you are listening to music
whilst out and about, please
ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are
aware of your surroundings.
This is particularly imperative
when attempting to cross the
street.

Avoid damage to
your hearing
Damage to your hearing can
occur if you are exposed to loud
sound for long periods of time.
We therefore recommend that
you do not turn on or off the
handset close to your ear. We
also recommend that music
and call volumes are set to a
reasonable level.

Blasting area
Do not use the phone where
blasting is in progress. Observe
restrictions, and follow any
regulations or rules.

Potentially
explosive
atmospheres
v Do not use the phone at a

refueIling point. Don’t use
near fuel or chemicals.

Guidelines for safe and efficient use

All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
v Do not use your mobile
phone near medical
equipment without
requesting permission.
Avoid placing the phone
over pacemakers (i.e. in your
breast pocket.)
v Some hearing aids might be
disturbed by mobile phones.
v Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.

v Do not use a hand-held
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Guidelines for safe and efficient use
v Do not transport or store

flammable gas, liquid,
or explosives in the
compartment of your vehicle,
which contains your mobile
phone and accessories.

In aircraft
Guidelines for safe and efficient use

Wireless devices can cause
interference in aircraft.
v Turn off your mobile phone
before boarding any aircraft.
v Do not use it on the ground
without crew permission.

Children
Keep the phone in a safe place
out of small children’s reach.
It includes small parts which if
detached may cause a choking
hazard.

Emergency calls

v Do not disassemble or short-

Emergency calls may not be
available under all mobile
networks. Therefore, you
should never depend solely
on your mobile phone for
emergency calls. Check with
your local service provider.

v Keep the metal contacts of

Battery
information and
care
v You do not need to

completely discharge the
battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory effect
that could compromise the
battery’s performance.
v Use only LG batteries and
chargers. LG chargers are
designed to maximize the
battery life.

circuit the battery pack.
the battery pack clean.

v Replace the battery when

it no longer provides
acceptable performance.
The battery pack may be
recharged hundreds of times
until it needs replacing.
v Recharge the battery if it has
not been used for a long time
to maximize usability.
v Do not expose the battery
charger to direct sunlight or
use it in high humidity, such
as the bathroom.
v Do not leave the battery
in hot or cold places, this
may deteriorate the battery
performance.
v Risk of explosion if battery is
replaced by an incorrect type.
v Dispose of used batteries
according to the
manufacturer’s instructions.
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KS20 features
1

5

3. Send Key

Side view

v Dials a phone number and
answers incoming calls.

1. Charger/Cable/Handsfree
connector

4. Navigation KEY

2. Side Keys

5. Internal camera lens

2

6. End Key

v Press up or down to adjust the
volume.

v Ends or rejects a call.

3. Stylus and Stylus Slot
v Use the stylus to write, draw, or
select items on the touch screen.

3

6

4. Power key
4

4
1

Part of the phone

5

2
6

Front view
1. Earpiece

7

5. MicroSD Card Slot

3

6. Internet Explorer

Use to write, draw, or make a selection with the stylus.

v Press to access Internet Explorer.

7. Camera key
v Press this key to activate camera.
Cautions for touch keys

KS20 features

2. Touch Screen

v Press to turn off your device
temporarily and switches the
device to sleep mode; press and
hold (about five seconds) to turn
off your device completely.
When your device is in sleep
mode, you can still use the phone
function to receive calls; however,
the phone function is off when
you turn off the device completely.
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KS20 features

Cautions for touch
keys
1. Make sure your hands are
clean and dry.
v Remove all moisture from
the surface of your hands or
the touch keys in a humid
environment.

Touch
keypad

KS20 features

Hard
keys

2. You do not need to press hard
on the touch keys to make
them work. Do not subject
the product to severe impact,
as this may damage the
touch key sensors.
3. Use the tip of your finger to
press exactly on the touch
key you want, being careful
not to touch the keys for
other functions.
4. When both the home screen
and touch key lights are off,
pressing a touch key will not
turn on the home screen
light. Press P and the home
screen light will turn back
on(touch keys do not work
when the touch key lights
are off).
5. Touch keys may not work
normally if a mobile phone
case or plastic cover is
covering them.
6. Keep metal and other
conductive materials away
from the surface of the touch
keys, as contact with them
may result in an error.

7. This phone allows to use
a pen or a stylus to select
Menu. Also you can use your
finger to select Menu.
Use the tip of your finger may
not press the key correctly.
8. Touch key cannot be
activated properly in hot and
humid environment.
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Getting Started
Installing the USIM
card and battery

v The metal contact of the USIM

card can easily be damaged by
scratches. Pay special attention
to the USIM card while handling.
Follow the instructions supplied
with the USIM card.

To insert the USIM card

2. Installing the battery.
Insert the battery into the
battery compartment as the
metal contacts meet in the
middle of the phone.
Push down the top of the
battery until it snaps into place.
Place the battery cover to the
phone as shown.

To remove the USIM cad

3. To remove the battery.
Turn the phone up-side down,
as shown, gently push down
the battery cover to release and
lift off. Then lift up the battery
with your fingers and pull-out
the battery.

Getting Started

1. Installing the USIM card.
Your USIM card contains
your phone number, service
details and contacts and
must be inserted into your
handset. If your USIM card is
removed then your handset
becomes unusable (except for
emergency calls depending
on which Country you are in
at the time) until a valid one is
inserted. Always disconnect the
charger and other accessories
from your handset before
inserting and removing your
USIM card. Slide the USIM card
into the USIM card holder.
Make sure that the USIM card
is properly inserted and the
gold contact area on the card is
facing downwards.
To remove the USIM card, press
down lightly and pull it in the
reverse direction.

Note
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Getting Started

Charging
the battery
Before connecting the charger
to the phone you must first
check the battery is installed.

<Charging mode>

CAUTION!

1.When you recharge your
phone after device switch
off, the phone’s LED lights up
red and displays a charging
animation.
2. When the phone is fully
charged, the LED lights up
green and the animation
stops.
3. If you press and hold the
power button for approx. 2
seconds in charging mode,
the phone is turned on.
4. If you disconnect the travel
adapter from the phone in
charging mode, the phone is
turned off.

• Do not force the connector
as this may damage the
phone and/or the charger.
• If you use the charger
out of your own country,
use an attachment plug
adaptor for the proper
configuration.
• Do not remove your battery
or the SIM card while
charging.
• There is risk of explosion if
battery is replaced by an
incorrect type. Dispose of
used batteries according to
the maker's instructions.

CAUTION!

Getting Started

• When you charge a fully
discharged battery, it may
take over a minute for the
display to respond. This
is not a malfunction but
completely normal.
(If using a USB cable, it may
take over 10 minutes.)

WARNNING
• Unplug the charger from
the mains and phone
during lightning storms to
avoid electric shock or fire.
• Make sure that no sharpedged items such as animal
teeth or nails come into
contact with the battery. There
is a risk of this causing a fire.
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Disconnecting
the charger
Disconnect the travel adapter
from the phone as shown in the
diagram. Make sure you pull by
the plug, not the cord.

How to use a
microSD
memory card

<MicroSD memory card>

2. Insert the memory card
into the slot with the metal
contacts facing down. Do not
force the memory card into
the slot, if the card does not
slide in easily, please check
that the card is being inserted
the correct way or if there is a
foreign object in the slot.
3. Once inserted, push the
memory card until you hear
a Click, meaning that the
microSD has been correctly
engaged.
4. Close the plastic slot
protection.
5. Do not remove the memory
card when reading/writing
the memory card.

wait for the operation to
complete before removing
the card.
v The card is designed to fit
easily into the system one
way only.
v Do not bend the card or force
it into the slot.
v Do not insert any memory
cards other than microSD.
Support up to 2GB microSD.
For more information on the
microSD, please refer to the
memory card instruction manual.

Memory card
formatting
Before you start to use the
memory card you have to
format it. After you insert the
memory card, the message
for format pop up and you can
format easily.

Attention:
v Avoid using the Flash
Memory Card when the
battery is low.

Note
v MicroSD has been already

Getting Started

<How to insert a microSD
memory card>
1. Lift the plastic cover which
protects the microSD slot.

v When writing to the card,

formatted usually.
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Getting Started

Turn the device on
and off
To turn on the device, press the
POWER button. When you turn
on the device for the first time,
you are asked to complete a
calibration process. For more
information, see “Calibrate the
device” on next page.
To turn off the device, press
P again.

Note
v Pressing P turns off your device

temporarily and switches the
device to sleep mode. However,
you can still receive messages and
calls while your device is in the
sleep mode.

Reset the device

Getting Started

Occasionally you may need to
reset your device. A normal (or
soft) reset of your device clears
all active program memory and
shuts down all active programs.
This can be useful when the
device is running slower than
normal, or a program is not
performing properly. A soft
reset is also necessary after the
installation of some programs.
If a soft reset is performed when
programs are running, unsaved
work will be lost.
You can also perform a hard
reset (also known as a full
reset). A hard reset should be
performed only if a normal
reset does not solve a system
problem. After a hard reset, the
device is restored to its default
settings—the way it was when
you first purchased it and
turned it on. Any programs you
installed, data you entered, and
settings you customized on the
device will be lost.

To perform a soft reset
• Re-attach the battery and
press the POWER button on
the right side of your device.
The device restarts and
displays the Today screen.

To perform a hard reset
• Press and hold both
buttons(Send+Volume Down)
shown enclosed by circles in
the picture below. Keep these
keys pressed, and at the same
time, press the POWER button
on the right side of your
device. And hold both buttons
for a while (about 10 seconds).
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Calibrate the
Device
Calibrating the device screen
involves tapping with the stylus
the center of a cross as it moves
around the screen. This process
ensures that when you tap the
screen with your stylus, the
tapped item is activated.
If your device does not
accurately respond to screen
taps, follow these steps to recalibrate it:
1. Tap Start > Settings >
System tab > Screen.
2. On the General tab, tap
Align Screen, and follow the
instructions on the screen.

Note
alignment with the Navigation
Key pressed and then the Internet
Explorer Key pressed in turn.

Manage screen
settings
The device touch screen has
three orientation modes:
Portrait, Landscape (righthanded), and Landscape
(left-handed). Portrait mode
allows you to get a better view
or a better operation of certain
programs on your device,
while Landscape mode may
be optimal for viewing longer
text files.

tap Start > Settings
> System tab >
Screen>General tab, and
select the orientation you
want.
v To smooth the edges
of screen fonts for
many programs, on
the ClearType tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), select the
Enable ClearType check box.
v To increase the readability
or to see more content
on the screen, on
the Text Size tab(tap
Start>Settings>System
tab>Screen), adjust the text
size by moving the slider.
Getting Started

v You can execute directly the screen

v To change the orientation,
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Screen information
The Today Screen
Customising the Today screen

Icon

Description
Used to enter menu directly.
Used to make a call

Screen information

Used to send the text/ multimedia
message and to view the messages
in the inbox. You can activate various
functions related to messages.
Used to access Internet.

The Today screen displays important
information, such as upcoming appointments
and status indicators. You can tap a section on
the screen to open the associated program.
v To access the Today screen, tap Start
>Settings>Personal tab>Today>Items tab.
You can select the item you want to appear
on the Today screen. To change its position,
tap Move up or Move Down. If you want to
customise the further task and appointment
information by tapping Options(refer to (30)
page).
Tap the Today timeout select the number of
hours from the drop down list. If you don't use
your phone after the specified length of time has
elapsed, the screen switches to the Today screen.
v To synchronise the Today screen display,
including the background image, tap
Start > Settings > Personal tab >Today
>Appearance tab.
You can select the desired theme for the
background. If you use your own background
image, tap the Use this picture as the
background and tap Browse to locate the file
you want.
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Default MS Today Screen
On the Today screen, you can see important and
recent information for the day.
1
2

8

3
4
5
6
7

5. Upcoming task: You can see the number of
active task. Tap to see the present status of all
the tasks.
6. Upcoming schedule: You can see the
upcoming schedule.
7. No new missed calls: You can see the missed
call history.
8. Indicators: Connectivity, SIM card, Volume
and Battery indicator.
9. Link to Calendar
10. Link for Contacts list

Indicators
Following are some of the status icons that you
may see on your device.
9

10

Icon

Bluetooth Hands-Free channel opened
Bluetooth High Quality Audio channel
opened
Indicates the remained battery power .
Indicates the battery is very low.
Battery charging.

Screen information

1. Start button: Shows the Start menu that you
can use directly.
2. Date and time: Shows today's date and
current time. Tap to open the Clock & Alarm
screen.
3. Phone information: Wireless Manager /
Bluetooth phone on or off.
4. Unread message: You can see the unread
message from Inbox account.

Description
Bluetooth Hands-Free connectin
established
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Screen information
Icon

Description

Icon

Sound on.

Description
Voice call in progress.

Sound off.

Calls are forwarded.

Ringer in vibration mode.

Call on hold.

Connection is active.

Missed call.

Connection is not active.

GPRS (General Packet Radio Services)
available
EDGE (Enhanced Data Rates For Global
Evolution) available

Synchronization in progress.
Synchronization error.
Indicates maximum signal strength.

WCDMA or HSDPA available

No signal.

HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) available

Phone is turned off.

New e-mail or text messages.

Help file is available if you go start->Help
in bluetooth settings window.

New voice mail

Screen information

There are more notifications. Tap the icon
to view all.

You can use the Help to see the details of
Bluetooth profiles

Indicates the device is locked.

No phone service.

Device unlocked.

Searching for phone service.
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Using the Start Menu
The Start menu, located at the top left corner
of the Today screen, displays a list of programs.
It lets you close a screen and switch from one
program to another. You can start a program by
scrolling through the programs list and tap a
program with the stylus.

3. Tap to start a recently-used program.
4. Tap to view and select more programs that are
installed in your device.
5. Tap to change device settings.
6. Tap to see a Help topic for the current screen.

Program Indicators
Following are some of the icons for the programs
that are already installed on your device.
Icon

Description
ActiveSync Synchronises information
between your device and a PC.
Calculator Performs basic arithmetic and
calculations, such as addition, subtraction,
multiplication, and division.

Editing Today screen
1. Tap to open the Today screen.
2. Tap to start a program. The items displayed in
Start menu can be synchronised by tapping
Start > Settings > Personal tab > Menus.

Camera Snaps photos or shoots video
clips with accompanying audio.
Wireless Manager Allows you to manage
the device's connection(including Wi-fi,
Blutooth, and Phone).
Contacts Keeps track of your friends and
colleagues.

Screen information

Calendar Keeps track of your
appointments and creates meeting
requests.
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Screen information
Icon

Description

Icon

Description
Pictures & Videos Collects, organizes,
and sorts picture and video files in the
My Pictures folder of your device or on a
storage card.

Excel Mobile Creates new workbooks or
lets you view and edit Excel workbooks.
File Explorer Enables you to organize and
manage files on your device.

Messenger contacts Sends and receives
instant messages with your Windows Live
Messenger contacts.

Games Lets you play two
pre-installed games: Bubble Breaker and
Solitaire.

PowerPoint Mobile Lets you view
Powerpoint slides and presentation .

Help Enables you to see Help topics for a
program on your device.

Search Enables you to search contacts,
data, and other information on your
device.

Internet Explorer Internet Explorer
browses Web and WAP sites, and
downloads new programs and files from
the Internet.

Tasks Keeps track of your tasks.

Mobile Java Enables you to download
and install Java applications, such as
games and tools, on your device.

Windows Media Enables the multimedia
function on your device.

Screen information

Word Mobile Creates new documents or
lets you view and edit Word documents

Messaging Sends and receives e-mail and
text messages.

Internet Share Allows you to use your
device as a internet sharing device.

Notes Creates handwritten or typed
notes, drawings, and recordings.

FM Radio Enables you to hear FM Radio.

Phone Makes and receives calls, switches
between calls and sets up conference
calling.

PSNote Enables a multimedia to user
input editor handwriting recognition.
Autoprofile Enables to configure the
network profile for Internet, MMS, Java,
Email automatically.
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Entering and Searching Information
You are available to the various input methods
on the screen, including Block Recognizer,
Keyboard, Letter Recognizer, and Transcriber.

Overview of Input Panel

Using the Keyboard
To enter text, symbols, and numbers, you can
either type using the QWERTY Keyboard or the
standard on-screen Keyboard.

Using the standard on-screen
Keyboard

Entering and Searching Information

Input Panel icon

The on-screen Keyboard is available when text
entry is possible. You can enter text by tapping
keys on the keyboard that are displayed on the
screen.
Enter text using the on-screen keyboard
v The on-screen keyboard is available when text
Input Panel
entry is possible.
(Keyboard)
v To make the keys larger, tap the Input Selector
arrow, and then Options. In the Input method
Input Selector arrow
list, select Keyboard, and then tap Large Keys.
v General rule for entering text is same as MS
based PC.
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Entering and Searching Information

Using Letter Recognizer
With Letter Recognizer, you can write individual
letters, numbers, and punctuation, which are
then converted into typed text.
Enter text using Letter Recognizer
v Letter Recognizer is available when text entry
is possible.
v Preferred word list will be disappeared if there
is no user reaction for 6 seconds.
Entering and Searching Information

Drawing and Writing on the
Screen
You can draw directly on the screen, or write
on the screen and save notes in your own
handwriting. To do this, you must set the input
mode in Notes to Writing.
If you prefer to use handwriting or frequently
add drawings to your notes, you may find it
helpful to set Writing as the default input mode.
If you prefer typed text, set Typing as the default
input mode.

To set the input mode for Notes
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.
To write a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. Write your text on the screen.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
v To select handwritten text, tap and hold next to the

writing. As soon as dots appear, and before they form
a complete circle, quickly drag across the writing.
If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a
drawing rather than text.
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To draw in a note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap New.
3. To draw on the screen, use the stylus like a pen.
4. A selection box appears around your drawing.
5. When finished, tap OK to return to the note list.

Note
v To select a drawing (for example, to copy or delete it),

tap and hold the drawing briefly. When you lift the
stylus, the drawing is selected.

You can create a stand-alone recording (voice
note) or you can add a recording to a note.
To create a voice note
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. Do one of the following:
v To create a stand-alone recording, record from
the note list.
v To add a recording to a note, create or open
a note.

Note
v You can also change recording formats from within

Notes. In the note list, tap Menu > Options > Global
Input Options link (at the bottom of the page).

Entering and Searching Information

Recording a Note

3. If you do not see the Recording toolbar, tap
Menu > View Recording Toolbar.
4. Hold your device’s microphone near your
mouth or other source of sound.
5. If you adding a recording to a note, tap OK to
return to the note list when finished.
6. If you are recording in an open note, an icon
will appear in the note.
7. If you are creating a stand-alone recording, the
recording will appear in the note list.
To change recording formats
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Input.
2. Tap the Options tab, and in the Voice
recording format list, tap the format you
want.
3. Tap OK.
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Entering and Searching Information

Searching Information

Entering and Searching Information

You can search for files and other items stored on
your device in the My Documents folder or on a
storage card. You can search by file name or by
words located in the item. For example, you can
search in e-mail messages, notes, appointments,
contacts, and tasks, as well as in online Help.
To search for a file or an item
1. Tap Start > Programs > Search.
2. In Search for, enter the file name, word, or
other information you want to search for.
3. If you have looked for this item before, tap
the Search for arrow and select the item from
the list.
4. In Type, select a data type to help narrow your
search.
5. Tap Search.
6. The My Documents folder and subfolders are
searched.
7. In the Results list, tap the item you want to
open.
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General functions
Adjust the device volume
Ringer volume
System volume

Note
v To adjust the conversation phone volume, you must

do it during a call. Adjusting the volume at another
time will affect the ring, notification, and MP3 sound
levels.
When you activate Vibrate mode, sound will
automatically be muted and the device will vibrate
when an incoming call is received. The Vibrate icon
(
) will appear in the title bar to indicate that
Vibrate mode is activated.

Making a Call

Make a call from Phone
v On the Phone screen, tap the desired phone

number, and tap the t button.

Note
v If you tap a wrong number, tap the Back arrow (

< ) to erase individual numbers one at a time. To
delete all the numbers, tap and hold the Back arrow.

General functions

You can set the volume of System and Ringtone,
which can be set the volume On or Vibrate state
or Off.
v System volume : You can change the volume
for sounds, such as the sound you hear when
you tap program names and menu options.
v Ringer volume : You can set the volume of
Ringtone.

You can make a call from Phone, Contacts, and
Speed Dial.
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General functions
Make a call from Contacts
v Tap Start > Contacts.
v Tap the desired contact, and tap Call.
v You can also tap the desired contact in the

contacts list, and tap the phone number that
you want to call. Or, tap and hold the desired
contact, and on the shortcut menu, tap Call
Work, Call Home, or Call Mobile.

Make a call from Speed Dial
Use Speed Dial to call frequently-used numbers
with a single tap. For example, if you assign a
contact to the location 2 in Speed Dial, you can
simply tap and hold 2 on the Phone screen to
dial the contact’s number. Before you can create
a Speed Dial entry, the number must already
exist in Contacts.

Receiving a Call
When you receive a phone call, a message will
appear, giving you the option to either answer or
ignore the incoming call.

To answer or reject an
incoming call
v To answer the call, tap Answer, or press

S on the device.

v To reject the call, tap Ignore, or press E

on the device.

To end a call
Once an incoming or outgoing call is in progress,
you can tap End or press E on the device
to hang up.

General functions

To create a Speed Dial entry
1. On the Phone screen, tap Speed Dial or tap
Menu > View > Speed Dial.
2. Tap Menu > New.
3.Tap a contact. Tap the phone number for which
you want to create a Speed Dial.
4. In the Location box, select an available
location for the new Speed Dial.
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In-call Options

To turn on and off the
Speakerphone

To put a call on hold

The built-in Speakerphone on your device allows
you to talk hands-free or lets other people listen
to the conversation.
v During a call, tap Speaker On. The General
functions speakerphone icon (
) appears
in the title bar.
v To turn off the speakerphone, tap Speaker Off.

Your device notifies you when you have another
incoming call, and gives you the choice of
rejecting or accepting the call. If you are already
on a call and accept the new call, you can choose
to switch between the two callers, or set up a
conference call between all three parties.
1. Tap Answer to take the second call, and put the
first one on hold.
2. To end the second call and return to the first
call, tap End or press END on your device.

WARNING
• To avoid damage to your hearing, do not
hold your device against your ear when the
Speakerphone is turned on.

To switch between two calls
To mute a call

To set up a conference call

You can turn off the microphone during a call, so
that you can hear the caller but the caller cannot
hear you.
v During a call, tap Mute.
v When the microphone is turned off, the
mute icon (
) appears on the screen. Tap
Unmute to turn on the microphone again.

1. Either put a call on hold, and dial a second
number; or, accept a second incoming call
when you already have one in progress.
2. Tap Menu > Conference.

Note
v Not all service providers support conference calling.

Contact your service provider for details.

General functions

v Tap Swap.
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General functions

Additional Dialing
Information
Make an emergency call
v Enter the international emergency number for

your locale, and tap Talk.

SIM Tool Kit (STK)
A SIM card must be inserted in your device in
order to use this feature, which allows you to
access a range of information services provided
by your service provider.
1. Tap Start > Programs > STK Service icon. A
list of provided services appears.
2. To access a service, tap the item in the list.

Note
vA
 dditional emergency numbers may be included

in your SIM card. Contact your service provider for
details.

Make an international call

General functions

1. Tap and hold 0 on the Phone keypad
until the + sign appears. The + replaces the
international prefix of the country that you
are calling.
2. Enter the full phone number you want to dial,
and tap Talk. The full phone number includes
country code, area code (without the leading
zero, if any) and phone number.
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Synchronizing Your Device
Using ActiveSync

To install and set up ActiveSync
1. Install ActiveSync on your PC, as described
on the Getting Started disc. After Setup
completes, the Sync Setup Wizard
automatically starts when you connect your
device to the PC.
2. Follow the instructions on the screen to
complete the wizard. In the Sync Setup Wizard,
do one or both of the following:
v Create a synchronization relationship between
your PC and the device.
v Configure an Exchange Server connection to
synchronise directly with Exchange Server.
3. Choose information types to synchronise.

Note
vW
 hen you finish the wizard, ActiveSync synchronises

your device automatically. Once synchronization
completes, you can disconnect your device from
your PC.

Synchronizing Your Device

ActiveSync synchronises information on your
device with information on your PC, such as
Outlook content.
v Synchronise information, such as Outlook Email, Contacts, Calendar, or Tasks information
on your device with your PC, as well as
pictures, video, and music.
v Synchronise Outlook E-mail, Contacts,
Calendar appointments, and Tasks on your
device directly with Exchange Server so that
you can stay up to date even when your PC is
turned off.
v Exchange files between your device and your
PC without synchronizing.
v Select which types of information are
synchronised and specify how much
information is synchronised. For example, you
can choose how many weeks of past Calendar
appointments to synchronise.
Before you can synchronise information with
a PC, you must first install ActiveSync on your
PC and create a synchronization relationship
between your device and the PC. You can install
ActiveSync from the Getting Started disc that
comes. ActiveSync is already installed on your
device.

Once you have installed ActiveSync and set up a
synchronization relationship, ActiveSync on the
PC recognizes your device when you connect it,
and automatically transfers the synchronization
settings you specified on your device.
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Synchronizing Your Device

Setting Up Windows Vista™
Microsoft Windows Mobile® Device Center is
the replacement for Microsoft® ActiveSync® on
Windows Vista™.

Note
v Some versions of Windows Vista come with Windows

Mobile Device Center already installed. If Windows
Mobile Device Center is not available on your
Windows Vista, you can install it from the Getting
Started Disc that came with your device.

Set up synchronization in Windows
Mobile Device Center
Synchronizing Your Device

When you connect your device to your PC and
start Windows Mobile Device Center for the first
time, you are asked to create a Windows Mobile
partnership with your device. Follow the steps
below to create a partnership.
v Connect your device to your PC. Windows
Mobile Device Center configures itself and
then opens.
v On the license agreement screen, click Accept.
v On the Windows Mobile Device Center’s Home
screen, click Set up your device.

Note
v Choose Connect without setting up your device

if you only want to transfer media files, check for
updates, and explore your device but not sync
Outlook information.

v Select the items you want to synchronize, then

click Next.

v Enter a device name and click Set Up. When

you finish the setup wizard, Windows Mobile
Device Center synchronizes your device
automatically. Notice that Outlook e-mails and
other information will appear on your device
after synchronization.

Use Windows Mobile Device Center
To open Windows Mobile Device Center, click
Start > All Programs > Windows Mobile
Device Center on your Windows Vista computer.
On Windows Mobile Device Center, you can do
the following:
v Click Mobile Device Settings to change
synchronization settings.
v When you click Pictures, Music and Video >
___ new pictures/video clips are available
for import, a wizard guides you to tag and
transfer photos from your device to the Photo
Gallery on your Windows Vista PC.
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v Click Pictures, Music and Video > Add

media to your device from Windows Media
Player to synchronize music and video files
using Windows Media™ Player. For more
information, see “Windows Media® Player
Mobile” in Chapter 11.
v Click File Management > Browse the
contents of your device to view documents
and files from your device.

Synchronizing Information

Location

New state

PC1

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC2 are now
also on PC1.

PC2

All Outlook contacts and calendar
appointments that were on PC1 are now
also on PC2.

Device

All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on
the device.

Synchronizing Outlook information
If you have set up a synchronization
relationship between your device and the PC,
synchronization keeps Outlook information
up-to-date on both computers. ActiveSync
synchronises a limited amount of information by
default to save storage space on your device.

To start and stop synchronization
v To synchronise Outlook information and other

local information on the PC, including media
files, connect your device to the PC using
Bluetooth or a cable.

Synchronizing Your Device

When you connect your device to the PC using
a USB or a Bluetooth connection, ActiveSync
will immediately synchronise. While the device
is connected, ActiveSync synchronises every
time you make a change on either the PC or the
device.

You can change the amount of information
synchronised for a given information type in
Settings for the information type.
For example, if you have set up synchronization
with two PCs (PC1 and PC2), which have different
items, and you synchronise Contacts and
Calendar on the device with both computers, the
result is as follows:
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Synchronizing Your Device
v If you are synchronizing directly with

Synchronizing Your Device

Exchange Server, you can use this connection
to the PC to "pass though" to the network, or
you can synchronise without connecting to
the PC over a cellular or Wi-Fi network.
v In ActiveSync, tap Sync. To end
synchronization before it completes, tap Stop.
To change which information is synchronised
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Options.
2. Do one or both of the following:
v Select the check box for any items you want to
synchronise. If you cannot select a check box,
you might have to clear the check box for the
same information type elsewhere in the list.
v Clear the check box for any items you want to
stop synchronizing.
3. To stop synchronizing with one PC completely,
tap the PC and tap Delete.

To synchronise directly with
Exchange Server
1. In ActiveSync on the device, tap Menu >
Configure Server. If you have not yet set up
synchronization with Exchange Server, this will
say Add Server Source.
2. In Server address, enter the name of the
server running Exchange Server, and tap Next.
3. Enter your user name, password, and domain,
and tap Next. To change the rules for resolving
synchronization conflicts, tap Advanced.
4. Select the check boxes for the types
of information items that you want to
synchronise with Exchange Server.
5. To change available synchronization settings,
select the type of information, and tap
Settings.
6. Tap Finish.

Note
vO
 utlook e-mail can be synchronised with only one

computer. To change available synchronization
settings, select the type of information and tap
Settings.
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Synchronizing via Bluetooth
You can connect your device to the PC to
synchronize using Bluetooth.

To synchronise with a PC via
Bluetooth

Synchronizing Your Device

1. Firstly, check "Allow connections to one of
the following" of the ActiveSync connections
Settings menu on your PC.
Select the proper COM port.
If there is not available connections, then you
should first make a Bluetooth pairing.
2. Select the ActiveSync via Bluetooth item
in Bluetooth connection wizard(Bluetooth
Settings->Bluetooth Manager->new>ActiveSync via Bluetooth).
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Communications
Messages
This menu includes functions related to Text
Messages, MMS, Email IMAP, Email POP3 as
well as New E-mail Account. You can send and
receive Outlook e-mail, Internet e-mail through
an Internet service provider (ISP), and text
messages. You can also access e-mail from work
using a VPN connection.

To set up an e-mail account

Communications

You need to set up an e-mail account that you
have with an Internet service provider (ISP) or
an account that you access using a VPN server
connection (typically a work account) before you
can send and receive mail.
v Tap Start > Messaging.
v Tap New E-mail Account.
v Enter your e-mail address, and tap Next.
Auto configuration attempts to download
necessary e-mail server settings so that you do
not need to enter them manually.
v Once Auto configuration has finished, tap
Next.
v Enter your name (the name you want
displayed when you send e-mail), user name,
and password; tap Next.

Select the Save Password check box if you want
to save your password so that you do not need
to enter it again.
If Auto configuration was successful, the Your
name and User name fields automatically
get populated. Tap Next, and then Finish
to complete setting up your account, or tap
Options to access additional settings.
If Auto configuration is unsuccessful or you
have an account you access using a VPN server
connection, contact your ISP or network
administrator for the following information and
enter it manually:

New Text Messages
You can write and edit text message, checking
the number of message pages.
v Tap Start>Messaging>Text
Message>Menu>New

Note
Account Name “Text Message” can be changed by “SMS”
according to country.
v Enter the e-mail address or text message

address of one or more recipients, separating
them with a semicolon. To access addresses
and phone numbers from Contacts, tap To.

36
KS20 Open UK_축(스웨덴합본요36
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v Enter your message. To quickly add common

messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
v To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
v Tap Send.

New MMS Messages
You can configure Multimedia message using
the device camera to capture photos and video
clips while composing a new MMS message, and
send them along with your message.

Note
You can also send an MMS message directly from the
Pictures & Videos or Camera programs.
v Select a picture from My Pictures, and tap Menu >

Send. In Select an account, tap MMS.

camera, and tap Send. In Select an account, tap
MMS.

To start MMS message
You can compose MMS messages in a
combination of various slides, where each
slide can consist of a photo, audio or video clip,
and/or text.

New.

v On the Choose a Media Message screen,

select a template from the list of predefined
templates.
v In To, enter the recipient’s phone number or
e-mail address directly, or tap To, Cc, or Bcc to
choose a phone number or an e-mail address
from Contacts.
v Enter a subject for your message.
v Tap to select and send a photo or video clip.
v Enter text and insert audio clips by tapping the
respective areas.
v Tap Send to send the message.

Managing messages
v Tap Start>Messaging, select an Account.
v Tap INBOX, you can view MMS, Outlook E-

mail, Text Messages, Email IMAP and Email
POP3 folders.
v Tap the folder and you can select message box.
1. Deleted Items: You can view the deleted
items.
2. Drafts: You can view saved messages. Select a
message and you can edit the message.

Communications

v Capture a photo or an MMS video clip using the

v Tap Start > Messaging > MMS > Menu >
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Communications
3. Inbox: You can view received messaged.
Select a message and view.
4. Outbox: The Outbox is temporary storage
place for messages waiting to be sent. Failed
messages are also placed in Outbox.
5. S ent Items: Show the messages you sent
(Message/Email).

Note
You tap Sort by on the upper right bar and then you can
sort messages by Message Type, From, Reveived, Subject.

To reply to or forward a message

Communications

1. Open the message and tap Reply, or Menu >
Reply All, or Menu > Forward.
2. Enter your response. To quickly add common
messages, tap Menu > My Text and tap a
desired message.
3. To check the spelling, tap Menu > Spell Check.
4. Tap Send.
Tips To see more header information.

Note
You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in the Inbox.
In the Inbox, you can identify each message by icons.
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you have
to delete some messages from the Inbox. If the phone
displays ‘No space for message’, you can make space
of each repository by deleting messages, media and
applications.

Phone
You can use easily with SmartDialler feature If
you press a number on the keypad, the screen
displays the phone number in Call History,
Starting with the number you enter, and the
names in Contacts or Call History, starting with
the characters you enter.
You can select you want to call number.
You can also make an international call or
emergency call.

Note
You can find your phone number by tapping Start >
Settings > Phone.
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Make a call
Enter a phone number by tapping the Dialler
screen keypad or by pressing the number on
the keypad.
Tap Talk or press S to make a call.
When a call is connected, the call duration time
displays.

Ending a call
You can tap End or press E to end the call.

Make a call from History

Call logs
You can view the recently missed, received and
dialed calls.
You can make a call, send text message,
multimedia message and save to contacts.
You can delete the number selected or all at
once.

Save to Contacts
You can add the contact info from a
communication event to your Contacts.

Tap Call History, you can choose and call.
When you tap the call you want to view, the
screen shows the time and date you received of
made a call and the duration of a call.
You can personalize the settings of your phone,
the services you have, and the network to which
you are connected.

View Note

Make a call using Speed dial

Send Text Message...

You can create a speed dial list.
Tap Speed Dial>Menu>New, you can select the
contact list with tapping.

After you have found the number you want, you
can send a text message.

To view detailed information about the
communication event.

Delete
Communications

Delete all log contents.
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39

2008.2.14

5:34:55 PM

Communications
Send Multimedia Message
After you have found the number you want, you
can send multimedia message.
[Option menu]

Filter
v All Calls: Allows you to view the missed,

received, and dialled call records. You can
make a call, or send a message to the number
you have selected from the records. You can
also save the number in Contacts.
v Missed: Allows you to view the last 20 phone
numbers from which someone unsuccessfully
tried to reach you.
v Outgoing: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have called or tried
to call.
v Incoming: Allows you to view the last 20
phone numbers that you have answered.
Communications

Delete All Calls
You can delete all calls.

Contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.
From the contact list, you can quickly
communicate with people. Tap a contact in the
list for a summary of contact information. From
there, you can call or send a message.
If you use Outlook on your PC, you can
synchronise contacts between your device
and PC.

Overview of contacts
Contacts is your address book and information
storage for the people and business you
communicate with. Store phone numbers, email addresses, home addresses, and any other
information that relates to a contact, such as a
birthday or an anniversary date. You can also add
a picture or assign a ring tone to a contact.

Call Timers...
You can view the duration of calls to and from
your phone.
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To create a contact
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap New and enter the contact information.
3. When finished, tap OK.

Tip
v If someone who is not in your list of contacts calls you

or sends you a message, you can create a contact
from Call History, or from the message by tapping
Menu > Save to Contacts.
In the list of contact information, you’ll see where you
can add a picture or assign a ring tone to a contact.

v In Name view, you can search for a contact by

entering a name or by using the alphabetical
index. To switch to Name view, tap Menu >
View By > Name.
v To see a summary of information about a
contact, tap the contact. From there you can
also make a call or send a message.
v To see a list of available actions for a contact,
tap and hold the contact.
v To see a list of contacts employed by a specific
company, tap Menu > View By > Company.
Then, tap the company name.

To copy SIM contact to Contacts

1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact.
3. Tap Menu > Edit and enter the changes.
4. When finished, tap OK.

If you have saved contacts on your SIM card, you
can copy them into Contacts on your device
one by one.
1. Tap Start > Contacts.
2. Tap the contact to copy.
3. Tap Menu > Save to Contacts.
Or similarly you can copy Contacts on your
device to your SIM card one by one, by
selecting Save to SIM menu.

To work with the contact list
There are several ways to use and synchronise
the contact list. Here are a few tips:
1. Tap Start > Contacts.
2.In the contact list, do any of the following:

Communications

To change contact information
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Communications
To find a contact

Communications

There are several ways to find a contact when
your contact list is long.
1. Tap Start > Contacts.
2. If you are not in Name view, tap Menu > View
By > Name.
3. Do one of the following:
v Begin entering a name in the provided text
box until the contact you want is displayed. To
show all contacts again, tap the text box and
clear the text.
v Use the alphabetical index displayed at the
top of the contact list. When you tap the
alphabetical index, the selection highlight
moves to the first item beginning with that
alphabet.
v Filter the list by categories. In the contact list,
tap Menu > Filter. Then, tap a category you’ve
assigned to a contact. To show all contacts
again, select All Contacts.
v You can also find a contact tap Start >
Programs > Search.
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Multimedia
If you tap the Multimedia icon, you can enter
the menu related to Multimedia such as camera,
video camera, voice recorder, MP3, Radio, and
Java games.

Note
v Do not change the default folder names, or it will not

work properly.

Camera

v Camera Switch: Internal/External
v Pictures & Videos : Go to Pictures & Videos

program

v Resolution: 320X240, 640X480, 1024X768,

1600X1200

v Timer: Allows you to select the delay time (Off,

5 Seconds, 10 Seconds, 15 seconds). Then the
phone takes a photo after the specified time.
v Burst Mode: 1, 3, 6, 9
v Flash: Allow you to set the flash when you take
a photo in dark place. (Off/Always on/When
taking)
v White Balance: Auto, Daylight, Cloudy,
Illuminate, Indoors
v Filter: None/Black and White/Negative/Sepia

Multimedia

Do one of the following to display the camera
capture screen:
1. Press the c key to enter camera capture mode
directly. Or, tap the Multimedia icon, and then
select Camera menu.
2. Focus on the subject to capture the image, and
then press e or OK/Confirm key.
You can select the Internal camera or External
camera with tapping Camera Switch on the left
down side.
3. You can save the picture automatically.
4. The photo is saved in the My Pictures folder.
You can find with tapping Pictures & Videos.
Before taking a picture, you can view the menu
as follows:

v Mode: Camera/Video Camera/Frame Shot
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Multimedia
Configuring Camera mode
From the Camera preview screen, tap
Menu>Camera Options to access camera
options.
v File save: You can set the photo to
automatically save or manually save after
taking.(Automatic/Manual)
v Video type: You can choose the type with
Normal or MMS.(Normal/MMS). If you choose
MMS type, video recoding will be stoped
automatically when it reach MMS maximum
size.
v Storage: You can select a storage space.
Phone or Memory card.(Internal/External)
v Shutter sound: You can choose the shutter
sound on list.
v Quality: You can set the camera quality. (Super
fine/ Fine/ Standard)
v Auto focus: You can set auto focus(On/ Off)

Multimedia

Video Camera
1. Select Video Camera menu. Once the settings
are displayed on the screen, you can scroll
through them touching the icons. Scroll to the
setting you wish to change, tap the screen and
it will bring up the setting values. Scroll to your
preferred choice.

2. To start recording press c or OK/Confirm key.
As soon as it starts to record a timer will be
displayed.

Same as Camera settings except of Resolution,
Sound. For details, refer to Multimedia > Camera
v Resolution: 128x96, 176x144, 320x240
v Sound: With/Without
3. Press the c or OK/Confirm key to end the
recording and this will now be saved.

Frame shot
You can apply one of 19 frame effects when
taking a picture .
Tap the navigation button right or left, to change
the frame.
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Same as Camera settings. For details, refer to
Multimedia > Camera

Icon

Description
Adjusts the playback progress of a
selected file.

Windows Media
You can use Microsoft Windows Media Player 10
Mobile for Pocket PC to play digital audio and
video files that are stored on your device or on a
network, such as on a Web site.
Using Windows Media Player, you can play both
audio and video files. These are the following
file formats that are supported by this version of
Windows Media Player (WAV, WMA, WMV, MP3,
MIDI,SP-MIDI, SMAF, AAC,AMR,3GP,MP4 etc).
Icon

Description
Plays/Pauses a file.
Increases the volume level.
Decreases the volume level.

Skips to the next file.

Displays a video by using the entire
screen (full screen).
Displays a Web site where you can find
music and videos to play.

Windows Media Player has three primary
screens:

Playback screen
The default screen that displays the playback
controls (such as Play, Pause, Next, Previous, and
Volume), the album art window, and the video
window. You can change the appearance of this
screen by choosing a different skin.
When you are viewing the Playback screen, the
following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Play/Pause: Starts or pauses playback.
v Stop: Stops playback.

Multimedia

Skips to the beginning of the current
file or to the previous file.

Turns the sound on or off.
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Multimedia
v Shuffle /Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.
v Full Screen: When a video is playing, displays
it by using the entire screen.
v Options: Lets you adjust various Windows
Media Player options, including network, skin,
and hardware button options.
v Properties: Displays information about the
currently playing file.
v About: Displays information about Windows
Media Player, such as the version number.
About the screens and menus

Now Playing screen

Multimedia

The screen that displays the Now Playing playlist.
This special playlist indicates the currently
playing file and any files that are “queued up” to
play next.
When you are viewing the Now Playing screen,
the following commands appear on Menu.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
v Move Up/ Down: Moves the selected item
up/down in the playlist order.
v Remove from: Playlist Deletes the selected
item from the playlist.

v Shuffle/Repeat: Plays the items in the Now

Playing playlist randomly/ repeatedly.

v Clear Now: Playing Deletes all items from the

Now Playing playlist.

v Error Details: Displays error information

about the selected item (an exclamation mark
appears before the item name if error details
are available).
v Properties: Displays information about the
selected file.

Library screen
The screen that lets you quickly find your
audio files, video files, and playlists. It contains
categories such as My Music, My Video, My TV,
and My Playlists.
When you are viewing the Library screen, the
following commands appear on Menu.
v Queue Up: Adds the selected item to the end
of the current (Now Playing) playlist.
v Delete from Library: Deletes the selected
item from the library.
v Now Playing: Displays the Now Playing
screen.
v Library: Displays the Library screen so you can
choose a file to play.
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v Update Library: Adds new items to the library

by searching your device or storage card.
v Open File: Lets you find and play files that are
stored on your device or storage card but that
are not in the library..
v Open URL: Lets you play a file on a network,
such as the Internet.
v Properties: Displays information about the
selected file.
At the bottom of each screen is a menu called
Menu. The commands on this menu change
depending upon which screen you are viewing.

FM Radio
You can search radio stations and enjoy listening
to the radio.

Note

3. You can adjust frequency and change the radio
station in the selected channel. You can search
for the next station by tapping for at least two
seconds.
4. You can access the following option menus
tapping menu tap.
v Scan: If you tap Scan, it automatically sets the
radio channels. If you want to save current
channel, then stop->Menu->save preset.
v Save preset: You can set the channel that you
use frequently. It can be found in preset list.
v Options: Allows to Enable RDS and Alternative
Frequency Switching
You can hear FM radio with Bluetooth Headset
if Bluetooth Hand-free channel opened.

Note
v E nable RDS: On the screen displays the received data

message from radio station.

v To improve the radio reception, extend the headset

cord which functions as the FM antenna.

1. Tap the corresponding number key of a
channel to store the currently selected radio
station into.
2. After presetting the radio channels, you can
listen to all the preset channels.

Pictures & Videos
The Pictures and Videos program collects,
organizes, and sorts images and video clips in
the following formats on your device.

Multimedia

v You cannot use the FM radio without the headset.
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Multimedia
File Type

File Extensions

Image

*.bmp, *.jpg

Video

*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

You can view the pictures as a slide show, bean
them, send them via e-mail, edit them, or set
them as the background on the Today screen.

To copy a picture or video clip to
your device
You can copy pictures from your PC and view
them on your device.
v Copy the pictures from your PC or a storage
card to the My Pictures folder on your device.

Note
v You can also copy pictures from your PC to your

device using a memory card. Insert the memory card
into the memory card slot on your device, then copy
the pictures from your PC to the folder you created on
the memory card.

Multimedia

To view pictures
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
The images in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default.

2. Select a picture and tap View. If you cannot find
a picture in the default My Pictures folder, go to
another folder by tapping the Down arrow.
v Zoom : Allows the panel buttons to zoom in or
out of the area highlighted by the red box.

To play videos with audio
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos. The
video files in the My Pictures folder appear as
thumbnails by default, which appear with a
media icon.
2. Select a video and tap the thumbnail to play it
with the built-in Windows Media Player.

To sort pictures and video clips
If you store a large number of pictures or video
clips on your device, you may find it helpful to
sort them to quickly find a specific picture or clip.
You can sort by name, date, and size.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the sort list (labeled Date by default), and
select the item you want to sort by.

To delete a picture or video clip
Do any of the following to remove a picture or
a video clip:
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v Select a picture or video clip on the Pictures

& Videos screen, and tap Menu > Delete. Tap
Yes to confirm the deletion.
v Tap and hold the thumbnail of the picture you
want to delete, then tap Delete.

To edit a picture or video clip
You can rotate, crop, and adjust the brightness
and color contrast of your pictures.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Tap the picture you want to edit.
3. Tap Menu > Edit, and do any of the following:
v To rotate a picture 90 degrees
counterclockwise, tap Rotate.
v To crop a picture, tap Menu > Crop. Then, tap
and drag to select the area to crop. Tap outside
the box to stop cropping.
v To adjust the brightness and contrast levels of
a picture, tap Menu > AutoCorrect.

Note
unsaved edits you made to the picture, tap Revert
to Saved.

You can use a picture as the background on the
Today screen.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to set as the
background.
3. Tap Menu > Set as Today Background.
4. In Transparency level, select a higher
percentage for a more transparent picture, or a
lower percentage for a more opaque picture.
5. Tap OK.

To send pictures and video clips via
e-mail
You can send pictures and video clips to other
devices via e-mail.
1. First, set up Messaging to send and receive
messages.
2. From the program, select the item you want
to send.
3. Tap Menu > Send, and select one account
(such as Outlook E-mail or MMS) to send the
attached item.
4. A new message is created with the item
attached.

Multimedia

v To undo an edit, tap Menu > Undo. To cancel all

To set a picture as the Today screen
background
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Multimedia
5. Enter the recipient name and subject, and tap
Send. The message will be sent the next time
you synchronise your device.

Note
v Pictures and video clips are saved automatically

before they are sent.

To send pictures and video clips via
Bluetooth
You can send pictures and video clips to other
devices via Bluetooth.

To assign pictures to contacts

Multimedia

You can assign a picture to a contact so that
you can easily identify the contact at any point
of time.
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture you want to assign to a
contact.
3. Tap Menu > Save to Contact.
4. Tap the contact, or navigate and tap Select to
choose the contact from your Contacts list.

To use advance options
1. Tap Start > Programs > Pictures & Videos.
2. Select the picture for which you want to
configure further settings.
3. Tap Menu > Options. The Options screen
appears, allowing you to:
v Resize a picture so that you can send it faster to
someone using your e-mails.
v Configure the view settings during slide shows
and activate screensaver options.
v Configure your device camera and camcorder
settings.
v Send: You can send the selected image via
Message, E-mail but some files which are
protected by Digital Rights Management
(DRM) cannot send.
v Save to Contact: You can set the image of
selected entry in contacts. When you receive
an incoming call, the image saved in contact
is displayed.
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v Save as: You can save as file name.
v Delete: Deletes the selected image.
v Edit: You can crop or rotate the image.
v Properties: You can preserve the image.
v Play Slide Show: You can view the images as

a slide show.

v Set as Today Background...: You can set the

image as screen background.

v Options...: When sending pictures in e-mail,

pictures can be resized so that they transfer
faster. Use this picture size: Large(640x480)/
Medium(320x240)/Small(160x120)
v Send to your space
Sends the selected file to MySpace site. You
can use MySpace after sign in Windows live.

Mobile Java
KS20 supports Java and hence you can
easily download java games and other java
applications from the internet.
Mobile Java has 2 subfolders : Games and
Applications. Each folder has an embedded link
for downloading Games or Applications from
the internet.
Please note that additional costs may be incurred
when using online services

Games
In the Games folder 2 Java games (Solitaire and
Bubble Breaker) have been added and you can
download the full versions of these games from
the internet.
To play, tap the game that you want to enjoy and
tap again to start.

Multimedia
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Programs
Internet Explorer

Programs

Internet Explorer Mobile is a full-featured
Internet browser, optimized for use on your
mobile device.
In the Address bar, enter the web address you
want to visit and then tap . Tap the down arrow
in the Address bar to choose one from previously
entered addresses.
v Home: You can launch the web browser and
access the homepage.
v Address Bar: You can manually enter a URL
address and access the associated web page.
v Favorites...: You can store frequently accessed
or favourite URLs/Pages. Send, Add new,
Edit, Mark/Unmark or Delete operations
can be performed on Bookmarks. Several
preconfigured URLs are stored as bookmarks.
v Add to Favorites...:
1. Press the left soft key [Options] and select
2.Add new from Options menu.
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press Add button to save
v Forward: Access a URL from the history list.
v Refresh: Refresh the current page.
v History...: You can view the list of the pages
you've already connected.

v View

- Text Size: Largest/Larger/Medium/Smaller/
Smallest
- One Column: Fit horizontally into the
available screen width, or until the minimum
possible width is reached for all columns.
- Fit To Screen: Dynamically resizes web
pages to maximize viewing on handheld
devices without requiring a user to scroll
across a page.
- Desktop: Automatically by designating a
Web page that is displayed on the desktop
computer.
- Full Screen: You can view in the Full screen
- Show Pictures
v Edit: Edit the title and associated URL
information.
- Cut: You can cut the text.
- Copy: You can copy the text.
- Paste: You can paste the text.
- Select All Text: You can select all of the text.
v Tools
- Send Link...: You can send the Link by text
message.
- Properties...: You can view the page's
information.
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- Options...
General: You can set the default page and
character.
Memory: You can set the saved number
of pages visited in the past and delete web
content that has been proviously viewed or
synchronized with the device.
Security: Tap the security settings box for
warning with the page.

Word Mobile
Word Mobile is a streamlined version of
Microsoft Word. Word documents created on
your PC can be opened and edited on your
device. You can also create and edit documents
and templates in Word Mobile and save them as
*.doc, *.rtf, *.txt, and *.dot files.
When you close a newly created document, it is
automatically named after the first several words
in the document and placed in the Word Mobile
document list.

1. In Word Mobile, tap New.
2. You’ll see either a blank document or template,
depending on what you’ve selected as the
default template.

Programs

To create a file

3. Enter text as desired.
4. When finished, tap OK to save the file.
Unsupported features in Word Mobile Word
Mobile does not fully support some features
of Microsoft Word such as revision marks and
password protection. Some data and formatting
may be lost when you save the document on
your device.
The following features are not supported in
Word Mobile.
v Bi-directional text. While Word Mobile will
open documents containing bi-directional
text, the indentations and alignment may be
displayed and saved incorrectly.
v Password-protected files. Word Mobile does
not support opening password-protected
documents. You must first remove the
password protection in Word on the PC if you
want to view the document on the device.
v Document protection. Word Mobile does
not support displaying files that have been
protected in Word on the PC.
The following features are partially supported in
Word Mobile.
v Picture bullets
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Programs
v Revision marks: When you open a document

Programs

that has revision marks in Word Mobile, the
document appears as if all revision marks were
accepted. When you save the document in
Word Mobile, revision marks are lost.
v Table styles: When you save a document in
Word Mobile, some or all the formatting that is
defined in the table style is lost.
v Underline styles. Underline styles not
supported by Word Mobile are mapped to one
of the four supported styles: regular, dotted,
wavy, or thick/bold/wide.
v Legacy Pocket Word files. You can open *.psw
files in Word Mobile; however, if you edit a file,
you will need to save it in *.doc, *.rtf, *.txt, or
*.dot format.
The following features are not supported on the
device; however, they are retained in the file so
that when a file is opened on the PC again, they
appear as expected.
v Footnotes, endnotes, headers, footers
v Page breaks: Word Mobile does not display
breaks between pages. However, all page
breaks except for breaks at the end of a
document are retained in the document.
v Lists: When you open the document on the
computer again, indented lists are displayed in
the original form.

v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

the device are mapped to the closest font
available, although the original font will be
listed on the device.

To get more help about Word
Mobile
• When in Word Mobile, tap Start > Help.

Excel Mobile
Excel Mobile makes it easy for you to open and
edit Excel workbooks and templates created on
your PC. You can also can create new workbooks
and templates on your device.

Note
v Work in full-screen mode to see as much of your

workbook as possible.
Tap View > Zoom and select a percentage so that you
can easily read the worksheet.

Unsupported features in Excel
Mobile
Excel Mobile does not fully support some
v Cell patterns. Patterns applied to cells are
removed.
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v Fonts and font sizes. Fonts not supported by

v Zoom settings. Are not retained. Excel

supports a per worksheet zoom setting, while
the Excel Mobile zoom setting is applied to the
entire workbook.
v Worksheet names. Names that reference
worksheets within the same workbook are
displayed accurately, but names that refer
to other workbooks, arrays, for example,
={1;2;3;4}, array formulas, or intersection
ranges are removed from the name list. If
a name is removed from the list, it is left
in formulas and functions, causing those
formulas to be resolved as “#NAME?” All hidden
names are not hidden.
v AutoFilter settings. Are removed. However,
you can use the AutoFilter command in Excel
Mobile to perform similar functions.
If you have an AutoFilter applied to a
worksheet that causes rows to be hidden, the
rows remain hidden when the file is opened
in Excel Mobile. Use the Unhide command to
display the hidden rows.
v Chart formatting. All charts will be saved
the way they are shown in Excel Mobile.
Unsupported chart types are changed to one
of these supported types: Column, Bar, Line,
Pie, Scatter, and Area. Background colors,
gridlines, data labels, trend lines, shadows, 3D
effects, secondary axes, and logarithmic scales
are turned off.

Programs

your device are mapped to the closest font
available. The original font is listed on your
device. When the workbook is opened in Excel
on your PC again, the data is displayed in the
original font.
v Number formats. Numbers formatted
using the Microsoft Excel 2007 Version 6.1
conditional formatting feature are displayed in
Number format.
v Formulas and functions. If an Excel file contains
a function that is not supported by Excel
Mobile, the function is removed, and only
the returned value of the function appears.
The following formulas are also converted
to values: formulas entered as an array or
containing an array argument, for example,
=SUM({1;2;3;4}); formulas containing external
link references or an intersection range
reference; and formulas containing references
past row 16384 are replaced with #REF!
v Protection settings. Most worksheet and
workbook protection features are disabled but
not removed. However, support for password
protection has been removed. Workbooks
that are password-protected or workbooks in
which one or more worksheets are passwordprotected cannot be opened. You must remove
the password protection in Excel on the PC and
then synchronise to open the file on the device.
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PowerPoint Mobile
With PowerPoint Mobile, you can open and view
slide show presentations created on your PC in *.
PowerPoint features not supported on the
device include:
v Notes. Notes written for slides will not be
visible.
v Rearranging or editing slides. PowerPoint
Mobile is a viewer only.
v File formats. Files created in *.ppt format earlier
than PowerPoint '97 and HTML files in *.htm
and *.mht formats are not supported.

To start a slide show presentation
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. In the presentation list, tap the slide show you
want to view.
3. Tap the current slide to advance to the next
slide.
If the presentation is set up as a timed slide show,
slides will advance automatically.
Programs

To stop a slide show
• In a PowerPoint Mobile presentation, tap >
End Show.

To navigate between slides
You can advance to the next slide if a
presentation is not set up as a timed slide show,
return to the previous slide, or go to any slide out
of sequence.
1. Tap Start > Programs > PowerPoint Mobile.
2. Open the presentation you want to view.
3. Tap > Next or Previous, or tap Go to Slide and
tap the the slide you want to view.

Tip
v Simply tap the current slide to go to the next one.

Note
v If you have zoomed in to see a slide in more detail, you

cannot navigate to another slide until you zoom out.
Tapping Next or Previous may play an animation on a
slide rather than navigate to another slide.

File Explorer
The File Explorer application allows you to
open an explorer window similar to a desktop
Windows based system. The explorer window
allows you to navigate through your phone to
locate desired folders and files.
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If you want to see the files or folders in the
SafeStore or Storage Card folder, tap .
To view the files or folders in the phone’s
memory, tap .
To open a file on a network, tap . Enter the file
path and tap OK.
Tap the folder category (labelled My Documents
by default) and then the folder that you want
to view.

Note
v You must have either a Microsoft .NET Passport or

Hotmail account to use Windows Live Messenger. If
you have a Hotmail.com or MSN.com e-mail address,
you already have a Passport. To get a Passport
account, go to http://www.passport.com. To get a
Hotmail account, go to http://www. hotmail.com.

To start Windows Live Messenger
1. Tap Start > Programs > Messenger.

Messenger

To sign in or out
v To sign in, tap Sign In. Enter the

e-mail address and password for your Passport
or Hotmail account, and tap Next. Signing in
may take several minutes, depending on your
connection speed.
v To sign out, tap Menu > Sign Out. Your status
changes to Offline.

To add or delete contacts
v To add a contact, tap Menu > Add new

contact, and follow the instructions on the
screen.
v To delete a contact, tap the contact's name,
and tap Menu > Contact options > Remove
contact.

Programs

To use Windows Live Messenger, you must
have a Microsoft Passport™ account, Hotmail
account, or a Microsoft Exchange e-mail account.
If you have a Hotmail® or MSN account, you
already have a Passport. Once you have obtained
either a Microsoft Passport or a Microsoft
Exchange account, you are ready to set up your
account.
Windows Live Messenger delivers the features of
Windows Live Messenger to your mobile device.
With Windows Live Messenger you can do the
following:
Before you can use Windows Live Messenger,
your device must be connected to the Internet.
For information about setting up an Internet
connection.
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Programs
To send an instant message
1. Tap the contact to whom you want to send a
message.
2. Enter your message in the text entry area at the
bottom of the screen, and tap Send.

To get more help about Windows
Live Messenger
v When in Windows Live Messenger, tap Start

> Help.

To block or unblock contacts

Note

v To block a contact from seeing your status and

sending you messages, tap the contact, then
tap Menu > Contact options > Block contact.
v To unblock a contact, tap the name of the
blocked contact, then tap Menu > Unblock
contact.

Notes helps you to quickly capture thoughts,
questions, reminders, to-do lists, and meeting
notes. You can create handwritten and typed
notes, record voice notes, convert handwritten
notes to text for easy readability, and send notes
to others.

To check your own Messenger status

Entering information in Notes

v Tap your own name at the top of the page.

You can enter typed text by using the on-screen
keyboard or handwriting recognition software.
You can also use the stylus to write or draw
directly on the screen. On devices that support
recording, you can create a standalone recording
or embed a recording in a note.

Your current status is indicated in the displayed
list by a bullet point.

To change your display name
Programs

v Tap your own name at the top of the page, and

tab Change appearance. Enter your Personal
message and tab Done.
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To set the default input mode for
Notes
If you frequently add drawings to your notes, you
may find it helpful to set Writing as the default
input mode. If you prefer typed text, select
Typing.
1. Tap Start > Programs > Notes.
2. In the note list, tap Menu > Options.
3. In the Default mode box, tap one of the
following:
v Writing if you want to draw or enter
handwritten text in a note.
v Typing if you want to create a typed note.
4. Tap OK.

To create a note

Use Tasks to keep track of things you need to do.
A task can occur once or repeatedly (recurring).
You can set reminders for your tasks and you can
organize them using categories.
Your tasks are displayed in a task list. Overdue
tasks are displayed in red.

To create a task
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > New Task
3. Enter a subject for the task, and fill in
information such as start and due dates,
priority, and so on.
4. When finished, tap OK..

Note
v You can easily create a short, to-do-type task. Simply

tap the Tap here to add a new task box, enter a
subject, and press ENTER. If the task entry box is not
available, tap Menu > Options and select the Show
Tasks entry bar check box.

Programs

1. Tap Start > Programs > Notes. In the note
list, tap New.
2. Tap the Input Selector arrow next to the Input
Method icon on the menu bar, tap the input
method you want, and enter your text.
3. If the Input Selector arrow is not displayed, tap
the Input Method icon.
4. When finished, tap OK to return to the note list.

Tasks
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Programs
To change the priority of a task
Before you can sort tasks by priority, you need to
specify a priority level for each task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap the task you want to change the priority
for.
3. Tap Edit and in the Priority box, tap a priority
level.
4. Tap OK to return to the task list.

Note
vA
 ll new tasks are assigned a Normal priority by

default.

To set a default reminder for all new
tasks

Programs

You can have a reminder automatically turned
on for all new tasks you create.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Set reminders for new items
check box.
4. Tap OK to return to the task list.

To show start and due dates in the
task list
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. Tap Menu > Options.
3. Select the Show start and due dates check box.
4. Tap OK.

To locate a task
When your list of tasks is long, you can display a
subset of the tasks or sort the list to quickly find
a specific task.
1. Tap Start > Programs > Tasks.
2. In the task list, do one of the following:
v Sort the list. Tap Menu > Sort by, and tap a
sort option.
v Filter the list by category. Tap Menu > Filter,
and tap the category you want displayed.

Note
v To filter your tasks further, tap Menu > Filter > Active

Tasks or Completed Tasks.

Note
v The new tasks must have due dates set in order for the

reminder to take effect.
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PSNotes
PSNote is a multimedia input editor with
handwriting recognition for Pocket PC. You
can enter handwritten text (in English, French,
German, Italian or Spanish, depending on the
installation) in various styles (that is immediately
converted into digital text), drawings, images,
video, or sound and send it via e-mail, SMS or
MMS. Standard tools that perform only one
action.

• The contents of the toolbar change depending
on whether you are working on:
- a text document:
menu

tools
pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a drawing:
menu

tools pen width
send
pen color

save

zoom

style
input type

- or a multimedia item:
menu

replace
play

zoom

input type

Programs

save

tools
send
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Programs
New document

Making drawings

v Tap Menu>File>New, to create a new

You can draw in the writing zone or over the top
of an inserted image.
v Tap Menu>Insert>Drawing.
v To select a color that has been used in a
drawing, tap the shape tool on the toolbar.

document.
v You can write down on the note and tap
Menu>File>Save or File>Save as(You can
select the Microsoft Word or RTF document
format.)to save the document.
If you need more information, please tap
Menu>Help, it shows more tips.

Writing text
There are 6 different input modes for different
handwriting styles.
v Tap Menu>Insert>Text> and set the input
type on the toolbar.

To change the font
v Tap Menu>Options>the Advanced tab.
v To use a new font, open the drop-down list and

Inserting images
Tap Menu>Insert>Image, to insert an image as
a drawing background.

Inserting Multimedia
Tap Menu>Insert>Movies, to insert a video
item from a file, open the options on the input
type tool.
Tap Menu>Insert>Audio, to insert a sound file.

Note
v Multimedia items can be sent by e-mail or MMS.

choose the new font.

Programs

v To insert the current date and time

automatically into your document,
tap>Menu>Insert Time/Date.

To cut/copy an entire area
v To cut/copy a portion of text or part of a

drawing, select that part (double-click or drag
for text, for drawings).
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To change the zoom level

Note

v Tap Menu>Zoom or zoom tool. You can set

v Executing Auto Profile will remove current network

the zoom level (from 25% to 200%).

profile exept for user created bookmark, user created
email and other messages.

To use the personal dictionary
v Tap Menu>Options>the Dictionary tab.
v Type the word you wish to enter into the Word

text box.
To type in a word, open the SIP list and choose
the keyboard option. To write a word, open the
SIP list and choose a stylus input option.
v Tap the Add button to enter that word in your
personal dictionary.
The word will then appear in the Dictionary list.

Auto Profile

Note
vA
 ctiveSync software version 4.5 or higher is required.

v Connect the USB cable to the PC.
v Tap Start>Programs>Internet Share.
v Set PC Connection to USB or Bluetooth PAN
v Set Network Connection to proper APN
v Tap Connect and Left Soft Key in the bottom

line

v Data connection indicator (G/ E/ 3G/ H) is

displayed when PDP activation is performed
successfully.

Note
vO
 perating System on your PC is required Windows

XP SP2 or later.

Programs

You can configure the network profile for
Internet, MMS, Java, Email automatically.
To configure network profile
v Tab Start>Programs>AutoProfile.
v Select proper operator in the operator list and
tab Yes.
v Reboot the device.

Internet Share
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Settings
Phone setting
You can edit the general settings related to
making and receiving calls.

Phone
Sound
v Ring type: This option determines the

incoming call notification mode. You can select
from [Ring], [Increasing ring], [Ring once],
[Vibrate], [Vibrate and ring], [Vibrate then
ring], [None].
v Ring tone: You can select the ringtone for
incoming voice calls.
v Keypad: You can set the key tone to be played
when pressing the keys.(Long tones/Short
tones/Off)

Security
When this is set to On, you are requested to enter
your PIN each time you switch the phone on.
Settings

Services
To access settings for a service, select it from the
following list and tap "Get Settings".

Call Barring
You can restric the calls : All outgoing calls/
International outgoing calls/International
outgoing calls except to home country/All
Incoming calls/Incoming calls when roaming.
To edit mobile call barring settings, you need a
password. You obtain the barring password from
your service provider upon subscription to this
network service.
Call barring affects all voice and data calls, except
emergency calls.

Caller ID
Scroll to ‘Everyone’ to display your caller identity
to the people you call, ‘No one’ to hide it or ‘Only
to contacts’ to display your caller identity when
you call from the contacts.

Call Forwarding
Allows you to forward your incoming calls to
another phone number.

Call Waiting
To be notified of incoming calls while you have a
call in progress, select Notify me.
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Voice Mail and Text Message
When you insert the SIM card into your phone,
it automatically detects and sets your voicemail
and SMS servers by default. However, you can
view the settings if you want.
You can also view your voicemail numbers by
tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.

Fixed Dialing
You can fix dialling to specified phone numbers
only. This information is saved on the USIM
card. You must enter your PIN2 code for
authentication.

Network

v Manual: You can select the network yourself.

Scroll to the desired network and tap OK .

Tip
vM
 anual selection can be useful when you know that

one network is less expensive than another or that it
provides faster data transmission.

v Automatic: To have the network selected

automatically.

Preferred network

Tap the Network tab > Set Networks (retrieving
settings may take a few minutes). Select a
network and re-priorities the order for network
usage by tapping Move Up or Move Down.

You can select the network type, the manner
of selecting networks and indicate when your
phone is used in a Micro Cellular Network.

Band

Current network

Security

The current network displays in the Current
network field.

You can change your PIN2 which is used for Fixed
Dialing Function.

Network selection

Setting the time and date

Define how to choose between different
available networks when travelling, for example.

To set the time, tap Settings>System
tab>Clock&Alarms>Time tab.
Select your location, hour, minutes, seconds to
change the time setting.

Automatic, UMTS, GSM 900/1800, GSM 1900
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Settings
Tap the down arrow in the Date field to display a
calendar and select the current date. When you
are visiting, you can set the other date and time
for the location with visiting.

Setting alarms
To set the alarms, Settings>System
tab>Clock&Alarms>Alarms tab. You can set
up to 3 alarms. Tap Description and input a
description and tap the day of the week you
want. You can also set the alarm sound.

Sounds & Notifications
To set Sound & Notifications on
actions

Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Sounds &
Notifications.
2. On the Sounds tab, choose how you want
to be notified by selecting the appropriate
check boxes.
3. On the Notifications tab, in Event, tap an
event name and choose how you want to be
notified by selecting the appropriate check
boxes. You can choose from several options,
such as a special sound, a message, or a
flashing light.

Lock
There are two kinds of security on your device.
You can protect your phone from unauthorized
use by assigning a type of password called a PIN
(personal identification number). Additionally,
you can prevent unauthorized access to any part
of the device by using password protection.
Your first PIN will be given to you by your wireless
service provider; you can change the PIN later.
You create your own password when you begin
using your device.

To protect your phone with a PIN
1. From the Phone keypad, tap Menu> Settings
> Lock tab.
2. Tap Require PIN when phone is used.
3. To change the PIN at any time, tap Change PIN.

Tip
v Emergency calls can be placed at any time, without

requiring a PIN.

To protect your device with a
password
You can help keep your data more secure by
requiring a password every time the device is
turned on.
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66

2008.2.14

5:35:1 PM

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
2. Select the Prompt if device unused for check
box, and in the box to the right, select how
long your device must be turned off before
a password is required. In the Password type
box, select the type of password you would like
to use. Enter the password and, if necessary,
confirm the password. If your device is
configured to connect to a network, use a strong
password to help protect network security.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your password, but doesn’t
allow others to guess your password. The hint
will be displayed after the wrong password is
entered four times.
4. Tap OK. The next time the device is turned on,
you will be prompted to enter your password.

Note
v Each time a wrong password is entered, the time the

device takes to respond will get longer and longer
until the device appears to be not responding.
If you forget your password, you must follow the
instructions in your owner’s manual to clear memory
before you can access your device.

2. In the Password box, enter your new password.
3. On the Hint tab, enter a phrase that will help
you remember your new password, but
doesn’t allow others to guess your password.
The hint will be displayed after the wrong
password is entered four times.
4. Tap OK.

To display owner information on the
Today screen
1.Tap Start > Settings > Personal tab > Owner
Information.
2. On the Options tab, select the Identification
information check box.
3. On the Options tab, select the Notes check box
if you want additional text displayed, such as:
Reward if found.
4. On the Notes tab, enter the additional text.

Tip
v To display owner information on the Today screen,

tap Start > Settings > Personal tab > Today. On the
Items tab, select the Owner Info check box.

Settings

To change your password
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Lock.
You will be prompted to enter your current
password.
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Settings

Today

To set options for displaying
appointments on the Today screen

Today screen settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Calendar and tap Options.
v Select Next appointment to show only
the next appointment in your schedule, or
Upcoming appointments to show multiple
appointments.
v Clear the Display all day events checked.

The Today screen shows your upcoming
appointments, active tasks, and information
about e-mail messages.

To synchronise the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. On the Appearance tab, select the desired
theme for the background of the Today screen.
3. On the Items tab, select the items you want to
appear on the Today screen.

Tip
v To change the order of items displayed on the Today

screen, tap the item, and tap Move Up or Move Down.

To add own background image
Settings

1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Select the Use this picture as the background
check box, and tap Browse to view a list of your
picture files.
3. Tap the file name of the picture you want to
use.
4. Tap OK.

To set options for displaying tasks
on the Today screen
1. Tap Start > Settings > Personal tab > Today.
2. Tap the Items tab.
3. Select Tasks and tap Options.
v Select the type of tasks you want to appear on
the Today screen.
v In the Category list, select whether to display
only tasks assigned to a specific category or to
display all tasks.
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Alarms
Time

More
Display the clock on the title bar in all programs.

You can view the time, day of the week and date.
From the Start menu, tap Settings > System tab
> Clock & Alarms > Time tab.
Tap the hour, minutes, or seconds, then tap the
up or down arrow to change the time setting.
Tap the down arrow in the Date field to display
a calendar.
Tap a day on the calendar to select the current
date.
You can tap the left or right arrow at the top
of the calendar to move backward or forward
through the calendar.

Memory

Alarm

Storage card

Main
You can to see how much memory is available.
v Tap Start > Settings > System tab > Memory.
On the Main tab, the amount of memory
allocated to file and data storage versus program
storage is displayed, as well as the amount of
memory in use versus the available memory.

You can see how much memory is available on a
storage card that is inserted in your device.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory.
2. Tap the Storage Card tab.

Tip
v If you have previously inserted more than one storage

card, tap the list box and then the storage card whose
information you want to see.

Settings

Tap the Clock window>Alarms tap.
Tap a check box on the left and set the weekday
and the clock you want to activate alarm.
Tap <Description> and enter a description of
the alarm, and tap the day(s) of the week you
want.
Tap to set the alarm options, such as Play sound
and Display message, and tap the time field to
set the time for the alarm to sound.

You may need to stop a program if it becomes
unstable or the program memory is low.
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Settings
Running Programs
In most cases, programs automatically close to
free needed memory, however, you can close
programs manually, if you prefer.
1. Tap Start > Settings > System tab > Memory
> Running Programs tab.
2. In the Running Programs list, tap the
program you want to close, and tap Stop.

Power
Battery
Your device contains a rechargeable Li-ion
polymer battery. Your device is designed to use
only manufacturer-specified original batteries
and accessories.
You can check the remaining amount of battery
power.

To check the battery power
Settings

v Tap the battery level icon (

) on the Today
screen.
v Tap Start > Settings > System tab > Power.
You can set whether or not the phone let switch
the suspend mode after the specific period of
time when the phone is inactive and the main

battery is being used as the power source, or
when connected to an external power.

Advanced
v On battery power: Turn off device if not used

for 1, 2, 3, 4, 5 minutes.

v On external power: Turn off device if not used

for 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutes.

Using the backlight
You can reduce the power consumption by
turning off the backlight of the screen and
button. Pressing shortly will let you switch
between suspend and resume mode. On
suspend mode, the backlight will be completly
turned off.

Note
v Pushing and releasing the power key will force your

phone in suspend or resume state.

You can adjust the lighting time and the
brightness for the backlight.
To adjust the backlight setting:
1. From the Start menu, tap Settings.
2. In the System tab, tap Backlight. In the
Battery Power tab, set whether or not the
phone turns off the backlight automatically, if
not used for the specified period of time.
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In the External Power tab, set whether or not
the phone turns off the backlight automatically,
if not used for the specified period of time, when
connected to an external power.
In the Brightness tab, select the brightness level.
In the button tab, set whether or not the button
backlight turns off automatically, if not used for
the specified period of time.

confirming the transfer, the file will be copied in
your phone.
v You can set the shared folder by Bluetooth settings-

>services->File Transfer->advanced.

General
v Current profile: You can save the different

bluetooth settings with different profile name.

Bluetooth
To set the bluetooth configuration
Tap Start>Settings>connections
tab>Bluetooth
Bluetooth enables compatible mobile devices,
peripherals and computers that are in close
proximity to communicate directly with each
other without wires. This handset supports
built-in Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with compatible
Bluetooth headsets, computer applications
and so on.
v If you use a pcsync via Bluetooth, you can exchange

the data within only the phonebook.

v When you receive data from another Bluetooth

device, the phone requests a confirmation. After

Accessibility
Device Identification
v Name: The name displays on remote device

while pairing process.

v Address: The bluetooth address is displayed.

Accessibility
v Allow other devices to connect

All devices/paired devices only: You can select
if other device can pair with yours or not. All
devices means the remote device can pair with
yours if authentication/authorization succeed.
Paired devices only means remote device
can discover but can not access any service
discovery.

Settings

Note

v Bluetooth status: Bluetooth Turn On/Off.
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Settings
v Other devices can discover me: If you don't

want other device can search your device, then
uncheck it.

Services

automatically turns on.

To make your device discoverable

Settings

You can set the configuration of each bluetooth
profile(FTP, vCard exchange, Serial port, PAN,
Hands-free, Phone-Book Access server, Dial-up
Networking Server, PIM sync)

1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Select the Turn on Bluetooth and Make this
device discoverable to other devices check
boxes.
3. Tap OK.

Bluetooth modes

Note

Bluetooth on your device operates in three
different modes:
v On: Bluetooth is turned on and you can use
Bluetooth features.
v Off: Bluetooth is turned off. In this mode, you
can neither send nor receive information using
Bluetooth. You might want to turn the radio
off at times in order to conserve battery power,
or in situations where radio use is prohibited,
such as onboard an aircraft and in hospitals.
v Discoverable: Bluetooth is turned on, and
all other Bluetoothenabled devices within a
range of 10 meters can detect your device.

v Selecting the Make this device discoverable to other

Note
v B y default, Bluetooth is turned off. If you turn it on,

then turn off your device, Bluetooth also turns off.
When you turn on your device again, Bluetooth

devices check box also turns on Bluetooth.

Bluetooth partnerships
A Bluetooth partnership is a relationship that
you create between your device and another
Bluetooth-enabled device in order to exchange
information in a secure manner. Creating a
partnership between two devices involves
entering the same personal identification
number (PIN) or Passkey on both devices.
Creating a partnership between two devices is a
one-time process. Once a partnership is created,
the devices can recognize the partnership and
exchange information without entering a PIN
again. Make sure the two devices are within
a range of 10 meters from one another, and
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Bluetooth is turned on and in discoverable
mode.

To create a Bluetooth partnership
1. On your device, tap Start > Settings >
Connections tab > Bluetooth.
2. Tab the Bluetooth Manager->New
3. There are Bluetooth Applications and you can
select one which you want to use.

To accept a Bluetooth
partnership

v If you tap start>Help in bluetooth settings window,

you can use the Help to see the details of Bluetooth
profiles.

USB TO PC
You can select the USB connection to the
desktop PC.
USB Active Sync or USB mass storage.

To use the USB mass storage
1. Tap Start>Settings>Connections>USB TO PC.
2. Select the USB mass storage.
3. Tap OK

Connections
Your device is equipped with powerful
networking functions that enable you to
connect to the Internet through a HSDPA(High
Speed Downlink Packet Access), EDGE(Enhanced
Data rates for Global Evolution), GPRS (General
Packet Radio Service) network or a Bluetooth
modem or a WLANnetwork. You can set up
connections to the Internet or to a corporate
network to browse the Internet, and exchange
e-mail or instant messages.
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1. Ensure that Bluetooth is turned on and in
discoverable mode.
2. Tap Yes when prompted to establish a
partnership with the other device.
3. Enter a passkey (the same passkey that
is entered on the device requesting the
partnership) to establish a secure connection.
The passkey must be between 1 and 16
characters.
4. Tap Next.
5. Tap Finish. You can now exchange information
with the other device.
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Settings
Note
v Your phone is already set with the appropriate item to

connect internet by default.
So maybe you don’t need to change these connection
settings.

To connect to the Internet via preconfigured connections.
1. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections > Advanced tab.
2. Tap Select Networks.
3. In the Programs that automatically connect to
the Internet should connect using list, select
the appropriate item.
4. Tab OK.
5. To complete the connection wizard, tab OK.

To connect to the Internet via My ISP

Settings

1. Obtain the following information from your
ISP:
2. Tap Start > Settings > Connections tab >
Connections.
3. Tap Add a new modem connection.
4. Enter a name for the connection.
5. Select a modem from the list. For example, if
you want to use the packet service network,
select Cellular Line(GPRS,3G,HSDPA).

6. Tap Next.
7. Complete the connection wizard by entering
the required information and tap Finish.
8. Tab Advanced tab > Select Networks.
9. In the Programs that automatically connect to
a private network should connect using list,
select the My ISP and tab OK.

Wireless Manager
Wireless Manager allows you to manage
Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on
your device. It allows the phone to connect
local wireless networks, or access the Internet
wirelessly. Wi- Fi is faster and has a greater range
than Bluetooth wireless technology.
v Tap Wireless Manager in Today screen or
Start>Settings>Connections.
v To turn on Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager.
A bubble window pops up and shows scanned
appropriate Access Points near users.
v You can select the Access Point that you are

permitted to access and tap OK.

v Then select The Internet to have an Internet

service and tap Connect.
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Note
If your Wi-Fi service provider or network administrator
sets WEP encryption for network security, you should fill
in WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is
not set, this pop-up window is not shown.
If you don’t know the key, you need to ask it to your Wi-Fi
service provider or network administrator.

If Wi-Fi connection is finished, you can see
the connection name (SSID) in the Wireless
Manager.
To turn off Wi-Fi, tap Wi-Fi in the Wireless
Manager again.

Configuring Wi-Fi connection
settings

v If you tap Use specific IP address, you need to

set IP address assigned by your WLAN service
provider or network administrator.
v Fill inIP address, Subnet mask, and Default
gateway.
v TapName Servers.
v Fill in DNS and Alt DNS, WINS and Alt WINS, if
necessary.

Note
To prevent from the possible data loss of your phone,
all of the wireless services such as phone, WLAN and
Bluetooth automatically end when the battery almost
runs out at the level of below two percent.

Note
Before you set the WLAN configuration, you need
to ask your WLAN service provider or your network
administrator for the IP settings.
v Tap Start>Settings>Connections >Tap Wi-

Settings

Fi>Network Adaptors Tap Samsung 2700S
WiFi Adaptors
v If you tap Use server-assigned IP address, you
can get IP settings assigned automatically.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your
personal communication requirements.

Travel Adapter

Hands free earmicrophone.

This charger allows you
to charge the battery
while away from home
or your office.

v Stereo

Standard
Battery

headset

Note
v Always use genuine LG accessories.
v Failure to do so may invalidate your warranty.

Data cable/CD
You can connect
your phone to PC to
exchange the data
between them.

v Accessories may vary in different regions: please
check with our regional service company or agent for
further information.

Accessories
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Technical data
General
Product name: KS20
System: GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA 2100
Net weight: 92.5g(WITH BATTERY), 65g(WITHOUT BATTERY)

Ambient Temperatures
Max: +55°C (discharging)/+45°C (charging)
Min: -10°C

Technical data
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78

2008.2.14

5:35:7 PM

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

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

WC_Northern Europe_(120-120)_0302

2

2007.3.8

7:3:10 PM

(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.

P/M : MCDF0005301-1.2
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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.
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(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
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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
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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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