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Med den här användarhandboken får du hjälp att komma igång och använda telefonen.
Gå till www.lg.com om du vill veta mer.
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kanske inte gäller för din enhet beroende på
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
VARNING! Om du inte följer
säkerhetsanvisningarna nedan kan enheten eller
annan egendom skadas.
INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN SKA DU LÄSA
OCH FÖLJA SÄKERHETSINFORMATIONEN
NEDAN SAMT DRIFTSANVISNINGARNA.
DETALJERADE DRIFTSANVISNINGAR FINNS I
ANVÄNDARHANDBOKEN.

Användning och skötsel av enheten

eller börjar brinna. I batteriet finns skyddskretsar
som skyddar det mot vissa typer av faror, t.ex.
överhettning. Använd inte enheten i närheten av
platser där statisk elektricitet på mer än 100 V
genereras, eftersom det kan skada skyddskretsarna.
Om du känner en obehaglig lukt från enheten ska
du omedelbart sluta använda enheten och kontakta
kundtjänst.
VARNING! DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION
OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT BATTERI
AV FELAKTIG TYP. KASSERA FÖRBRUKADE
BATTERIER I ENLIGHET MED TILLVERKARENS
INSTRUKTIONER.

	Hantering. Enheten innehåller många känsliga
komponenter och ska alltid hanteras försiktigt.
Du får inte tappa, ta isär, punktera, bränna, måla,
stoppa in främmande föremål eller köra enheten i
en mikrovågsugn. Om du lägger enheten i en väska
eller resväska utan att skydda strömkontakten kan
enheten kortslutas av metallföremål, t.ex. ett mynt,
gem eller en penna. Skydda alltid strömkontakten
när den inte används. Försök aldrig reparera enheten
själv. Alla defekter eller fel som orsakas av att du själv
eller en obehörig reparatör tagit isär enheten leder till
att garantin upphör att gälla.

	Exponering för vätskor. Undvik att använda enheten
i närheten av vatten eller andra vätskor. Använd inte
enheten i regn eller i fuktiga miljöer. Spill inte vätska
på enheten. Om enheten blir blöt ska du genast
dra ut kontakten, stänga av den och låta den torka
helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex.
en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda
på torkningen. Skador på enheten orsakade av
exponering för vätskor täcks inte av garantin.

	Batteriet. I den här enheten finns ett internt
uppladdningsbart batteri. Användaren har inte
åtkomst till batteriet och det får bara bytas av ett
LG-auktoriserat servicecenter. Byt aldrig ut batteriet
mot ett icke godkänt batteri eftersom det kan
skada enheten eller leda till att enheten exploderar

	Laddare och strömadapter. Ladda batteriet om du
inte använt enheten under lång tid för att maximera
batteritiden. Batteritiden varierar beroende på hur
enheten används samt rådande miljöförhållanden.
Använd bara en godkänd laddare och strömadapter
som är kompatibel med enheten. Se alltid till att
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strömkontakten är ordentligt ansluten. Vid anslutning
till en strömkälla utanför USA ska du använda
rätt adapter för enheten. Laddare och adapter är
endast till för inomhusbruk. Sätt i laddaren vertikalt
i vägguttaget. Du får inte ansluta eller koppla ur
laddaren med blöta händer.
Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten
är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.
	Koppla ur laddaren i följande fall: (1) vid åska; (2)
om strömsladden eller kontakten är skadad eller
sliten; (3) om adapterhöljet är skadat; eller (4)
om laddaren eller enheten har utsatts för vätska.
LG är inte ansvarig för och garantin gäller inte för
skada på enheten orsakad av användning av icke
godkända laddare eller strömadaptrar.
	Temperaturintervallet vid laddning är mellan 0 °C
och 45 °C. Laddning utanför det rekommenderade
temperaturintervallet kan orsaka värmeutveckling
eller allvarlig skada på batteriet samt försämra
batteriets egenskaper och livslängd.
	Se till att strömsladden inte skadas genom böjning,
vridning eller upphettning och se till att strömsladden
inte rispas eftersom det kan orsaka gnistbildning eller
brand.
	Skärmen. Skärmen på den här enheten är gjord
av glas och kan gå sönder eller spricka om du
tappar den eller om den får en ordentlig stöt.
Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller
reparera glaset om det är sönder eller sprucket.
Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller
felanvändning täcks inte av garantin.
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	Rengöra enheten. När du ska rengöra enheten
kopplar du från alla sladdar och stänger av
enheten. Använd en mjuk, lätt fuktad, luddfri duk
för att rengöra enheten och se till att det inte
kommer vätska eller fukt i någon av portarna
eller öppningarna på enheten. Skärmen rengör
du med en mjuk, torr, luddfri duk. Använd inte
skarpa kemikalier, lösningsmedel eller starka
rengöringsmedel på enheten.
	Extrema temperaturer. Använd enheten i en miljö
där temperaturen ligger mellan 0 °C och 35 °C.
Förvara aldrig enheten i temperaturer lägre än
-20 °C eller högre än 45 °C. Lämna inte enheten i
solen eller i en varm bil. Batteriet kan bilda värme, rök
eller eldsflammor. Förvaring i extrema temperaturer
kan också försämra batteriet eller minska batteriets
livslängd.

Varning angående 3D-visning, anfall och
blackout
Om du inte följer nedanstående säkerhetsvarningar
och anvisningar kan det leda till allvarliga olyckor eller
skada.
	3D-innehåll. Att titta på 3D-innehåll, bl.a. video och
spel, under lång tid kan leda till överansträngning
av ögonen, sömnighet, huvudvärk, illamående eller
trötthet. Om du upplever någon av dessa symptom
ska du omedelbart sluta titta och istället vila.
• Använd bara 3D-bildfunktionen för att titta på
3D-bilder.
• En del 3D-innehåll kan få dig att reagera med

plötsliga rörelser, såsom att du duckar eller väjer
för bilden som visas i videon/spelet. Därför är
det bäst om du inte tittar på 3D-innehåll nära
ömtåliga objekt eller nära spetsiga objekt som
kan orsaka skada.
•V
 i rekommenderar att föräldrar pratar med en
läkare innan de låter barn under 5 år titta på
3D-innehåll.
• Vissa tittare kan känna sig desorienterade efter
att ha tittat på 3D-innehåll. När du tittat på
3D-innehåll bör du därför vänta en stund tills du
känner att du återfått uppmärksamheten innan du
rör dig.
Varning för anfall orsakade av ljuskänslighet.
• Anfall orsakade av ljuskänslighet utlöses av visuell
stimulans som bildar mönster i rummet, t.ex.
blinkande ljus, starka, regelbundna mönster eller
regelbundna rörliga mönster.
• Om du eller någon i din familj lider av epilepsi
eller anfall ska du konsultera en medicinsk
specialist innan du tittar på 3D-innehåll.
• Om du eller någon i din familj upplever något
av följande symptom ska du omedelbart sluta
titta på innehållet och konsultera en läkare: yrsel,
synrubbningar, ögon- eller muskelryckningar,
omedvetna rörelser, konvulsioner, medvetslöshet,
förvirring eller desorientering, dålig
rumsuppfattning, kramper eller illamående.
Föräldrar bör hålla noggrann uppsikt över sina
barn, även tonårsbarn, när det gäller dessa
symptom, eftersom de kan vara känsligare för
effekterna av att titta på innehållet.

• Obs! Dessa symptom kan inträffa under
ospecificerade förhållanden och utan tidigare
kännedom.
• Undvik att använda enheten under lång tid och
utan avbrott, håll enheten en bit ifrån ögonen,
använd den i ett väl upplyst rum och pausa ofta.
Du kan minska risken för anfall orsakad av
ljuskänslighet genom följande åtgärder:
• Pausa ofta när du tittar på innehåll på enheten,
speciellt 3D-innehåll.
• Personer som har olika syn på ögonen ska bara
titta på 3D-innehåll efter korrektion.
• Titta inte på 3D-innehåll när du är trött eller inte
mår bra och undvik att titta på 3D-innehåll långa
perioder i sträck.
•V
 issa tittare kan känna sig desorienterade efter
att ha tittat på 3D-innehåll. När du tittat på
3D-innehåll bör du därför vänta en stund tills du
känner att du återfått uppmärksamheten innan du
rör dig.
• Undvik att använda enheten under lång tid och
utan avbrott, håll enheten en bit ifrån ögonen,
använd den i ett väl upplyst rum och pausa ofta.

Körsäkerhet
Det kan vara farligt att använda den här enheten
samtidigt som du kör ett fordon. Kontrollera vilka
lagar och förordningar om trådlösa enheter som
gäller i de områden där du kör och se till att du alltid
följer dem. Om du använder enheten när du kör ska
du komma ihåg följande:
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• Ägna all uppmärksamhet på körningen.
Körsäkerheten är alltid ditt främsta ansvar.
• Använd aldrig trådlösa datatjänster, som SMS,
e-post eller att surfa, när du kör.
• Om enheten kan ta emot eller ringa röstsamtal
bör du använda en handsfree-enhet, vilket också
kan krävas i enlighet med lokala lagar.
• Att använda hörlurar för att lyssna på enheten när
du kör, även om bara ett öra används, är farligt
och olagligt i de flesta jurisdiktioner.
• Lagar i vissa länder förbjuder eller begränsar
dig att montera enheten på eller nära fordonets
vindruta. Läs vad som gäller i landets eller lokala
lagar.

Fordon utrustade med airbag
En airbag blåses upp med stor kraft. Du FÅR INTE
placera objekt, inklusive installerad eller bärbar trådlös
utrustning, i området över airbagen eller i airbagens
utvecklingsområde. Om trådlös utrustning i fordonet
är felaktigt installerad och airbagen blåses upp kan
det leda till allvarliga skador.

GPS/platstjänster/navigering
Enheten använder GPS-signaler (Global Positioning
System) för platsbaserade program, t.ex. kartor och
navigering med vägbeskrivningar. Data som de
här programmen samlar in tillhandahålls av tredje
part och kan ändras utan föregående meddelande.
Dessutom kan det hända att GPS-tjänsten inte är
tillgänglig, är begränsad i vissa områden eller så
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kan informationen vara gammal, ofullständig eller
felaktig. Därför bör du bara lita på GPS-program
för allmän platsbaserad vägledning. Du som
användare ska alltid göra en visuell bedömning av
att navigeringsanvisningarna är rätt och stämmer
med det du ser innan du följer dem. Du kan
också använda andra källor för exakta positioner
och vägbeskrivningar. LG har inget ansvar för
noggrannheten eller resultatet av data eller
information som tillhandahålls av tredjepartsleverantör
av kartor eller navigeringstjänster, även om de finns
förhandsladdade på enheten.
ANVÄNDARE AV GPS-TJÄNSTER SKA ALLTID
SE TILL ATT VARA UPPMÄRKSAMMA
PÅ TRAFIKMÄRKEN, TRAFIKLJUS,
TRAFIKFÖRHÅLLANDEN, VÄGFÖRHÅLLANDEN,
STÄNGNINGAR OCH ALLA ANDRA FAKTORER
SOM PÅVERKAR SÄKER OCH LAGENLIG
KÖRNING.
Platsbaserad information inkluderar information som
kan användas till att bestämma enhetens ungefärliga
plats. Enheten sänder platsbaserad information när
den är ansluten till en leverantörs trådlösa nätverk.
Dessutom kräver vissa platsbaserade program
platsbaserad information för att fungera rätt och
sänder också dina platsbaserade data. Platsbaserade
data kan delas med tredje part, bland annat din
leverantör av trådlösa tjänster, LG, leverantörer av
tredjepartsprogram med flera.

Tredjepartsprogram
Många tjänster och program som erbjuds via enheten
tillhandahålls av olika tredje parters operativsystem,
program och programutvecklare. Om du hämtar och
använder en sådan tjänst eller program, inklusive
från ett programs Marketplace, ska du noga läsa
igenom villkoren för tjänsten eller programmet.
Om du ANVÄNDER NÅGON av dessa tjänster eller
program kan personlig information som du skickar
läsas, samlas in eller användas av tjänsten eller
programmet och/eller andra av forumens användare.
LG ansvarar inte för din användning av dessa
program eller information som du väljer att skicka
eller dela med andra. Specifika villkor, användarvillkor
eller sekretesspolicyer gäller för dessa program och
tjänster. Läs noga igenom alla villkor som gäller
för dessa program och tjänster, inklusive de som
gäller för platsbaserade tjänster, för information om
speciella sekretesspolicyer, risker eller avkall.

Undvik möjliga hörselskador
Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från
hörlurarna kan orsaka hörselskador.
Långvarig exponering för starkt ljud (inklusive musik)
är den vanligaste orsaken till hörskelskador som går
att förebygga. Viss vetenskaplig forskning tyder på
att användning av bärbara ljudenheter, som bärbara
musikspelare, med hög volym under lång tid kan
leda till permanenta hörselskador orsakade av buller.
Det inkluderar användningen av hörlurar (bland
annat headset, handsfree och Bluetooth® eller andra
trådlösa enheter). Exponering för mycket starka

ljud har i vissa studier också kopplats till tinnitus
(öronsusning), överkänslighet för ljud och förvrängd
hörsel. Individuell känslighet för bullerorsakade
hörselskador och andra möjliga hörselproblem
varierar. Den mängd ljud som en bärbar ljudenhet
skapar varierar beroende på ljudens art, enheten,
enhetens inställningar och hörlurarna. Här är några
rekommendationer som du bör följa när du använder
en bärbar ljudenhet:
• Ställ in volymen i en tyst miljö och välj den lägsta
volym där du hör bra.
• När du använder hörlurar ska du sänka volymen
om du inte kan höra personer som är nära dig
prata eller om personen som sitter bredvid dig
kan höra vad du lyssnar på.
• Höj inte volymen för att överrösta buller i
omgivningen. Om du väljer att lyssna på den
bärbara enheten i en bullrig miljö ska du
använda brusreducerande hörlurar som blockerar
bakgrundsbrus i miljön.
• Begränsa lyssningstiden. En höjning av volymen
innebär att mindre tid krävs innan hörseln
påverkas.
• Undvik att använda hörlurar efter att du
exponerats för mycket starka ljud, t.ex.
musikkonserter, som kan orsaka tillfälliga
hörselskador. Tillfälliga hörselskador kan göra att
skadliga volymer låter normala.
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• Lyssna inte på så hög volym att du känner
obehag. Om det ringer i öronen, ljudet låter
dämpat eller du har tillfälliga hörselsvårigheter
efter att du lyssnat på din bärbara ljudenhet ska
du sluta lyssna på den och rådfråga en läkare.

Barnsäkerhet
I förpackningen till den här enheten finns smådelar.
Om ett barn sväljer dem kan det orsaka kvävning
och leda till allvarlig skada eller dödsfall. Enheten
innehåller också ett internt batteri som kan vara farligt
om enheten inte används eller underhålls på rätt sätt.
Förvara enheten och tillbehören utom räckhåll för
små barn.

Rätt kassering av enheten
Den här enheten och tillhörande batterier ska
återvinnas för att undvika skador på miljön. Kassering
av enheten och batterierna i den ska ske i enlighet
med gällande lagar. Det kan vara förbjudet enligt lag
att kasta enheten eller batteriet med hushållsavfallet.
Kasta aldrig batteriet i en eld eller tillsammans med
andra farliga eller lättantändliga material.

Brandfarliga ångor
• Använd inte telefonen vid bensinstationer.
• Använd den inte i närheten av bränsle eller
kemikalier.
• Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller
sprängämnen på samma ställe i bilen där du
förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.
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Radiofrekvensstörning
	Elektroniska enheter. De flesta moderna elektroniska
enheter är skyddade mot radiofrekvenssignaler. Viss
elektronisk utrustning är dock inte skyddad mot
radiofrekvenssignaler från den trådlösa enheten.
	Pacemaker. Pacemakertillverkare rekommenderar
ett avstånd på minst 15 cm mellan en surfplatta
och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga
störningar i pacemakern. Det uppnår du enklast
genom att hålla enheten mot örat som är på motsatt
sida från pacemakern sett och inte bära den i
bröstfickan.
	Hörapparater. En del digitala, trådlösa enheter kan
störa vissa hörapparater. Vid sådan störning kan du
rådfråga din tjänsteleverantör (eller ringa kundtjänst
för att diskutera möjliga alternativ).
	Övriga medicinska enheter. Om du använder
andra personliga medicinska enheter rådfrågar du
tillverkaren av enheten för att avgöra om den är
tillräckligt skyddad från radiofrekvensenergi. Din
läkare kan hjälpa dig med den här informationen.
 älsovårdsinrättningar. Stäng AV enheten i
H
vårdinrättningar när anslag om detta finns uppsatta.
På sjukhus och vårdinrättningar användes eventuellt
utrustning som kan vara känslig för extern
radiofrekvensenergi.
F ordon. Radiofrekvenssignaler kan påverka felaktigt
installerade eller otillräckligt skyddade elektroniska
system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren
eller en representant vad som gäller för ditt fordon.
Du bör också rådfråga tillverkaren av utrustning som
lagts till i fordonet.

Inrättningar med anslag. Stäng AV enheten i
inrättningar där anslag om detta finns.
I flygplan. Trådlösa enheter kan orsaka störningar i
flygplan.
• Stäng av surfplattan före ombordstigning på
flygplan.
• Använd den inte heller medan planet står stilla
utan personalens tillstånd.
 prängningsområden. Stäng AV enheten när du
S
befinner dig i ett "sprängningsområde" eller i ett
område märkt: "Stäng av tvåvägsradio" för att
undvika att störa sprängningsarbeten. Följ alla skyltar
och anvisningar.

Exponering för radiovågor
DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER
INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE
EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som
används.
• Vissa skillnader kan föreligga mellan olika
LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla
utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för
exponering för radiovågor.
• SAR-gränsvärdet som rekommenderas av
Internationella kommissionen för skydd mot ickejoniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per
10 gram vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för den här enheten
när den bärs mot kroppen, så som beskrivs i
användarhandboken, är 1.25 W/kg.
• SAR-uppgifter för boende i länder/regioner
som har antagit SAR-gränsvärdet som
rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers), vilket är 1,6 W/kg per
1 gram vävnad.

Information om radiovågor och SAR (Specific
Absorption Rate). Enhetsmodellen LG-V900
är utformad så att den uppfyller gällande
säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering
för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig
på vetenskapliga riktlinjer som innehåller
säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar
alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet
under användning.
• I riktlinjerna för exponering för radiovågor används
en mätenhet som kallas Specific Absorption
Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med
standardiserade metoder där enheten sänder
11

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

Kassering av använda batterier/
uppladdningsbara batterier
1	När symbolen med en överkryssad
soptunna sitter på produktens batteri/
uppladdningsbara batteri innebär det att
den omfattas av EU-direktivet 2006/66/
EC.
2	Symbolen kan kombineras med symboler
för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller
bly (Pb) om batteriet innehåller mer än
0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium
eller 0,004 % bly.
3	Alla batterier/uppladdningsbara batterier
ska kasseras på andra sätt än som vanligt
hushållsavfall, helst på för ändamålet
avsedda uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
4	Korrekt kassering av gamla batterier/
uppladdningsbara batterier hjälper till att
förebygga potentiellt negativa effekter på
miljön och människors och djurs hälsa.
5	Mer detaljerad information om kassering av
gamla batterier/uppladdningsbara batterier
får du av kommunen, renhållningsverket
eller i den butik där du köpte produkten.
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Information om enheten
Läs det här innan du börjar använda enheten!
Så här optimerar du batteritiden:
Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du
stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i
bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och
systemresurser drar batteri.
Så här förlänger du batteritiden:
• Stäng av radiokommunikation som du inte
använder, t.ex. Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.
• Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare
tidsgräns för skärmen.
• Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail™,
kalender, kontakter och andra program.
• Om du vet att du inte kommer att vara i närheten
av ett mobilt nätverk eller Wi-Fi-nätverk under en
tid byter du till flygplansläge.
Så här kontrollerar du batterinivån:
• Program > Inställningar > Om pekdatorn > Status

• Program > Inställningar > Program >
Batteriförbrukning.

Så här hämtar du USB-drivrutinen:
Om du vill använda Internetdelning via USB och
USB-felsökning måste du först installera "LG USBdrivrutinen" på datorn.
LG USB-drivrutinen kan du hämta från
LG:s webbplats (www.lg.com). Gå till http://www.
lg.com och välj region, land och språk.

Så här startar du om enheten när skärmen
låser sig:
Om enheten inte reagerar på användarens
kommandon eller om skärmen låser sig:
Ta bort bakstycket och tryck på knappen Återställ
med ett spetsigt föremål för att starta om enheten.
Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du
kundtjänst.

Så här övervakar och styr du över vad som drar
batteri:
På skärmen Batteriförbrukning visas de program
som använt batteri, från högsta till lägsta
batteriförbrukning. Du kan använda listan för att
stänga av program som du hämtat, om de drar för
mycket ström.
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Så här optimerar du enhetens prestanda:

Så här överför du filer till en dator med USB:

• Se till att bakstycket sitter fast på enheten när
du skickar och tar emot data med Wi-Fi eller
Bluetooth. Eftersom den inbyggda antennen för
Wi-Fi och Bluetooth sitter fast i bakstycket kan
antennprestandan försämras om du tar bort den.

Du måste installera den senaste versionen av
Windows Media Player i datorn.

• Undvik att hålla för det område på enheten där
antennen sitter när du skickar och tar emot data.
Antannprestanda och batteritid optimeras om du
undviker att hålla för dessa områden när enheten
används.

Innan du installerar ett program och
operativsystem med öppen källkod:

Wi-Fi-antenn
(inbyggd)

GPS-antenn (inbyggd)

Mer information finns i "Ansluta till en dator via USB"
på sidan 29.

VARNING! Skydda enheten och dina
personliga data genom att bara hämta program
från pålitliga källor som Android Market™. Om
vissa program installeras på enheten på ett
felaktigt sätt kanske den inte fungerar normalt
eller så kan ett allvarligt fel uppstå. Då måste du
avinstallera programmen, samt alla tillhörande
data och inställningar, från enheten.
VARNING! Om du installerar och använder
ett annat operativsystem än det som tillverkaren
tillhandahållit kan det leda till att enheten inte
fungerar som den ska och enheten täcks då inte
av garantin.

Huvudantenn
(inbyggd)
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Komponenter på enheten

VARNING! Om du placerar ett tungt föremål på enheten eller sätter dig på den kan det skada enhetens
LCD-skärm och pekskärmens funktioner.
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Laddningsport för att ladda enheten med den medföljande reseadaptern.
3,5 mm hörlursuttag för att ansluta ett headset (tillval) för bekväm handsfree. Du kan också ansluta
hörlurar för att lyssna på musik.
Port för USB-kabel för att ansluta en USB-kabel.
Port för HDMI-kabel för att ansluta en HDMI-kabel.
Ström-/låsknapp låser skärmen på enheten. Håll nedtryckt för att öppna avstängningsmenyn.
Framåtriktad kameralins för att ta bilder och spela in video. Håll den ren för bästa prestanda.
ALS (Ambient Light Sensor) känner av det omgivande ljuset och ökar eller minskar automatiskt skärmens
bakgrundsbelysning.
Volymknappar för att justera volymen för aviseringar och media.
Pekskärm visar all information som behövs för att använda enheten, t.ex. program, datum, tid, signalstatus
och batterinivå.
Högtalare för att höra aviseringar och ljud.
Bakstycke omger SIM-kortfacket.
SIM-kortplats omger SIM-kortet.
Kamerablixt förbättrar bild- och videokvaliteten när du tar bilder eller spelar in video i svag belysning.
Bakåtriktad kameralins för att ta bilder och spela in video. Håll den ren för bästa prestanda.
Knappen Återställ startar om enheten.
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Sätta i SIM-kortet

Ladda batteriet

Du måste konfigurera enheten innan du kan börja
bekanta dig med den.

I enheten finns ett internt uppladdningsbart batteri.
Håll batteriet uppladdat när det inte används för
att maximera användnings- och passningstid.
Batterinivån visas i statusfältet längst ned till höger på
skärmen.

Så här sätter du i SIM-kortet:
1. Tryck på och skjut bakstycket uppåt med båda
händerna (se bild nedan).
2. För in SIM-kortet i SIM-kortplatsen tills det
klickar på plats. Se till att kortets kontaktyta i
guld är vänd nedåt.
3. Tryck bakstycket nedåt tills det klickar på plats
(se bild nedan).
Obs! Om du installerar SIM-kortet när enheten är
påslagen startar enheten om automatiskt.

När batterinivån är mindre än 15 % ger pekdatorn
ifrån sig ett ljud så att du vet att batterinivån är
låg. Om batterinivån blir för låg stängs enheten av
automatiskt. Ladda batteriet för att kunna fortsätta
använda enheten.
VARNING! Batteriet måste laddas fullt första
gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
Obs! Använd bara en godkänd laddare för att
ladda den LG-godkända laddningsbara enheten.
Felaktig användning av laddningsporten och
användning av en inkompatibel laddare eller
adapter kan skada enheten och gör att garantin
upphör att gälla.

17

1. Anslut den medföljande reseadaptern till
vägguttaget.

• Om du vill slå på enheten håller du ström-/
låsknappen nedtryckt några sekunder.

2. Anslut andra änden (så som visas nedan) till
enhetens laddningsport.

• Om du vill stänga av enheten håller du ström-/
låsknappen nedtryckt och trycker på OK för att
bekräfta.

Låsa och låsa upp skärmen

VARNING! Sätt i kontakten ordentligt i
enhetens laddningsport, annars kan det hända att
enheten inte laddas.
Obs! USB ger inte tillräckligt med ström. Använd
den medföljande reseadaptern för laddning.

Slå på och stänga av enheten

När du inte använder enheten ett tag stängs skärmen
av och låses automatiskt för att undvika oavsiktlig
användning och spara batteri. När du inte använder
enheten trycker du på ström-/låsknappen
för
att låsa enheten.
1. Du kan slå på skärmen genom att trycka på
ström-/låsknappen. Då visas låsskärmen.
2. Håll
nedtryckt. En cirkel visas på skärmen
runt ditt finger.
3. Dra fingret mot kanten av den större cirkeln
som omger den. Skärmen låses upp och den
senaste skärmen som du arbetade med öppnas.
Obs! Om du har ställt in ett upplåsningsmönster
ritar du mönstret med fingret. Om du ställt in
en PIN-kod eller ett lösenord anger du det och
trycker på OK.
Så här ändar du fördröjningen tills skärmen stängs
av:
• Program > Inställningar > Skärm > Tidsgräns
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Skydda låsskärmen

Använda HDMI

Du kan låsa skärmen så att bara du kan låsa upp den för
att komma åt data, köpa program osv.

LG-V900 har funktioner för HDMI-utdata. Titta på
High-Definition-video som du spelat in på enheten
på andra visningsenheter via HDMI-kabel, t.ex. en TV
eller projektor som tillåter HDMI-indata. Använd den
medföljande HDMI-kabeln för att ansluta enheten till
visningsenheten.

Så här ställer du in ett upplåsningsmönster,
PIN-kod eller lösenord första gången:
• Program > Inställningar > Plats och säkerhet >
Konfigurera skärmlåset > Grafiskt lösenord, PIN eller
lösenord
Första gången du ställer in ett upplåsningsmönster visas
en genomgång med anvisningar om hur du skapar det.
Därefter måste du rita upplåsningsmönstret för att låsa
upp skärmen varje gång du vill slå på enheten eller låsa
upp skärmen.
Du kan också låsa skärmen genom att använda en PINkod eller ett lösenord. När du ställt in det kan du ändra
det i menyn Konfigurera skärmlåset.
Obs! Så här gör du om du inte kommer ihåg
upplåsningsmönstret, PIN-koden eller
lösenordet:
Du har fem försök på dig att ange
upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet.
Om du använder alla fem försöken kan du försöka
igen efter 30 sekunder.
1. Så här gör du om du glömt
upplåsningsmönstret:
– Om du skapat ett Google-konto på enheten trycker du
på Glömt mönstret? Sedan måste du logga in med ditt
Google-konto för att låsa upp enheten.
– Om du inte har skapat ett Google-konto på enheten
kontaktar du kundtjänst.

Pekdatorn kan användas med:

• Video – upplösningar upp till 1080 p
• Icke-video – upplösning upp till 720 p
• 3D Frame Packing – upp till 720 p
Obs!
• Det kan ta tid att spela upp mediefiler
beroende på vilken visningsenhet som är
ansluten.
• Filerna kanske inte spelas upp ordentligt när du
använder en kabel eller visningsenhet som inte
är HDMI-certifierad.
• Inställningen för bildriktning i pekdatorn kan
bara vara landskap och kan inte roteras för att
ändra riktning.
• Pekdatorn kan automatiskt justera den
utgående upplösningen i enlighet med
upplösningen för den anslutna visningsenheten.
• Under HDMI-anslutningen visas
videouppspelningen bara på visningsenheten.

2. Så här gör du om du glömt PIN-koden eller
lösenordet:
– Kontakta kundtjänst.
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Konfigurera ett Google-konto
När du första gången slår på pekdatorn har du
möjlighet att aktivera din mobila datatjänst, logga
in på ditt Google-konto och bestämma hur du vill
använda vissa Google-tjänster.

Konfigurera ditt Google-konto
Logga in på ett Google-konto från den
konfigurationsskärm där du uppmanas till det.
ELLER
1. Tryck på ett Google-program, t.ex. Gmail.
2. På konfigurationsskärmen trycker du på Create
account (skapa konto) för att skapa ett nytt
konto. Om du har ett Google-konto anger du
din e-postadress och ditt lösenord och trycker
sedan på Sign in (logga in).
3. När du har konfigurerat ditt Google-konto
på enheten kommer enheten automatiskt att
synkroniseras med ditt Google-konto på webben
(beroende på dina synkroniseringsinställningar).
Om du loggar in på ditt Google-konto kan du
synkronisera Gmail och dina Google-kontakter och
kalendrar mellan enheten och webben. Du måste
också logga in på ett Google-konto för att använda
Google-program, t.ex. Google Talk™ och Android
Market™.
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Lägga till fler konton
Efter konfigurationen kan du lägga till Google™,
Microsoft Exchange ActiveSync, vanlig e-post
och andra konton, beroende på vilka program du
installerat. Varje konto synkroniserar vissa eller alla
kontots data. Om du lägger till mer än ett Googlekonto är det bara det första Google-kontot som
du loggar in på som säkerhetskopieras till Googleservrar. Vissa program som bara fungerar med ett
enda konto visar data bara från det första kontot som
du loggat in på.

Startskärmen och grunderna
Om du vill navigera på startskärmen drar du med
fingret till vänster eller höger för att visa panelerna på
startskärmen. Du kan också anpassa varje panel med
widgetar och genvägar till dina favoritprogram och
bakgrundsbilder.
Startskärmen är startpunkten för att komma åt alla
funktioner på enheten. Där visas programgenvägar,
ikoner, widgetar och övriga funktioner.
Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende
på vilken enhetsoperatör du har.

￼

Apps

Google Search™ öppnar
programmet Google Search™.
Programstartaren öppnar
startskärmen där installerade
program visas.
Inställningar för startskärm där du
anpassar startskärmens paneler.
Bakåt för att gå till föregående
skärm.
Hem för att återgå till startskärmen.

Senaste program visar en lista med
de senast använda programmen.
Äldre visas bara på vissa program
och öppnar alternativmenyn för
program som är utformade för
tidigare versioner av Android.
Statusfältet visar enhetens statusinformation,
bland annat tid, signalstyrka, batteristatus och
aviseringsikoner.

Använda navigeringsknapparna

￼

Navigeringsknappar

Navigeringsknapparna längst ned till vänster gör det
enkelt att snabbt växla mellan program.
I vissa medieprogram ersätts navigeringsknapparna
och statusfältet av nedtonade punkter när du tittar
på film, bildspel osv., så att du kan titta på dem utan
att bli distraherad. Du kan trycka på en punkt som
om den var motsvarande kontroll eller trycka på ett
tomt område längst ned på skärmen för att återgå till
helskärmsvisning.
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Anpassa startskärmen

Lägga till widgetar på startskärmen
1. Du kan redigera paneler på startskärmen genom
att trycka på
på startskärmen.

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till
programikoner, genvägar, widgetar och andra objekt
i valfri panel på startskärmen. Du kan också byta
bakgrundsbild.

2. Håll objektet nedtryckt från kategorin Widgetar
och dra det sedan till önskad panel på
startskärmen.

Så här flyttar du ett objekt på startskärmen

3. Pausa på startskärmspanelen, och när objektet
förstoras drar du det till önskad plats.

1. Håll objektet på startskärmen nedtryckt.

4. När objektet befinner sig där du vill ha det lyfter
du fingret.

2. Dra objektet till en ny plats på skärmen.
Pausa vid vänster eller höger skärmkant för
att dra objektet till nästa tillgängliga panel på
startskärmen.

5. Skärmen återgår automatiskt till inställningarna
för startskärmen.

3. När objektet befinner sig där du vill ha det lyfter
du fingret.

Startskärmens paneler

Så här tar du bort ett objekt från
startskärmen
1. Håll objektet nedtryckt tills ikonen för
programstartaren ändras till en papperskorg
2. Dra objektet till papperskorgen
fingret.

.

och lyft

Program, widgetar, genvägar och
övriga objekt
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Byta bakgrundsbild på startskärmen
1. Tryck på

och sedan på Bakgrundsbild.

2. Välj en bild från Galleri, Live-bakgrundsbild eller
Bakgrundsbild.
3. Tryck på bakgrundsbilden och sedan på
Ange bakgrundsbild (om det behövs). Om
bakgrundsbilden behöver beskäras gör du det
och trycker sedan på OK.

Lägga till mer
Du kan lägga till specifika genvägsmenyer i enhetens
startskärm, bland annat menyerna Bokmärken och
Inställningar. Tryck på Mer och välj de menyer som du
vill lägga till.

Använda fleruppgiftsfunktionerna
Med Android blir det lätt att göra flera saker
samtidigt eftersom du kan köra flera program
parallellt. Du behöver inte avsluta ett program innan
du öppnar ett nytt. Du kan använda och växla bland
flera program som är öppna samtidigt. Med Android
hanteras varje program (startas och stängas vid
behov) så att program som är i viloläge inte ska
uppta resurser i onödan.

Öppna och växla mellan program
Tryck på
på skärmen för att visa listan med de
senast använda programmen. Tryck på ett program
för att återgå till det.

Lägga till en ikon för snabbkontakt på
startskärmen

Inställningar

Du kan skapa en ikon för snabb åtkomst för din
favoritkontakt på startskärmen. Det gör det enkelt att
nå dina kontakter.
1. Tryck på

Webbläsare

och sedan på Mer.

2. Tryck på Kontakt. Din kontaktlista visas på
skärmen. Välj en kontakt som du vill lägga till
från listan.
3. Kontakten läggs till på startskärmen.

Talk

￼

23

Status- och aviseringsikoner
Statusfältet visas längst ned på varje skärm. Där visas
ikoner som anger att du tagit emot aviseringar och
ikoner som anger enhetens status samt aktuell tid.
I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.
Ingen signal
Signalstyrka
Bluetooth aktiverad
Bluetooth ansluten
Alarm
Flygplansläge
Batterinivå
Batteriet laddar
Hämtning av data
Överföring av data

Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fisurfpunkt är aktiverade
SMS

Aviseringspanel och snabbinställningar
På aviseringspanelen kan du kontrollera och hantera
Wi-Fi- och Bluetooth-aviseringar samt andra
aviseringar, som ankomst av nya meddelanden,
kalenderhändelser, alarm och pågående händelser.
När du får en avisering visas texten en kort stund och
aviseringsikonen visas i statusfältet. Beroende på dina
inställningar hörs eventuellt ett aviseringsljud.
Du kan öppna aviseringspanelen och visa en lista
med alla de senaste aviseringarna. När du trycker
på statusfältet en gång visas aviseringspanelen
tillsammans med statusinformationspanelen.
Statusinformationspanel

Inmatningsmetoden tangentbord på skärmen
Hämtat program
Nytt e-postmeddelande
Nytt Gmail-meddelande
Musiken är PÅ
Wi-Fi
Internetdelning via USB är aktiverat
Mobil Wi-Fi-surfpunkt är aktiverat
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Aviseringspanel

Arbeta med snabbinställningar
Om du trycker på statusinformationspanelen kan
du öppna snabbinställningarna för att visa och
kontrollera de vanligaste inställningarna på pekdatorn.
Följande ikoner visas i snabbinställningar:
Aktiverar och avaktiverar flygplansläget.
Tar dig till menyn Trådlöst och nätverk.
Välj den här för att automatiskt byta skärmriktning
när du vrider enheten till horisontellt läge.
Justera skärmens ljusstyrka.
Välj den här för att aktivera eller avaktivera
aviseringar och visa statusikoner i statusfältet.
Tar dig till menyn Inställningar.

Tips för pekskärmen
Pekskärmen gör det enkelt att växelverka med och
använda enheten.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller
långsamt röra dig på skärmen drar du på
pekskärmen.
Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista
eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på
pekskärmen (dra snabbt och släpp).
Svepa – Svepa innebär att du snabbt drar med
fingret vertikalt eller horisontellt på skärmen för att
flytta fokusområdet eller för att bläddra genom en
lista. Exempel: För fingret åt vänster eller åt höger
på startskärmen för att bläddra genom de fem
panelerna.
Rotera skärmen – Skärmen går att rotera för att
ändra riktning från porträttvy till landskapsvy.
Dubbeltrycka – Dubbeltryck för att zooma en
webbsida eller en karta.
Zooma in och zooma ut – För samman fingrarna
eller dra isär fingrarna på skärmen när du visar
bilder, webbsidor eller kartor för att zooma in eller ut.

Här är några tips om hur du navigerar i enheten.
Tryck på – Ett tryck med fingret gör att du väljer
objekt.
Håll nedtryckt – Håll ett objekt nedtryckt på
skärmen genom att trycka på det och inte lyfta
fingret förrän en åtgärd utförts.
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Tangentbord på skärmen
Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du
ska ange text. Om du vill visa tangentbordet manuellt
trycker du i fältet där du vill skriva text.
Tangenten versaler/skift gör att du kan
skriva versaler. Om du vill låsa versal-/
skifttangenten trycker du två gånger. Tryck
igen för att låsa upp den.
Tangenten Inställningar gör att du kan
byta inmatningsspråk eller få åtkomst till
inställningar för Android-tangentbord.
Du kan också hålla den nedtryckt för att
få åtkomst till inställningar för Androidtangentbord.
Tangenten Siffror och symboler ändrar
inmatningen till tangentbordet med siffror
och symboler.
Tangenten Enter flyttar markören till nästa
fält eller textrad, eller skickar din fråga.
Tangenten Stäng tar bort tangentbordet från
skärmen.
Tangenten Ta bort tar bort ett blanksteg eller
tecken varje gång du trycker. Håll nedtryckt
för att ta bort text snabbare.
Tangenten Röst till text matar in text efter
rösten.
Tangenten Smileys gör att du enkelt kan
infoga smileys. Håll nedtryckt för att öppna
en lista med smileys.
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Använda tangentbordet på skärmen
1. Tryck i ett textfält där du vill skriva.
Tangentbordet på skärmen öppnas automatiskt.
Textfält för enhetsnummer och andra specifika
ändamål kan innehålla siffror och symboler.
2. Tryck på tangenterna på tangentbordet för att
skriva.
3. Tryck på

när du är klar.

Mata in text genom att tala
På de flesta ställen där du kan mata in text med
tangentbordet kan du också mata in text genom att
tala.
1. Tryck på ett textfält.
2. Tryck på
på tangentbordet.
3. När du får uppmaningen "Tala nu" säger du det
som du vill mata in.

Redigera text
Du kan redigera text som du matar in i textfält samt
klippa ut, kopiera eller klistra in text.
1. Tryck på texten som du vill redigera. Markören
infogas där du tryckte.
2. Dra markören i fliken till den plats där du vill
redigera texten (om du tidigare kopierat text
visas inklistringspanelen en kort stund ovanför
markören).
Så här gör du för att klippa ut, kopiera eller klistra
in text:
1. Håll texten eller ordet som du vill välja nedtryckt.
2. Dra urvalsfliken för att utöka eller minska området
med vald text eller tryck på Markera alla.
3. Tryck på Klipp ut, Kopiera eller Klistra in.

Ansluta till nätverk och enheter
Wi-Fi-nätverk
Med WiFi kan du använda internetåtkomst med
hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens
täckning. På så sätt får du trådlöst internet med
Wi-Fi utan extra kostnader. När Wi-Fi-inställningen
är PÅ visas en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom
räckhåll. Beroende på nätverket behöver du eventuellt
ett lösenord.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett nätverk
1. Program > Inställningar > Trådlöst och nätverk >
Wi-Fi-inställningar > WiFi
2. En bock visar att Wi-Fi är aktiverat.

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fisurfpunkt
Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt
är utmärkta funktioner när det inte finns några
tillgängliga trådlösa anslutningar. Genom att använda
internetdelning via USB kan du dela enhetens mobila
dataanslutning med en dator via USB-kabel. Det här
förser en dator med en internettjänst via det mobila
nätverket.
• Program > Inställningar > Trådlöst och nätverk >
Internetdelning och surfpunkt > Internetdelning
via USB
En bock visar att Internetdelning via USB är aktiverat.

3. En lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll
läses in. Tryck på det nätverk som du vill ansluta
till.

Obs! Om du vill använda Internetdelning via USB
måste du först installera "LG USB-drivrutinen" på
datorn.

4. Om nätverket är öppet trycker du på Anslut.
Om nätverket är skyddat med ett lösenord
anger du lösenordet och trycker på Anslut.

LG USB-drivrutinen kan du hämta från LG:s
webbplats (www.lg.com). Gå till http://www.lg.com
och välj region, land och språk.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen
eller har ställt in Wi-Fi på Av kan avgifter
tillkomma för användning av mobila data.

Genom att göra enheten till en mobil Wi-Fi-surfpunkt
kan du dela enhetens dataanslutning med mer än en
enhet åt gången.
• Program > Inställningar > Trådlöst och nätverk
> Internetdelning och surfpunkt > Mobil Wi-Fisurfpunkt
En bock visar att mobil Wi-Fi-surfpunkt är aktiverad.
27

När enheten delar sin dataanslutning visas en ikon
i statusfältet och som en pågående avisering i
aviseringspanelen.

Så här parar du ihop din enhet med en
Bluetooth-enhet

Bluetooth

Om Bluetooth är avaktiverat måste du först trycka på
Bluetooth för att aktivera den.

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik med
kort räckvidd som enheter kan använda för att utbyta
information. De vanligaste Bluetooth-enheterna
är hörlurar för att lyssna på musik och andra
bärbara enheter, bland annat bärbara datorer och
mobiltelefoner.
Om du vill ansluta till en Bluetooth-enhet måste du
aktivera enhetens Bluetooth. Om du vill använda
enhetens Bluetooth med en annan enhet måste du
först para ihop de två enheterna. Ihopparning skapar
en säker anslutning mellan de två enheterna.

Aktivera Bluetooth
• Program > Inställningar > Trådlöst och nätverk >
Bluetooth
En bock visar att Bluetooth är aktiverat.

Du måste para ihop din enhet med en annan enhet
innan du kan ansluta till den.

• Program > Inställningar > Trådlöst och nätverk
> Bluetooth-inställningar > Sök efter enheter i
närheten
1. Enheten söker efter och visar id-nummer för
alla tillgängliga Bluetooth-enheter inom räckhåll.
Om enheten som du vill para ihop med inte
finns med i listan kontrollerar du att målenheten
konfigurerats till att vara sökbar och söker sedan
igen.
2. Tryck på id-numret för den enhet som
du vill para ihop din enhet med. Om du
uppmanas att ange en lösenordskod kan
du försöka med 0000 eller 1234 (de
vanligaste lösenordskoderna), eller läs i
dokumentationen till målenheten för att ta reda
på lösenordskoden.
3. När ihopparningen är klar ansluter din enhet till
den andra enheten.
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Ansluta till en dator via USB
Du kan ansluta enheten till en dator med en USBkabel för att överföra musik, bilder och andra filer
mellan pekdatorn och datorn. Genom att använda
MTP (Media Transfer Protocol) kan du hantera
innehåll på pekdatorn.
Obs! Innan du använder MTP ska du först läsa
följande!
• Du måste installera den senaste versionen av
Windows Media Player för att använda MTP. Du
kan hämta den senaste versionen av Windows
Media Player från Microsofts webbplats: http://
www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
download

Så här ansluter du som en löstagbar
lagringsenhet:
1. Anslut enheten till en dator med den
medföljande USB-kabeln.
2. Pekdatorn känns automatiskt igen som en
bärbar enhet.
3. Sök efter din enhet i Den här datorn med
hjälp av datorns utforskare. Pekdatorns fil- och
mappstruktur visas under Enhetslagring.
4. Nu kan du kopiera filer och mappar till och från
pekdatorn.
5. Under filöverföringen visas nedanstående skärm.
Synkronisering pågår

• MTP fungerar med:
– Windows XP Service Pack 2 eller senare
med Windows Media Player 10 eller senare
installerad (Windows Media Player 11 eller
senare rekommenderas).

￼

– Windows Vista och Windows 7.

Obs!

– Mac OS med tredjepartsprogrammet XNJB.

• Tänk på att andra program som för tillfället
körs kan pausas under tiden som pekdatorn
synkroniseras med datorn. Du kan stoppa
synkroniseringen genom att avbryta den på
datorn.

– Linux med tredjepartsprogrammet libmtp.
• Du måste uppgradera enhetens fasta
programvara till den senaste versionen innan du
använder MTP-läget.
• MTP aktiveras inte om Internetdelning via USB
är PÅ. Kontrollera att Internetdelning via USB
är AV.

• Koppla inte från USB-kabeln under inläsning
eller synkronisering. Det kan orsaka funktionsfel
eller skada filerna.
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Så här synkroniserar du med Windows Media
Player:
1. Anslut enheten till en dator med den
medföljande USB-kabeln.
2. När du är ansluten visas ett popup-fönster på
datorn.
3. Öppna Windows Media Player.
4. Redigera eller ange enhetens namn i popupfönstret (om det behövs).
5. Välj fliken Synk i Windows Media Player.
6. Välj och dra önskade filer från biblioteket till
fönstret Synkroniseringslista.
7. Klicka på Starta synkronisering längst ned i
fönstret Synkroniseringslista för att starta. Filer i
synkroniseringslistan kopieras till pekdatorn.
Mer information om hur du använder Windows Media
Player finns i hjälpen till Windows Media Player.
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Meddelande
Med Meddelanden kan du skapa ett nytt SMS eller
öppna en pågående meddelandetråd.

Så här öppnar du meddelandeprogrammet
• Program > Meddelanden

Visa meddelanden
• Program > Meddelanden > tryck på den kontakt
som du vill öppna.
Alla meddelanden ordnas i trådar efter kontakten.
Meddelanden som utbyts med någon annan kan
visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick
över konversationen.
•

tar bort önskad meddelandetråd från
meddelandefönstret.

•

visas på skärmen om kontakten ännu inte
registrerats i kontaktlistan. Tryck på ikonen för att
skapa en ny kontakt.

•

går till kontaktskärmen om kontakten redan
finns i listan.

•

tar bort meddelanden som du utbytt tidigare.

•

visar kontakterna kronologiskt.

•

visar kontakterna alfabetiskt.

Skriva och skicka ett meddelande
• Program > Meddelanden > Skriv nytt meddelande
> Lägg till mottagare och skriv ditt meddelande >
Skicka

Ändra inställningar för meddelanden
Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha
dem.
• Program > Meddelanden >

> Inställningar
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E-post
Använd enhetens användarvänliga e-postmiljö. Du
kan lägga till fler e-postkonton med POP3, IMAP och
Exchange ActiveSync.

Så här öppnar du e-postprogrammet

•

gör att du kan skriva ett e-postmeddelande.

•

s ynkroniserar dina meddelanden med
e-postservern.

• Program > E-post

Använda kombinerad vy

Lägga till ett konto

Om du lagt till mer än ett konto kan du visa alla
meddelanden som skickats till alla konton. Kontona
skiljs åt med färgade etiketter.

Första gången du öppnar e-postprogrammet
öppnas en installationsguide som hjälper dig att
konfigurera ett e-postkonto. Tjänsteleverantören
eller systemadministratören kan hjälpa dig med de
kontoinställningar du behöver.

• Tryck på Kombinerad vy i listrutemenyn högst upp
till vänster på skärmen. Du kan också växla konto
genom att trycka på önskat konto på den här
menyn.

Så här lägger du till andra e-postkonton:

Ändra kontoinställningar

• Program > E-post >
Lägg till konto

När du är klar med konfigurationen av e-postkontot
kan du ändra de allmänna inställningarna och ange
din favoritsignal för aviseringar när du får ett nytt
e-postmeddelande eller när du lägger till eller tar
bort konton.

> Kontoinställningar >

ELLER
• Program > Inställningar > Konton och
synkronisering > Lägg till konto

Öppna inkorgen
Efter den första installationen visas innehållet i
inkorgen i E-post. Om du lagt till mer än ett konto
kan du växla mellan konton.
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• Program > E-post
• Tryck på

> Kontoinställningar

• Anpassa inställningarna efter dina önskemål.

Ta bort ett e-postkonto
• Program > E-post >
bort konto

> Kontoinställningar > Ta

Gmail™
Gmail™ konfigureras första gången du installerar
enheten. Beroende på synkroniseringsinställningarna
synkroniseras Gmail™ automatiskt i enheten med ditt
Gmail™-konto på webben.
När du öppnar Gmail-programmet visas de senaste
konversationerna i inkorgen.

Så här öppnar du Gmail™-programmet
• Program > Gmail
Aktuellt Google-konto visas högst upp till vänster i
inkorgen. Om du har mer än ett Gmail-konto kan du
växla konto för att visa meddelanden i varje inkorg.

Så här söker du i specifika
e-postmeddelanden
• Program > Gmail >
En resultatlista visas med alla e-postmeddelanden
som innehåller de ord som du sökte efter.
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Kontakter
Du kan lägga till kontakter på enheten och
synkronisera dem med kontakterna i ditt Googlekonto eller andra konton som har funktioner för
synkronisering av kontakter.

Så här öppnar du kontaktprogrammet
• Program > Kontakter

Lägga till en ny kontakt
1. Tryck på Program > Kontakter.
för att skapa en ny kontakt.
2. Tryck på
Om det behövs väljer du det konto som du vill
lägga till kontakten i.
3. Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt
trycker du på bildområdet. Välj Ta en bild för att
ta en bild med kameran eller Välj ett foto från
galleriet för att välja en bild i galleriet.
4. Ange den kontaktinformation som du vill lägga
till.

Söka efter en kontakt
Tryck på Sök efter kontakter längst upp till vänster
på skärmen och skriv namnet som du söker efter.
Matchande kontakter visas omedelbart. Tryck på den
kontakt som du söker efter.

När du hittat en kontakt kan du använda
följande alternativ:
• Tryck på fältet E-post för att skicka ett
e-postmeddelande.
• Tryck på fältet Webbplats för att ansluta till URLadressen.
• Tryck på fältet Adress för att visa platsen på kartan.
• Tryck på chattfältet för att ansluta till
snabbmeddelanden.
• Tryck på
kontakt.

och Ta bort kontakt för att ta bort en

5. Tryck på Klar när du är färdig med redigeringen.

Importera och exportera kontakter till
minnet

Redigera en kontakt

Om du har kontakter sparade i vCard-format i
enhetens minne kan du importera och exportera
dem till kontaktprogrammet.

Samtidigt som du visar detaljer om kontakten trycker
du på
och anger önskad kontaktinformation.
Tryck sedan på Klar för att spara kontaktinmatningen.
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Du kan också exportera alla kontakter på enheten till
enhetens minne som vCard-filer.

Så här exporterar du kontakter:

Så här delar du alla synliga kontakter:

1. Program > Kontakter

• Tryck på
> Importera/exportera > Dela synliga
kontakter > Bluetooth och följ sedan steg 3 och 4 i
föregående avsnitt.

2. Välj en kontakt som du vill exportera.
> Importera/exportera > Exportera
3. Tryck på
till USB-minne och sedan på OK.

Så här importerar du en kontakt:
1. Program > Kontakter
> Importera/exportera > Importera
2. Tryck på
från USB-minne.
3. Du kan importera en eller flera vCard-filer på
samma gång. Välj önskat alternativ och tryck på
OK.
4. I menyn som öppnas visas alla vCard-filer som
för närvarande finns i enhetens minne. Välj de
vCard-filer som du vill importera.

Dela kontakter via Bluetooth
Så här delar du en kontakt:
1. Program > Kontakter
2. Tryck på

> Dela kontakt > Bluetooth

3. Kontrollera om Bluetooth är PÅ och låt
pekdatorn söka efter enheter i närheten.
4. Välj den enhet som du vill skicka i listan.
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Programmen Maps och Latitude
Du kan söka efter aktuell plats, visa trafikförhållanden
i realtid och få detaljerade vägbeskrivningar. Du kan
söka på en vägkarta eller en satellitbild för att hitta en
adress eller ett landmärke.

Så här öppnar du programmet Maps
• Program > Maps
Ikon Beskrivning

Få vägbeskrivningar
1. Samtidigt som du visar en karta trycker du på
.
2. Ange din startpunkt och destinationspunkt, skriv
adressen eller sök från kontakter.
3. Välj transportmedel och tryck på OK.

Stjärnmärka en plats

Söka på kartor – Du kan söka efter önskad
plats.

Du kan stjärnmärka valfri plats eller märkt funktion på
en karta för att göra den lätt att hitta.

Min position – Anger din aktuella position
på kartan.

1. Håll en plats eller märkt funktion på en karta
nedtryckt.

Platser – Söker efter platser runt din aktuella
position som är relaterade till vald kategori.
Vägbeskrivningar – Med det här alternativet
kan du hitta till valfri plats som du anger.
Tryck på fälten Min position och Slutpunkt
för att mata in data. Du kan också välja
position i Kontakter eller en punkt på kartan.
Lager – Du kan växla vy från Trafik till Satellit,
Mark eller annan vy.
Mer – Rensa karta eller sök efter
stjärnmärkta platser och annat.
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2. Tryck på pratbubblan som öppnas.
3. Tryck på den grå stjärnan högst upp på skärmen
för att stjärnmärka platsen.
Du kan öppna en lista med stjärnmärkta platser så
att du snabbt kan ta dig till en stjärnmärkt plats på
kartan.
• Tryck på

> Stjärnmärkta platser

Gå med i Latitude
Med Google Latitude™ kan du och dina
vänner se varandras platser på kartan och dela
statusmeddelanden med varandra. Din plats delas
inte automatiskt. Du måste gå med i Latitude och
sedan bjuda in dina vänner så att de kan se din plats,
eller acceptera inbjudningar från dina vänner.
Det här ger dig möjlighet att dela din plats med
vänner som du själv väljer.
• Samtidigt som du visar en karta i programmet
Google Maps trycker du på
> Gå med i
Latitude

Söka efter dina vänner med Latitude
1. Program > Latitude >

> Lägg till vänner

2. Tryck på Välj från Kontakter för att markera alla
kontakter som du vill bjuda in. Tryck på Lägg
till via e-postadress för att ange en eller flera
e-postadresser och tryck sedan på Lägg till
vänner.
3. När din vän accepterar din inbjudan kan ni dela
platser.
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Market
På Android Market™ kan du hämta användbara
program och spel. Om du installerar program och
spel från Android Market™ så visas de på menyn. Du
kan markera hämtat program genom att trycka på
fliken Mina program.

Så här öppnar du programmet Market
• Program > Market

Hämta program
1. Välj en kategori om du vill söka i innehållet.
2. Välj ett program som du vill installera.
3. För kostnadsfria program trycker du på
Installera. För betalprogram trycker du på
prisknappen.
4. Läs informationen om vilken typ av information
programmet har åtkomst till. Om du godtar
programmets åtkomstkrav trycker du på OK.

Ta bort program
1. Program > Market
2. Tryck på fliken Mina program.
3. Välj det program som du vill ta bort och tryck på
Avinstallera.
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Du kan också ta bort ett program via menyn
Inställningar.
• Program > Inställningar > Program > Hantera
program > Hämtat
VARNING! Skydda din enhet och dina
personliga data genom att bara hämta program
från pålitliga källor som Android Market™. Om
vissa program installeras på enheten på ett
felaktigt sätt kanske den inte fungerar normalt
eller så kan ett allvarligt fel uppstå. Då måste du
avinstallera programmen, samt alla tillhörande
data och inställningar, från enheten.

Talk
Med det här programmet kan du chatta med andra
användare som har Google Talk™. Du förblir inloggad,
även när du använder andra program, tills du aktivt
loggar ut.

Hantera vänlistan
Din vänlista i Google Talk™ innehåller de vänner som
du bjudit in eller vars inbjudningar du accepterat
i Google Talk™. Vänner kan bjuda in varandra att
chatta i Google Talk™ och se varandras onlinestatus
i Google Talk™ och andra program, t.ex. Gmail™ och
Google Maps™.
Så här lägger du till en vän: Tryck på
och ange din
väns e-postadress. Tryck sedan på Skicka inbjudan.

Chatta med en vän
1. Program > Talk

• Om din vän är tillgänglig för röstchatt visas
bredvid namnet i vänlistan. Tryck på
på
konversationsskärmen för att påbörja en röstchatt.
• Om din vän är tillgänglig för videochatt visas
bredvid namnet i vänlistan. Tryck på
på
konversationsskärmen för att påbörja en videochatt.

Så här loggar du ut från Google Talk™
Du kan logga ut från Google Talk™. Det kan vara bra
t.ex. om du vill begränsa Google Talk™-konversationer
till enheten. Batteritiden kan också bli längre om du
loggar ut.
• Program > Talk >

> Logga ut

Obs! Om du använder Google Talk™ inom ett
2G-nätverk eller i ett område där signalstyrkan är
svag kan kvaliteten på tjänsten påverkas.

2. Sök efter den vän som du vill chatta med och
skriv ditt meddelande. Tryck sedan på
för att
skicka det.
De meddelanden som ni utbyter visas på skärmen
och innehåller information om chatten, t.ex. om det
registreras, tiden då meddelandet skickades (om du
inte får svar efter en kort stund) osv.
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Bilder och videoklipp
Kamera

5. När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt
in skärpan på det du vill fotografera.

Bekanta dig med kamerans sökare

6. Ta bort fingret från knappen Ta bild.
Zoom
Vitbalans
Blixtläge

Ta ett foto

3. Håll länge och lätt på avtryckaren tills ett
fokusfält visas mitt på sökarskärmen. (En
fokuseringsruta visas bara i det bakåtriktade
kameraläget.)
4. Håll enheten så att du kan se motivet i
fokuseringsrutan.
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Justera mängden solljus
som släpps in till bilden.
Aktivera och avaktivera
blixt.

Färgeffekt

Välj färgton för en ny bild.

Ta bild

Tar en bild.

Scenläge

Ändra scenläge.

Kamerainställningar

Ändra kamerainställningar.

Galleri

1. Program > Kamera
2. Håll enheten och rikta linsen mot det du vill
fotografera.

Zooma in eller zooma ut.

Byt lins

Videoläge

Du kommer åt dina
sparade bilder i
kameraläget.
Byt mellan den
bakåtriktade kameralinsen
och den framåtriktade
kameralinsen.
Tryck på videoikonen för
att växla till videoläge.

Märk bilden med platsinformation
Aktivera för att använda enhetens platsbaserade
tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med
platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till
en blogg som hanterar geotaggade bilder kan du se
bilderna på en karta.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig när
GPS är aktiverat.
• Program > Kamera > Kamerainställningar > Spara
plats > På

Videokamera
Bekanta dig med videokamerans sökare

3. Håll enheten och rikta linsen mot det du vill
spela in.
4. Tryck en gång på inspelningsknappen för att
starta inspelningen. En timer visas i sökaren som
anger längden på videoklippet.
5. Tryck på stoppknappen för att stoppa
inspelningen.
Vitbalans

Justera mängden solljus som
släpps in till videon.

Blixtläge

Aktivera och avaktivera blixt.

Inspelning/
stopp

Välj färgton för ett nytt
videoklipp.
Startar och stoppar
inspelningen av ett videoklipp.

Videokvalitet

Justerar videokvaliteten.

Färgeffekt

Intervall för
intervallfoto

Galleri
Byt lins

Spela in ett videoklipp
1. Program > Kamera

Kameraläge

Spelar in varje bild med
en hastighet som är
mycket långsammare än
uppspelningshastigheten. När
klippet spelas upp i normal
hastighet tycks tiden röra sig
fortare.
Du kommer åt dina sparade
videoklipp i videoläget.
Byt mellan den bakåtriktade
kameralinsen och den
framåtriktade kameralinsen.
Tryck på kameraikonen för att
växla till kameraläge.

2. Tryck på knappen Videoläge.
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Galleri
Öppna galleriprogrammet för att visa album med
dina bilder och videoklipp.
Du kan lagra multimediefiler till minnet och få enkel
åtkomst till alla dina bild- och videofiler.
Så här öppnar du galleriprogrammet
• Program > Galleri

Visa album
•

återgår till galleriets huvudskärm.

• När bilden är inzoomad drar du bilden för att visa
delar som inte syns.
• Svep skärmen till vänster eller höger för att visa
nästa eller föregående bild eller video i albumet.

Använda en bild som kontaktikon eller
bakgrundsbild
Välj bilder som du vill använda som kontaktikon eller
bakgrundsbild.
1. Tryck på en bild för att visa tillgängliga menyer
och tryck sedan på
> Använd bild som.

•

öppnar kameraprogrammet.

2. Välj mellan Kontaktbild och Bakgrundsbild.

•

visar fil- och mappegenskaper.

•

spelar upp ett bildspel av alla bilder.

• Om du väljer Kontaktbild väljer du den kontakt som
du vill använda bilden för i kontaktlistan.

Visa och bläddra bland bilder och videoklipp

• Om du väljer Bakgrundsbild beskär du bilden och
trycker på OK.

Tryck på en bild eller video i ett album för att visa
den.

Få information om bilden

•

tar bort en fil från enhetens minne.

•

gör att du kan dela filen med andra.

•

öppnar fler alternativ.

• Vänd på enheten för att visa bilden i stående
(porträtt) eller liggande (landskap) läge.
Bilden visas i den nya riktningen.
• Tryck på bilden för att visa tillgängliga menyer.
• Du kan använda tvåfingermetoden för att zooma;
dra isär två fingertoppar för att zooma in och för
samman två fingertoppar för att zooma ut.
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Du kan visa detaljinformation om en bild, t.ex. titel, tid,
filstorlek osv. Tryck på en bild för att visa tillgängliga
menyer och tryck sedan på
> Information.

Dela en bild
1. Tryck på en bild för att visa tillgängliga menyer
och tryck sedan på
.

3D-videokamera och 3D-spelare
Bekanta dig med 3D-videokamerans sökare

2. I menyn som öppnas trycker du på det program
som du vill använda för att dela valda bilder.
Ange nödvändig information, om det behövs,
och skicka bilden.

Ta bort filer
Du kan ta bort hela innehållet i ett eller flera album,
eller enskilda bilder eller videoklipp, från ett album.
1. När du är i galleriet håller du ett album, en bild
eller en video nedtryckt.
2. Tryck på var och en av filerna som du vill ta
bort. Du kan använda Välj alla för att välja alla
tillgängliga filer.
3. Tryck på

för att ta bort filerna.

3D-läge
Djupkontroll
3D-kamerainställningar
Hjälp
Galleri

Inspelning/stopp

Välj 3D-kameraläget.
Kontrollera djupet i
3D-videon.
Ändra 3Dkamerainställningarna.
Visar en snabbguide
för 3D-kameran.
Få åtkomst till sparade
3D-videoklipp i
3D-kameraläget.
Startar och stoppar
inspelningen av ett
3D-videoklipp.
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Spela in 3D-video
1. Program > 3D-videokamera
2. Håll enheten och rikta linsen mot det du vill
spela in.
3. Tryck en gång på inspelningsknappen för
att starta inspelningen. REC visas i sökaren
tillsammans med en timer som anger längden
på videoklippet.
4. Tryck på stoppknappen för att stoppa
inspelningen.
Tips: Använd Hjälp när du vill veta hur funktionen
fungerar.

Spela upp en 3D-video
1. Program > 3D-spelare
2. Välj en video från 3D-videolistan. Videon börjar
spelas upp automatiskt.
• Titta på 3D-video på en 3D-TV:
Anslut HDMI-kabeln från pekdatorn till 3D-TV:n.
Byt till läget
och ta på 3D-glasögonen (för
3D-TV).
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Tillbehör
Kalender

Skapa en händelse

Med kalendern är det enkelt att skapa och hantera
händelser och möten.

2. Ange nödvändig information och tryck på Klar.

Så här öppnar du kalenderprogrammet
• Program > Kalender
När du ställde in enheten första gången
konfigurerade du den till att använda ett befintligt
Google-konto eller så skapade du ett nytt konto.
Första gången du öppnar kalenderprogrammet på
enheten visas befintliga kalenderhändelser från ditt
Google-konto på webben.
Med kalendern håller du händelser synkroniserade
mellan enheten och webben.

Visa kalendern
1. Program > Kalender
2. Högst upp till vänster på skärmen hittar du olika
vytyper för kalendern (dag, vecka, månad).
Händelser från varje konto som du lagt till i enheten
och konfigurerat till att synkronisera kalendrar visas i
kalendern. Händelser från olika kalendrar visas i olika
färg.

1. Program > Kalender >

Ändra synkronisering och
visningsinställningar
I Inställningar kan du kontrollera om ett konto
synkroniserar ändringar till kalenderhändelser mellan
en Google™-tjänst eller annan kalendertjänst.
• Program > Kalender >

> Inställningar

Klocka
Använd Klocka för att visa datum och tid med stora
tecken på skärmen. Där kan du också aktivera alarm.

Ställa in alarmet
1. Program > Klocka >

> Lägg till alarm

2. Ange information om alarmet och tryck på
Ange.
När ett alarm ljuder trycker du på Avfärda för
att stänga av det eller Snooze för tio minuters
fördröjning.
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Miniräknare
Så här öppnar och använder du miniräknaren
1. Program > Miniräknare
2. Skriv siffror och räknefunktioner.
• Tryck på
för att ta bort siffror medan du skriver.
Håll
nedtryckt för att ta bort alla siffror som du
skrivit på en gång.
• Tryck på Radera för att ta bort beräkningen.
• Om du vill kopiera det du angett håller du
inmatningsfältet nedtryckt.
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Musik
Med musikprogrammet spelar du upp ljudfiler som
du lagrat i enhetens minne. Kopiera ljudfiler från
datorn till minnet innan du öppnar musikprogrammet.

Så här skapar du en spellista

Så här öppnar du musikprogrammet

2. Tryck på Lägg till i spellista.

• Program > Musik

3. Tryck på Lägg till i ny spellista. Om du vill lägga
till låtar i en spellista som du redan skapat
trycker du på listans namn.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad
enligt internationella avtal och nationella
upphovsrättslagar.
Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller
licens för att reproducera eller kopiera musik.
I vissa länder är det förbjudet enligt lag att
som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat
material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör
du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive
land angående sådant material.

1. När du visar en lista med låtar i biblioteket
trycker du på
till höger om låtnamnet.

4. Ange ett namn för spellistan och tryck sedan
på OK.

Spela musik
Tryck på en låt i biblioteket för att lyssna på den.
Uppspelningsskärmen öppnas och låten som du
tryckte på, eller den första låten i albumet eller en
annan spellista, börjar spelas. Uppspelningen stannar
bara om du stoppar den. Det gäller även om du byter
program.

Visa musikbiblioteket
Musikprogrammet söker i minnet efter musikfiler som
du kopierat till minnet och bygger sedan en katalog
av musiken baserat på informationen i var och en av
musikfilerna.
Musikbiblioteksskärmen öppnas med alternativ för att
visa musikbiblioteket ordnat efter Nya och senaste,
Album, Artister, Låter, Spellistor eller Genrer.
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Så här kontrollerar du uppspelningen:
På uppspelningsskärmen finns flera ikoner som du
kan trycka på för att kontrollera uppspelningen av
låtar, album och spellistor.
Ikon Beskrivning
Tryck här för att pausa uppspelningen.
Tryck här för att fortsätta uppspelningen.
Tryck här för att hoppa till nästa låt i
albumet, spellistan eller blandade spår.
Tryck här för att hoppa till föregående låt i
albumet, spellistan eller blandade spår.
Tryck här för att spela aktuell spellista i
blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis
ordning).
Tryck här för att ställa in upprepningsläge:
upprepa inte, upprepa spellistan eller
upprepa aktuell låt.
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Webbläsare
Med webbläsaren får du tillgång till en snabb och
färgglad värld fylld av spel, musik, nyheter, sport,
underhållning och mycket annat, allt via enheten. Var
du än är och vad du än är intresserad av.
Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till
de här tjänsterna och när du hämtar innehåll.
Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din
nätoperatör.

Öppna webbsidor
1. Program > Webbläsare
2. Tryck i URL-fältet, ange URL-adressen och tryck
sedan på
.
Om du vill zooma in eller ut dubbeltrycker du på
skärmen. Du kan också använda tvåfingermetoden
för att zooma. Sätt två fingrar på skärmen och för
samman eller dra isär fingrarna sakta.

När du bläddrar på webbsidan kan du
använda följande alternativ:
Öppna en ny flik.
Lägg till aktuell webbsida som ett bokmärke.
Uppdatera webbsidan.
Gå till den sida som du anslöt till efter den
aktuella sidan.

Går till föregående sida.
Visa aktuella bokmärken och lägg till
ett nytt bokmärke. Du kan också visa
webbläsarhistorik.
Sök efter webbsidor.

Öppna flera sidor
Med den här funktionen kan du använda flera
webbsidor samtidigt. Tryck bara på
så öppnas en
webbsida i en ny flik.

Lägga till bokmärken på
startskärmen
Med den här funktionen kan du skapa menyer för
snabb åtkomst till startskärmen. Du kan lägga till
ikoner för dina favoritplatser och få enkel åtkomst
genom att trycka på en ikon på startskärmen precis
som för andra menyer.
• Program > Webbläsare >
> Lägg till som favorit
> Lägg till på startsidan > OK

Ändra webbläsarens inställningar
• Program > Webbläsare >

> Inställningar
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Inställningar
Inställningsprogrammet innehåller de flesta verktyg
för att anpassa och konfigurera enheten. Vissa av
funktionerna beskrivs i andra kapitel.

Ljud
Här hanterar du olika ljudinställningar.

• Program > Inställningar

Volym – Ställ in volym för multimedia, aviseringar och
alarm.

Trådlösa inställningar

Ringsignal för meddelande – Välj ringsignal för
meddelanden.

Här hanterar du Wi-Fi- och Bluetooth-anslutningar.
Du kan även ange mobilnät och flygplansläge.

Ljud vid val – Ett ljud hörs när du gör ett skärmval.

Flygplansläge – När flygplansläge är aktiverat är all
trådlös kommunikation avaktiverad.

Skärmlåsljud – Ett ljud hörs när skärmen låses och
låses upp.

Wi-Fi-inställningar – Här kan du ställa in och hantera
trådlösa åtkomstpunkter.

Skärm

• Wi-Fi – Markera alternativet för att aktivera Wi-Fi så
att du kan ansluta till Wi-Fi-nätverk.

Här hanterar du olika skärminställningar.
Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

• Nätverksmeddelande – Markera alternativet för att
få ett meddelande om när ett öppet Wi-Fi-nätverk
blir tillgängligt och finns inom räckhåll.

Rotera skärmen automatiskt – Markera alternativet
för att automatiskt byta skärmriktning när du vänder
enheten sidledes.

• Regel för Wi-Fi-viloläge – Ange när växling från
Wi-Fi till mobildata ska ske.

Animering – Öppnar en dialogruta där du kan ställa
in om du vill ha animerade övergångar för vissa
effekter, för alla fungerande effekter eller om du inte
vill ha några animeringseffekter.

• Wi-Fi-nätverk – Visar en lista med Wi-Finätverk som du tidigare konfigurerat och de som
upptäcktes när enheten senast sökte efter Wi-Finätverk.
• Lägg till Wi-Fi-nätverk – Lägg till ett Wi-Fi-nätverk
genom att ange dess SSID (namnet som sänds ut)
och säkerhetstyp.
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Tidsgräns – Öppnar en dialogruta där du kan ställa
in hur lång tid det ska ta efter att du tryckt på
skärmen eller en knapp innan skärmen blir mörk.
Batteriet håller längre om du använder kortast möjliga
tidsgräns.

Plats och säkerhet
Här ställer du in egenskaper för att använda och
dela din position när du söker efter information och
använder platsbaserade program.
Använd trådlösa nätverk – Om du markerar Använd
trådlösa nätverk hittar enheten din ungefärliga
position med hjälp av Wi-Fi och mobilnät. När du
markerar det här alternativet får du frågan om du
går med på att låta Google™ använda din plats i
samband med de här tjänsterna.
Använd GPS-satelliter – Om du markerar Använd
GPS-satelliter hittar enheten den gata du befinner
dig på.
Använd din plats vid sökning – Markera alternativet
för att tillåta Google-sökningen att använda din
position för förbättrade resultat.
Konfigurera skärmlåset – Ange ett
upplåsningsmönster för att skydda enheten. När
du ställer in det här alternativet öppnas ett antal
skärmar där du får hjälp med hur du ritar ett
upplåsningsmönster för skärmen. Du kan också ange
en PIN-kod eller ett lösenord istället för ett mönster
eller lämna det som Osäker eller Av.
När du slår på enheten eller aktiverar skärmen
uppmanas du att rita ditt upplåsningsmönster för att
låsa upp skärmen.
Ägaruppgifter – Välj om du vill att ägaruppgifterna
ska visas på låsskärmen.

Konfigurera SIM-kortslås – Ställ in så att en PIN-kod
krävs för att använda enheten eller ändra SIM-kortets
PIN-kod.
Synliga lösenord – Markera att lösenord ska visas när
du skriver dem eller avmarkera alternativet så att de
döljs.
Enhetsadministratörer – Visa eller avaktivera
enhetsadministratörer.
Använd säkra uppgifter – Med det här alternativet
kan du komma åt säkerhetscertifikat.
Installera från USB-lagring – Med det här alternativet
kan du installera certifikat från USB-lagring.
Ange lösenord – Ställ in eller ändra lösenord för
lagring av inloggningsuppgifter.
Rensa lagring – Ta bort allt innehåll i lagring av
inloggningsuppgifter och återställ lösenordet.

Program
Här kan du visa detaljer om program som finns
installerade på enheten, hantera data i dem,
tvångsavsluta dem och ställa in om du vill tillåta
installation av program som du hämtar från
webbplatser och e-post.
Hantera program – Öppnar en lista med alla program
som finns installerade på enheten samt deras storlek.
Aktiva tjänster – Här kan du visa och kontrollera
aktuella tjänster som körs.
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Använt utrymme – Här kan du visa hur mycket
utrymme programmet använder.
Batteriförbrukning – Här kan du visa vilka program
som förbrukat batteri.
Okända källor – Tillåter installation av program som
du hämtar från webbplatser, e-post eller från andra
platser än Android Market™.
Utveckling – Här kan du ange alternativ för
programutveckling.
Obs! Om du vill använda USB-felsökning måste
du först installera "LG USB-drivrutinen" på
datorn.
LG USB-drivrutinen kan du hämta från LG:s
webbplats (www.lg.com). Gå till http://www.lg.com
och välj region, land och språk.

Bakgrundsdata – Tillåter att program synkroniserar
data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder
dem. Om du avmarkerar den här inställningen spara
du på batteriet och minskar dataanvändningen.
Automatisk synkronisering – Markera det här
alternativet för att tillåta program att synkronisera
data enligt eget schema. Automatisk synkronisering
av data avaktiveras om Bakgrundsdata avmarkerats.

Sekretess
Här hanterar du dina personuppgifter.
Säkerhetskopiera mina data – Markera det här
alternativet för att säkerhetskopiera programdata,
Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Googleservrar.
Backupkonto – Visar ditt konto där dina inställningar
och andra data säkerhetskopieras.

Konton och synkronisering
Här aktiverar du synkronisering av bakgrundsdata
eller automatisk synkronisering. Du kan också
verifiera eller lägga till konton samt ändra data och
synkroniseringsinställningar.
Det gör att du kan lägga till, ta bort och hantera
ditt Google™-konto och andra konton som kan
användas. Du använder också inställningarna till
att kontrollera hur och om alla program skickar, tar
emot och synkroniserar data på sina egna scheman
och om alla program kan synkronisera användardata
automatiskt.
52 LG-V900 | Användarhandbok

Automatisk återställning – Markera det här
alternativet för att återställa säkerhetskopierade
inställningar eller andra data när du installerar om ett
program.
Återställ fabriksdata – Raderar alla dina personliga
data från enhetens interna minne, inklusive
information om ditt Google-konto, övriga konton, dina
system- och programdata och -inställningar, samt
alla hämtade program. Om du återställer enheten
på det här sättet blir du uppmanad att ange samma
information som när du startade pekdatorn första
gången.

Tips: Se till att säkerhetskopiera alla viktiga data
innan du använder den här funktionen.

Lagring
Visar hur mycket internt lagringsutrymme som finns
och vilka filtyper som använder lagringsutrymmet.

Språk och inmatning
Språkinställningar:
Välj språk för texten på pekdatorn och konfigurera
tangentbordet på skärmen, bland annat ord som du
lagt till i ordlistan.

Inställningar för röstigenkänning:
Språk – Välj språk för Googles röstigenkänning.
SafeSearch – Ställ in så att enheten filtrerar viss text
och/eller bilder från röstsökningsresultat.
Uteslut stötande ord – Här kan du dölja igenkända
stötande ord från röstresultat.

Text-till-tal-inställningar:
Lyssna på ett exempel – Ett kort exempel
på talsyntesen spelas upp med dina aktuella
inställningar.

Använd alltid mina inställningar – Markera det
här alternativet om du vill använda inställningarna
på den här skärmen istället för eventuella
talsyntesinställningar i andra program.
Standardmotor – Öppnar en dialogruta där du kan
ange vilket text-till-tal-program som du vill använda,
om det finns flera installerade.
Installera röstdata – Om enheten inte har några
talsyntesdata installerade så ansluts du genom att
trycka på det här alternativet till Android Market där
du får vägledning om hur du hämtar och installerar
data. Den här inställningen är inte tillgänglig om data
redan installerats.
Talhastighet – Öppnar en dialogruta där du kan ange
hur snabbt du vill att talsyntesen ska tala.
Språk – Öppnar en dialogruta där du kan ange
vilket språk den text som du vill att talsyntesen ska
läsa upp är skriven på. Det här är extra användbart
tillsammans med inställningen Använd alltid mina
inställningar när du vill säkerställa att texten läses
upp på rätt sätt i en mängd olika program.
Motorer – Här visas en lista med de text-till-talmotorer som finns installerade på enheten. Tryck på
en motor för att visa eller ändra inställningarna.

Tangentbordsinställningar:
Inställningarna för Androids tangentbord gäller för
tangentbordet på skärmen som följer med enheten.
Funktionerna för rättstavning och skrivning med
stor bokstav påverkar bara tangentbordets engelska
version.
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Tillgänglighet
Markera alternativet för att aktivera åtkomst till alla
installerade plugin-program.
Obs! Kräver ytterligare plugin-program för att bli
valbar.

Datum och tid
Här ändrar du datum- och tidsformat och väljer om
du vill uppdatera dem automatiskt.

Om pekdatorn
Visa juridisk information och kontrollera enhetsstatus
och programversion.
Obs!
Programvara med öppen källkod
Om du vill ta reda på motsvarande källkod för
GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen
källkod kan du besöka http://opensource.lge.
com/
Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden
som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av
källkoden.
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Programuppdatering
Uppdatering av programvara för LG Mobile via OTA
(Over-the-Air)
Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera
den fasta programvaran på telefonen till den senaste
versionen via OTA utan att ansluta via USB-kabel.
Den här funktionen finns bara tillgänglig när LG
har tillverkat en senare version av den inbyggda
programvaran som kan användas i din enhet.
I Program > Inställningar > Om pekdatorn >
Systemuppdateringar kan du se om och när det finns
tillgängliga uppdateringar för den fasta programvaran
för Android-system som du använder på din enhet
från LG.
Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget
godtycke göra uppdateringar av den fasta
programvaran för utvalda modeller och
garanterar inte att de senaste versionerna av den
inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla
mobilmodeller.
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Tillbehör
Följande tillbehör finns till LG-V900 (de tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval).
Reseadapter

USB-kabel

Med den här adaptern kan
du ladda batteriet.

HDMI-kabel
Anslut din LG-V900 med
HDMI-kompatibla enheter
som HDTV, dator osv.

Användarhandbok
Läs mer om LG-V900.
ui
rG

Use

de

0

90
-V

LG

USB-könbytare
LG-V900 har funktioner för
USB-tangentbord och USBhubb av standardtyp. Andra
typer av USB-enheter kanske
inte fungerar med LG-V900.

Obs!
• Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör
det kan garantin upphöra att gälla.
• Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.
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Problemlösning
Om du får problem med enheten kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service
eller ringer en servicerepresentant.
Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Bluetooth
Bluetooth-enheter

Vilka funktioner
finns tillgängliga via
Bluetooth?

Data
Kontaktsäkerhetskopiering

Hur säkerhetskopierar
Kontaktdata kan synkroniseras mellan enheten och Gmail™.
jag kontakter?

Data
Synkronisering

Går det att ställa in
envägssynkronisering
med Gmail™?

Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.

Data
Synkronisering

Går det att
synkronisera alla
e-postmappar?

Inkorgen synkroniseras automatiskt.

Google Service™
Gmail-inloggning

Måste jag logga in på
Gmail™ varje gång
När du loggat in på Gmail™ behöver du inte logga in på Gmail™ igen.
jag vill få åtkomst till
Gmail™?

Google Service™
Google-konto

Går det att filtrera
e-post?

Enhetsfunktion
YouTube™

Går det att spela
upp YouTube™videoklipp?
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Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereoheadset och
dela bilder, video, kontakter osv. via menyn Galleri/Kontakter.

Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här enheten.
Ja, det finns funktioner för YouTube™-video men eventuellt måste du
titta på dem via YouTube™-programmet (och inte via webbläsaren).

Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Enhetsfunktion
E-post

Vad händer om jag
kör ett annat program
Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
när jag skriver ett
e-postmeddelande?

Enhetsfunktion
Ringsignal

Finns det någon
begränsning för
filstorleken om jag vill Det finns ingen begränsning på filstorleken.
använda en .MP3-fil
som ringsignal?

Enhetsfunktion
Navigering

Går det att installera
ytterligare ett
navigeringsprogram
på enheten?

Alla program som är tillgängliga på Android Market™ och som är
kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.

Enhetsfunktion
Synkronisering

Kan jag synkronisera
mina kontakter
från alla mina
e-postkonton?

Bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-epostserver) kan synkroniseras.

Enhetsfunktion
Säkerhet

Vilka
säkerhetsfunktioner
har enheten?

Du har möjlighet att ställa in så att du måste ange ett
upplåsningsmönster, en PIN-kod eller ett lösenord för enheten innan
den går att komma åt eller använda.

Enhetsfunktion
Säkerhet

Hur anger jag PUKkoden när SIM-kortet
är blockerat på grund
av att PIN-koden
har angetts fel tre
gånger?

Du måste ange PUK-koden (PIN Unblocking Key) som du fått av din
tjänsteleverantör för att låsa upp SIM-kortet och ange en ny PIN-kod.
1. Håll knappen för volym ned nedtryckt i 5 sekunder på låsskärmen
tills inmatningsskärmen för PUK-koden visas.
2. Ange PUK-koden och en ny PIN-kod.
Nu kan du använda enheten med din nya PIN-kod.

Enhetsfunktion
Upplåsningsmönster

Vad gör jag om
Om du misslyckas fem gånger med upplåsningsmönstret kan du
trycka på alternativet Glömt mönstret? och använda din Googlejag glömt mitt
upplåsningsmönster? kontoinformation för att låsa upp enheten.
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Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Enhetsfunktion
Upplåsningsmönster

Vad gör jag om
jag glömmer
upplåsningsmönstret
och inte har skapat
ett Google-konto på
enheten?

Enhetsfunktion
Upplåsningsmönster

1. Tryck på Program på startskärmen.
2. Tryck på Inställningar > Plats och säkerhet.
3. Tryck på Konfigurera skärmlåset (under avsnittet Lås skärm i
Hur skapar jag ett
inställningar). När du gör det här för första gången visas en kort
upplåsningsmönster?
genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster.
4. Tryck på Grafiskt lösenord och ange det genom att rita mönstret
en gång och sedan en gång till för att bekräfta.

Enhetsfunktion
Minne

Vet jag när minnet
är fullt?

Ja, då får du ett meddelande.

Enhetsfunktion
Språkfunktioner

Går det att byta
språk?

Enheten kan använda två språk.
Så här byter du språk:
1. Tryck på Program och sedan på Inställningar på startskärmen.
2. Tryck på Språk och inmatning > Välj språk.
3. Tryck på önskat språk.

Enhetsfunktion
VPN

Hur konfigurerar jag
VPN?

Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill
konfigurera VPN-åtkomst från din enhet måste du få uppgifter från
företagets nätverksadministratör.

Enhetsfunktion
Skärmens tidsgräns

Min skärm
släcks efter bara
15 sekunder. Hur
ändrar jag tiden
tills bakbelysningen
släcks?

1. Tryck på Program på startskärmen.
2. Tryck på Inställningar > Skärm.
3. Under Skärminställningar trycker du på Tidsgräns.
4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.
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Du måste ange upplåsningsmönstret för att få åtkomst till enheten.
Om du glömt ditt upplåsningsmönster kontaktar du kundtjänst.

Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Enhetsfunktion
Wi-Fi och 3G

Vilken tjänst använder
min enhet när både
Wi-Fi och 3G är
tillgängliga?

När enheten använder data kan det hända att den automatiskt
använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på enheten ställts
in som På). Du får däremot inget meddelande om när enheten byter
från den ena till den andra.
För att ta reda på vilken dataanslutning som används använder du
3G- eller Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.

Enhetsfunktion
Startskärmen

Går det att ta bort
ett program från
startskärmen?

Ja. Håll bara ikonen nedtryckt tills papperskorgsikonen med namnet
Ta bort visas högst upp till höger på skärmen. Utan att lyfta fingret
drar du sedan ikonen till papperskorgen.

Enhetsfunktion
Program

Jag har hämtat ett
program som ställer
till med massor av
problem. Hur tar jag
bort det?

1. Tryck på Program på startskärmen.
2. Tryck på Inställningar > Program > Hantera program.
3. Tryck på programmet och tryck sedan på Avinstallera.

Enhetsfunktion
Laddare

Går det att ladda
enheten via USBkabel?

Nej, USB ger inte tillräckligt med ström. Använd den medföljande
reseadaptern för laddning.

Enhetsfunktion
Alarm

Hörs mitt alarm
eller ringer det om
Nej, det finns ingen funktion för det här.
enheten är avstängd?

Enhetsfunktion
Alarm

Om ringsignalstyrkan
är inställd på Av kan
jag då höra mitt
alarm?

Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
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Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Enhetsfunktion
MTP

Min enhet känns
inte igen efter att jag
installerat Windows
Media Player 11?

Vissa enheter som har funktioner för MTP (Media Transfer Protocol)
känns eventuellt inte igen i Windows Media Player 11 för Windows XP.
1. Avinstallera enheten i Enhetshanteraren genom att utföra stegen i
Problem med enheter efter borttagning av Windows Media Player.
2. Koppla bort den bärbara enheten från datorn.
3. Anslut enheten till datorn igen.
4. Starta Windows Media Player 11 för Windows XP och bekräfta att
enheten känns igen och visas i spelaren.

Enhetsspecifikationer
Batteritid

Vad är den längsta
tiden som enhetens
batteri varar innan
jag måste ladda den
igen?

Viloläge: cirka 15 dagar

Enhetsspecifikationer
Multimedia

Vilka medieformat
kan jag använda på
enheten?

Ljudformat: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Bildformat: jpg, gif, png, bmp
Videoformat: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

Återställningslösning
Återställ

Om enheten inte reagerar på användarens kommandon eller om
skärmen låser sig:
Hur startar jag om
enheten om skärmen Ta bort bakstycket och tryck på knappen RESET (återställ) med ett
låser sig?
spetsigt föremål för att starta om enheten. Om det fortfarande inte
fungerar kontaktar du kundtjänst.

Återställningslösning
Fabriksåterställning

1. Tryck på Program på startskärmen.
2. Tryck på Inställningar > Sekretess > Återställ fabriksdata.
3. Läs varningen och tryck på Återställ pekdatorn.
4. Tryck på Ta bort allt.
Obs!
Om du utför en fabriksåterställning kommer alla installerade
program och användardata att raderas. Kom ihåg att
säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

Hur gör jag en
fabriksåterställning?
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Brukerhåndbok for LG-V900
Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke enheten.
Hvis du trenger mer informasjon, kan du gå til www.lg.com.

• Noe av innholdet i denne brukerveiledningen
gjelder kanskje ikke din enhet, avhengig av
enhetens programvare eller din tjenesteleverandør.
• Denne enheten anbefales ikke for synshemmede
på grunn av det virtuelle tastaturet på
berøringsskjermen.
• Copyright 2011 LG Electronics, Inc. Med enerett.
LG og LG-logoen er registrerte varemerker
tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle
andre varemerker tilhører de respektive eierne.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ og Android Market™ er varemerker
for Google, Inc.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
ADVARSEL: Hvis du ikke følger
sikkerhetsinstruksjonene nedenfor, kan dette
føre til personskade eller skade på enheten eller
annen eiendom.
FØR DU BRUKER ENHETEN, MÅ DU LESE OG TA
HENSYN TILL ALL SIKKERHETSINFORMASJON
NEDENFOR OG INSTRUKSJONENE FOR BRUK. DU
KAN FINNE DETALJERTE INSTRUKSJONER FOR
BRUK I BRUKERVEILEDNINGEN.

Bruk og behandling av enheten
	Håndtering. Enheten inneholder mange følsomme
komponenter og må alltid behandles forsiktig. Du
må ikke slippe enheten i bakken, demontere den,
punktere den, plassere den i mikrobølgeovnen, sette
fyr på den, male den eller stikke fremmedlegemer
inn i den. Hvis du legger enheten i en veske
eller koffert uten å dekke strømkontakten, kan
metallgjenstander, for eksempel mynter, binders eller
penner kortslutte enheten. Dekk alltid strømkontakten
når den ikke er i bruk. Ikke prøv å reparere enheten
selv. Alle feil forårsaket av at du eller en uautorisert
reparatør har demontert enheten, vil gjøre garantien
ugyldig.
	Batteri. Denne enheten har et innebygd oppladbart
batteri. Batteriet er ikke tilgjengelig for brukeren og
skal bare byttes ut ved et servicesenter autorisert av
LG. Du må aldri bytte ut eller få byttet ut batteriet

med et batteri som ikke er godkjent, fordi dette kan
skade enheten eller føre til at den eksploderer eller
tar fyr. Batteriet har beskyttelseskretser som beskytter
det mot bestemte farer, for eksempel overoppheting.
Ikke bruk enheten i nærheten av noe sted som
genererer statisk elektrisitet på mer enn 100 V, fordi
dette kan skade beskyttelseskretsen. Hvis enheten
avgir en vond lukt, må du umiddelbart slutte å bruke
den og kontakte kundeservice.
ADVARSEL: FARE FOR EKSPLOSJON HVIS
BATTERIET BYTTES UT MED FEIL TYPE
BATTERI. KAST BATTERIER I SAMSVAR
MED LOKALE FORORDNINGER FOR
AVFALLSHÅNDTERING.
	Eksponering for væske. Unngå å eksponere enheten
for vann eller andre væsker. Ikke bruk enheten i
regnvær eller andre våte eller fuktige omgivelser. Ikke
søl væske på enheten. Hvis enheten blir våt, må du
umiddelbart koble den fra strømnettet, slå den av
og la den tørke fullstendig. Ikke prøv å fremskynde
tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde,
for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
Garantien dekker ikke skader på enheten som
skyldes at den har blitt utsatt for væske.
L ader og strømadapter. Når batteriet ikke har blitt
brukt på en lang stund, bør du lade det opp for å
maksimere batteriets levetid. Batteriets levetid vil
variere avhengig av bruksmønster og miljøforhold. Du
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må bare bruke en autorisert lader og strømadapter
som er kompatibel med denne enheten. Kontroller
at strømkontakten sitter ordentlig i. Ved tilkobling til
et strømuttak utenfor Nord-Amerika må du bruke
riktig adapter for enheten. Laderen og adapteren er
bare ment for innendørs bruk. Sett inn batteriladeren
loddrett i et strømuttak. Ikke koble til eller koble fra
enheten med våte hender.
Koble alltid laderen fra strømuttaket når enheten er
fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
	I disse situasjonene må du koble laderen
fra strømnettet: (1) under tordenvær, (2) hvis
strømledningen eller kontakten er skadet, (3) hvis
adapterdekselet er skadet, eller (4) hvis laderen
eller enheten har blitt eksponert for væske. LG er
ikke ansvarlig for, og garantien dekker ikke, skader
på enheten som skyldes bruk av uautoriserte ladere
eller strømadaptere.
	Temperaturområdet for lading er 0–45 °C. Lading
utenfor det anbefalte temperaturområdet kan
forårsake at det genereres varme, alvorlig skade på
batteriet eller at batteriets egenskaper og levetid
forringes.
	Du må ikke skade strømledningen ved å bøye, vri eller
varme den, og du må ikke la den bendes i skarpe
vinkler, da dette kan forårsake gnister eller brann.
	Skjerm. Skjermen på denne enheten er lagd av glass
og kan knuse eller sprekke hvis enheten utsettes
for støt eller slag. Hvis glasset er skadet, må du
ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne
glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk
eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke
dette av garantien.
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	Rengjøre enheten. Før du kan rengjøre enheten, må
du slå den av og koble fra alle kabler. Bruk en myk,
lofri, fuktig klut til å rengjøre enheten, og unngå at
vann eller fukt trenger inn i noen av kontaktene eller
åpningene. Skjermen kan enkelt rengjøres med
en myk, tørr, lofri klut. Ikke bruk sterke kjemikalier,
tynnere eller sterke rengjøringsmidler til å rengjøre
enheten.
	Ekstreme temperaturer. Enheten kan brukes i
omgivelser med temperatur mellom 0 og 35 °C.
Enheten må ikke oppbevares i temperaturer under
–20 °C eller over 45 °C. Ikke la enheten likke i sterkt
sollys eller en varm bil. Batteriet kan generere varme,
røyk eller flammer. Oppbevaring ved ekstreme
temperaturer kan også føre til at batteriet forringes,
eller til at levetiden reduseres.

Advarsel om 3D-visning og epileptiske anfall
Hvis du ikke følger sikkerhetsadvarslene eller
-instruksjonene, kan det føre til alvorlig ulykke eller
skade.
	3D-innhold. Hvis du ser på 3D-innhold, inkludert
videoer og spill, i lang tid, kan det føre til slitne øyne,
døsighet, hodepine, kvalme eller utmattelse. Hvis
du opplever noen av disse symptomene, må du
umiddelbart ta en pause.
• Bruk 3D-funksjonen bare til å vise bilder i 3D.
• Noen typer 3D-innhold kan få deg til å reagere
med brå bevegelser, for eksempel at du prøver
å dukke unna noe som vises i en video eller et
spill. Dette betyr at det er best om du unngår å

se på 3D-innhold i nærheten av gjenstander som
lett kan skades, eller skarpe gjenstander som kan
forårsake skade.
• Før barn under 5 år får se på 3D-innhold,
anbefales det at de foresatte rådfører seg med
lege.
• Noen seere kan føle seg desorientert etter å ha
sett på 3D-innhold. Dette betyr at du bør stoppe
opp et øyeblikk og orientere deg i omgivelsene
før du begynner å bevege deg rundt igjen etter å
ha sett på 3D-innhold.
Advarsel om anfall forårsaket av lysfølsomhet.
• Anfall som forårsakes av lysfølsomhet, er
krampeanfall som utløses av visuelle stimuli
som lager mønstre i tid eller rom, for eksempel
blinkende lys, kraftige, regelmessige mønstre eller
regelmessige mønstre i bevegelse.
• Hvis du eller noen i familien din har eller har
hatt epilepsi eller noen gang har opplevd
krampeanfall, bør dere kontakte en medisinsk
spesialist din før dere ser på film i 3D.
• Hvis du eller noen i familien din opplever noen av
symptomene nedenfor, bør du umiddelbart slutte
å se på det aktuelle innholdet og ta kontakt med
lege: svimmelhet eller ørhet, synsforstyrrelser,
reaksjoner i ansiktet eller øyeområdet, for
eksempel rykning i øyne eller muskler, ubevisste
handlinger, tap av retningssans, kramper eller
kvalme. Barn og tenåringer kan være mer
følsomme for disse effektene, derfor bør de
holdes under tett oppsyn.

• Merk: Disse symptomene kan oppstå spontant og
uten noen forhistorie.
• Unngå langvarig bruk av denne enheten uten
avbrekk, hold enheten et stykke unna øynene,
bruk den på steder med god belysning, og ta
hyppige pauser.
Risikoen for anfall forårsaket av lysfølsomhet kan
reduseres med de følgende forholdsreglene:
• Ta hyppige pauser fra å vise innhold på enheten,
spesielt 3D-innhold.
• Hvis du har ulikt syn på hvert øye, må dette
korrigeres før du viser 3D-innhold.
• Ikke vis 3D-innhold når du er sliten eller uvel, og
unngå å se på 3D-innhold en lang stund om
gangen.
• Noen seere kan føle seg desorientert etter å ha
sett på 3D-innhold. Dette betyr at du bør stoppe
opp et øyeblikk og orientere deg i omgivelsene
før du begynner å bevege deg rundt igjen etter å
ha sett på 3D-innhold.
• Unngå langvarig bruk av denne enheten uten
avbrekk, hold enheten et stykke unna øynene,
bruk den på steder med god belysning, og ta
hyppige pauser.

Trafikksikkerhet
Det kan være farlig å bruke denne enheten når du
kjører. Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder
bruk av trådløse enheter i bil der du kjører, og følg
dem. Hvis du bruker denne enheten når du kjører, må
du være oppmerksom på følgende:
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• Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
Trafikksikkerhet må alltid være førsteprioritet.
• Du må ikke bruke trådløse datatjenester, for
eksempel tekstmeldinger, e-post eller Internett,
når du kjører bil.
• Hvis enheten kan motta eller opprette taleanrop,
anbefales det at du bruker en håndfrienhet. Dette
kan være lovpålagt der du befinner deg.
• Bruk av hodetelefoner til å lytte til enheten når du
kjører, selv om det bare gjelder ett øre, er farlig og
i de fleste jurisdiksjoner forbudt.
• Lovverket i noen land kan forby eller begrense
montering av denne enheten i nærheten av eller
på frontruten. Kontroller det gjeldende lovverket.

For kjøretøy utstyrt med kollisjonspute
En kollisjonspute blåses opp med stor kraft. IKKE
plasser gjenstander, inkludert installerte eller bærbare
trådløse enheter, i området over en kollisjonspute eller
der den blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøyet
installeres på feil måte og kollisjonsputen blåses opp,
kan det føre til alvorlig personskade.

GPS/posisjonstjenester/navigering
Enheten bruker GPS-signaler (Global Positioning
System) til posisjonsbaserte programmer, for
eksempel kart og navigeringstjenester. Data som
samles inn av disse programmene, leveres av
tredjeparter og kan endres uten varsel. I noen
områder kan GPS-tjenester være utilgjengelige eller
ha begrenset tilgjengelighet, eller informasjonen kan
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være foreldet, ufullstendig eller ukorrekt. Dette betyr
at GPS bare bør brukes til generell posisjonsbasert
veiledning. Brukerne må alltid kontrollere visuelt at
navigeringsinstruksjonene er korrekte og i samsvar
med det de kan se selv, før de følger instruksjonene.
Brukerne kan også vurdere å kontrollere flere kilder
for nøyaktige posisjoner og navigeringsinstruksjoner.
LG tar ikke noe ansvar for nøyaktigheten til
eller resultatene fra data eller informasjon som
leveres av en tredjepartsleverandør av kart eller
navigeringstjenester, selv om dette leveres ferdig
installert på enheten.
GPS-BRUKERE MÅ ALLTID FØLGE MED PÅ
TRAFIKKSKILT, TRAFIKKLYS, TRAFIKKFORHOLD,
KJØREFORHOLD, STENGTE VEIER OG ALLE
ANDRE FAKTORER SOM PÅVIRKER TRYGG OG
LOVMESSIG BILKJØRING.
Posisjonsbasert informasjon inkluderer informasjon
som kan brukes til å fastslå omtrent hvor enheten din
befinner seg. Enheten din overfører posisjonsbasert
informasjon når den er koblet til et trådløst
nettverk. I tillegg kan enkelte posisjonsbaserte
programmer kreve posisjonsbasert informasjon
for å fungere som de skal, og kan også overføre
dine posisjonsbaserte data. Posisjonsbaserte data
kan deles med tredjeparter, inkludert leverandøren
av trådløstjenesten, LG, tredjepartsleverandører av
programmer og andre.

Tredjepartsprogramvare
Mange av tjenestene og programmene som er
tilgjengelige via denne enheten, leveres av tredjeparts
operativsystemer, programvare og utviklere. Hvis
du laster ned eller bruker slike tjenester eller
programmer, også fra et programmarked, bør du
lese nøye gjennom vilkårene for disse tjenestene eller
programmene. Hvis du BRUKER NOEN av disse
tjenestene eller programmene, kan det innebære at
personlig informasjon du sender, kan leses, samles
inn eller brukes av tjenesten eller programmet og/
eller andre brukere. LG er ikke ansvarlig for din
bruk av slike programmer eller informasjon du
velger å sende eller dele med andre. Egne vilkår,
betingelser for bruk og retningslinjer for personvern
gjelder for slike programmer og tjenester. Les nøye
gjennom alle vilkår og betingelser som gjelder for
slike programmer og tjenester, inkludert betingelser
og vilkår for posisjonsbaserte tjenester, og vær
oppmerksom på alle retningslinjer for personvern,
risikoer eller fraskrivelser.

Unngå hørselsskader
Merk: Høyt lydtrykk fra hodetelefoner kan skade
hørselen.
Langvarig eksponering for høy lyd (inkludert musikk)
er den vanligste årsaken til hørselsskader som kunne
vært unngått. Forskning tyder på at bruk av bærbare
lydenheter, for eksempel bærbare musikkspillere,
med høy lyd over lang tid kan føre til varige
hørselsskader som skyldes støy. Dette gjelder også
bruk av hodetelefoner (inkludert headset, øreplugger

og Bluetooth®-enheter eller andre trådløse enheter).
Eksponering for svært høy lyd er også i noen studier
knyttet til tinnitus (kronisk øresus), overfølsomhet for
lyd og forvrengt hørsel. Den enkeltes følsomhet for
hørselsskader som skyldes støy, og andre potensielle
hørselsskader, varierer. Mengden lyd som produseres
av en bærbar lydenhet varierer avhengig av typen lyd,
enheten, enhetens innstillinger og hodetelefoner. Du
bør følge noen anbefalinger når du bruker en bærbar
lydenhet:
• Still inn volumet i stille omgivelser, og velg det
laveste lydvolumet der du kan høre godt nok.
• Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere
volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker
i nærheten, eller hvis en person som sitter ved
siden av deg, kan høre hva du lytter til.
• Ikke skru volumet opp for å stenge ute støy i
omgivelsene. Hvis du velger å lytte til lydenheten
i omgivelser med mye støy, bør du bruke
støydempende hodetelefoner for å stenge ute
støy fra omgivelsene.
• Begrens hvor mye tid du bruker til å lytte. Høyere
volum betyr at det tar kortere tid før hørselen din
kan skades.
• Unngå å bruke hodetelefoner etter at du har
vært utsatt for svært høy lyd, for eksempel på
konserter, som kan forårsake midlertidig redusert
hørsel. Midlertidig redusert hørsel kan bety at
lydvolumer som ikke er sikre, kan høres normale
ut.
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• Bruk aldri et volum som føles ubehagelig. Hvis du
opplever at det ringer i ørene, at stemmer høres
uklare ut, eller noen form for midlertidig forstyrret
hørsel etter å ha lyttet til den bærbare lydenheten,
bør du slutte å bruke enheten og kontakte lege.

Sikkerhet for barn
Denne enheten leveres med små deler som kan
forårsake kvelning, alvorlig personskade eller død hvis
barn svelger dem. Denne enheten inneholder også
et innebygd batteri som kan utgjøre en risiko hvis
enheten ikke brukes eller vedlikeholdes på riktig måte.
Hold denne enheten og tilbehøret unna små barn.

Kassering av enheten
Denne enheten og batteriet bør resirkuleres for å
unngå å skade miljøet. Når du skal kassere enheten
og det innebygde batteriet, må du følge alt relevant
lovverk. Det kan være forbudt å kaste denne enheten
og batteriet i husholdningsavfallet. Du må aldri
brenne batteriet eller kaste det sammen med farlige
eller brennbare materialer.
andra farliga eller lättantändliga material.

Omgivelser med eksplosjonsfare
• Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
• Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
• Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker
eller eksplosiver i den delen av bilen der du har
mobiltelefonen eller tilbehør.
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RF-interferens
	Elektroniske enheter. De fleste moderne elektroniske
enheter er skjermet mot RF-signaler. Det er imidlertid
mulig at enkelte elektroniske enheter ikke er skjermet
mot RF-signaler fra den trådløse enheten din.
	Pacemakere. Pacemakerprodusenter anbefaler en
avstand på minst 15 cm mellom en tablet-enhet
og en pacemaker for å unngå mulig interferens. Du
kan sørge for en slik avstand ved å bruke enheten
ved motsatt øre av pacemakeren og ikke bære den i
brystlommen.
	Høreapparater. Noen digitale trådløse enheter kan
forstyrre noen høreapparater. Hvis slike forstyrrelser
oppstår, kan du kontakte tjenesteleverandøren (eller
ringe kundeservice for å diskutere alternativer).
	Annet medisinsk utstyr. Hvis du bruker annet
personlig medisinsk utstyr, kan du kontakte
produsenten av enheten for å finne ut om den er
tilstrekkelig skjermet mot ekstern RF-energi. Det
er mulig at legen din kan hjelpe deg med å finne
denne informasjonen.
 elseinstitusjoner. Slå AV enheten hvis du besøker
H
helseinstitusjoner og det finnes informasjon
der du blir bedt om dette. Sykehus og andre
helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være
følsomt for ekstern RF-energi.
 jøretøy. RF-signaler kan forstyrre elektroniske
K
systemer i motorkjøretøy hvis de ikke er installert
riktig, eller hvis de mangler tilstrekkelig skjerming.
Kontakt produsenten eller deres representant hvis
du har spørsmål om kjøretøyet ditt. Du bør også

kontakte produsenten av eventuelt tilleggsutstyr som
er installert i kjøretøyet.
 teder med instruksjoner. Slå AV enheten på alle
S
steder der det finnes instruksjoner om dette.
På fly. Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.
• Slå alltid av tablet-enheten før du går om bord på
fly.
• Ikke bruk enheten på bakken med mindre
mannskapet har gitt tillatelse til det.
 prengningsarbeider. For å unngå å forstyrre
S
sprengningsarbeider, må du slå AV enheten i
områder der de skjer, inkludert steder der du blir
bedt om å slå av toveis radio. Følg alle skilt og
instruksjoner.

Eksponering for radiobølger

styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd
som brukes.
• De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SARverdier, men de er alle laget for å følge relevante
retningslinjer for eksponering for radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales av ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection), er 2 W/kg som
gjennomsnitt for 10 gram vev.
• Den høyeste SAR-verdien for denne enheten ved
bruk inntil kroppen er 1.25 W/kg.
• Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/
regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt
av IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som
gjennomsnitt for 1 gram vev.

DENNE ENHETEN FØLGER INTERNASJONALE
RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR
RADIOBØLGER
Informasjon om eksponering for radiobølger og
SAR (Specific Absorption Rate). Denne tabletenheten, LG-V900, er laget for å overholde relevante
sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger.
I retningslinjene er det inkludert en betydelig
sikkerhetsmargin som er beregnet for å sikre at ingen
utsettes for fare, uavhengig av alder og helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden for mobile enheter
bruker måleenheten SAR (Specific Absorption
Rate). SAR-tester er utført med standardiserte
metoder der enheten sender med den maksimale
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Kaste det gamle utstyret ditt
1	Når dette symbolet med en søppeldunk
med kryss på er festet til et produkt, betyr
det at produktet dekkes av EU-direktivet
2002/96/EC.
2	Alle elektriske og elektroniske produkter
skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner
som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter, eller leveres inn hos en
forhandler av tilsvarende produkter.
3	Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4	Hvis du vil ha mer detaljert informasjon
om avfallshåndtering av gamle apparater,
kan du kontakte renovasjonsetaten,
avfallsstasjonen eller butikken der du
kjøpte produktet.

Kassering av brukte batterier/
akkumulatorer
1	Når dette symbolet med en søppeldunk
med kryss på er festet til et batterier/
akkumulatorer for et produkt, betyr det
at produktet dekkes av EU-direktivet
2006/66/EC.
2	Dette symbolet kan være kombinert med
symbolene forkvikksølv (Hg), kadmium
(Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder
mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 %
kadmium eller 0,004 % bly.
3	Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i
atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut
av statlige eller lokale myndigheter, eller
leveres inn hos en forhandler av tilsvarende
produkter.
4	Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/
akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
5	Hvis du vil ha mer detaljert informasjon
om avfallshåndtering av gamle batterier/
akkumulatorer, kan du kontakte
renovasjonsetaten, avfallsstasjonen eller
butikken der du kjøpte produktet.
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Forstå enheten
Les dette før du bruker enheten.
Forlenge batteriets levetid:
Du kan forlenge batteriets levetid mellom
oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke
behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan
også overvåke hvor mye batterikapasitet programmer
og systemressursene bruker.
Slik forlenger du batterilevetiden:

• Programmer > Innstillinger > Programmer >
Batteribruk.

Laste ned USB-driveren:
Hvis du vil bruke Internett-deling via USB og USBfeilsøking, må du først installere LG USB Driver på
PC-en.

• Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker, for
eksempel Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.

LG USB Driver kan lastes ned fra LGs nettside (www.
lg.com). Gå til http://www.lg.com og velg region, land
og språk.

• Demp skjermens lysstyrke og angi kortere
tidsavbrudd før lyset slås av.

Starte enheten på nytt hvis skjermen fryser:

• Slå av automatisk synkronisering for Gmail™,
Kalender, Kontakter og andre programmer.
• Hvis du vet at du ikke vil være i nærheten av noe
mobil- eller Wi-Fi-nettverk på en stund, bytter du
til Flymodus.

Hvis enheten ikke reagerer eller skjermen fryser:
Fjern bakdekselet, og trykk på RESET-knappen med
en spiss gjenstand for å starte enheten på nytt.
Kontakt kundeservice hvis dette ikke hjelper.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:
• Programmer > Innstillinger > Om tablet > Status
Slik overvåker og styrer du hva som bruker
batterikapasitet:
Skjermen Batteribruk viser programmene som
har brukt batteri, sortert fra høyest til lavest
batteriforbruk. Du kan bruke denne skjermen til å slå
av programmer du har lastet ned, hvis de bruker for
mye strøm.
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Oppnå optimal ytelse fra enheten:

Overføre filer til en datamaskin via USB:

• Kontroller at bakdekselet er festet når du sender
og mottar data via Wi-Fi eller Bluetooth. Den
interne antennen for Wi-Fi og Bluetooth er
festet til bakdekselet, derfor kan det redusere
antenneytelsen hvis du fjerner bakdekselet.

Du må installere den nyeste versjonen av Windows
Media Player på datamaskinen.

• Når du sender og mottar data, bør du unngå
å holde den delen av enheten der antennen
er plassert. Hvis du unngår kontakt med
antenneområdet når enheten er i bruk, vil dette
optimalisere antenneytelsen og batteriets levetid.

Før du installerer et operativsystem eller
program med åpen kildekode:

Wi-Fi-antenne
(intern)

GPS-antenne (intern)

Se Koble til en datamaskin via USB på side 29 for
mer informasjon.

ADVARSEL: Beskytt enheten og personlige
data ved å bare laste ned programmer fra
pålitelige kilder, for eksempel Android Market™.
Hvis noen programmer ikke er installert på riktig
måte, kan det føre til at enheten ikke fungerer
normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil.
Du må avinstallere disse programmene og alle
tilhørende data og innstillinger på enheten.
ADVARSEL: Hvis du installerer og bruker et
annet operativsystem enn det som fulgte med,
kan det føre til at enheten ikke fungerer som
den skal, og den vil ikke lenger være dekket av
garantien.

Hovedantenne (intern)
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Enhetskomponenter

ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på enheten eller setter deg på den, kan dette skade LCDskjermen og berøringsskjermfunksjonen.
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Laderkontakten gir deg mulighet til å lade opp enheten ved hjelp av reiseadapteren som følger med.
3,5 mm hodetelefonkontakt her kan du koble til hodetelefoner (tilleggsutstyr) for praktisk, håndfri bruk. Du
kan også koble til hodetelefoner for å høre på musikk.
USB-kabelporten her kan du koble til en USB-kabel.
HDMI-kabelporten her kan du koble til en HDMI-kabel.
Av/på-/låsetasten låser skjermen på enheten. Trykk og hold for å åpne menyen for å slå av.
Kameralinsen på forsiden brukes til å ta bilder og ta opp video. Hold linsen ren for optimale resultater.
Lyssensoren registrerer lysmengden i omgivelsene og justerer belysningen av skjermen i henhold til
omgivelsene.
Volumtastene her kan du justere volumet for media og varsler.
Berøringsskjermen viser all informasjonen du trenger for å bruke enheten, for eksempel programmer, dato,
tid, signalstyrke og batteristatus.
Høyttaleren her kan du høre lyder og varsler.
Bakdekselet dekker SIM-kortsporet.
SIM-kortsporet inneholder SIM-kortet.
Kamerablitsen forbedrer bilde- og videokvaliteten hvis du tar bilder eller tar opp video i svakt lys.
Kameralinsen på baksiden brukes til å ta bilder og ta opp video. Hold linsen ren for optimale resultater.
Tilbakestillingsknappen starter enheten på nytt.
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Sette inn SIM-kortet.

Lade batteriet

Før du kan begynne å utforske den nye enheten, må
du konfigurere den.

Enheten har et innebygd oppladbart batteri. Du kan
maksimere bruks- og standbytiden ved å holde
batteriet oppladet når det ikke er i bruk. Batteriets
ladenivå vises på statuslinjen nederst til høyre på
skjermen.

Sette inn SIM-kortet:
1. Trykk og skyv bakdekselet oppover med begge
hender (se illustrasjonen nedenfor).
2. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet til
det klikker på plass. Pass på at det gylne
kontaktområdet på kortet peker ned.
3. Skyv bakdekselet nedover til det klikker på plass
(se illustrasjonen nedenfor).
MERK: Hvis du setter inn SIM-kortet når enheten
er slått på, vil den automatisk starte på nytt.

Når batterinivået når 15 %, lager enheten en lyd
for å varsle deg om at batterinivået er lavt. Hvis
batterinivået blir for lavt, vil enheten automatisk slås
av. Du må lade opp batteriet for å fortsette å bruke
enheten.
ADVARSEL: Batteriet må lades helt opp første
gang for å forbedre batterilevetiden.
MERK: Bruk bare en lader godkjent av LG til å
lade opp enheten. Hvis du ikke er forsiktig med
laderkontakten, eller hvis du bruker en lader eller
adapter som ikke er kompatibel, kan enheten bli
skadet og garantien bli ugyldig.
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1. Koble den inkluderte reiseladeren til et
strømuttak.

• Når du skal slå på enheten, trykker du på og holder
Av/på-/låsetasten et par sekunder.

2. Koble den andre enden til enhetens laderkontakt
(som vist nedenfor).

• Når du skal slå av enheten, trykker du på og holder
Av/på-/låsetasten et par sekunder og trykker på
OK for å bekrefte.

Låse og låse opp skjermen

ADVARSEL: Sett kontakten helt inn i
laderporten, ellers er det ikke sikkert at enheten
lades opp.
MERK: USB gir ikke nok strøm. Bruk den
inkluderte reiseladeren til lading.

Slå enheten av og på

Når du ikke bruker enheten på en stund, slås
skjermen av og låses automatisk for å spare batteriet
og hindre at enheten brukes ved et uhell. Når
enheten ikke er i bruk, kan du trykke på Av/på-/
låsetasten
for å låse enheten.
1. Du kan slå på skjermen ved å trykke på Av/på-/
låsetasten. Låseskjermen vises.
2. Trykk på og hold
. Det vises en sirkel på
skjermen rundt fingeren din.
3. Dra fingeren til kanten av den større sirkelen
som omgir den. Skjermen låses opp, og det
siste skjermbildet du brukte, åpnes.
MERK: Hvis du har angitt et låsemønster, tegner
du det med fingertuppen. Hvis du har angitt PINkode eller passord, skriver du inn dette og trykker
på OK.
Justere tidsforsinkelsen før skjermen automatisk
slås av:
• Programmer > Innstillinger > Skjerm > Tidsavbrudd
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Sikre låseskjermen

Bruke HDMI

Du kan låse skjermen slik at det bare er deg som kan
låse den opp og få tilgang til data, kjøpe programmer
og så videre.

LG-V900 støtter HDMI-utdata. Du kan vise
HD-video som er tatt opp på enheten, på andre
visningsenheter via HDMI-kabelen. Visningsenhetene
kan være en TV eller projektor med HDMI-inngang.
Bruk den medfølgende HDMI-kabelen til å koble
enheten til visningsenheten.

Angi låsemønster, PIN-kode eller passord
første gang:
• Programmer > Innstillinger > Sted og sikkerhet >
Angi skjermlås > mønster, PIN-kode eller passord
Første gang du angir et låsemønster, vises det en
veiledning med instruksjoner.
Neste gang du vil slå på enheten eller låse opp
skjermen, blir du bedt om å tegne låsemønsteret for
å låse opp skjermen.
Du kan også låse skjermen ved hjelp av en PIN-kode
eller et Passord. Når denne innstillingen er angitt, kan
den endres fra menyen Angi skjermlås.
MERK:Hvis du har glemt låsemønsteret, PINkoden eller passordet:
Du har 5 muligheter til å angi låsemønster,
PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle
5 forsøkene, kan du prøve på nytt etter 30
sekunder.
1. Hvis du har glemt låsemønsteret:
– Hvis du har opprettet en Google-konto på enheten,
trykker du på Glemt mønster? Deretter må du logge på
via Google-kontoen for å låse opp enheten.
– Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på enheten,
kontakter du kundeservice.

Enheten støtter:

• Video – oppløsninger opptil 1080 p
• Ikke video – oppløsninger opptil 720 p
• 3D Frame Packing – opptil 720 p
MERK:
• Avhengig av den tilkoblede visningsenheten kan
det ta en stund å spille av mediefiler.
• Hvis du bruker en kabel eller visningsenhet som
ikke er HDMI-sertifisert, er det ikke sikkert at
filene spilles av på riktig måte.
• Bilderetningen som er angitt på enheten, kan
være bare liggende som ikke kan roteres for å
endre retning.
• Enheten kan justere utdataoppløsningen
automatisk i henhold til den tilkoblede
visningsenheten.
• Når HDMI-tilkoblingen er i bruk, vises bare
videoavspilling på visningsenheten.

2. Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet:
– Kontakt kundeservice.
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Konfigurere Google-konto
Første gang du slår på enheten, får du muligheten
til å aktivere mobildatatjenesten, logge på Googlekontoen din og angi hvordan du vil bruke noen
Google-tjenester.

Konfigurere Google-kontoen
Logg på en Google-konto fra konfigureringsskjermen
som vises.
ELLER
1. Trykk på et Google-program, for eksempel
Gmail.
2. På konfigureringsskjermen trykker du på
Opprett en konto for å opprette en ny konto.
Hvis du har en Google-konto, angir du
e-postadresse og passord og trykker deretter på
Logg på.
3. Når Google-kontoen er konfigurert på enheten,
vil den automatisk synkroniseres med Googlekontoen på Internett (dette er avhengig av
synkroniseringsinnstillingene dine).
Når du logger på Google-kontoen, kan du
synkronisere G-mail og Google-kontakter og
-kalendere mellom enheten og Internett. Du må
logge på en Google-konto for å bruke Googleprogrammer, for eksempel Google Talk™ og Android
Market™.

20 LG-V900 | Brukerhåndbok

Legge til flere kontoer
Etter konfigureringen kan du legge til kontoer
for Google™, Microsoft Exchange ActiveSync,
vanlig e-post og andre typer kontoer avhengig av
hvilke programmer du har installert. Hver konto
synkroniserer noen av eller alle dataene for kontoen.
Hvis du legger til mer enn én Google-konto, er
det bare den første Google-kontoen du logger på,
som sikkerhetskopieres på Googles servere. Noen
programmer fungerer bare med én enkelt konto og
viser data bare fra den første kontoen du logger på.

Hjemmeskjermen og grunnleggende egenskaper
Du kan navigere på hjemmeskjermen ved å
dra fingeren mot venstre eller høyre for å vise
hjemmeskjermpanelene. Du kan også tilpasse
hvert panel med widgeter og snarveier til dine
favorittprogrammer og angi en bakgrunn.
Hjemmeskjermen er utgangspunktet for tilgang til
alle funksjonene på enheten. Her vises snarveier til
programmer, ikoner, widgeter og andre funksjoner.
MERK: Enkelte skjermbilder kan avvike avhengig
av leverandøren.

Programmer

Google Search™ åpner programmet
Google Search™.
Programstarter åpner startskjermen
￼
Programmer
for å vise installerte programmer.
Hjemmeskjerminnstillinger gir
deg muligheten til å tilpasse
hjemmeskjermpanelene.
Tilbake her kan du gå tilbake til
forrige skjerm.
HJEM her kan du gå tilbake til
hjemmeskjermen.
Siste programmer viser en liste over
de sist brukte programmene.
Legacy (Eldre) vises bare for
noen programmer og åpner
alternativmenyen for programmer
som ble designet for eldre utgaver
av Android.
Statuslinje viser statusinformasjon for enheten,
inkludert tid, signalstyrke, batteristatus og
varselikoner.

Bruke navigeringsknappene

￼

Navigeringsknapper

Med navigeringsknappene nederst til venstre er det
enkelt å bytte raskt mellom programmer.
I noen medieprogrammer erstattes
navigeringsknappene og statuslinjen av nedtonede
prikker som er mindre forstyrrende når du viser filmer,
lysbilder og lignende.
21

Du kan trykke på en prikk på samme måte som for
kontrollen den representerer, eller trykke på et tomt
område nederst på skjermen for å gjenopprette full
visning.

Tilpasse hjemmeskjermen
Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge
til programikoner, snarveier, widgeter og andre
elementer på ønsket hjemmeskjermpanel. Du kan
også endre bakgrunnen.

Flytte et element på hjemmeskjermen

Legge til widgeter på hjemmeskjermen
1. Du kan redigere hjemmeskjermpaneler ved å
trykke på
på hjemmeskjermen.
2. Trykk på og hold elementer fra kategorien
Widgeter, og dra dem deretter til ønsket
hjemmeskjermpanel.
3. Stopp midlertidig på hjemmeskjermpanelet,
og når det forstørres, kan du dra elementet til
ønsket posisjon.
4. Når elementet er plassert der du ønsker, løfter
du fingeren.
5. Skjermen returnerer automatisk til
hjemmeskjermen.

1. Trykk på og hold elementet på
hjemmeskjermen.
2. Dra elementet til en ny plassering på skjermen.
Stopp ved venstre eller høyre ytterkant av
skjermen for å dra elementet videre til neste
tilgjengelige hjemmeskjermpanel.

Hjemmeskjermpaneler

3. Når elementet er plassert der du ønsker, løfter
du fingeren.

Slette et element fra hjemmeskjermen
1. Trykk på og hold elementet til ikonet for
Programstarter endres til en Papirkurv
2. Dra elementet til Papirkurven
fingeren.
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.

, og løft
Programmer, widgeter, snarveier
og andre elementer

Endre hjemmeskjermbakgrunnen
1. Trykk på

og deretter på Bakgrunn.

2. Velg et bilde fra Galleri, Live Wallpaper (Levende
bakgrunn) eller Bakgrunn.
3. Trykk på bakgrunnen og deretter på Angi
bakgrunn (om nødvendig). Hvis bakgrunnen må
beskjæres, beskjærer du den og trykker på OK.

Legge til mer
Du kan legge til snarveismenyer på hjemmeskjermen,
inkludert Bokmerker og menyer for Innstilling. Trykk
på Mer, og velg deretter de(n) menyen(e) du vil legge
til.

Bruke funksjoner for Multitasking
Multitasking er lett med Android fordi åpne
programmer fortsetter å kjøre selv når du åpner et
nytt program. Du trenger ikke å avslutte et program
før du åpner et nytt. Du kan bruke og veksle mellom
flere åpne programmer. Android administrerer hvert
program og stopper og starter dem etter behov, for
å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser
unødvendig.

Åpne og veksle mellom programmer
Trykk på
på skjermen for å vise listen over nylig
brukte programmer. Trykk på et program for å åpne
det igjen.

Legge til et hurtigikon for kontakt på
hjemmeskjermen

Innstilling

Du kan opprette et hurtigikon for en favorittkontakt
på hjemmeskjermen. Dette gjør kontaktene dine lett
tilgjengelige.
1. Trykk på

Nettleser

og deretter på Mer.

2. Trykk på Kontakt. Kontaktlisten vises på
skjermen. Velg kontakten du vil legge til, fra
listen.
3. Kontakten legges til på hjemmeskjermen.

Talk

￼
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Status- og varselikoner
Statuslinjen vises nederst på alle skjermer. Her vises
ikoner som angir at du har mottatt varsler, ikoner som
angir enhetens status, og gjeldende tid.
Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av
ikonene som kan vises på statuslinjen.
Intet signal
Signalstyrke
Bluetooth aktivert
Bluetooth koblet til
Alarm
Flymodus
Batterinivå
Batteriet lades
Datanedlasting

Både Internett-deling via USB og Portabelt
tilgangspunkt er aktive
SMS

Varselpanel og hurtiginnstillinger
Med varselpanelet kan du kontrollere og administrere
varsler om Wi-Fi, Bluetooth og mer, for eksempel nye
meldinger, kalenderhendelser, alarmer og hendelser
som pågår. Når du mottar et varsel, vises teksten
en kort stund, og varselikonet vises på statuslinjen.
Avhengig av innstillingene kan du høre en varsellyd.
Du kan åpne varselpanelet for å vise en liste
over nylige varsler. Når du trykker én gang på
statuslinjen, kan du vise varselpanelet sammen med
statusdetaljpanelet.
Statusdetaljpanel

Dataopplasting
Inntastingsmetoden skjermtastatur
Nedlastet program
Ny e-postmelding
Ny Gmail-melding
Musikk er PÅ
Wi-Fi
Internett-deling via USB er aktivt
Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
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Varselpanel

Arbeide med hurtiginnstillinger
Hvis du trykker på panelet for statusdetaljer, kan
du åpne Quick Settings for å vise og kontrollere de
vanligste innstillingene for enheten.
De følgende ikonene vises i Quick Settings:
Aktiverer og deaktiverer flymodus.
Tar deg til menyen Trådløse kontroller.
Velg om skjermbildet skal roteres automatisk når
du snur enheten.

Flikk – For å bla raskt gjennom en liste eller bevege
deg raskt drar du en finger raskt på tvers av
berøringsskjermen (dra raskt og slipp).
Stryk – Å stryke betyr å bevege fingeren raskt
vannrett eller loddrett over skjermen for å bytte
fokusområde eller bla gjennom en liste. Du kan for
eksempel stryke fingeren mot høyre eller venstre
på hjemmeskjermen for å bla mellom de fem
panelene.

Tilpass lysstyrken på skjermen.

Rotere skjermen – Du kan rotere skjermen fra
liggende til stående retning.

Velg om du vil aktivere eller deaktivere varsler og
vise statusikoner på statuslinjen.

Dobbelttrykk – Dobbelttrykk for å zoome inn på en
Internett-side eller et kart.

Tar deg til menyen Innstilling.

Tips for berøringsskjerm
Berøringsskjermen gjør det lett å bruke enheten.

Zoom inn og ut – Når du viser bilder, kart eller
Internett-sider, kan du bevege to fingertupper mot
hverandre eller fra hverandre for å zoome inn eller
ut.

Her følger noen tips om hvordan du navigerer på
enheten.
Trykk – Et fingertrykk merker elementer.
Trykk og hold – Trykk og hold på et element på
skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det
skjer noe.
Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege
deg sakte, drar du fingeren på tvers av
berøringsskjermen.
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Skjermtastatur
Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive
inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker
du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn
tekst.
Caps/Shift-tasten gir deg mulighet til å
skrive store bokstaver. Du kan låse tasten ved
å trykke to ganger på den. Trykk igjen for å
låse den opp.
Innstilling-tasten gir deg muligheten
til å endre skrivespråk eller få tilgang til
innstillingene for Android-tastaturet. Du
kan også trykke og holde for å få tilgang til
innstillingene for Android-tastaturet.n.

Bruke skjermtastaturet
1. Trykk på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.
Skjermtastaturet åpnes automatisk. Tekstfelt for
enhetsnumre og andre spesielle formål kan vise
tall og symboler.
2. Trykk på tastene på tastaturet for å begynne å
skrive.
3. Trykk på

når du er ferdig.

Angi tekst ved å snakke
På de fleste steder der du kan skrive inn tekst med
skjermtastaturet, kan du også angi tekst ved å snakke.
1. Trykk på et tekstfelt.
2. Trykk på

på tastaturet.

Tasten for tall og symboler bytter til
tastaturet for tall og symboler.

3. Når du blir bedt om å snakke nå, sier du den
teksten du vil angi.

Enter-tasten flytter markøren til neste felt
eller linje, eller sender en forespørsel.

Redigere tekst

Lukk-tasten fjerner tastaturet fra skjermen.
Slett-tasten sletter ett enkelt tegn eller
mellomrom for hvert trykk. Trykk og hold for
å slette tekst raskere.
Tasten for tale til tekst angir tekst ved hjelp
av tale.
Uttrykksikon-tasten gjør det lett å sette inn
uttrykksikoner. Trykk og hold for å åpne en
liste med uttrykksikoner.
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Du kan redigere teksten du angir i felt, og klippe,
kopiere eller lime tekst.
1. Trykk på teksten du vil redigere. Markøren settes
inn der du trykker.
2. Dra markøren til stedet der du vil redigere tekst
(hvis du har kopiert tekst, vises panelet Lim inn en
kort stund over markøren).
Klippe ut, kopiere og lime inn tekst:
1. Trykk og hold på teksten eller ordet du vil merke.
2. Du kan dra i utvalgsfanene for å utvide eller
redusere den merkede teksten, eller trykke på
Velg alt.
3. Trykk på Kutt, Kopi eller Lim inn.

Koble til nettverk og enheter
Wi-Fi-nettverk
Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet
innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt.
Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten
ekstrakostnader. Når innstillingen for Wi-Fi setting
er PÅ, vises det en liste over aktive Wi-Fi-nettverk
innenfor rekkevidde. Avhengig av nettverket kan du
trenge passord.

Slå på Wi-Fi og koble til et nettverk
1. Programmer > Innstillinger> Trådløse kontroller
> Wi-Fi-innstillinger > Wi-Fi
2. Et hakemerke viser at Wi-Fi er på.
3. Det vises en liste over aktive Wi-Fi-nettverk
innenfor rekkevidde. Trykk på det nettverket du
vil koble til.
4. Hvis nettverket er åpent, trykker du på Koble
til. Hvis nettverket er passordbeskyttet, angir du
passordet og trykker på Koble til.
MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fidekning eller slår av Wi-Fi, kan ekstra kostnader
påløpe for datatrafikk.

Internett-deling via USB og portabelt Wi-Fitilgangspunkt
Internett-deling via USB og portabelt Wi-Fitilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs
tilkobling ikke er tilgjengelig. Med Internett-deling via
USB kan du dele enhetens mobildatatilkobling med
en PC via USB-kabel. Dette vil gi en PC Internetttilgang via mobilnettet.
• Programmer > Innstillinger > Trådløse kontroller
> Internett-deling og portabelt tilgangspunkt >
Internett-deling via USB
Et hakemerke viser at Internett-deling via USB er på.
MERK: Hvis du vil bruke Internett-deling via USB,
må du først installere LG USB Driver på PC-en.
LG USB Driver kan lastes ned fra LGs nettside
(www.lg.com). Gå til http://www.lg.com og velg
region, land og språk.
Ved å bruke enheten som et bærbart Wi-Fitilgangspunkt kan du dele enhetens datatilkobling
med mer enn én enhet om gangen.
• Programmer > Innstillinger > Trådløse kontroller
> Internett-deling og portabelt tilgangspunkt >
Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt
Et hakemerke viser at portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt
er på.
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Når enheten deler datatilkoblingen, vises det et ikon i
statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Pare enheten din med en Bluetooth-enhet

Bluetooth

Hvis Bluetooth er slått av, trykker du på Bluetooth for
å slå funksjonen på.

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi
som enheter kan bruke til å utveksle informasjon på
kort avstand. De vanligste Bluetooth-enhetene er
hodetelefoner for å lytte til musikk og andre bærbare
enheter som PC-er og mobiltelefoner.
Du må slå på enhetens Bluetooth-funksjon for å
kunne koble til en Bluetooth-enhet. Hvis du vil bruke
enhetens Bluetooth-funksjon sammen med en
annen enhet, må de to enhetene først pares. Paring
oppretter en sikker tilkobling mellom de to enhetene.

Slå på Bluetooth
• Programmer > Innstillinger> Trådløse kontroller >
Bluetooth
Et hakemerke viser at Bluetooth er på.
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Før du kan koble til en annen enhet, må de to
enhetene pares.

• Programmer > Innstillinger> Trådløse kontroller >
Bluetooth-innstillinger > Finn enheter
1. Enheten søker etter alle tilgjengelige Bluetoothenheter innen rekkevidde og viser ID-ene deres.
Hvis enheten du vil pare din enhet med, ikke
vises på listen, kontrollerer du at målenheten er
satt til å være synlig, og søker på nytt.
2. Trykk på ID-en til den enheten du vil pare
med din egen enhet. Hvis du blir bedt om å
oppgi passord, kan du prøve å angi 0000 eller
1234, som er de vanligste passordene, eller se
dokumentasjonen som fulgte med enheten, for
å finne passordet.
3. Når paringen er gjennomført, kobler enheten din
til målenheten.

Koble enheten til en datamaskin via
USB
Du kan koble enheten til en datamaskin via en USBkabel for å overføre musikk, bilder og andre filer.
Ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol) kan du
behandle lagret innhold på enheten.
MERK: Les følgende før du bruker MTP!
• Du må installere den nyeste versjonen av
Windows Media Player for å kunne bruke
MTP.. Du kan laste ned den nyeste versjonen
av Windows Media Player fra Microsofts
webområde: http://www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/download

Koble til som en flyttbar lagringsenhet:
1. Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av
USB-kabelen.
2. Enheten gjenkjennes automatisk som en bærbar
enhet.
3. Finn enheten under Min datamaskin ved
hjelp av filutforsker på datamaskinen. Filer
og mappestruktur på enheten vises under
Enhetslager.
4. Du kan nå kopiere filer til og fra enheten.
5. Under filoverføring vises skjermen nedenfor.
Synkronisering pågår

• MTP fungerer med:
– Windows XP Service Pack 2 eller nyere
med Windows Media Player 10 eller nyere
installert (Windows Media Player 11 eller
nyere anbefales).
– Windows Vista og Windows 7.

￼
MERK:

• Før du bruker MTP-modus, må du oppgradere
enhetens programvare til nyeste versjon.e.

• Vær oppmerksom på at andre programmer
som kjører, kan bli stoppet midlertidig
under synkroniseringen. Du kan stoppe
synkroniseringen ved å avbryte den på
datamaskinen.

• MTP er ikke tilgjengelig hvis Internett-deling
via USB er PÅ. Kontroller at Internett-deling via
USB er AV.

• Ikke koble fra USB-kabelen under lasting eller
synkronisering. Å koble fra kabelen kan føre til
feil og at filene skades.

– Mac OS med tredjepartsprogramvaren XNJB.
– Linux med tredjepartsprogramvaren libmtp.
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Synkronisere med Windows Media Player:
1. Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av
USB-kabelen.
2. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu
på PC-en.
3. Åpne Windows Media Player.
4. Om nødvendig kan du angi eller redigere
enhetens navn i hurtigvinduet.
5. Velg fanen Synkronisering i Windows Media
Player.
6. Velg og dra ønskede filer fra biblioteket til
vinduet for Synkroniseringsliste.
7. Klikk på Start synkronisering nederst i vinduet
Synkroniseringsliste for å begynne. Dermed
kopieres filene fra Synkroniseringslisten til
enheten din.
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Windows
Media Player, kan du se Hjelp i Windows Media
Player.
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Melding
Med Meldinger kan du opprette en ny tekstmelding
eller åpne en meldingstråd.

Åpne meldingsprogrammet
• Programmer > Meldinger

Vise meldinger
• Programmer > Meldinger > Trykk på kontakten du
vil åpne.

Skrive og sende meldinger
• Programmer > Meldinger > Opprett ny melding >
Legg til mottakere og skriv meldingen > Send

Endre meldingsinnstillingene
Du kan endre innstillingene etter eget ønske.
• Programmer > Meldinger >

> Innstillinger

Alle meldinger sorteres etter Kontakt. Meldinger
utvekslet med en annen person kan vises i
kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt
over samtalen.
•

sletter ønsket meldingstråd fra vinduet
Meldinger.

•

vises på skjermen hvis kontakten ikke er
registrert i kontaktlisten din. Trykk på ikonet for å
opprette en ny kontakt.

•

går til skjermen for visning av kontakter hvis
kontakten allerede finnes i kontaktlisten.

•

sletter tidligere utvekslede meldinger.

•

viser en kronologisk liste over kontakter.

•

viser en alfabetisk liste over kontakter.
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E-post
Enheten har en brukervennlig funksjon for E-post. Du
kan legge til flere e-postkontoer med POP3, IMAP
og Exchange ActiveSync.

Åpne e-postprogrammet

•

her kan du skrive e-post.

•

s ynkroniserer meldingene dine med
e-postserveren.

• Programmer > E-post

Bruke kombinert visning

Legge til en e-postkonto

Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du vise
alle meldinger sendt til alle kontoer. Kontoene
identifiseres med fargede etiketter.

Første gang du åpner E-post, vil en
konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere
en e-postkonto. Tjenesteleverandøren eller
systemadministratoren kan gi deg de nødvendige
kontoinnstillingene.

• Trykk på Kombinert visning i rullegardinmenyen
øverst til venstre på skjermen. Du kan også bytte
konto ved å trykke på ønsket konto i denne
menyen.

Legge til andre e-postkontoer:

Endre kontoinnstillinger

• Programmer > E-post >
Legg til konto

Når du har konfigurert en e-postkonto, kan du endre
de generelle innstillingene og angi favorittringetone
for å varsle om ny e-post. Du kan også legge til eller
fjerne kontoer.

> Kontoinnstillinger >

ELLER
• Programmer > Innstillinger > Kontoer og
synkronisering > Legg til konto

• Programmer > E-post
• Trykk på

Åpne innboksen
Ette konfigurering vil E-post vise innholdet i
innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan
du veksle mellom kontoer.
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> Kontoinnstillinger

• Tilpass innstillingene etter eget behov.

Fjerne en e-postkonto
• Programmer > E-post >
Fjern konto

> Kontoinnstillinger >

Gmail™
Gmail™ konfigureres når du konfigurerer enheten
første gang. Avhengig av innstillingene synkroniseres
Gmail™ på enheten din automatisk med Gmail™kontoen din på Internett.
Når du åpner Gmail, vises de siste samtalene i
innboksen din.

Åpne Gmail
• Programmer > Gmail
Den gjeldende Google-kontoen vises øverst til
venstre i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én
Gmail-konto, kan du veksle mellom kontoer for å vise
meldinger i hver innboks.

Søke etter bestemte e-poster
• Programmer > Gmail >
Det vises en liste over resultater med alle samtalene
som inneholder e-poster med ordene du søkte etter.
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Kontakter
Du kan legge til kontakter på enheten og synkronisere
dem med kontaktene på din Google-konto eller
andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Åpne Kontakter
• Programmer > Kontakter

Legge til en ny kontakt

Søke etter en kontakt
Trykk på Finn kontakter øverst til venstre på skjermen,
og angi navnet du vil søke etter. Kontaktene som
samsvarer, vises. Trykk på kontakten du søker etter.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke
følgende alternativer:
• Trykk på E-post for å sende en e-post.

1. Trykk på Programmer > Kontakter.

• Trykk på Nettside for å koble til URL-adressen.

for å opprette en ny kontakt.
2. Trykk på
Om nødvendig velger du kontoen der du vil
legge til kontakten.

• Trykk på feltet Adresse for å vise posisjonen på
kartet.

3. Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt,
trykker du på bildefeltet. Velg Ta bilde hvis du vil
ta et bilde med kameraet, eller Velg et bilde fra
galleriet hvis du vil velge et bilde fra galleriet.

• Trykk på
kontakt.

4. Angi eventuell kontaktinformasjon du vil legge
til.
5. Trykk på Ferdig når du er ferdig.

Redigere en kontakt
Mens du viser detaljene for en kontakt, kan du trykke
på
og angiønsket informasjon. Trykk på Ferdig
for å lagre kontaktoppføringen.
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• Trykk på feltet DM for å koble til direktemelding.
og Slett kontakt for å slette en

Importere og eksportere kontakter til
og fra minnet
Hvis du har kontakter lagret i vCard-format i
enhetens minne, kan de importeres og eksporteres til
programmet Kontakter.
Du kan også eksportere alle kontaktene på enheten
til minnet i vCard-format.

Eksportere kontakter:

Dele alle synlige kontakter:

1. Programmer > Kontakter

• Trykk på
> Importer/Eksporter > Del synlige
kontakter > Bluetooth, og følg deretter trin 3 og 4
i forrige avsnitt.

2. Velg kontakten du vil eksportere.
> Importer/Eksporter > Eksporter
3. Trykk på
til USB-lager og deretter OK.

Importere kontakter:
1. Programmer > Kontakter
> Importer/Eksporter > Importer
2. Trykk på
fra USB-lager og deretter OK.
3. Du kan importere én eller flere vCard-filer
samtidig. Velg ønsket alternativ, og trykk på OK.
4. Alle vCard-filene i enhetens minne vises i
menyen som åpnes. Velg vCard-filen(e) du vil
importere.

Dele kontakter via Bluetooth
Dele en kontakt
1. Programmer > Kontakter
2. Trykk på

> Del kontakt > Bluetooth

3. Kontroller at Bluetooth er PÅ, og la enheten
søke etter andre enheter.
4. Velg enheten du vil sende til, fra listen.
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Kart og Latitude
Du kan finne den gjeldende posisjonen din,
vise trafikkinformasjon i sanntid og få detaljerte
veibeskrivelser. Du kan søke i et gatekart eller
satelittbilde for å finne en adresse eller et
landemerke.

Åpne Kart
• Programmer > Kart
Ikon Beskrivelse
Kartsøk – Du kan søke etter ønsket posisjon.
Min plassering – Viser den gjeldende
posisjonen din på kartet.
Steder – Søk etter steder i nærheten av deg
i den kategorien du velger.
Veibeskrivelse – Her finner du veien til stedet
du angir. Trykk på feltene Min plassering og
Sluttpunkt for å angi data. Du kan også velge
en posisjon fra Kontakter eller peke på kartet.
Lag – Du kan velge visning, enten Trafikk,
Satellitt eller Terreng.
Mer – Tøm kartet, finn stjernemerkede
elementer med mer.
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Få veibeskrivelser
1. Når du viser et kart, kan du trykke på

.

2. Angi utgangspunkt og mål, skriv inn adressen,
eller angi informasjon fra Kontakter.
3. Velg fremkomstmiddel, og trykk på Gå.

Stjernemerke en posisjon
Du kan stjernemerke en posisjon eller et sted med
etikett på kartet, slik at det blir lett å finne.
1. Trykk og hold på en posisjon eller et sted med
etikett på kartet.
2. Trykk på ballongen som åpnes.
3. Trykk på den grå stjernen øverst på kartet for å
stjernemerke posisjonen.
Du kan åpne en liste over stjernemerkede posisjoner
slik at du raskt kan gå til en stjernemerket posisjon
på kartet.
• Trykk på

> Stjernemerket

Bli med i Latitude
Med Google Latitude™ kan du og vennene
dine vise hverandres posisjon på kart og dele
statusoppdateringer med hverandre. Posisjonen din
deles ikke automatisk. Du må bli med i Latitude og
deretter invitere vennene dine til å se posisjonen din,
eller godta invitasjoner fra vennene dine.
Dette betyr at du kan dele posisjonen din med de
vennene du velger.
• Mens du viser et Google-kart, trykker du på
Join Latitude

>

Finne vennene dine med Latitude
1. Programmer > Latitude >

> Legg til venner

2. Trykk på Velg fra Kontakter for å merke av
kontaktene du vil invitere. Trykk på Legg til
via e-postadresse for å angi én eller flere
e-postadresser, og trykk deretter på Legg til
venner.
3. Når vennene dine godtar invitasjonen, kan dere
dele posisjoner.
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Market
Med Android Market™ kan du laste ned nyttige
programmer og spill. Hvis du installerer programmer
og spill fra Android Market™, vil du kunne se dem på
menyen. Du kan merke av nedlastede programmer
ved å trykke på fanen Mine prog..

Åpne Market
• Programmer > Market

Laste ned programmer
1. Velg en kategori for å bla gjennom innholdet.
2. Velg et program du vil installere.
3. Fo gratisprogrammer trykker du på Installer. For
betalingsprogrammer trykker du på prisknappen.
4. Red informasjonen om hvilken type data
programmet vil ha tilgang til. Hvis du godtar
programmets tilgangskrav, trykker du på OK.

Fjerne programmer
1. Programmer > Market
2. Trykk på fanen Mine prog.
3. Velg programmet du vil fjerne, og trykk på
Avinstaller.
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Du kan også fjerne et program fra menyen Innstilling.
• Programmer > Innstillinger > Programmer >
Administrere programmer > Lastet ned
ADVARSEL: Beskytt enheten og personlige
data ved å bare laste ned programmer fra
pålitelige kilder, for eksempel Android Market™.
Hvis noen programmer ikke er installert på riktig
måte, kan det føre til at enheten ikke fungerer
normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil.
Du må avinstallere disse programmene og alle
tilhørende data og innstillinger på enheten.

Talk
Med dette programmet kan du kommunisere med
andre Google Talk™-brukere. Du forblir pålogget, selv
når du bruker andre programmer, til du logger av.

Administrere vennelisten
Vennelisten din i Google Talk™ inneholder de vennene
du har invitert eller som du har godtatt invitasjoner
fra i Google Talk™. Venner kan invitere hverandre til å
prate i Google Talk™, og de kan se hverandres status
i Google Talk™ og andre programmer som Gmail™
og Google Maps™.
Legge til en venn: Trykk på , og angi vennens
e-postadresse. Deretter trykker du på Send invitasjon.

Prate med en venn
1. Programmer > Talk
2. Finn vennen du vil prate med, og skriv inn
meldingen din. Deretter trykker du på
for å
sende den.

• Hvis vennen din er tilgjengelig for en
stemmesamtale, vises
ved siden av
navnet deres på vennelisten. Trykk på
på
samtaleskjermen for å starte en stemmesamtale.
• Hvis vennen din er tilgjengelig for en videosamtale,
vises
ved siden av navnet deres på vennelisten.
Trykk på
på samtaleskjermen for å starte en
videosamtale.

Logge av Google Talk™
Du kan logge av Google Talk™. Dette kan brukes hvis
du for eksempel vil begrense Google Talk™-samtaler
til enheten din. Å logge av kan også forlenge
batteriets levetid.
• Programmer > Talk >

> Logg av

MERK: Hvis du bruker Google Talk™ på steder
med 2G-signal eller dårlig dekning, kan det
påvirke tjenestekvaliteten.

Meldingene dere utveksler, vises på skjermen og
inneholder informasjon om samtalen, for eksempel
når meldinger ble sendt (hvis det ikke kommer noe
svar etter en stund) og så videre.
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Bilder og videoer
Kamera

5. Når fokusruten endrer farge til grønn, har
kameraet fokusert på motivet.

Bli kjent med kamerasøkeren

6. Slipp utløserknappen.
Zoom
Hvitbalanse
Blitsmodus
Fargeeffekt

Ta et bilde
1. Programmer > Kamera
2. Rett linsen mot bildemotivet mens du holder
enheten.
3. Trykk lett på og hold utløserknappen. Det vises
en fokusrute midt på søkerskjermen. (Fokusruten
vises bare for kameraet på baksiden.)
4. Hold enheten slik at motivet vises i fokusruten.
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Zoom inn eller zoom ut.
Juster hvor mye lys
som slipper inn i
kameraet.
Aktiver og deaktiver
blits.
Velg en fargetone for et
nytt bilde.

Ta bilde

Ta et bilde.

Scenemodus

Bytt scenemodus.

Kamerainnstillinger
Galleri

Bytt linse

Videomodus

Endre
kamerainnstillinger.
Få tilgang til de
lagrede bildene fra
kameramodus.
Bytt mellom
kameralinsen på
baksiden og på
forsiden.
Trykk på videoikonet for
å bytte til videomodus.

Registrer posisjonsinformasjon sammen med
bildet

Ta opp video

Aktiver hvis du vil bruke enhetens posisjonsbaserte
tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med
posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en
blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på
et kart.

2. Trykk på knappen for Videomodus.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når
GPS er aktiv.
• Programmer > Kamera > Kamerainnstillinger >
Lagre sted i bilder > På

Videokamera
Bli kjent med videokamerasøkeren

1. Programmer > Kamera
3. Rett linsen mot videomotivet mens du holder
enheten.
4. Trykk på opptaksknappen én gang for å
begynne opptaket. Det vises en tidtaker for
videolengden i søkeren.
5. Trykk på Stopp for å avslutte opptaket.
Hvitbalanse

Juster hvor mye lys som
slipper inn i videokameraet.

Blitsmodus

Aktiver og deaktiver blits.

Fargeeffekt

Velg en fargetone for en
ny video.

Ta opp / Stopp

Start og stopp videoopptak.

Videokvalitet

Juster videokvaliteten.

Registrerer hvert bilde langt
saktere enn de spilles av.
Tidsforkortelsesintervaller Ved avspilling i normal
hastighet vil tiden se ut
som den går raskere.
Få tilgang til de
Galleri
lagrede videoene fra
videokameramodus.
Bytt mellom kameralinsen
Bytt linse
på baksiden og på forsiden.
Trykk på kameraikonet for å
Kameramodus
bytte til kameramodus.
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Galleri
Åpne Galleri for å vise album med bildene og
videoene dine.
Du kan lagre multimediefiler i minnet slik at du får
enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.
Åpne Galleri
• Programmer > Galleri

Vise album
•

går når som helst tilbake til hovedskjermen for
Galleri.

• Når du har zoomet inn på bildet, kan du dra bildet
for å vise andre deler av det.
• Stryk over skjermen mot venstre eller høyre for å
vise forrige eller neste video eller bilde i albumet.

Bruke et bilde som kontaktikon eller
bakgrunn
Velg bilder du vil bruke som kontaktikon eller
bakgrunn.
1. Trykk på et bilde for å vise de tilgjengelige
menyene, og trykk deretter på
> Angi bilde
som.

•

åpner kameraprogrammet.

2. Velg mellom Kontaktens bilde eller Bakgrunn.

•

viser egenskaper for mapper og filer.

•

spiller av en lysbildevisning av alle bildene dine.

• Hvis du velger Kontaktens bilde, velger du ønsket
kontakt fra kontaktlisten.

Vise bilder og videoer
Trykk på et bilde eller en video du vil vise, i et album.
•

sletter en fil fra enhetens minne.

•

her kan du dele filen med andre.

•

åpner flere alternativer.

• Snu enheten for å vise bildet i stående (portrett)
eller liggende (landskap) retning.
Bildet vises i den nye retningen.
• Trykk på bildet for å vise de tilgjengelige menyene.
• Du kan zoome ved å plassere to fingertupper
på skjermen og bevege dem fra hverandre for å
zoome inn og mot hverandre for å zoome ut.
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• Hvis du velger Bakgrunn, beskjærer du bildet og
trykker på OK.

Vise detaljer om bildet
Du kan vise detaljert informasjon om et bilde, for
eksempel Tittel, Tid, Filstørrelse osv. Trykk på et bilde
for å vise de tilgjengelige menyene, og trykk deretter
på
> Detaljer.

Dele et bilde
1. Trykk på et bilde for å vise de tilgjengelige
menyene, og trykk deretter på
.

3D-videokamera og 3D-spiller
Bli kjent med 3D-videokamerasøkeren

2. I menyen som åpnes, trykker du på programmet
du vil bruke til å dele de valgte bildene. Angi
eventuell nødvendig informasjon, og send bildet.

Slette filer
Du kan slette hele innholdet i ett eller flere album,
eller enkeltbilder eller -videoer fra et album.
1. I galleriet trykker og holder du på et album , et
bilde eller en video.
2. Trykk på hver av filene du vil slette. Du kan bruke
Velg alt for å merke alle tilgjengelige filer.
3. Trykk på

for å slette filen(e).
3D-modus
Dybdekontroll
3Dkamerainnstillinger
Hjelp

Galleri
Ta opp / Stopp

Velg 3D-kameramodus.
Kontroller dybden for
3D-video.
Endre 3Dkamerainnstillinger.
Her finner du en
kort veiledning for
3D-kameraet.
Få tilgang til de lagrede
3D-videoene fra
3D-videokameramodus.
Start og stopp
3D-videoopptak.
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Ta opp 3D-video
1. Programmer > 3D-videokamera
2. Rett linsen mot videomotivet mens du holder
enheten.
3. Trykk på opptaksknappen én gang for å
begynne opptaket. REC vises i søkeren sammen
med en tidtaker som viser lengden på videoen.
4. Trykk på Stopp for å avslutte opptaket.
TIPS: Bruk Hjelp når du vil vite hvordan denne
funksjonen virker.

Spille av 3D-video
1. Programmer > 3D-spiller
2. Velg en vide fra listen over 3D-videoer. Den
avspilles automatisk.
• Vise 3D-video på en 3D-TV:
Koble enheten til TV-en med HDMI-kabelen. Bytt til
modusen
, og ta på 3D-briller (for 3D-TV).
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Verktøy
Kalender
Med Kalender er det enkelt å opprette og
administrere hendelser, møter og avtaler.
Åpne Kalender
• Programmer > Kalender
Da du konfigurerte enheten første gang, konfigurerte
du bruk av en eksisterende Google-konto eller
opprettet en ny konto. Første gang du åpner Kalender
på enheten, vises alle eksisterende kalenderhendelser
fra Google-kontoen din på Internett.
Kalender synkroniserer hendelser mellom enheten og
Internett.

Vise kalenderen
1. Programmer > Kalender
2. Øverst til venstre på skjermen finner du de ulike
kalendervisningene (dag, uke, måned).
Hendelser fra alle kontoer du har lagt til på enheten
og konfigurert til å synkronisere kalender, vises i
Kalender. Hendelser fra hver kalender vises med en
egen farge.

Opprette en hendelse
1. Programmer > Kalender >
2. Angi den nødvendige informasjonen, og trykk
på Ferdig.

Endre innstillinger for synkronisering og
visning
Du kan kontrollere om en konto synkroniserer
endringer av kalenderhendelser fra Google™ eller en
annen kalendertjeneste, ved hjelp av Innstilling.
• Programmer > Kalender>

> Innstillinger

Klokke
Klokken viser dato og tid på skjermen. Du kan også
bruke den til å angi alarmer.

Angi en alarm
1. Programmer > Klokke >

> Angi alarm

2. Angi alarmdetaljer, og trykk på Ferdig.
Når alarmen ringer, kan du trykke på Avbryt for å slå
den av, eller på Slumre for å gjenta alarmen om ti
minutter.

45

Kalkulator
Åpne og bruke kalkulatoren
1. Programmer > Kalkulator
2. Angi tall og regnefunksjoner.
• Trykk på
for å slette tall mens du skriver. Trykk
og hold på
for å slette alle tallene på én gang.
• Trykk på Slett for å slette resultatet av utregningen.
• Hvis du vil kopiere det du har angitt, trykker og
holder du på inndatafeltet.
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Musikk
Med Musikk kan du spille av lydfiler som er lagret i
enhetens minne. Før du åpner Musikk, kan du kopiere
lydfiler fra datamaskinen og lagre dem i minnet.

Opprette en spilleliste

Åpne Musikk

2. Trykk på Legg til i spilleliste.

• Programmer > Musikk

3. Trykk på Legg til i ny spilleliste. Hvis du vil legge
til sanger i en eksisterende spilleliste, trykker du
på navnet.

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

1. Mens du viser en liste over sanger i biblioteket,
trykker du på
til høyre for navnet på sangen.

4. Angi et navn på spillelisten, og trykk på OK.

Slik spiller du musikk
Trykk på en sang i biblioteket for å lytte til den.
Avspillingsskjermen vises, og sangen du valgte,
eller den første sangen i albumet eller spillelisten
begynner å spilles av. Avspillingen stopper bare hvis
du stopper den, selv om du bytter program.

Vise musikkbiblioteket
Musikk søker i minnet etter musikkfiler du har kopiert,
og bygger deretter en musikkatalog basert på
informasjonen i hver musikkfil.
Skjermen for musikkbiblioteket åpnes med
alternativer for å vise biblioteket organisert etter Ny
og siste, Album, Artister, Sanger, Spillelister eller
Sjangre.
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Kontrollere avspilling:
Avspillingsskjermen inneholder flere ikoner som du
kan trykke på for å kontrollere avspillingen av sanger,
album og spillelister.
Ikon Beskrivelse
Trykk for å ta en pause i avspillingen.
Trykk for å gjenoppta avspillingen.
Trykk for å hoppe til neste sang i albumet
eller spillelisten.
Trykk for å hoppe til forrige sang i albumet
eller spillelisten.
Trykk for å spille av den gjeldende
spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
Trykk for å angi gjentakelsesmodus: ikke
gjenta, gjenta spillelisten eller gjenta den
gjeldende sangen.
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Nettleser
Nettleseren gir deg tilgang til en rask og fargerik
verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning
og mye mer – direkte på tablet-enheten. Uansett
hvor du er og hva som interesserer deg.
MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du
kobler til denne tjenesten og laster ned innhold.
Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere
prisen på overføring.

Åpne Internett-sider
1. Programmer > Nettleser
2. Trykk på URL-feltet og angi URL, og trykk
deretter på
.
Dobbelttrykk på skjermen for å zoome inn eller ut. Du
kan også zoome med to fingre ved å plassere dem
på skjermen og bevege dem mot hverandre eller fra
hverandre.

Når du viser Internett-sider, kan du bruke de
følgende alternativene:
Åpne en ny fane.

Gå til siden du åpnet etter den gjeldende
siden.
Gå tilbake til forrige side.
Vis bokmerkene dine og legg til
nytt bokmerke. Du kan også vise
nettleserhistorikken.
Søk på Internett.

Åpne flere sider
Med denne funksjonen kan du bruke flere Internettsider på én gang. Bare trykk på
for å åpne en side
i en ny fane.

Legge til bokmerker på startskjermen
Med denne funksjonen kan du lage menyer for rask
tilgang på hjemmeskjermen. Du kan legge til ikoner
for favorittwebområdene dine slik at du får enkel
tilgang ved å trykke på et ikon på hjemmeskjermen,
som for andre menyer.
• Programmer > Nettleser >
> Legg til i
bokmerker > Legg til på hjemmeskjerm > OK

Legg til den gjeldende siden som bokmerke.
Oppdater siden.

Endre nettleserinnstillinger
• Programmer > Nettleser >

> Innstillinger
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Innstillinger
Innstillinger inneholder de fleste verktøyene for å
tilpasse og konfigurere enheten. Noen av funksjonene
beskrives i et annet kapittel.

• Legg til Wi-Fi-nettverk – Her kan du legge til et
Wi-Fi-nettverk ved å angi SSID (nettverksnavn) og
sikkerhetstype.

• Programmer > Innstillinger

Trådløse kontroller
Her kan du administrere Wi-Fi- og Bluetoothtilkobling. Du kan også velge mobilnettverk og
flymodus.
Flymodus – Når du velger flymodus, vil all trådløs
kommunikasjon deaktiveres.
Wi-Fi-innstillinger – Her kan du konfigurere og
administrere trådløse tilgangspunkter.

Lyd
Du kan administrere ulike lydinnstillinger.
Volum – Angi volum for multimedia, varsler og alarm.
Ringetone for varsel – Angi ringetone for varsler.
Hørbart valg – Spiller av en lyd når du velger noe på
skjermen.
Skjermlåslyder – Spiller av en lyd når du låser eller
låser opp skjermen.

• Wi-Fi – Merk for å aktivere Wi-Fi for å koble til
Wi-Fi-nettverk.

Skjerm

• Nettverksvarsel – Merk av for å motta varsel når
et åpent Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde blir
tilgjengelig.

Du kan administrere ulike skjerminnstillinger.

• Wi-Fi sleep policy (Retningslinjer for Wi-Fidvalemodus) – Angi når du vil bytte fra Wi-Fi til
mobildatanettverk.
• Wi-Fi-nettverk – Vis en liste over tidligere
konfigurerte Wi-Fi-nettverk og nettverk som ble
oppdaget siste gang enheten søkte etter Wi-Finettverk.
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Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på skjermen.
Roter skjermen automatisk – Merk av hvis du vil
at skjermbildet skal roteres automatisk når du snur
enheten.
Animasjon – Åpner en dialog der du kan velge om
du vil vise animerte overganger for noen effekter, for
alle støttede effekter eller ikke for noen effekter.

Tidsavbrudd – Åpner en dialog der du kan angi hvor
lenge enheten skal vente fra du berører skjermen
eller trykker på en knapp, til skjermen blir mørk. For
best mulig batteriutnyttelse bør du angi så kort tid
som praktisk mulig her.

Sted og sikkerhet
Her kan du angi innstillinger for bruk og deling av
posisjonen din når du søker etter informasjon eller
bruker posisjonsbaserte tjenester.

Owner info – Her kan du velge om du vil vise
informasjon om eieren på låseskjermen.
Innstill SIM-kortlås – Angi en PIN-kode som kreves
for å bruke enheten eller endre PIN-kode for SIMkortet.
Synlige passord – Velg dette for å vise passord når
du skriver dem inn, eller opphev valget hvis du vil
skjule passord.
Enhetsadministrator – Her kan du vise eller
deaktivere enhetsadministratorer.

Bruk trådløse nettverk – Hvis du merker av for Bruk
trådløse nettverk, vil enheten finne din omtrentlige
posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når
du merker av for dette alternativet, blir du spurt om
du vil la Google™ bruke posisjonen din i forbindelse
med disse tjenestene.

Bruk sikre påloggingsopplysninger – Gir deg tilgang
til sikre sertifikater.

Bruk GPS-satellitter – Hvis du merker av for Bruk
GPS-satellitter, vil enheten finne din posisjon helt
ned til gatenivå.

Clear credentials – Tøm lageret for
påloggingsinformasjon for alt innhold, og tilbakestill
passordet..

Use location for Google Search – Merk av hvis du
vil la Google-søk bruke posisjonen din for bedre
resultater.
Angi skjermlås – Angi et låsemønster for å sikre
enheten. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper
deg å tegne et mønster for å låse opp enheten. Du
kan velge PIN-kode eller passord i stedet for mønster,
eller du kan la alternativet stå tomt.
Når du slår på enheten eller låser opp skjermen, blir
du bedt om å tegne låsemønsteret for å låse opp
skjermen.

Install from USB storage – Her kan du installere
sertifikater fra USB-minne.
Angi passord – Angi eller endre passordet for lageret
for påloggingsinformasjon.

Programmer
Her kan du vise detaljer om programmer som er
installert på enheten, administrere dataene, tvinge
dem til å stoppe og angi om du vil tillate installering
av programmer fra webområder eller e-post.
Administrere programmer – Åpner en liste med alle
programmer og annen programvare som er installert
på enheten, og viser størrelsen.
Aktive tjenester – Her kan du vise og behandle
tjenester som kjører.
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Lagerbruk – Her kan du vise hvor mye lagringsplass
programmer opptar.
Batteribruk – Her kan du vise hvilke programmer
som har brukt batteriet.
Ukjente kilder – Tillater installering av programmer
fra nettsider, e-post eller andre steder enn Android
Market™.
Utvikling – Med dette alternativet kan du angi
alternativer for utvikling av programmer.
MERK: Hvis du vil bruke USB-feilsøking, må du
først installere LG USB Driver på PC-en.
LG USB Driver kan lastes ned fra LGs nettside
(www.lg.com). Gå til http://www.lg.com og velg
region, land og språk.

Bakgrunnsdata – Lar programmer synkronisere
data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på
med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere
databruken ved å slå av dette alternativet.
Autosynk – Merk av for å la programmer synkronisere
data i henhold til sin egen plan. Automatisk
synkronisering av data deaktiveres hvis det ikke er
merket av for Bakgrunnsdata.

Personvern
Du kan administrere personlig informasjon.
Sikkerhetskopier mine data – Merk av hvis du vil
sikkerhetskopiere programdata, Wi-Fi-passord og
andre innstillinger på Googles servere.
Backup account – Viser kontoen med innstillinger og
andre data som er sikkerhetskopiert.

Kontoer og synkronisering
Aktiver synkronisering i bakgrunnen av data eller
automatisk synkronisering. Du kan også bekrefte eller
legge til kontoer og endre innstillingene for data og
synkronisering.
Her kan du legge til, fjerne og administrere Google™kontoer og andre støttede kontoer. Du kan også
bruke disse innstillingene til å styre om og hvordan
alle programmer sender, mottar og synkroniserer
data i henhold til sin egen plan, og hvorvidt alle
programmer kan synkronisere brukerdata automatisk.

Automatisk gjenoppretting – Merk av for å
gjenopprette sikkerhetskopierte innstillinger eller
andre data når du installerer et program på nytt.
Gjenopprett fakbrikkdata – Sletter alle personlige
data fra enhetsminnet, inkludert informasjon
om Google-kontoen din og andre konti, data og
innstillinger for system og programmer og alle
nedlastede programmer. Hvis du tilbakestiller enheten
på denne måten, blir du bedt om å angi den samme
typen informasjon som du angav da du startet
enheten for første gang.
Tips: Sørg for at du sikkerhetskopierer viktige data
før du gjør dette.
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Lager
Viser hvor mye internt minne som er tilgjengelig, og
hvilke typer filer som bruker lagringsplass.

Språk & tastatur
Språkinnstillinger:
Velg språk for enheten, og konfigurer skjermtastaturer,
inkludert ord du har lagt til i ordlisten.

Innstillinger for stemmegjenkjennelse
Språk – Velg et språk for Google
stemmegjenkjennelse.
SafeSearch – Angi at enheten skal filtrere bort grafisk
beskrivende tekst og/eller bilder fra søkeresultatene.
Block offensive words – Skjul støtende ord som
gjenkjennes, fra søkeresultatene.

Innstillinger for tekst til tale
Hør et eksempel – Spiller av et kort eksempel på
talesyntese med de gjeldende innstillingene dine.
Bruk alltid mine innstillinger – Merk av hvis du vil
bruke innstillingene på denne skjermen i stede for
de tilgjengelige innstillingene for talesyntese i andre
programmer.

Standardmotor – Åpner en dialog der du kan angi
hvilket program du vil bruke for tekst til tale hvis mer
enn ett slikt program er installert.
Installer taledata: Hvis det ikke er installert data for
talesyntese på enheten, vil dette valget koble deg til
Android Market og veilede deg gjennom prosessen
for å laste ned og installere dataene. Denne
innstillingen er ikke tilgjengelig hvis dataene allerede
er installert.
Talehastighet – Åpner en dialog der du kan angi hvor
raskt du vil at funksjonen for talesyntese skal snakke.
Språk – Åpner en dialog der du kan angi hvilket
språk du vil at funksjonen for talesyntese skal snakke.
Dette er spesielt nyttig i kombinasjon med Bruk alltid
mine innstillinger hvis du vil sørge for at teksten
uttales riktig i ulike programmer.
Motorer – Viser en liste over motorene for tekst til
tale som er installert på enheten. Trykk på en motor
for å vise eller endre innstillingene.

Tastaturinnstillinger
Android-tastaturinnstillingene gjelder bare for det
innebygde skjermtastaturet. Funksjonene for retting
og bruk av stor bokstav gjelder bare den engelske
versjonen av tastaturet.
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Tilgjengelighet
Merk av for å aktivere alle installerte programtillegg
for tilgjengelighet.
MERK: Kan bare velges med flere programtillegg.

Dato og tid
Her kan du endre formatene for dato og tid og velge
automatisk oppdatering.

Om tablet
Vis juridisk informasjon og enhetens status og
programvareversjon.
Merknad!
Programvare med åpen kildekode
Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL,
MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å
gå til http://opensource.lge.com/
Alle nevnte lisensvilkår, fraskrivelser og
kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting
sammen med kildekoden.
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Oppdatering av programvare
Mobilprogramvare for LG oppdateres via OTA (Overthe-Air)
Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere
programvaren til siste versjon via OTA uten å koble
til USB-datakabelen. Denne funksjonen er bare
tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny
programvare for enheten din.
Programmer > Innstillinger > Om tablet >
Systemoppdateringer gir deg muligheten til å søke
etter systemoppdateringer for Android-programvare
hvis eller når LG gjør slike oppdateringer tilgjengelig
for enheten.
MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre
programvareoppdateringer tilgjengelig bare for
utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis
ingen garanti om at nye versjoner av programvare
gjøres tilgjengelig for alle modeller.
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Tilbehør
LG-V900 kan brukes med tilbehøret nedenfor (enheten nedenfor kan være tilleggsutstyr som kjøpes separat).
Reiseadapter

USB-kabel

Med denne adapteren kan
du lade batteriet.

HDMI-kabel
Koble LG-V900 til HDMIkompatible enheter som
HDTV, PC osv.

Brukerhåndbok
Finn ut mer om LG-V900.
ui
rG

Use

de

0

90
-V

LG

USB-kontakt
LG-V900 støtter standard
USB-tastatur og USB-hub.
Andre typer USB-enheter
vil kanskje ikke fungere med
LG-V900.

MERK:
• Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt
tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
• Tilbehør kan variere i forskjellige områder.
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Feilsøking
Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med enheten, er omtalt i denne delen, før du
sender enheten til service eller ringer en servicerepresentant.
Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar
Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet som
stereohodetelefoner og dele bilder, videoer, kontakter osv.
via menyene Galleri og Kontakter.

BT
Bluetooth-enheter

Hvilke funksjoner er
tilgjengelige via Bluetooth?

Data
Sikkerhetskopi av
kontakter

Hvordan sikkerhetskopierer jeg
Kontaktene kan synkroniseres mellom enheten og Gmail™.
kontakter?

Data
Synkronisering

Er det mulig å konfigurere
enveis synkronisering med
Gmail™?

Bare toveis synkronisering er mulig.

Data
Synkronisering

Er det mulig å synkronisere
alle e-postmappene?

Innboksen synkroniseres automatisk.

Google Service™
Gmail-pålogging

Må jeg logge på Gmail™
hver gang jeg vil ha tilgang til
Gmail™?

Når du først har logget på Gmail™, trenger du ikke å logge
på Gmail™ igjen.

Google Service™
Google-konto

Er det mulig å filtrere e-post?

Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.

Enhetsfunksjon
YouTube™

Er det mulig å spille av
YouTube™-videoer?

Ja, YouTube™-videoer støttes, men de må vises i YouTube™programmet (inne nettleseren).

Enhetsfunksjon
E-post

Hva skjer hvis jeg kjører et
annet program mens jeg
skriver e-post?

E-posten lagres automatisk som utkast.
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Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar

Enhetsfunksjon
Ringetone

Finnes det en begrensning for
filstørrelse hvis jeg vil bruke en Det er ingen størrelsesbegrensning.
MP3-fil som ringetone?

Enhetsfunksjon
Navigering

Er det mulig å installere et
annet navigeringsprogram på
enheten?

Alle programmer som finnes i Android Market™ og som er
kompatible med enheten, kan installeres og brukes.

Enhetsfunksjon
Synkronisering

Er det mulig å synkronisere
kontakter fra alle
e-postkontoene mine?

Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server kan
synkroniseres.

Enhetsfunksjon
Sikkerhet

Hva er sikkerhetsfunksjonene
til enheten?

Du kan angi at enheten skal kreve låsemønster, PIN-kode
eller passord før den kan brukes.

Enhetsfunksjon
Sikkerhet

Hvordan kan jeg angi PUKkode hvis SIM-kortet mitt er
låst fordi jeg har angitt feil
PIN-kode tre ganger?

Du må angi PUK-koden (PIN Unblocking Key) fra
tjenesteleverandøren for å låse opp SIM-kortet og angi en
ny PIN-kode.
1. Trykk og hold volum ned-knappen i 5 sekunder når
låseskjermen vises, til skjermen for inntasting av PUKkode vises.
2. Tast inn PUK-koden og en ny PIN-kode.
Nå kan du bruke enheten med den nye PIN-koden.

Enhetsfunksjon
Låsemønster

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer
låsemønsteret?

Etter 5 forsøk kan du trykke på Glemt mønsteret? og bruke
Google-kontoinformasjonen til å låse opp enheten.

Enhetsfunksjon
Låsemønster

Hva gjør jeg hvis jeg har glemt
Du vil ikke få tilgang til enheten uten å angi låsemønsteret.
låsemønsteret og jeg ikke har
Hvis du har glemt låsemønsteret, må du kontakte
opprettet noen Google-konto
kundeservice.
på enheten?
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Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar

Enhetsfunksjon
Låsemønster

Hvordan oppretter jeg et
låsemønster?

1. På hjemmeskjermen trykker du på Programmer.
2. Trykk på Innstilling > Sted og sikkerhet.
3. Trykk på Configure lock screen (under Lock screen). Den
første gangen du gjør dette, vil det vises en kort veiviser
for hvordan man oppretter et låsemønster.
4. Trykk på Mønster og angi mønsteret ved å tegne det
først én gang, og så én gang til for å bekrefte.

Enhetsfunksjon
Minne

Vil jeg få vite det når minnet
er fullt?

Ja, du vil motta et varsel.

Enhetsfunksjon
Språkstøtte

Er det mulig å endre språket?

Enheten har tospråklig funksjonalitet.
Endre språk:
1. På hjemmeskjermen trykker du på Programmer og
deretter innstillinger.
2. Trykk på Language & input > Velg språk.
3. Trykk på ønsket språk.

Enhetsfunksjon
VPN

Konfigurasjon av VPN-tilgang varierer mellom ulike
selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for
Hvordan konfigurerer jeg VPN?
enheten, må du få denne informasjonen fra selskapets
nettverksadministrator.

Enhetsfunksjon
Tidsavbrudd for skjerm

Skjermen slås av etter bare
15 sekunder. Hvordan endrer
jeg hvor lang tid det tar før
skjermen slås av?

1. På hjemmeskjermen trykker du på Programmer.
2. Trykk på innstillinger > Skjerm.
3. Under skjerminnstillingene trykker du på Tidsavbrudd.
4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.

Enhetsfunksjon
Wi-Fi og 3G

Når både Wi-Fi og 3G er
tilgjengelig, hva vil enheten
velge?

Enheten kan som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis
Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir ikke varslet når enheten
endrer tilkoblingstype.
Hvis du vil vite hvilken tilkobling som brukes, kan du se
ikonet for 3G eller Wi-Fi øverst på skjermen.
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Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar

Enhetsfunksjon
Hjemmeskjerm

Ja. Bare trykk og hold på ikonet til papirkurvikonet med
etiketten Fjern vises øverst til høyre på skjermen. Deretter
Er det mulig å slette et
program fra hjemmeskjermen? drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra
skjermen.

Enhetsfunksjon
Program

Jeg lastet ned et program
som forårsaket en rekke feil.
Hvordan kan jeg fjerne det?

1. På hjemmeskjermen trykker du på Programmer.
2. Trykk på > innstillinger > Programmer > Administrere
programmer.
3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.

Enhetsfunksjon
Lader

Er det mulig å lade enheten
via USB-kabel?

Nei, USB gir ikke nok strøm. Bruk den inkluderte
reiseladeren til lading.

Enhetsfunksjon
Alarm

Vil alarmen høres hvis enheten
Nei, dette støttes ikke.
er slått av?

Enhetsfunksjon
Alarm

Hvis ringevolumet er satt til Av,
Alarmen vil likevel høres i denne situasjonen.
vil jeg høre alarmen?

Enhetsfunksjon
MTP

Enheten min gjenkjennes
ikke etter at jeg har installert
Windows Media Player 11.

Noen enheter med støtte for MTP (Media Transfer Protocol)
vil kanskje ikke gjenkjennes av Windows Media Player 11 for
Windows XP.
1. Avinstaller enheten ved å følge instruksjonene under
Problemer med enheter etter fjerning av Windows Media
Player.
2. Koble den bærbare enheten fra datamaskinen.
3. Start Windows Media Player 11 for Windows XP, og
kontroller at enheten gjenkjennes og vises i WMP.

Spesifikasjoner
Batteritid

Hvor lenge kan batteriet vare
før jeg må lade det på nytt?

Standby: ca. 15 dager
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Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar

Spesifikasjoner
Multimedia

Hvilke medieformater støtter
enheten?

Lydformat: 3GP, MP4, M4A, MP3, MID, OGG, WAV
Bildeformat: JPG, GIF, PNG, BMP
Videoformat: 3GP, MP4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

Gjenopprettingsløsning
Tilbakestilling

Hvordan kan jeg starte
enheten på nytt hvis skjermen
fryser?

Hvis enheten ikke reagerer eller skjermen fryser:
Fjern bakdekselet, og trykk på RESET-knappen med en
spiss gjenstand for å starte enheten på nytt. Kontakt
kundeservice hvis dette ikke hjelper.

Hvordan tilbakestiller jeg til
fabrikkinnstillinger?

1. På hjemmeskjermen trykker du på Programmer.
2. Trykk på innstillinger > Personlig > Gjenopprett
fabrikkinnstillinger.
3. Les advarselen, og trykk på Reset tablet.
4. Trykk på Slett alt.
OBS:
Hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, slettes
alle installerte programmer og brukerdata. Husk å
sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en
tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Gjenopprettingsløsning
Fabrikkinnstilling
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LG-V900 Brugermanual
Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge tabletcomputeren.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du besøge www.lg.com.

• En del af indholdet i denne manual gælder
muligvis ikke for din enhed, afhængigt af
enhedens software eller din tjenesteudbyder.
• Denne enhed anbefales ikke til synshæmmede på
grund af skærmtastaturet.
• Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er
registrerede varemærker tilhørende LG Group og
dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker
tilhører deres respektive ejere.
• Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™,
Google Talk™ og Android Market™ er varemærker
tilhørende Google, Inc.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
ADVARSEL: Manglende overholdelse af
instruktionerne i sikkerhedsvejledningen nedenfor
kan resultere i personskade eller beskadigelse af
enheden eller anden ejendom.
FØR DU GÅR I GANG MED AT BRUGE DENNE
ENHED SKAL DU LÆSE OG VÆRE OPMÆRKSOM
PÅ ALLE BETJENINGSVEJLEDNINGER SAMT ALLE
SIKKERHEDSOPLYSNINGER NEDENFOR. DU KAN
FINDE DETALJEREDE BETJENINGSVEJLEDNINGER
I BRUGERVEJLEDNINGEN.

Betjening og pleje af enheden
 åndtering. Enheden indeholder mange følsomme
H
komponenter og bør altid håndteres forsigtigt. Undgå
at tabe enheden, skille den ad, bore hul på den,
anbringe den i en mikrobølgeovn, afbrænde den, male
den eller indsætte fremmedlegemer i den. Hvis du
anbringer enheden i en taske eller kuffert uden først at
have tildækket strømstikket, kan objekter af metal, f.eks.
en mønt, en papirclips eller en pen, muligvis kortslutte
enheden. Sørg altid for, at strømstikket er tildækket,
når det ikke er i brug. Forsøg aldrig selv at reparere
enheden. I tilfælde af, at der opstår defekter eller
fejlfunktion som følge af, at du eller en uautoriseret
reparatør skiller enheden ad, bortfalder garantien.
Batteri. Denne enhed indeholder et internt,
genopladeligt batteri. Batteriet er ikke tilgængeligt for
brugeren, og en udskiftning af det skal foretages af

et autoriseret LG-servicecenter. Hverken du selv eller
andre må udskifte batteriet med at batteri, der ikke er
godkendt, da dette kan beskadige enheden eller få den
til at eksplodere eller bryde i brand. Batteripakken er
forsynet med beskyttelseskredsløb til beskyttelse mod
visse farer, f.eks. overophedning. Undgå at benytte
enheden i nærheden af et sted, hvor der genereres
statisk elektricitet på mere end 100 V, da dette kan
beskadige beskyttelseskredsløbet. Hvis enheden afgiver
en dårlig lugt, skal du med det samme holde op med
at bruge den og kontakte kundeservice.
ADVARSEL: UDSKIFTNING AF BATTERIET
MED EN FORKERT TYPE ER FORBUNDET
MED EKSPLOSIONSFARE. BORTSKAFFELSE
AF BRUGTE BATTERIER SKAL SKE IHT.
INSTRUKTIONERNE.
	Udsættelse for væsker. Undgå at udsætte enheden
for vand og andre væsker. Undlad at benytte
enheden, mens den bliver udsat for regn, eller
når omgivelserne er våde eller fugtige. Undgå at
spilde væsker på enheden. Hvis enheden bliver
våd, skal du med det samme frakoble den, slukke
for strømmen og lade den tørre helt. Forsøg ikke
at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en
ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn
eller en hårtørrer. Skader på din enhed, der opstår
som følge af, at enheden har været udsat for væske,
er ikke dækket af garantien.
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	Oplader og strømadapter. Når batteriet ikke har
været brugt igennem længere tid, skal du genoplade
det for at forlænge batteriets levetid. Batteriets levetid
varierer afhængigt af brugsmønstre og forhold i
omgivelserne. Brug kun en autoriseret opladningsog strømadapter, som er kompatibel med denne
enhed. Sørg altid for, at strømstikket er forsvarligt sat
i. Brug en relevant adapter, når du tilslutter enheden
til en strømforsyning andre steder end i Nordamerika.
Opladeren og adapteren er udelukkende beregnet
til indendørs brug. Indsæt opladeren lodret i
stikkontakten. Undlad at tilslutte eller frakoble
opladeren, hvis dine hænder er våde.
Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden
er fuldt opladet. På den måde undgår du, at
opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
	Tag opladeren ud af stikkontakten i følgende
tilfælde: (1) under tordenvejr ; (2) hvis netledningen
eller stikket er beskadiget eller flosset; (3) hvis
adapterboksen er beskadiget, eller (4) hvis
opladeren eller enheden har været udsat for væske.
LG er ikke ansvarlig for, og garantien dækker ikke
skader på enheden, der opstår som følge af brug
af uautoriserede opladere eller strømadaptere.
	Opladning kan udføres ved temperaturer mellem
0 °C og 45 °C. Opladning uden for det anbefalede
temperaturinterval kan medføre udvikling af varme
eller alvorlige skader på batteriet. Der kan desuden
ske en forringelse af batteriets ydeevne og levetid.
	Undgå at beskadige netledningen ved at bøje, sno
eller opvarme den, og sørg for, at den ikke bliver
meget ujævn, da dette kan forårsage gnister eller
brand.
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	Skærm Skærmen på denne enhed er lavet af glas og
kan gå i stykker eller slå revner, hvis enheden bliver
tabt eller får et hårdt slag. Undlad at bruge, berøre
eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget
glas, hvis det er skåret eller revnet. Skader på
glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug,
er ikke dækket af garantien.
	Rengøring af enheden. Når du vil rengøre enheden,
skal du frakoble alle kabler og slukke for enheden.
Brug en blød, let fugtig, fnugfri klud til rengøring
af enheden, og undgå, at der siver væske eller
fugt ind i enhedens porte eller åbninger. Det er
muligt at rengøre skærmen ved blot at bruge en
blød, tør, fnugfri klud. Brug ikke skrappe kemikalier,
opløsningsmidler eller stærke rensemidler til
rengøring af enheden.
	Ekstreme temperaturer. Enheden kan benyttes i
miljøer med temperaturer på mellem 0 °C og 35 °C.
Opbevar aldrig enheden ved temperaturer, der er
lavere end -20 °C eller højere end 45 °C. Efterlad
aldrig enheden, når den bliver udsat for stærkt
solskin eller befinder sig i en varm bil. Batteriet kan
udvikle varme, røg eller flammer. Opbevaring under
ekstreme temperaturer kan også reducere batteriets
ydeevne og levetid.

Advarsel om 3D-indhold, anfald og blackout
Manglende opmærksomhed på følgende
sikkerhedsadvarsler og manglende overholdelse
af følgende sikkerhedsinstruktioner kan resultere i
alvorlige ulykker eller legemsbeskadigelse.
	3D-indhold. Udsættelse for 3D-indhold, herunder
videoer og spil, i længere perioder ad gangen, kan
resultere i overanstrengelse af øjnene, døsighed,

hovedpine, kvalme eller udmattethed. Hvis du oplever
nogen af disse symptomer, skal du stoppe visningen
med det samme.
• Brug kun 3D-billedfunktionen til visning af
3D-billeder.
• Visse former for 3D-indhold kan få dig til at
reagere med pludselige bevægelser. F.eks. kan
du dukke dig eller foretage undvigemanøvrer i
forhold til billedet, der vises i en video eller et
spil. Det er derfor bedst, hvis du undlader at se
3D-indhold i nærheden af genstande, der let kan
gå i stykker, eller i nærheden af skarpe genstande,
der kan give legemsbeskadigelse.
• Forældre anbefales at tale med en læge, før de
lader børn under 5 år se 3D-indhold.
• Nogle seere føler sig desorienterede, når de har
været udsat for 3D-indhold. Inden du begynder
at bevæge dig igen efter at have set 3D-indhold,
bør du derfor bruge et øjeblik på at blive
opmærksom på dine omgivelser igen.
Advarsel om anfald på grund af lysfølsomhed.
• Lysfølsomhedsanfald er anfald, der udløses af
visuelle stimuli, der danner mønstre i tid og
rum, f.eks. blinkende lys, kraftige, regelmæssige
mønstre eller regelmæssige mønstre, der
bevæger sig.
• Hvis du eller nogen i din familie har oplevet
epilepsi eller anfald på egen krop, skal du
konsultere en speciallæge, inden visning af
3D-indhold.
• Hvis du eller nogen i din familie oplever nogen af
følgende symptomer, skal I med det samme standse
fremvisningen af indholdet og konsultere en læge:

svimmelhed eller sortnen for øjnene, synsmæssige
skift eller et forandret syn, ustabilitet ved synet
eller ansigtet, f.eks. trækninger i øjne eller ansigt,
ubevidste bevægelser, konvulsioner, bevidsthedstab,
forvirring eller desorientering, tab af retningssansen,
kramper eller kvalme. Forældre bør holde godt øje
med disse symptomer hos deres børn, herunder
teenagere, som kan være mere følsomme for
effekterne i forbindelse med visning af indhold.
• Bemærk: Disse symptomer kan opstå under
forhold, der ikke er beskrevet, også selvom der
aldrig er sket noget lignende før.
• Undgå at bruge enheden uafbrudt i lange
perioder. Sørg for at holde enheden, så der er
afstand til øjnene, brug enheden i et godt oplyst
lokale, og hold pauser ofte.
Risikoen for anfald på grund af lysfølsomhed kan
reduceres ved at gøre følgende:
• Hold pause ofte, når du ser indhold på enheden,
særligt hvis der er tale om 3D-indhold.
• Personer, der har et forskelligt syn på hvert øje,
skal sørge for synskorrigerende foranstaltninger,
før de ser 3D-indhold.
• Undlad at se 3D, når du er træt eller føler dig
skidt tilpas, og undgå at se 3D-indhold i lang tid
ad gangen.
• Nogle seere føler sig desorienterede, når de har
været udsat for 3D-indhold. Inden du begynder
at bevæge dig igen efter at have set 3D-indhold,
bør du derfor bruge et øjeblik på at blive
opmærksom på dine omgivelser igen.
• Undgå at bruge enheden uafbrudt i lange
perioder. Sørg for at holde enheden, så der er
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afstand til øjnene, brug enheden i et godt oplyst
lokale, og hold pauser ofte.

Sikkerhed under kørsel
Det kan være farligt at benytte denne enhed,
mens du kører bil. Kontroller den lovgivning og
de bestemmelser, der gælder for brug af trådløse
enheder på de steder, hvor du kører, og sørg altid for
at overholde dem. Hvis du benytter denne enhed,
mens du kører bil, skal du huske på følgende:
• Hav fuld opmærksomhed på kørslen. Sikker kørsel
har altid førsteprioritet.
• Benyt aldrig trådløse datatjenester, f.eks. SMS,
e-mail eller webbrowsing, mens du kører.
• Hvis det er muligt at modtage eller foretage
stemmeopkald med enheden, anbefales brug
af en håndfri enhed. Dette er muligvis et krav i
henhold til den lokale lovgivning.
• Det er farligt at benytte hovedtelefoner til at lytte
til enheden, mens du kører, selv hvis det kun er i
det ene øre. I de fleste retskredse er det desuden
ulovligt.
• Lovgivningen i de fleste lande forbyder eller
begrænser muligheden for montering af enheden
på eller tæt ved forruden i et køretøj. Undersøg,
hvilken lovgivning, der gælder i dit land eller i det
lokale område.

For køretøjer med airbag
En airbag pustes op med stor kraft. Du må ikke
lægge ting, herunder installeret eller bærbart trådløst
udstyr, i området over airbaggen eller i det område,
hvor airbaggen udløses. Hvis trådløst udstyr i bilen
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ikke er installeret korrekt, og airbaggen pustes op, kan
det resultere i alvorlige skader.

GPS/positionstjenester/navigation
Din enhed benytter GPS-signaler (Global Positioning
System) til positionsbaserede programmer, f.eks. kort
og sving-for-sving-navigation. Data, der indsamles
af disse programmer, leveres af tredjeparter og
kan ændres uden varsel. I nogle områder er GPStjenesterne muligvis ikke tilgængelige, eller der kan
være begrænset adgang til tjenesterne. Oplysningerne
kan desuden være forældede, ufuldstændige eller
unøjagtige. GPS-programmer bør derfor kun benyttes
til generel positionsbaseret vejledning. Brugere bør
altid selv kontrollere, at navigationsinstruktionerne
er nøjagtige og i overensstemmelse med det, de
ser, inden de følger instruktionerne. Nogle brugere
ønsker muligvis også at kontrollere andre kilder for at
få nøjagtige positionsoplysninger og rutebeskrivelser.
LG påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller
resultaterne af data eller oplysninger, der leveres af en
tredjepartsudbyder af kort eller navigationstjenester,
selv hvis disse er forudinstallerede på din enhed.
BRUGERE AF GPS-TJENESTER BØR HOLDE
OMHYGGELIGT ØJE MED VEJSKILTE, TRAFIKLYS,
TRAFIKALE FORHOLD, VEJFORHOLD,
VEJSPÆRRINGER OG ALLE ANDRE FAKTORER, DER
HAR BETYDNING FOR SIKKER OG LOVLIG KØRSEL.
Positionsbaserede oplysninger omfatter oplysninger,
der kan bruges til at bestemme den omtrentlige
placering af din enhed. Din enhed sender
positionsbaserede oplysninger, når den er tilsluttet
et netværk hos en udbyder af trådløse tjenester.
Visse positionsbaserede programmer kræver
endvidere positionsbaserede oplysninger for at

kunne fungere korrekt, og de sender desuden dine
positionsbaserede data. Positionsbaserede data
bliver muligvis videregivet til tredjeparter, herunder
din udbyder af trådløse tjenester, LG, udbydere af
tredjepartsprogrammer og andre.

Tredjepartssoftware
Mange af de tjenester og programmer, der
tilbydes via denne enhed, leveres af forskellige
tredjepartsudviklere af operativsystemer, software
og programmer. Hvis du downloader eller benytter
en sådan tjeneste eller et sådant program, herunder
fra en markedsplads for programmer, skal du
omhyggeligt gennemlæse de betingelser, der
gælder for den pågældende tjeneste eller det
pågældende program. Hvis du BRUGER NOGEN
af disse tjenester eller programmer, kan personlige
oplysninger, du sender, blive læst, indsamlet eller
benyttet af udbyderen af tjenesten eller programmet
og/eller andre brugere i de pågældende fora. LG
er ikke ansvarlig for din brug af de pågældende
programmer eller for oplysninger, som du vælger
at sende eller dele med andre. Der gælder særlige
vilkår og betingelser, vilkår for brug og politikker
vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger
for de pågældende programmer og tjenester.
Gennemlæs alle vilkår og betingelser, der gælder
for de pågældende programmer og tjenester,
omhyggeligt, herunder de vilkår og betingelser, der
har relation til eventuelle positionsbaserede tjenester,
for at undersøge, om der gælder særlige politikker
vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger,
særlige risici eller dispensationer.

Undgå potentielt høretab

Bemærk: For høj lyd og højt tryk fra øretelefoner kan
forårsage høretab.
Længere tids eksponering for kraftige lyde
(herunder musik) er den mest almindelige årsag til
høretab, som det er muligt at forebygge. Der findes
videnskabelig forskning, der hævder, at længere tids
brug af transportable lydenheder, f.eks. transportable
lydafspillere, ved høj lydstyrke, kan medføre
permanent høretab som følge af udsættelse for
støj. Dette omfatter brug af høretelefoner (herunder
headset, øretelefoner, Bluetooth®-enheder og andre
trådløse enheder). Eksponering for meget kraftige
lyde er i nogle undersøgelser også blevet associeret
med tinnitus (ringen for øret), overfølsomhed for lyde
og forvrænget hørelse. Disponering for støjrelateret
høretab og andre potentielle problemer med hørelsen
varierer fra person til person. Lyden, der afgives af
en transportabel lydenhed, afhænger af arten af
lyden, enheden, indstillingerne på enheden samt
hovedtelefonerne. Der er visse råd, som du bør
følge i forbindelse med brug af en hvilken som helst
transportabel lydenhed:
• Indstil lydstyrken, mens du befinder dig i stille
omgivelser, og vælg den svageste indstilling, hvor
du kan høre tilstrækkeligt.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned
for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler
i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden
af dig kan høre, hvad du lytter til.
• Skru ikke op for lydstyrken for at overdøve støj
fra omgivelserne. Hvis du vælger at lytte til din
transportable enhed i støjende omgivelser, bør
du bruge støjreducerende hovedtelefoner for at
blokere støj fra omgivelserne.
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• Begræns den mængde tid, du lytter. Hvis du øger
lydstyrken, går der kortere tid, før der er risiko for,
at din hørelse bliver påvirket.
• Undgå at bruge hovedtelefoner, når du har
været udsat for meget kraftige lyde, f.eks.
musikkoncerter, der kan give midlertidigt høretab.
Midlertidigt høretab kan få skadelige lydstyrker til
at lyde normale.
• Lyt ikke ved en lydstyrke, der føles ubehagelig for
dig. Hvis du oplever, at det ringer for ørerne, at
tale virker dæmpet eller at du har nogen former
for midlertidige høreproblemer efter at have lyttet
til din transportable lydenhed, skal du holde op
med at bruge lydenheden og kontakte din læge.

Sikkerhed for børn
Denne enhed leveres sammen med små dele,
der, hvis de bliver slugt af børn, kan forårsage
iltmangel eller kvælning og medføre alvorlig
legemsbeskadigelse eller dødsfald. Enheden
indeholder også et internt batteri, som kan udgøre
en fare, hvis enheden ikke bruges eller vedligeholdes
korrekt. Lad ikke denne enhed eller dens tilbehør
komme inden for små børns rækkevidde.

Korrekt bortskaffelse af enheden
Denne enhed og dens batteri bør genanvendes for
at undgå skader på miljøet. Bortskaffelse af enheden
og det interne batteri skal foregå i overensstemmelse
med alle gældende love. Loven forbyder muligvis, at
enheden og dens batteri bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Smid aldrig batteriet
på et bål for at bortskaffe det, og bortskaf det
aldrig sammen med andre farlige eller brændbare
materialer.
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Områder med brand- og eksplosionsfare
• Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
• Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof
eller kemikalier.
• Transporter og opbevar ikke letantændelige
gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i
bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens
tilbehør.

RF-interferens

	Elektroniske enheder. Det meste moderne
elektroniske udstyr er afskærmet mod RF-signaler.
Visse former for elektronisk udstyr indeholder dog
muligvis ingen afskærmning imod RF-signalerne fra
din trådløse enhed.
	Pacemakere. Producenter af pacemakere anbefaler
en minimumafstand på 15 cm mellem en tablet og
en pacemaker for at undgå potentiel interferens med
pacemakeren. Du kan sikre, at dette bliver overholdt
ved at benytte telefonen på øret i modsatte side af
din pacemaker og undgå at opbevare telefonen i
brystlommen.
	Høreapparater. Visse digitale trådløse enheder
kan virke forstyrrende på visse høreapparater. I
tilfælde af en sådan interferens kan du kontakte din
serviceudbyder (eller ringe til kundeservice for at gå
oplyst alternativer).
	Andre medicinske enheder. Hvis du bruger nogen
anden form for medicinsk enhed, skal du kontakte
producenten af enheden for at finde ud af, om
enheden er tilstrækkeligt afskærmet mod eksterne
radiofrekvenssignaler. Din læge kan muligvis hjælpe
dig med at indhente disse oplysninger.

 undhedsinstitutioner. SLUK for enheden, når du
S
befinder dig i en sundhedsinstitution, hvor opslag
med bestemmelser anmoder dig om at gøre
det. Hospitaler og sundhedsinstitutioner benytter
muligvis udstyr, der kan være følsomt over for
radiofrekvenssignaler.
Køretøjer. Radiofrekvenssignaler kan påvirke
ukorrekt monterede eller utilstrækkeligt afskærmede
elektroniske systemer i motorkøretøjer. For at
få oplysninger om dit køretøj kan du kontakte
producenten af dit køretøj eller en repræsentant for
producenten. Du bør også kontakte producenten
af eventuelt udstyr, som er blevet eftermonteret i
køretøjet.
Steder med skiltning. SLUK for enheden på steder,
hvor opslag anmoder dig om at gøre det.
I fly. Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.
• Sluk altid din tablet, inden du går om bord i et fly.
• Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig
på jorden, medmindre du har fået tilladelse af
kabinepersonalet.
Sprængningsområder. For at undgå forstyrrelser af
sprængningsaktiviteter, skal du SLUKKE for enheden,
når du befinder dig på et "sprængningsområde"
eller på områder, der er markeret med: "Sluk for
tovejsradio". Overhold alle tegn og instruktioner.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler
DENNE ENHED OVERHOLDER DE
INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR
EKSPONERING FOR RADIOBØLGER
Oplysninger om udsættelse for radiobølger
og SAR (Specific Absorption Rate - specifik

absorptionshastighed). Denne tablet-enhed, model
LG-V900, er designet til at overholde gældende
sikkerhedskrav for eksponering for radiobølger. Dette
krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der
indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet
med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset
alder og helbred.
• Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger
benytter måleenheden SAR (Specific Absorption
Rate - specifik absorptionshastighed). SARtest udføres ved hjælp af standardiserede
metoder, mens enheden sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle anvendte
frekvensbånd.
• Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne
for forskellige modeller af enheder fra LG, er
de alle udviklet til at overholde de relevante
retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
• ICNIRP (International Commission on NonIonising Radiation Protection) anbefaler en SARgrænse på 2 W/Kg i gennemsnit over 10 gram
væv.
• Som beskrevet i denne brugermanual er den
højeste SAR-værdi for denne enhed, når den
bæres på kroppen, 1,25 W/kg.
• Oplysninger om SAR-data til lande/områder,
hvor man har antaget en SAR-grænse anbefalet
af IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers), der er 1,6 W/Kg i gennemsnit over 1 g
væv.
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Bortskaffelse af din gamle telefon

Kassering af batterier/akkumulatorer

1	Skraldespanden med kryds over på
produktet betyder, at produktet er dækket
af det europæiske direktiv 2002/96/EC.

1	Når batterier/akkumulatorer i dit produkt
er forsynet med dette symbol, der viser en
skraldespand med kryds over, betyder det,
at batterierne/akkumulatorerne er omfattet
af det europæiske direktiv 2006/66/EC.

2	Alle elektriske og elektroniske produkter
skal bortskaffes separat fra almindeligt
husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af
regeringen eller de lokale myndigheder.
3	Korrekt bortskaffelse af gamle enheder
er med til at forebygge mulige negative
konsekvenser for miljøet og menneskers
helbred.
4	Kontakt kommunen, din
genanvendelsesplads eller butikken, hvor
du købte produktet, hvis du ønsker flere
oplysninger om bortskaffelse af din gamle
enhed.

2	Dette symbol kan være ledsaget af
kemiske symboler for kviksølv (Hg),
cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005 % kviksølv,
0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
3	Alle batterier/akkumulatorer skal
bortskaffes separat fra almindeligt
husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af
regeringen eller de lokale myndigheder.
4	Korrekt bortskaffelse af dine gamle
batterier/akkumulatorer er med til at
forhindre mulige negative konsekvenser for
miljøet og menneskers helbred.
5	Kontakt kommunen, din
genanvendelsesplads eller butikken,
hvor du købte dine gamle batterier/
akkumulatorer, hvis du ønsker flere
oplysninger om bortskaffelsen af dem.
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Lær din enhed at kende
Læs dette, før du begynder at bruge enheden.
Sådan optimeres batteriets levetid:
Du kan forlænge batteriets levetid mellem
opladningerne ved at deaktivere de funktioner, som
du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden.
Du kan også overvåge, hvordan programmer og
systemressourcer forbruger batteristrøm.
Sådan forlænges batteriets levetid:
• Sluk for radiokommunikation, som du ikke bruger,
f.eks. Wi-Fi, Bluetooth eller GPS.
• Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere
timeout for skærmen.
• Deaktiver automatisk synkronisering af Gmail™,
kalender, kontakter og andre programmer.
• Hvis du ved, at du ikke kommer i nærheden af et
mobil- eller Wi-Fi-netværk i et stykke tid, kan du
skifte til flytilstand.
Sådan kontrollerer du batteriets opladningsniveau:
• Programmer > Indstillinger > Om
tabletcomputeren > Status

• Programmer > Indstillinger > Programmer >
Batteriforbrug.

Sådan downloades USB-driveren:
Før du kan bruge USB-modem og USB-fejlfinding,
skal du installere "LG USB-driveren" på din pc.
LG USB-driveren kan downloades fra LG's websted
(www.lg.com). Gå til http://www.lg.com, og vælg
område, land og sprog.

Sådan genstarter du enheden, hvis skærmen
fryser:
Hvis enheden ikke reagerer på brugerinput, eller hvis
skærmen fryser:
Fjern bagdækslet, og tryk på knappen RESET
med en spids genstand for at genstarte enheden.
Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte
kundeservice.

Sådan overvåges og kontrolleres brugen af batteriet:
På skærmbilledet Batteriforbrug vises de programmer,
der har brugt strøm fra batteriet, sorteret fra
det højeste til det laveste forbrug. Ved hjælp af
oplysningerne kan du deaktivere downloadede
programmer, der bruger for meget strøm.
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Sådan sikres optimal ydeevne for enheden:
• Sørg for, at bagdækslet er monteret på enheden,
når du sender og modtager data vha. Wi-Fi
eller Bluetooth. Den interne antenne til Wi-Fi
og Bluetooth er monteret på bagdækslet, og
antenneydelsen kan derfor blive forringet, hvis
bagdækslet fjernes.
• Undgå at holde på det område på enheden, hvor
antennen er placeret, når du sender eller modtager
data. Ved at undgå berøring af antenneområdet,
mens enheden er i brug, kan du optimere
antenneydelsen og batterilevetiden.
￼

Wi-Fi-antenne
(intern)

GPS-antenne (intern)

Sådan overfører du filer til en computer vha.
USB:
Du skal installere den nyeste version af Windows
Media Player på computeren.
Se"Tilslutning til en computer via USB" på side 29
for at få yderligere oplysninger.

Før du installerer et open source-program og
-operativsystem:
ADVARSEL: For at beskytte enheden
og personlige data bør du kun downloade
programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks.
Android Market™. Hvis nogle programmer ikke er
korrekt installeret på enheden, fungerer enheden
muligvis ikke normalt, eller der kan opstå en
alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer
på enheden og alle data og indstillinger for dem.
ADVARSEL: Hvis du installerer et andet
operativsystem end det, der leveres af
producenten, kan det medføre, at enheden ikke
længere fungerer korrekt, og din enhed vil ikke
længere være dækket af garantien.

Primær antenne
(intern)
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Enhedens komponenter

ADVARSEL: Enhedens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den,
eller hvis nogen sætter sig på den.
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Opladerporten gør det muligt at oplade enheden ved hjælp af den medfølgende rejseadapter.
3.5 mm-stik til headset gør det muligt at tilslutte et valgfrit headset til komfortabel, håndfri brug. Du kan
også tilslutte hovedtelefoner for at lytte til musik.
USB-kabelport gør det muligt at tilslutte et USB-kabel.
HDMI-kabelport gør det muligt at tilslutte et HDMI-kabel.
Tænd/sluk-Lås/lås op-tast låser skærmen på enheden. Tryk på og hold tasten nede for at åbne
slukningsmenuen.
Kameraobjektiv på fronten Brug det til at tage billeder og optage videoer med. Du opnår de bedste
resultater, hvis du holder det rent.
Sensor for lysforhold i omgivelserne registrerer mængden af lys i omgivelserne og øger eller reducerer
automatisk skærmens baggrundsbelysning.
Lydstyrketaster gør det muligt at justere lydstyrke for beskeder og medier.
Touchskærm viser alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne betjene enheden, f.eks. oplysninger om
programmer, dato, klokkeslæt, signalstyrke og status for batteriet.
Højttaler gør det muligt for dig at høre beskeder og lyde.
Bagdæksel omslutter området til SIM-kort.
Stik til SIM-kort omslutter SIM-kortet.
Kamerablitz forbedrer kvaliteten på billeder og videoer, når der tages billeder eller optages videoer under
svage lysforhold.
Kameraobjektiv på bagsiden Brug det til at tage billeder og optage videoer med. Du opnår de bedste
resultater, hvis du holder det rent.
Nulstillingsknap genstarter enheden.
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Isættelse af SIM-kortet

Opladning af batteriet

Før du kan gå i gang med at udforske din nye enhed,
skal du konfigurere den.

Enheden indeholder et internt, genopladeligt batteri.
For at maksimere tiden for brug og standby skal
du sørge for at holde batteriet opladet, når det
ikke bruges. Batteriets opladningsniveau vises på
statusbjælken i skærmens nederste højre hjørne..

Sådan isættes SIM-kortet:
1. Tryk på, og skub bagdækslet opad med begge
hænder (se billedet nedenfor).
2. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, indtil
det klikker på plads. Sørg for, at området med
guldkontakterne på kortet vender nedad.
3. Lad bagdækslet glide nedefter, indtil det klikker
på plads (se billedet nedenfor).
BEMÆRK: Hvis du isætter SIM-kortet, mens
enheden er tændt, genstarter enheden automatisk.

Når batteriniveauet er på mindre end 15 %, afgiver
tabletcomputeren en advarselslyd for at fortælle, at
batteriniveauet er lavt. Hvis batteriniveauet bliver for
lavt, slukker enheden automatisk for strømmen. For at
fortsætte med at bruge enheden skal du genoplade
batteriet.
ADVARSEL: Batteriet skal til at starte med
oplades helt. Dette forbedrer batteriets levetid.
BEMÆRK: Brug kun godkendt opladningstilbehør
til opladning af din LG-godkendte
opladningsenhed. Forkert håndtering af
opladerporten eller brug af en oplader eller
adapter, der ikke er kompatibel, kan, beskadige
enheden og betyde, at garantien bortfalder.
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1. Sæt den medfølgende rejseadapter i
stikkontakten.
2. Tilslut den anden ende (som vist nedenfor) til
enhedens opladerport.

• Du tænder enheden ved at trykke på Tænd/slukLås/lås op-tasten og holde den nede i et par
sekunder.
• Du slukker enheden ved at trykke på Tænd/slukLås/lås op-tasten og holde den nede og derefter
trykke på OK for at bekræfte.

Sådan låser og oplåser du skærmen

ADVARSEL: Sørg for at sætte stikket helt ind
i enhedens opladerport. Ellers bliver enheden
muligvis ikke opladet.
BEMÆRK: USB leverer ikke tilstrækkeligt med
strøm. Brug den medfølgende rejseadapter ved
opladning.

Sådan tænder og slukker du enheden

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes
og låses skærmen automatisk for at undgå utilsigtede
handlinger og for at spare på batteriet.. Tryk på Tænd/
sluk-Lås/lås op-tasten
for at låse enheden,
når du ikke bruger den.
1. Du kan tænde for skærmen ved at trykke på
Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten. Den låste skærm
vises.
2. Tryk på, og hold
nede. Der vises en cirkel
rundt om din finger på skærmen.
3. Træk fingeren til kanten af den større cirkel, der
omslutter den. Skærmen låses op, og det sidste
skærmbillede, du anvendte, åbnes.
BEMÆRK: Hvis du har angivet et
oplåsningsmønster, skal du tegne mønsteret med
din fingerspids. Hvis du har angivet en PIN-kode
eller en adgangskode, skal du indtaste den og
trykke på OK.
Sådan justerer du tiden, der går før skærmen
slukkes:
• Programmer > Indstillinger > Skærm > Timeout
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Sikring af den låste skærm

Brug af HDMI

Du kan låse skærmen, så det kun er dig, der kan
låse den op for at få adgang til dine data, købe
programmer osv.

LG-V900 understøtter HDMI-output. Med et
HDMI-kabel kan du afspille High-Definitionvideo, der er optaget på din enhed, på en anden
fremvisningsenhed, der giver mulighed for HDMIinput, f.eks. et tv eller en projektor. Brug det
medfølgende HDMI-kabel til at forbinde din enhed
med fremvisningsenheden.

Sådan angiver du et oplåsningsmønster, en
PIN-kode eller en adgangskode første gang:
• Programmer > Indstillinger > Placering og
sikkerhed > Konfigurer skærmlås > Mønster, PINkode eller adgangskode
Første gang, du angiver et oplåsningsmønster, får du
vist en vejledning i oprettelsen af det.
Derefter skal du tegne dit oplåsningsmønster til
oplåsning af skærmen, hver gang du til tænde
enheden eller låse skærmen op.
Du kan også låse skærmen ved at bruge en PINkode eller en adgangskode. Når koden er angivet, kan
du ændre den i menuen Konfigurer skærmlås.
BEMÆRK: Gør følgende, hvis du glemmer dit
oplåsningsmønster, din PIN-kode eller
din adgangskode:
Du får 5 forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din
PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt
alle 5 forsøg, kan du prøve igen efter 30 sekunder.
1. Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster:
- Hvis du har oprettet en Google-konto på enheden, kan
du trykke på Glemt mønster? Derefter bliver du bedt om
at logge på din Google-konto for at låse enheden op.
- Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på enheden,
skal du kontakte kundeservice.

2. Hvis du glemmer din PIN-kode eller din adgangskode:

Din tabletcomputer understøtter:

• Video - opløsninger på op til 1080 p
• Ikke-video - opløsning på op til 720 p
• 3D Frame Packing - op til 720 p
BEMÆRK:
• Tiden, det tager, inden afspilningen af mediefiler
begynder, afhænger af den til tilsluttede
fremvisningsenhed.
• Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, hvis du
bruger et kabel eller en fremvisningsenhed, der
ikke er HDMI-certificeret.
• Billedretningen, der er angivet på din enhed,
kan muligvis kun være Landskab, og det er ikke
muligt at ændre billedretningen ved at rotere
enheden.
• Din tabletcomputer justerer muligvis opløsningen
for output, så den svarer til opløsningen for den
tilsluttede fremvisningsenhed.
• Mens der er oprettet en HDMI-forbindelse, vises
afspilning af video kun på fremvisningsenheden.

- Kontakt kundeservice.
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Konfiguration af en Google-konto
Når du tænder for din tabletcomputer den første
gang, får du mulighed for at aktivere din mobile
datatjeneste, logge på din Google-konto og beslutte,
hvordan du vil bruge visse tjenester fra Google.

Konfiguration af din Google-konto
Log på en Google-konto via det
konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om
at gøre det.
ELLER
1. Tryk på et Google-program, f.eks. Gmail.
2. Ved konfigurationsskærmbilledet skal du trykke
på Opret konto for at oprette en ny konto. Hvis
du har en Google-konto, skal du indtaste din
e-mail-adresse og din adgangskode og derefter
trykke på Log på.
3. Når du har konfigureret din Google-konto
på enheden, bliver enheden automatisk
synkroniseret med din Google-konto
på internettet (dette afhænger af dine
synkroniseringsindstillinger).
Ved at logge på din Google-konto kan du
synkronisere Gmail og dine Google-kontakter, og
-kalendere mellem enheden og internettet. Du skal
også logge på en Google-konto, hvis du vil bruge
programmer fra Google, f.eks. Google Talk™ og
Android Market™.
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Tilføjelse af yderligere konti
Efter konfigurationen kan du tilføje konti til Google™,
Microsoft Exchange ActiveSync, almindelige
e-mail-konti og andre typer konti, afhængigt af,
hvilke programmer du har installeret. Hver konto
synkroniserer nogle af eller alle kontoens data. Hvis
du tilføjer mere end én Google-konto, er det kun
den første Google-konto, du logger på, der bliver
sikkerhedskopieret på serverne hos Google. Nogle
programmer, der kun arbejder med én enkelt konto,
viser kun data fra den første konto, du logger på.

Din hjemmeskærm og det grundlæggende
Du kan navigere til din hjemmeskærm ved at
stryge fingeren mod venstre eller højre for at få vist
hjemmeskærmspanelerne. Du kan også tilpasse hvert
panel med widgets og genveje til dine foretrukne
programmer, og du kan angive et tapet.
Hjemmeskærmen er udgangspunktet for adgangen
til funktionerne på enheden. Den indeholder
programgenveje, ikoner, widgets og andre funktioner.
BEMÆRK: Nogle skærmbilleder kan variere,
afhængigt af din enhedsudbyder.

Programmer

￼

Programmer

Google Search™ åbner programmet
Google Search™.
Programstart åbner skærmbilledet
Start, der viser installerede
programmer.
Indstillinger for hjemmeskærm
lader dig tilpasse
hjemmeskærmspanelerne.
Tilbagegå til forrige skærmbillede.

Hjem vend tilbage til hjemmeskærmen.
Nylige programmer viser en liste over
programmer, du har brugt for nylig.
Ældre vises kun i nogle programmer.
Åbner menuen med indstillinger
for programmer, der er designet til
tidligere versioner af Android.
Statusbjælke viser statusoplysninger for
enheden, herunder signalstyrke, batteristatus og
beskedikoner.

Brug af navigationsknapper

￼

Navigationsknapper

Navigationsknapperne forneden i venstre side gør det
nemt og hurtigt at skifte mellem programmer.
I nogle medieprogrammer er navigationsknapperne
og statusbjælken erstattet med svagt oplyste prikker,
så du bedre kan nyde programmerne uden at blive
forstyrret. Når du trykker på en af prikkerne, kaldes
den funktion, som prikken repræsenterer, og hvis du
trykker på det tomme område nederst på skærmen,
skiftes tilbage til fuld visning.
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Tilpasning af hjemmeskærmen
Du kan tilpasse hjemmeskærmen ved at tilføje
programikoner, genveje, widgets og andre elementer
til hjemmeskærmspaneler. Du kan også skifte
baggrundsbilledet.

Sådan flytter du et element på
hjemmeskærmen

Tilføjelse af widgets til hjemmeskærmen
1. Du kan redigere hjemmeskærmen ved at trykke
på
på hjemmeskærmen.
2. Tryk på, og hold på elementerne fra kategorien
Widgets, og træk dem derefter til det ønskede
hjemmeskærmspanel.
3. Stands ved hjemmeskærmspanelet. Når
hjemmeskærmspanelet bliver forstørret, skal du
trække elementet til den ønskede placering.

1. Tryk på, og hold på elementet på
hjemmeskærmen.
2. Træk elementet til en ny placering på skærmen.
Stands ved skærmens venstre eller højre kant
for at trække elementet ind på det næste
tilgængelige hjemmeskærmspanel.
3. Løft fingeren, når elementet befinder sig på det
ønskede sted.

4. Løft fingeren, når elementet befinder sig på det
ønskede sted.
5. Skærmbilledet skifter automatisk tilbage til
hjemmeskærmsindstillingerne.
￼￼
Hjemmeskærmspaneler

Sådan sletter du et element fra
hjemmeskærmen
1. Tryk på, og hold elementet, indtil ikonet for
Programstart skifter til en papirkurv
.
2. Træk elementet til papirkurven
fingeren.

, og løft

Programmer, widgets, genveje og
andre elementer
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Ændring af hjemmeskærmens
baggrundsbillede
1. Tryk på
, og tryk derefter på
Baggrundsbillede.
2. Vælg et billede fra Galleri, Live-baggrundsbillede
eller Baggrundsbillede.
3. Tryk på baggrundsbilledet, og tryk derefter
på Vælg baggrundsbillede (hvis det er
nødvendigt). Hvis det er nødvendigt at beskære
baggrundsbilledet, skal du gøre det og derefter
trykke på OK.

Tilføjelse af andet
Du kan tilføje specifikke genvejsmenuer til
hjemmeskærmen til enheden, herunder menuerne
Bogmærker og Indstillinger. Tryk på Mere , og vælg
menuerne, du vil tilføje.

Brug af funktionerne til multi-tasking
Multi-tasking er let med Android, fordi de åbne
programmer bliver ved at køre, selvom du åbner et
andet program. Du behøver ikke afslutte et program,
før du åbner et nyt. Du kan anvende og skifte mellem
flere åbne programmer. Android administrerer
hvert program, stopper og starter det efter behov
for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger
unødvendige ressourcer.

Åbning og skift af programmer
Tryk på
på skærmen for at få vist en liste over
programmer, der har været brugt for nylig. Tryk på et
program for at vende tilbage til det.
Indstillinger

Tilføjelse af ikon for hurtig kontakt til
hjemmeskærmen

Browser

Du kan oprette ikoner til hurtig kontakt af dine
foretrukne kontakter på hjemmeskærmen. Det gør
det nemt at kontakte dine kontakter.
1. Tryk på

, og tryk derefter på Mere.

2. Tryk på Kontakt. Din kontaktliste bliver vist på
skærmen. Vælg en kontakt på listen, som du vil
tilføje.

Snak

￼

3. Kontakten bliver tilføjet til hjemmeskærmen.
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Status- og beskedikoner
Statusbjælken vises nederst på alle skærmbilleder.
Den viser ikoner, der angiver, at du har modtaget
beskeder, og ikoner, der angiver status for enheden,
samt det aktuelle klokkeslæt.
Nedenstående tabel forklarer betydningen af de
ikoner, der vises i statusbjælken.
Intet signal
Signalstyrke
Bluetooth aktiveret
Bluetooth tilsluttet
Alarm
Flytilstand
Batteriniveau
Batteriet oplades
Download af data
Upload af data
Input-metode for skærmtastatur
Downloadet program
Ny e-mail
Ny Gmail
Musik er slået til
Wi-Fi
USB-modem er aktiv
Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
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Både USB-modem og Bærbart Wi-Fi-hotspot
er aktive
SMS

Panelet Notifikationer og
lynindstillinger
Panelet Notifikationer giver dig mulighed for at
kontrollere og administrere beskeder for Wi-Fi,
Bluetooth og andre beskeder, samt beskeder om
f.eks. nye beskeder, kalenderbegivenheder, alarmer
og fortløbende begivenheder. Når du modtager
en besked, vises teksten kort, og beskedikonet
vises derefter i statusbjælken. Afhængigt af dine
indstillinger bliver der muligvis afspillet en lyd for at
angive, at en besked er ankommet.
Hvis du åbner panelet Notifikationer, får du vist en
liste over alle beskeder, der er ankommet for nylig.
Hvis du trykker én gang på statusbjælken, får du
vist panelet Notifikationer sammen med panelet
Statusoplysninger.
Panelet￼￼
Statusoplysninger
Panelet Besked

Arbejde med lynindstillinger
Hvis du trykker på panelet Statusoplysninger, kan du
åbne Lynindstillinger for at få vist og angive de mest
almindelige indstillinger på tabletcomputeren.
Følgende ikoner vises under Lynindstillinger:
Aktiverer og deaktiverer Flytilstand.
Sender dig til menuen Trådløst og netværk.
Vælg dette, hvis skærmretningen skal skifte
automatisk, når du drejer enheden og holder den
vandret.
Indstil skærmens lysstyrke.
Vælg dette for at aktivere eller deaktivere
notifikationer og for at få vist statusikoner på
statusbjælken.
Sender dig til menuen Indstillinger.

Tip til touchskærmen

Træk – Hvis du vil rulle gennem en liste eller opnå
langsom bevægelse, skal du trække fingeren hen
over touchskærmen.
Ryk – Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller
opnå hurtig bevægelse, skal du rykke fingeren hen
over touchskærmen (trække hurtigt og slippe).
Stryg – At stryge er at trække fingeren hurtigt
lodret eller vandret på skærmen, enten for at flytte
fokusområdet eller for at rulle gennem en liste.
Eksempel: lad fingeren glide mod venstre eller højre på
hjemmeskærmen for at rulle gennem de fem paneler.
Rotering af skærmen – Du kan skifte skærmretning
fra portræt til landskab ved at rotere skærmen.
Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en
webside eller et kort.
Zoom ind og zoom ud– Spred fingrene på
skærmen, eller klem dem sammen for at zoome
ind eller ud, når du får vist billeder, websider eller
kort.

Touchskærmen lader dig interagere med og bruge
enheden på en effektiv måde.
Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer på
enheden.
Tryk på – Elementer vælges via et enkelt tryk med
fingeren.
Tryk på, og hold – Tryk på, og hold på et element
på skærmen ved at trykke på det og undlade at
løfte fingeren, før en funktion bliver udført.
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Skærmtastatur
Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når
der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet
manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted,
du vil indtaste tekst.
Caps/Shift-tasten gør det muligt at indtaste
store bogstaver. Du kan låse Caps/Shifttasten ved at trykke to gange på den. Tryk på
tasten igen for at låse den op.
Tasten Indstillinger gør det muligt at skifte
indtastningssprog og giver adgang til
Android-tastaturindstillingerne. Du kan også
få adgang til Android-tastaturindstillingerne
ved at trykke på tasten og holde på den.
Tal- og symboltast viser tastaturet til
indtastning af tal og symboler.
Tangenten Enter flytter markøren til det
næste felt eller næste tekstlinje eller sender
din forespørgsel.
Luk-tast fjerner tastaturet fra skærmen.
Slet-tast sletter et enkelt mellemrum eller
tegn, hver gang du trykker på den. Tryk på,
og hold på tasten, hvis du vil slette tekst
hurtigere.
Stemme til tekst-tast bruges til indtastning
af tekst med stemmen.
Humørikontast gør det nemt at indsætte
humørikoner. Tryk på, og hold på tasten for
at åbne en liste over humørikoner.
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Brug af skærmtastaturet
1. Tryk på et tekstfelt på et sted, hvor du vil indtaste
tekst. Skærmtastaturet åbnes automatisk. Ved
tekstfelter til enhedsnumre og andre særlige
formål vises muligvis tal og symboler.
2. Tryk på tasterne på tastaturet for at begynde
indtastningen.
3. Tryk på
, når du er færdig.

Indtastning af tekst ved at tale
De fleste steder, hvor du kan indtaste tekst via
skærmtastaturet, kan du indtaste tekst ved at tale.
1. Tryk på et tekstfelt.
2. Tryk på

på tastaturet.

3. Når du får beskeden "Tal nu", skal du sige det,
du vil indtale.

Redigering af tekst

Du kan redigere i teksten, du indtaster i tekstfelterne,
og du kan klippe i, kopiere eller indsætte tekst.
1. Tryk på den tekst, du vil redigere. Markøren
indsættes på stedet, hvor du trykkede.
2. Træk markøren i dens fane hen til det sted,
hvor du vil redigere tekst (hvis du forinden har
kopieret tekst, vises panelet Indsæt kortvarigt over
markøren).
Sådan kan du klippe i, kopiere eller indsætte tekst:
1. Tryk på, og hold på teksten eller ordet, som du
vil markere.
2. Træk i valgfanen for at udvide eller reducere
området med markeret tekst, eller tryk på Vælg alle.
3. Tryk på Klip, Kopieri eller Indsæt.

Tilslutning til netværk og enheder
Wi-Fi-netværk
Med Wi-Fi kan du benytte internet med høj
hastighed på steder med trådløse adgangspunkter
(AP). Du kan få glæde af trådløst internet med Wi-Fi
uden ekstra omkostninger. Når Wi-Fi-indstillingen er
Til, vises en liste over aktive Wi-Fi-netværk, som er
inden for rækkevidde. Afhængigt at netværket skal du
muligvis bruge en adgangskode.

Tænd for Wi-Fi, og opret forbindelse til et
netværk

USB-modem og Bærbart Wi-Fi-hotspot
USB-modem og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige
funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige
trådløse forbindelser. Ved at bruge USB-modem
kan du dele din enheds mobile dataforbindelse
med en enkelt pc via et USB-kabel. Dette giver
internetfunktioner på pc'en via det mobile netværk.
• Programmer > Indstillinger > Trådløst og netværk
> Modem og bærbart hotspot > USB-modem
En markering angiver, at USB-modem er tændt.

1. Programmer > Indstillinger > Trådløst og
netværk > Wi-Fi-indstillinger > Wi-Fi

BEMÆRK: Før du kan bruge USB-modem, skal
du installere "LG USB-driveren" på din pc.

2. En markering angiver, at Wi-Fi er tændt.

LG USB-driveren kan downloades fra LG's
websted (www.lg.com). Gå til http://www.lg.com,
og vælg område, land og sprog.

3. Der indlæses en liste over aktive Wi-Fi-netværk,
som er inden for rækkevidde. Tryk på det
netværk, du vil oprette forbindelse til.
4. Hvis netværket er åbent (usikret), skal du trykke
på Forbind. Hvis netværket er sikret med en
adgangskode, skal du indtaste adgangskoden
og derefter trykke på Forbind.
BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fizonen eller har indstillet Wi-Fi til Fra, opkræver dit
mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for
mobilt dataforbrug.

Ved at gøre din enhed til et bærbart Wi-Fi-hotspot
kan du dele enhedens dataforbindelse med mere
end én enhed ad gangen.
• Programmer > Indstillinger > Trådløst og netværk
> Modem og bærbart hotspot > Bærbart Wi-Fihotspot
En markering angiver, at bærbart Wi-Fi-hotspot er
tændt.
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Når din enhed deler sin dataforbindelse, vises der
et ikon i statusbjælken og en besked i panelet
Notifikationer.

Sådan parrer du din enhed med en
Bluetooth-enhed

Bluetooth

Hvis Bluetooth er slået fra, skal du først trykke på
Bluetooth for at slå det til.

Bluetooth er en teknologi til trådløs kommunikation
med kort rækkevidde, som enheder kan benytte
til udveksling af oplysninger. De mest almindelige
Bluetooth-enheder er hovedtelefoner til musiklytning
og andre bærbare enheder, f.eks. bærbare computere
og mobiltelefoner.
Hvis du vil oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed,
skal du tænde for Bluetooth på din enhed. For at
bruge Bluetooth på din enhed sammen med en
anden enhed, skal du først parre de to enheder med
hinanden. Ved parring oprettes en sikker forbindelse
mellem de to enheder.

Slå Bluetooth til
• Programmer > Indstillinger > Trådløst og netværk
> Bluetooth
En markering angiver, at Bluetooth er slået til.
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Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du
kan oprette forbindelse til den.

• Programmer > Indstillinger > Trådløst og netværk
> Bluetooth-indstillinger > Find enheder i
nærheden
1. Enheden scanner efter og viser id'er for
alle Bluetooth-enheder, der er inden for
rækkevidde. Hvis enheden, du vil parre med,
ikke bliver vist på listen, skal du kontrollere, at
destinationsenheden er indstillet til at være
synlig og derefter scanne igen.
2. Tryk på id'et for den enhed, som du vil
parre med din enhed. Hvis du bliver bedt
om at indtaste en adgangskode, kan du
prøve at indtaste 0000 eller 1234 (de mest
almindelige adgangskoder). Ellers kan du
læse i den dokumentation, der fulgte med
destinationsenheden for at finde adgangskoden.
3. Når parringen er udført, opretter din enhed
forbindelse til enheden.

Tilslutning til en computer via USB
Du kan forbinde din enhed med en computer vha.
et USB-kabel. Derefter kan du overføre musik,
billeder og andre filer mellem din tabletcomputer
og computeren. Du kan bruge MTP (Media Transfer
Protocol) til at administrere indholdet af lageret i din
tabletcomputer.
BEMÆRK: Læs følgende, før du går i gang med at
bruge MTP!
• Du skal installere den nyeste version af Windows
Media Player, før du kan bruge MTP. Du kan
downloade den nyeste version af Windows
Media Player fra Microsofts websted: http://
www.microsoft.com/windows/windowsmedia/
download

Sådan opretter du forbindelse som en flytbar
lagerenhed:
1. Tilslut din enhed til en computer vha. det
medfølgende USB-kabel.
2. Din tabletcomputer bliver automatisk genkendt
som en bærbar enhed.
3. Søg efter din enhed i Denne computer ved
at bruge computerens filoversigt. Filerne og
mappestrukturen fra din tabletcomputer bliver
vist under Enhedslager.
4. Du kan nu kopiere filer og mapper til og fra din
tabletcomputer.
5. Under filoverførslen vises nedenstående skærmbillede.
Synkronisering i gang

• MTP kan bruges sammen med:
- Windows XP Service Pack 2 eller nyere
med Windows Media Player 10 eller nyere
installeret (Windows Media Player 11 eller
nyere anbefales).

￼

- Windows Vista og Windows 7.

BEMÆRK:

- Mac OS med tredjepartsprogrammet XNJB.

• Vær opmærksom på, at alle andre programmer,
der kører, kan blive standset, mens synkronisering
mellem tabletcomputeren og computeren er i
gang. Du kan stoppe synkroniseringen ved at
annullere den på computeren.

- Linux med tredjepartsprogrammet libmtp.
• Inden du begynder at bruge MTP-tilstand, skal
du opgradere enhedens firmware til den nyeste
version.
• MTP er ikke aktiveret, hvis USB-modem er slået
til. Kontroller, at USB-modem er slået fra.

• Undlad at frakoble USB-kablet, mens indlæsning
eller synkronisering er i gang. Det kan få
afspilleren til at gå i stykker og ødelægge filerne.
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Sådan synkroniserer du med Windows Media
Player:
1. Tilslut din enhed til en computer vha. det
medfølgende USB-kabel.
2. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop
op-vindue på pc'en.
3. Åbn Windows Media Player.
4. Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop
op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
5. Vælg fanen Synkronisering i Windows Media
Player.
6. Marker, og træk de ønskede filer fra biblioteket
til vinduet Synkroniseringsliste.
7. Klik på Start synkronisering nederst i vinduet
Synkroniseringsliste for at starte. Dette
kopierer filerne i Synkroniseringsliste til din
tabletcomputer.
Du finder flere oplysninger om brugen af Windows
Media Player i hjælpen til Windows Media Player.
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Besked
Ved hjælp af Beskeder kan du oprette en
ny tekstbesked eller åbne en igangværende
meddelelsestråd.

Sådan åbnes programmet Beskeder

Oprettelse og afsendelse af en
besked
• Programmer > Beskeder > Skriv ny besked > Tilføj
modtagere, og skriv din meddelelse > Send

• Programmer > Beskeder

Visning af beskeder
• Programmer > Beskeder > Tryk på den Kontakt, du
vil åbne.

Ændring af dine beskedindstillinger
Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.
• Programmer > Beskeder >

> Indstillinger

Alle beskeder vises som en beskedtråd efter Kontakt.
Beskeder, der udveksles med en anden part, kan
vises kronologisk, så du let kan få overblik over din
samtale.
•

sletter den ønskede beskedtråd fra vinduet
Beskeder.

•

vises på skærmen, hvis kontakten endnu ikke
er registreret i din kontaktliste. Tryk på ikonet for at
oprette en ny kontakt.

•

skifter til skærmen for visning af kontakten, hvis
kontakten allerede findes på listen.

•

sletter beskeder, som du har udvekslet tidligere.

•

viser dine kontakter i kronologisk orden.

•

viser dine kontakter i alfabetisk orden.
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E-mail
Nyd det brugervenlige E-mail-miljø til din enhed.
Du kan tilføje flere e-mail-konti vha. POP3, IMAP og
Exchange ActiveSync.

Sådan åbnes programmet E-mail

•

gør det muligt for dig at skrive en e-mail.

•

s ynkroniserer dine meddelelser med
webserveren til e-mail.

• Programmer > E-mail

Brug af kombineret visning

Tilføjelse af en konto

Hvis du har tilføjet mere end én konto, kan du for alle
konti få vist alle meddelelser, der er blevet sendt. Der
skelnes mellem kontiene vha. farvemarkeringer.

Når du første gang åbner programmet E-mail,
åbnes en installationsguide, hvor du kan få hjælp til
konfiguration af en e-mail-konto. Din tjenesteudbyder
eller systemadministrator kan give dig oplysninger
om, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

• Tryk på Kombineret visning i rullemenuen i
skærmens øverste venstre hjørne. Du kan også
skifte konto ved at trykke på den ønskede konto i
denne menu.

Sådan tilføjer du andre e-mail-konti:

Ændring af kontoindstillinger

• Programmer > E-mail >
konto > Tilføj konto

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen,
kan du ændre de generelle indstillinger og angive
din foretrukne ringetone til beskeder, når nye e-mails
ankommer. Du kan også tilføje eller fjerne konti.

> Indstillinger for

ELLER
• Programmer > Indstillinger > Konti og
synkronisering > Tilføj konto

• Programmer > E-mail
• Tryk på

Åbning af indbakken
Efter den første opsætning viser E-mail indholdet
af din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én
konto, kan du skifte mellem dine konti.
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> Indstillinger for konto

• Tilpas indstillingerne efter dine behov.

Fjern en e-mail-konto
• Programmer > E-mail >
konto > Fjern konto

> Indstillinger for

Gmail™
Gmail™ konfigureres første gang, du
konfigurerer enheden. Afhængigt af dine
synkroniseringsindstillinger, synkroniseres Gmail™
på din enhed automatisk med din Gmail™-konto på
internettet.
Når du åbner Gmail-programmet, vises de nyeste
samtaler i din indbakke.

Sådan åbnes Gmail-programmet
• Programmer > Gmail
Den aktuelle Google-konto vises i indbakkens øverste
venstre hjørne. Hvis du har mere end én Gmail-konto,
kan du skifte mellem de forskellige konti for at få vist
indholdet af hver enkelt indbakke.

Sådan søger du efter bestemte e-mails
• Programmer > Gmail >
Der vises en resultatliste, der indeholder alle de
samtaler med e-mails, som indeholder de ord, du har
søgt efter.
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Kontakter
Du kan tilføje kontakter på enheden og synkronisere
dem med kontakterne på din Google-konto eller
andre konti, som understøtter synkronisering af
kontakter.

Sådan åbnes programmet Kontakter
• Programmer > Kontakter

Tilføjelse af en ny kontakt
1. Tryk på Programmer > Kontakter.
for at oprette en ny kontakt.
2. Tryk på
Marker den konto, som du vil tilføje kontakten til,
hvis det er nødvendigt.
3. Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt,
skal du trykke i billedområdet. Vælg Tag et
billede for at tage et billede med kameraet, eller
Vælg foto fra galleri for at vælge et fra galleriet.
4. Indtast eventuelle kontaktoplysninger, du vil
tilføje.
5. Tryk på Udført, når du er færdig med at
redigere.

Redigering af en kontakt
Mens du får vist oplysningerne for en kontakt kan du
trykke på
og indtaste oplysninger for kontakten.
Tryk derefter på Udført for at gemme kontaktposten.
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Søgning efter en kontakt
Tryk på Find kontaktpersoner øverst i skærmens
venstre side, og indtast det navn, du vil søge efter.
Matchende kontakter vises med det samme. Tryk på
den kontakt, du leder efter.

Når du har fundet en kontakt, har du
følgende muligheder:
• Tryk på feltet E-mail for at sende en e-mail.
• Tryk på feltet Website for at oprette forbindelse til
URL'en.
• Tryk på feltet Adresse for at få vist stedet på kortet.
• Tryk på feltet Chat for at oprette forbindelse til
chatbeskeder.
• Tryk på
kontakt.

og Slet kontakt for at slette en

Import og eksport af kontakter til og
fra hukommelsen
Hvis du har kontakter, som er gemt i vCard-format
i hukommelsen i din enhed, kan du importere og
eksportere dem til programmet Kontakter.
Du kan også eksportere alle kontakterne på enheden
til enhedens hukommelse som vCard-filer.

Sådan eksporterer du dine kontakter:

Sådan deler du alle synlige kontakter:

1. Programmer > Kontakter

• Tryk på
> Import/eksport > Del synlige
kontaktpersoner > Bluetooth, og udfør derefter trin
3 og 4 fra det foregående afsnit.

2. Vælg en kontakt, du vil eksportere.
> Import/eksport > Send til USB
3. Tryk på
lagerenhed, og tryk på OK.

Sådan importerer du kontakten:
1. Programmer > Kontakter
> Import/eksport > Send fra USB
2. Tryk på
lagerenhed.
3. Du kan importere en eller flere vCard-filer ad
gangen. Vælg en valgmulighed, og tryk på OK.
4. I den menu, der åbner, vises alle de vCard-filer,
der aktuelt findes i hukommelsen i din enhed.
Marker de vCard-filer, du vil importere.

Deling af kontakter via Bluetooth
Sådan deler du en kontakt:
1. Programmer > Kontakter
2. Tryk på

> Del kontaktperson > Bluetooth

3. Sørg for, at Bluetooth er slået til, og lad
tabletcomputeren scanne efter enheder i
nærheden.
4. Vælg den enhed, du vil sende, på listen.
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Kort og Latitude
Du kan finde din aktuelle placering, se oplysninger
om trafikale forhold og få detaljerede rutebeskrivelser.
Du kan søge på et vejkort eller et satellitbillede for at
finde en adresse eller et interessant sted.

Sådan åbnes programmet Kort
• Programmer > Kort
Ikon Beskrivelse

Sådan får du rutevejledning
1. Mens du ser på et kort, skal du trykke på

.

2. Angiv dit start- og destinationspunkt, indtast
adressen eller find den under kontakter.
3. Vælg transportform, og tryk på Start.

Stjernemarkering af en placering

Søg i kort – Du kan søge efter en placering
efter eget valg.

Du kan markere en vilkårlig placering eller en
navngivet attraktion på et kort med en stjerne for at
gøre det lettere at få øje på.

Min placering – Viser din aktuelle placering
på kortet.

1. Tryk på, og hold på en placering eller navngivet
attraktion på et kort.

Steder – Søger efter steder i nærheden af
din aktuelle placering, som har relation til
den kategori, du har valgt.

2. Tryk på boblen, der vises.

Vejledning – Hjælper dig med at finde ruten
til et sted, som du angiver. Tryk på feltet
Min placering og feltet for slutpunkt for at
indtaste dataene. Du kan også vælge en
placering fra Kontakter eller et punkt på
kortet.

Du kan åbne en liste over stjernemarkerede
placeringer for hurtigt at gå til en stjernemarkeret
placering på kortet.

Lag – Du kan skifte visning fra Trafik til
Satellit, Terræn m.m.
Flere – Ryd kortet, eller find
stjernemarkerede punkter m.m.
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3. Tryk på den grå stjerne øverst på skærmen for
at stjernemarkere placeringen.

• Tryk på

> Stjernemarkerede placeringer

Tilmelding til Latitude
Google Latitude™ gør det muligt for dig og dine
venner at se hinandens placeringer på kort og at dele
statusmeddelelser indbyrdes. Din placering bliver ikke
delt automatisk. Du skal først tilmelde dig til Latitude
og derefter invitere dine venner til at få vist din
placering, eller acceptere invitationer fra dine venner.
Dette giver dig mulighed for at dele din placering
med venner efter eget valg.
• Mens du får vist et kort i programmet Google Maps
skal du trykke på
> Tilmelding til Latitude

Søgning efter dine venner vha. Latitude
1. Programmer > Latitude >

> Tilføj venner

2. Tryk på Vælg fra kontakter for at markere de
kontakter, du vil invitere. Tryk på Tilføj via e-mailadresse for at indtaste en eller flere e-mailadresser, og tryk derefter på Tilføj venner.
3. Når dine venner accepterer din invitation, kan I
dele jeres placeringer.
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Marked
Med Android Market™ kan du downloade nyttige
programmer og spil. Hvis du installerer programmer
og spil fra Android Market™, vises de i menuen. Du
kan markere det downloadede program ved at trykke
på fanen Mine prog..

Sådan åbnes programmet Market
• Programmer > Market

Download af programmer
1. Vælg en kategori for at browse i indholdet.
2. Vælg det program, du vil installere.
3. Hvis programmet er gratis, skal du trykke på
Installer. Hvis programmet koster penge, skal du
trykke på prisknappen.
4. Læs informationerne om typen af oplysninger,
programmet vil have adgang til. Tryk på
OK, hvis du kan godkende programmets
adgangsmæssige krav.

Fjernelse af programmer
1. Programmer > Market
2. Tryk på fanen Mine prog..
3. Vælg det program du vil fjerne, og tryk derefter
på Afinstaller.
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Du kan også fjerne et program via menuen
Indstillinger.
• Programmer > Indstillinger > Programmer >
Administrer programmer > Downloadede
ADVARSEL: For at beskytte enheden
og personlige data bør du kun downloade
programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks.
Android Market™. Hvis nogle programmer ikke er
korrekt installeret på enheden, fungerer enheden
muligvis ikke normalt, eller der kan opstå en
alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer
på enheden og alle data og indstillinger for dem.

Talk
Ved hjælp af dette program kan du chatte med andre
personer, som også bruger Google Talk™. Selvom du
bruger andre programmer, bliver du ved med at være
logget på, indtil du logger af.

• Hvis en ven er ledig til stemmebaseret chat,
vises
ud for navnet på vennen i vennelisten.
Tryk på
på samtaleskærmen for at starte en
stemmebaseret chat.

Administration af din venneliste

• Hvis en ven er ledig til videochat, vises
ud for
navnet på vennen i vennelisten. Tryk på
på
samtaleskærmen for at starte en videochat.

Din venneliste i Google Talk™ indeholder de venner,
du har inviteret til at blive dine venner og de venner,
du har accepteret invitationer fra i Google Talk™.
Venner kan invitere hinanden til at chatte i Google
Talk™, og se hinandens onlinestatus i Google Talk™
og i andre programmer, f.eks. Gmail™ og Google
Maps™.
Sådan tilføjer du en ven: Tryk på , og indtast
derefter din vens e-mail-adresse. Tryk derefter på
Send invitation.

Chat med en ven
1. Programmer > Talk

Sådan logger du af Google Talk™
Du kan logge af Google Talk™. Gør det, hvis du f.eks.
vil begrænse antallet af Google Talk™-samtaler på
enheden. Du kan også forlænge batteriets levetid ved
at logge af.
• Programmer > Talk >

> Log af

BRUG: Brug af Google Talk™ i 2G-netværk eller
et område med svag signalstyrke kan påvirke
tjenesten kvalitet.

2. Find den ven, du vil chatte med, og skriv din
besked. Tryk derefter på
for at sende den.
De beskeder, I skriver til hinanden, vises på skærmen,
sammen med oplysninger om chatten, f.eks. om
den bliver registreret, tidspunktet for afsendelsen af
beskeden (hvis der ikke bliver svaret på den i løbet af
kort tid) osv.
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Fotos og videoer
Kamera

5. Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet
fokuseret på motivet.

Bliv fortrolig med kameraets søger

6. Løft fingeren fra optageknappen.
Zoom

Zoom ind eller zoom ud.

Hvidbalance

Juster mængden af solskin,
der kommer ind i billedet.

Blitztilstand

Aktiver og deaktiver blitz.

Farveeffekt

Vælg en farvetone til et nyt
foto.

Optag

Tager et billede.

Landskabstilstand Skift landskabstilstand.
Kameraindstillinger Skift kameraindstillinger.

Sådan tages et foto

Galleri

1. Programmer > Kamera
2. Mens du holder enheden, skal du pege
objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
3. Tryk på optageknappen, og hold den nede. Der
vises en fokusboks i midten af skærmbilledet til
søgeren. Fokuseringsfeltet vises kun i tilstanden
for bagudvendt kamera.
4. Placer enheden, så du kan se billedets motiv i
fokuseringsfeltet.
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Skift objektiv

Videotilstand

Du kan få adgang til gemte
fotos fra kameratilstand.
Skift mellem
kameraobjektivet
på bagsiden og
kameraobjektivet på fronten.
Tryk på videoikonet for at
skifte til videotilstand.

Tagging af placeringsoplysninger på dit foto

Optagelse af en video

Aktiver denne funktion for at bruge enhedens
positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan
du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser
placeringen. Hvis du uploader taggede billeder til
en blog, der understøtter Geo-taggede fotos, vises
billederne på et kort.

1. Programmer > Kamera

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når
GPS er aktiv.
• Programmer > Kamera > Kameraindstillinger >
Gem placering > Til

2. Tryk på knappen Videotilstand.
3. Mens du holder enheden, skal du pege
objektivet mod det motiv, du vil optage.
4. Tryk én gang på knappen Optag for at starte
optagelsen. En timer, der viser videoens længde,
bliver vist i søgeren.
5. Tryk på knappen Stop for at standse optagelsen.
Hvidbalance

Juster mængden af solskin, der
kommer ind i videoen.

Blitztilstand Aktiver og deaktiver blitz.

Videokamera

Farveeffekt Vælg en farvetone til en ny video.

Bliv fortrolig med videokameraets søger

Optag/Stop

Starter og stopper optagelsen af
en video.

Videokvalitet Justerer videokvaliteten.

￼

Optager de enkelte rammer
ved en meget langsommere
Tidsinterval hastighed, end de vil blive
for rammer afspillet. Ved afspilning i normal
hastighed virker det, som om
tiden går hurtigere.
Få adgang til gemte videoer fra
Galleri
videotilstand.
Skift mellem kameraobjektivet på
Skift
bagsiden og kameraobjektivet på
objektiv
fronten.
Tryk på kameraikonet for at skifte
Kameratilstand
til kameratilstand.
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Galleri
Åbn programmet Galleri for at få vist albummer med
dine billeder og videoer.
Du kan gemme multimediefiler i hukommelsen for at
have nem adgang til alle dine billed- og videofiler.
Sådan åbnes programmet Galleri
• Programmer > Galleri

Visning af dine albummer
•

vender tilbage til hovedskærmbilledet i Galleri
på et hvilket som helst tidspunkt.

•

åbner programmet Kamera.

•

viser fil- og mappeegenskaber.

•

afspiller et diasshow med alle dine billeder.

Visning og gennemgang af billeder og
videoer
Tryk på billeder eller videoer i et album for at få dem
vist.
•

sletter en fil fra enhedens hukommelse.

•

giver dig mulighed for at dele filen med andre.

•

viser flere valgmuligheder.

• Drej enheden for at se billedet i en oprejst (portræt)
eller sidevendt (landskab) billedretning.
Billedet vises i den nye billedretning.
• Tryk på billedet for at få vist de tilgængelige menuer.
• Du kan bruge metoden klem-for-at-zoome. Spred
dine to fingerspidser for at zoome ind, og klem
dem sammen for at zoome ud.
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• Når der er zoomet ind på billedet, kan du trække i
billedet for at få vist de dele af det, der ikke bliver
vist.
• Stryg mod venstre eller højre på skærmen for at gå
til næste eller forrige billede eller video i albummet.

Brug af et billede som kontaktikon eller
baggrundsbillede
Vælg billeder, du vil bruge som kontaktikon eller
baggrundsbillede.
1. Tryk på et billede for at få vist de tilgængelige
menuer, og tryk derefter på
> Angiv billedet
som.
2. Vælg Kontaktfoto eller Baggrundsbillede.
• Hvis du vælger Kontaktfoto, skal du i din
kontaktliste markere den kontakt, du vil knytte
fotoet til.
• Hvis du vælger Baggrundsbillede, skal du beskære
billedet og derefter trykke på OK.

Visning af oplysninger om dit foto
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et foto,
f.eks. Titel, Tid, Filstørrelse osv. Tryk på et billede for
at få vist de tilgængelige menuer, og tryk derefter på
> Detaljer.

Deling af et billede
1. Tryk på et billede for at få vist de tilgængelige
menuer, og tryk derefter på
.
2. I menuen, der vises, skal du trykke på det
program, du vil bruge til deling af de valgte
billeder. Indtast eventuelt nødvendige
oplysninger, og send det.

3D-videokamera og 3D-afspiller
Bliv fortrolig med søgeren i dit
3D-videokamera

Sletning af filer
Du kan slette hele indholdet af et eller flere
albummer, eller du kan slette individuelle billeder eller
videoer i et album.
1. Mens du befinder dig i Galleri skal du trykke på
og holde på et album, et billede eller en video.
2. Tryk på hver af de filer, du vil slette. Du kan
bruge Vælg alle, hvis du vil vælge alle de
tilgængelige filer.
3. Tryk på

for at slette filerne.

3D-tilstand

Vælg 3D-kameratilstanden.

Dybdekontrol

Kontrol af dybden ved
3D-video.

3D-kameraindstillinger Skift 3D-kameraindstillinger.
Hjælp
Galleri
Optag/Stop

Viser en lynguide til
3D-kameraet.
Giver adgang til dine
gemte 3D-videoer i
3D-kameratilstand.
Starter og stopper
optagelsen af en 3D-video.
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Optagelse af en 3D-video
1. Programmer > 3D videokamera
2. Mens du holder enheden, skal du pege
objektivet mod det motiv, du vil optage.
3. Tryk én gang på knappen Optag for at starte
optagelsen. REC vises i søgeren, sammen med
en timer, der viser videoens længde.
4. Tryk på knappen Stop for at standse optagelsen.
TIP: Brug Hjælp, når du har brug for oplysninger
om denne funktion.

Afspilning af 3D-video
1. Programmer > 3D-afspiller
2. Vælg en video fra din liste over 3D-videoer
Afspilningen starter automatisk.
• Visning af 3D-video på et 3D-tv:
Forbind tabletcomputeren med et 3D-tv vha.
HDMI-kablet. Skift til tilstanden
, og tag
3D-brillerne på (til 3D-tv'et).
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Værktøjer
Kalender
Kalender gør det nemt at oprette og administrere
begivenheder, møder og aftaler.
Sådan åbnes programmet Kalender
• Programmer > Kalender
Da du konfigurerede enheden til at starte med,
konfigurerede du den til at bruge en eksisterende
Google-konto, eller du oprettede en ny konto. Første
gang, du åbner programmet Kalender på enheden,
viser den eksisterende kalenderbegivenheder fra din
Google-konto på internettet.
Kalender sørger for at holde begivenhederne
synkroniseret mellem enheden og internettet.

Visning af din kalender
1. Programmer > Kalender
2. I det øverste højre hjørne af skærmen kan du
finde de forskellige oversigtstyper for kalenderen
(Dag, Uge, Måned).
Kalenderen viser begivenheder fra hver af de
konto, du har føjet til enheden og konfigureret til
kalendersynkronisering. Begivenhederne fra de
forskellige kalendere vises med forskellig farve.

Oprettelse af en begivenhed
1. Programmer > Kalender >
2. Indtast de nødvendige oplysninger, og tryk på
Udført.

Skift synkroniserings- og visningsindstillinger
Ved hjælp af disse indstillinger kan du styre,
om en konto synkroniserer ændringer til
kalenderbegivenheder med en kalendertjeneste fra
Google™ eller en anden kalendertjeneste.
• Programmer > Kalender >

> Indstillinger

Ur
Du kan bruge Ur for at få vist dato og klokkeslæt i
stort format på skærmen. Du kan også bruge det til
indstilling af alarmer.

Indstilling af en alarm
1. Programmer > Ur >

> Tilføj alarm

2. Indtast detaljerede oplysninger for alarmen, og
tryk på Angiv.
Når en alarm lyder, kan du slå den fra ved at trykke
på Afvis eller udsætte den i ti minutter ved at trykke
på Snooze.
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Lommeregner
Sådan åbner og bruger du lommeregneren
1. Programmer > Lommeregner
2. Indtast tal og matematiske operatorer.
• Tryk på
for at slette cifre under indtastningen.
Tryk på, og hold på
for at slette alle de cifre, du
har indtastet.
• Tryk på CLR for at slette udregningens resultat.
• Hvis du vil kopiere det indtastede, skal du trykke på
og holde på indtastningsfeltet.
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Musik
Programmet Musik bruges til afspilning af lydfiler,
der er lagret i enhedens hukommelse. Kopier lydfiler
fra din computer til hukommelsen, før du åbner
programmet Musik.

Sådan åbnes programmet Musik
• Programmer > Musik
BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være
beskyttet af internationale traktater og national
ophavsretlovgivning.
Det kan derfor være nødvendigt at indhente
tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere
musik. I nogle lande forbyder national lovgivning
private mod at kopiere copyrightbeskyttet
materiale. Inden du downloader eller kopierer
filen, skal du kontrollere, om nationale love i det
relevante land tillader brugen af sådant materiale.

Visning af dit musikbibliotek

Sådan opretter du en playliste
1. Mens du får vist en liste over sange i biblioteket,
skal du trykke på
til højre for navnet på en
sang.
2. Tryk på Føj til playliste.
3. Tryk på Føj til ny playliste. Hvis du vil tilføje
sange til en playliste, som du allerede har
oprettet, skal du trykke på navnet på playlisten.
4. Indtast et navn til playlisten, og tryk på OK.

Afspilning af musik
Tryk på en sang i biblioteket for at lytte til den.
Skærmbilledet Afspilning åbnes, og afspilning
starter af den sang, du har trykket på, den første
sang på albummet eller den første sang i en anden
afspilningsliste. Afspilningen stopper kun, hvis du
udtrykkeligt stopper den. Afspilningen fortsætter,
selvom du skifter til et andet program.

Programmet Musik søger i hukommelsen efter
musikfiler, som du har kopieret til hukommelsen.
Derefter opbygger programmet et katalog over din
musik baseret på oplysningerne, som er indeholdt i
de enkelte musikfiler.
Skærmbilledet for Musikbibliotek åbner og viser
indstillinger for fremvisning af dit musikbibliotek
arrangeret efter Nye og seneste, Albummer,
Kunstnere, Sange, Playlister eller Genrer.
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Sådan kan du styre afspilningen:
Skærmbilledet Afspilning indeholder flere ikoner, som
du kan trykke på for at styre afspilningen af sange,
albummer og playlister.
Ikon Beskrivelse
Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.
Tryk for at genoptage afspilningen.
Tryk for at skifte til det næste nummer på
albummet eller playlisten, eller for at skifte
til afspilning af et tilfældigt andet nummer.
Tryk for at skifte til det forrige nummer på
albummet eller playlisten, eller for at skifte
til afspilning af et tilfældigt andet nummer.
Tryk for at afspille den aktuelle playliste
i Shuffle-tilstand (numrene afspilles i
tilfældig rækkefølge).
Tryk for at angive gentagelsestilstand:
gentag ikke, gentag playlisten eller gentag
det aktuelle nummer.
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Browser
Browser giver dig adgang til en hurtig verden i farver
med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og
meget mere. Direkte på din tabletenhed. Uanset hvor
du befinder dig, og hvad du går op i.
BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere
gebyrer, når du opretter forbindelse til disse
tjenester og downloader indhold. Kontroller
dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Åbning af websider
1. Programmer > Browser

2. Tryk på URL-feltet, og indtast URL'en. Tryk
derefter på
.
Tryk to gange på skærmen for at zoome ind eller ud.
Du kan også benytte zoom vha. to fingre. Placer to
fingre på skærmen, og klem dem langsomt sammen,
eller spred dem langsomt fra hinanden.

Under visning af en webside kan du gøre
følgende:
Åbn en ny fane.
Tilføj et bogmærke for den aktuelle webside.
Opdater websiden.
Gå til den side, du skiftede til efter den
aktuelle side.

Skifter til den forrige side.
Vis dine aktuelle bogmærker, og tilføj et
nyt bogmærke. Du kan også få vist din
browserhistorik.
Søg på websider

Åbning af flere sider
Ved at bruge denne funktion kan du bruge flere
websider samtidig. Du skal bare trykke på
for at
åbne en webside under en ny fane.

Tilføjelse af bogmærker til
hjemmeskærmen
Med denne funktion kan du oprette menuer, der
giver hurtig adgang til din hjemmeskærm. Du
kan tilføje ikoner for dine foretrukne websteder og
oprette en hurtig adgang ved at trykke på et ikon på
hjemmeskærmen som andre menuer.
• Programmer > Browser >
Føj til hjemmeskærm > OK

> Føj til bogmærker >

Skift af browserindstillinger
• Programmer > Browser >

> Indstillinger
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Indstillinger
Programmet Indstillinger indeholder de fleste af de
værktøjer, der bruges til tilpasning og konfiguration
af enheden. Nogle af funktionerne bliver forklaret
uddybende i et andet kapitel.
• Programmer > Indstillinger

Lyd

Trådløs og netværk

Notifikationstone – Gør det muligt for dig at vælge
en ringetone til dine beskeder.

Gør det muligt for dig at administrere Wi-Fi- og
Bluetooth-forbindelser. Du kan også angive mobile
netværk og flytilstand.

Gør det muligt for dig at administrere forskellige
indstillinger for lyd.
Lydstyrke – Gør det muligt for dig at angive lydstyrke
for multimedier, beskeder og alarmer.

Hørbart valg – Afspiller en lyd, når der foretages et
valg på skærmen.

Flytilstand – Når Flytilstand aktiveres, deaktiveres al
trådløs kommunikation.

Lyde ved skærmlås – Afspiller en lyd ved låsning og
oplåsning af skærmen.

Wi-Fi-indstillinger – Dette giver dig mulighed for at
konfigurere og administrere trådløse adgangspunkter.

Skærm

• Wi-Fi – Marker for at tænde for Wi-Fi, så du kan
oprette forbindelse til Wi-Fi-netværk.

Gør det muligt for dig at administrere forskellige
skærmindstillinger.
Lysstyrke – Juster lysstyrken for skærmen.
Roter skærm automatisk – Marker for automatisk
at skifte skærmretning, når du vender enheden på
siden.
Animation – Åbner en dialogboks, hvor du kan
angive, om der skal vises animerede overgange for
nogle effekter eller for alle effekter, eller om der ikke
skal vises nogen valgfrie animationseffekter.
Timeout – Åbner en dialogboks, hvor du kan angive,
hvor lang tid der skal gå fra du sidst har trykket
på skærmen eller på en knap, til skærmen bliver
nedtonet. Den mest optimale batteriydelse opnås ved
at bruge den kortest mulige timeout.

• Netværksnotifikation – Marker for at modtage
en besked, når et åbent Wi-Fi-netværk bliver
tilgængeligt og er inden for rækkevidde.
• Politik for Wi-Fi-standby – Angiv, hvornår der skal
skiftes fra Wi-Fi til mobildata.
• Wi-Fi-netværk – Viser en liste over de Wi-Finetværk, som du har konfigureret tidligere, og de
Wi-Fi-netværk, som enheden registrerede, sidst
den scannede efter Wi-Fi-netværk.
• Tilføj Wi-Fi-netværk – Gør det muligt for dig at
tilføje et Wi-Fi-netværk ved at indtaste netværkets
SSID (navnet, det udsender) og sikkerhedstype.
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Placering og sikkerhed
Gør det muligt for dig at angive præferencer for
brug og deling af din placering, når du søger
efter oplysninger og bruger positionsbaserede
programmer.
Brug trådløse netværk – Hvis du markerer Brug
trådløse netværk, bestemmer enheden din
omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og de
mobile netværk. Når du markerer denne indstilling,
bliver du spurgt, om du accepterer, at Google™
anvender din placering ved levering af tjenesterne.
Brug GPS-satellitter – Hvis du markerer Brug GPSsatellitter, bestemmer enheden din placering med en
nøjagtighed på gadeniveau.

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer en PIN-kode,
som skal angives, før enheden kan bruges, eller skift
SIM PIN-koden.
Synlige adgangskoder – Vælg for at få vist
adgangskoder, mens du skriver dem, eller fjern
markeringen for at skjule adgangskoder.
Enhedsadministratorer – Gør det muligt for dig at få
vist eller deaktivere enhedsadministratorer.
Brug sikre oplysninger – Giver dig adgang til
sikkerhedscertifikater.
Installer fra USB-lager – Lader dig installere
certifikater fra et USB-lager.
Indstil adgangskode – Angiv, eller skift adgangskoden
til oplysningslageret.

Brug placering til Google-søgning – Marker for at
tillade Google at bruge placeringen for at opnå
forbedrede søgeresultater

Ryd oplysninger – Ryd hele oplysningslagerets
indhold, og nulstil kodeordet til oplysningslageret.

Konfigurer skærmlås – Angiv et oplåsningsmønster
for at beskytte enheden. Når du angiver denne
indstilling, vises en række skærmbilleder, og du bliver
ført igennem tegning af et oplåsningsmønster til
skærmen. Du kan også angive en PIN-kode eller en
adgangskode i stedet for et mønster, eller du kan
beholde værdien Usikker eller Fra.

Programmer

Når du tænder enheden eller vækker skærmen, bliver
du bedt om at tegne dit oplåsningsmønster for at
låse skærmen op.
Ejeroplysninger – Gør det muligt for dig at vælge, om
der skal vises ejeroplysninger på den låste skærm.

Gør det muligt for dig at se oplysninger om
programmerne, som er installeret på enheden,
administrere deres data, tvinge programmerne
til at stoppe og angive, om det skal være tilladt
at installere programmer, som du modtager via
websteder og e-mail.
Administrer programmer – Åbner en liste, der viser
navn og størrelse på alle programmer og anden
software, som er installeret på enheden.
Kørende tjenester – Lader dig se og styre aktuelt
kørende tjenester.
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Lagerforbrug – Giver dig adgang til at se
programmernes lagerforbrug.
Batteriforbrug – Giver dig adgang til at se, hvilke
programmer der har brugt strøm fra batteriet.
Ukendte kilder – Tillader installation af programmer,
du har hentet fra websteder, via e-mail eller øvrige
steder ud over Android Market™.
Udvikling – Giver dig mulighed for at angive
indstillinger for programudvikling
BEMÆRK: Før du kan bruge USB-fejlfinding, skal
du installere "LG USB-driveren" på din pc.
LG USB-driveren kan downloades fra LG's
websted (www.lg.com). Gå til http://www.lg.com,
og vælg område, land og sprog.

Konti- og synkroniseringsindstillinger
Lader dig aktivere synkronisering af baggrundsdata
eller automatisk synkronisering. Du kan også
bekræfte eller tilføje konti og ændre deres
indstillinger for data og synkronisering.
Dette gør det muligt for dig at tilføje, fjerne og
administrere Google™-konti og andre konti, der
understøttes.. Du kan også bruge disse indstillinger
til at styre, hvordan og om alle programmer sender,
modtager og synkroniserer data efter eget skema,
og om alle programmer kan synkronisere brugerdata
automatisk.
Baggrundsdata – Tillader, at programmer
synkroniserer data i baggrunden, uanset om du er
i gang med at arbejde med programmerne eller
ej. Du kan spare strøm på batteriet og reducere
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dataforbruget ved at fjerne markeringen af denne
indstilling.
Automatisk synkronisering – Marker for at tillade
programmer at synkronisere data efter eget skema.
Synkronisering af data deaktiveres automatisk, hvis
markeringen af Baggrundsdata fjernes.

Fortrolighed
Gør det muligt for dig at administrere dine personlige
oplysninger.
Sikkerhedskopier mine data – Marker for at
sikkerhedskopiere programdata, Wi-Fi-adgangskoder
og andre indstillinger til Google-servere.
Sikkerhedskopier konto – Viser din konto, og at dine
indstillinger og andre data er sikkerhedskopieret.
Automatisk gendannelse – Marker for at gendanne
sikkerhedskopierede indstillinger eller andre data, når
du geninstallerer et program.
Fabriksnulstilling af data - sletter alle dine personlige
data fra det interne lager på enheden, herunder
oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti,
dine system- og programdata og -indstillinger samt
evt. downloadede programmer. Hvis du nulstiller
enheden på denne måde, bliver du bedt om at
genindtaste de samme oplysninger, som da du
tændte tabletcomputeren første gang.
Tip: Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige
data, inden du udfører denne handling.

Lager
Viser mængden af tilgængeligt internt lager og hvilke
typer filer, der bruger lagerplads.

Sprog og input
Sprogindstillinger:
Vælg sproget, der skal bruges til tekst på
tabletcomputeren, og konfigurer skærmtastaturet og
ord, som du har tilføjet til ordbogen.

Indstillinger for stemmegenkendelse:
Sprog – Vælg et sprog for Googlestemmegenkendelse.
SafeSearch – Indstil enheden til at filtrere
grove formuleringer og billeder fra i
stemmesøgningsresultater.
Bloker anstødelige ord – Gør det muligt for dig at
skjule kendte anstødelige ord i stemmeresultater.

Indstillinger for tekst-til-tale:
Lyt til et eksempel – Afspiller en kort del af
talesyntesen ved hjælp af de aktuelle indstillinger.
Brug altid mine indstil. – Marker denne indstilling
for at anvende indstillingerne på skærmen i stedet
for tilgængelige indstillinger for talesyntese fra andre
programmer.

Standardmaskine – Åbner en dialogboks, hvor du
kan angive det tekst-til-tale-program, du vil bruge,
hvis du har installeret flere end ét.
Installer stemmedata – Hvis din enhed ikke har
talesyntese installeret, og du vælger denne indstilling,
oprettes der forbindelse til Android Market, og du
bliver ført igennem download og installation af
dataene. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis
disse data allerede er installeret.
Talefrekvens – Åbner en dialogboks, hvor du kan
vælge talesyntesens hastighed.
Sprog – Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge
sproget for den tekst, som talesyntesen skal læse.
Det er især praktisk i kombination med Brug altid
mine indstil. for at sikre korrekt oplæsning af tekst i
mange programmer.
Maskiner – Viser en oversigt over tekst-til-taleprogrammer, der er installeret på enheden. Tryk på
et af programmerne for at få vist eller ændre dets
indstillinger.

Indstillinger for tastatur:
Enhedens skærmtastatur anvender Androidtastaturindstillingerne. Funktionerne til korrigering
og skift til store bogstaver er kun relevante for den
engelske version af tastaturet.
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Tilgængelighed
Marker for at aktivere alle installerede plug-ins for
tilgængelighed.
BEMÆRK: Kræver yderligere plug-in, før det kan
vælges.

Dato & Tid
Giver dig mulighed for at ændre formater for dato
og klokkeslæt, og at vælge, at disse oplysninger skal
opdateres automatisk.

Om tabletcomputeren
Vis juridiske oplysninger, og kontroller enhedens
status og softwareversion.
Bemærk!
Open source-software
Før du kan indhente den tilsvarende kildekode
under GPL, LGPL, MPL og andre open sourcelicenser, skal du besøge http://opensource.lge.
com/
Alle nævnte licensbetingelser, licensbetingelser,
ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige
til download med kildekoden.
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Softwareopdatering
Opdatering af LG-mobilsoftware via OTA (Over-theAir)
Med denne funktion kan du opdatere telefonens
firmware til den nyeste version på en praktisk måde
via OTA, uden at du behøver at tilslutte USBdatakablet. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis
eller når LG gør den nyere version af firmwaren
tilgængelig for din enhed.
Programmer > Indstillinger > Om tabletcomputeren
> Systemopdateringer gør det muligt for dig at
kontrollere, om der er firmwareopdateringer til
Android-systemet, hvis og når LG gør sådanne
opdateringer tilgængelige til din enhed.
BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre
firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte
modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den
nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle
håndsætmodeller.
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Tilbehør
Følgende tilbehør kan bruges sammen med LG-V900 (de anførte dele kan være ekstraudstyr).
Rejseoplader

USB-kabel

Denne adapter gør det
muligt for dig at oplade
batteriet.

HDMI-kabel
Tilslut din LG-V900 og
HDMI-kompatible enheder,
f.eks. HDTV, PC osv.
USB-han/hun-adapter
LG-V900 understøtter
standard-USB-tastaturer
og -USB-hubs. Andre typer
USB-enheder kan muligvis
ikke bruges sammen med
LG-V900.

Brugermanual
Få mere at vide om din
LG-V900.

ui
rG

Use

de

0

90
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LG

BEMÆRK:
• Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer
du, at din garanti bortfalder.
• Tilbehør afviger fra område til område.
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Fejlfinding
Kontroller, om eventuelle problemer, du har oplevet med enheden, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den
til service eller ringer til en servicemedarbejder.
Kategori
Underkategori

Spørgsmål

Svar
Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et
stereoheadset, samt dele billeder, videoer, kontakter m.m.
via menuen Galleri/Kontakter.

Bt
Bluetooth-enheder

Hvilke funktioner er tilgængelige
via Bluetooth?

Data
Sikkerhedskopiering
af kontakter

Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din
kontakter?
enhed og Gmail™.

Data
Synkronisering

Er det muligt at konfigurere
envejs-synkronisering med
Gmail™?

Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.

Data
Synkronisering

Er det muligt at synkronisere elle
e-mail-mapper?

Indbakken bliver synkroniseret automatisk.

Google Service™
Gmail-logon

Skal jeg logge på Gmail™, hver
gang jeg vil have adgang til
Gmail™?
Er det muligt at filtrere e-mails?

Google Service™
Google-konto
Enhedsfunktion
YouTube™
Enhedsfunktion
E-mail

Når du først er logget på Gmail™, behøver du ikke at logge
på Gmail™ igen.
Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne
enhed.

Ja. YouTube™-videoer understøttes, men det kan være
Er det muligt at afspille YouTube™nødvendigt at bruge YouTube™-programmet (i stedet for
videoer?
browseren) for at få dem vist.
Hvad sker der, hvis jeg starter et
andet program, mens jeg er ved at Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
skrive en e-mail?
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Kategori
Underkategori
Enhedsfunktion
Ringetone
Enhedsfunktion
Navigation
Enhedsfunktion
Synkronisering
Enhedsfunktion
Sikkerhed

Enhedsfunktion
Sikkerhed

Enhedsfunktion
Oplåsningsmønster
Enhedsfunktion
Oplåsningsmønster

Spørgsmål

Svar

Er der en begrænsning med
hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
som jeg vil bruge som ringetone?
Alle programmer, der er tilgængelige i Android Market™,
Er det muligt at installere et andet
og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og
navigationsprogram på enheden?
anvendes.
Er det muligt at synkronisere
Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og
kontakter fra alle mine e-mailMS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
konti?
Du kan indstille enheden, så der skal angives et
Hvilke sikkerhedsfunktioner er der
oplåsningsmønster, en PIN-kode eller en adgangskode, før
i enheden?
enheden kan bruges eller der bliver givet adgang til den.
For at ophæve spærringen af SIM-kortet og angive en ny
PIN-kode, skal du indtaste den PUK-kode (PIN Unblocking
Hvordan indtaster jeg PUK-koden, Key), som er blevet oplyst af din tjenesteudbyder.
1. Tryk på, og hold på knappen Lydstyrke ned i 5 sekunder
når SIM-kortet er blevet spærret
på den låste skærm, indtil skærmbilledet til indtastning af
efter forkert angivelse af PINPUK-kode bliver vist.
koden tre gange i træk?
2. Indtast PUK-koden og en ny PIN-kode.
Nu kan du bruge den nye PIN-kode til enheden.
Efter at have forsøgt at angive oplåsningsmønsteret 5
Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer
gange får du mulighed for at trykke på Glemt mønster? og
mit oplåsningsmønster?
bruge dine Google-kontooplysninger til at låse enheden op.
Du kan kun få adgang til enheden ved at angive
Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer
oplåsningsmønsteret.
oplåsningsmønsteret og jeg ikke
har oprettet en Google-konto på
Hvis du glemmer oplåsningsmønsteret, skal du kontakte
enheden?
kundeservice.

59

Kategori
Underkategori

Spørgsmål

Svar

Enhedsfunktion
Oplåsningsmønster

Hvordan opretter jeg et
oplåsningsmønster?

1. Tryk på Programmer på hjemmeskærmen.
2. Tryk på Indstillinger > Placering og sikkerhed.
3. Tryk på Konfigurer skærmlås (i afsnittet Lås skærm i
indstillingerne). Første gang du gør dette, vises en kort
vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.
4. Tryk på Mønster, og konfigurer mønsteret ved at tegne
det én gang og derefter én gang mere for at bekræfte.

Enhedsfunktion
Hukommelse

Får jeg besked om det, når
hukommelsen er fuld?

Ja. Du får besked om det.

Enhedsfunktion
Sprogunderstøttelse

Er det muligt at skifte sprog?

Enhedsfunktion
VPN

Hvordan konfigurerer jeg VPN?

Enhedsfunktion
Skærmtimeout

Skærmen slukker allerede efter
15 sekunder. Hvordan kan jeg
ændre tiden, der skal gå, inden
baggrundsbelysningen slukkes?

Enhedsfunktion
Wi-Fi og 3G

Hvilken tjeneste anvender
enheden, hvis både Wi-Fi og 3G
er tilgængeligt?
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Enheden giver mulighed for brug af to sprog.
Sådan skifter du sprog:
1. På hjemmeskærmen skal du trykke på Programmer og
derefter Indstillinger.
2. Tryk på Sprog og input > Vælg sprog.
3. Tryk på det ønskede sprog.
VPN-adgangskonfigurationen er forskellig fra virksomhed
til virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din
enhed, skal du kontakte netværksadministratoren i din
virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
1. Tryk på Programmer på hjemmeskærmen.
2. Tryk på Indstillinger > Skærm.
3. Tryk på Timeout under skærmindstillingerne.
4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for
baggrundsbelysning af skærmen.
I forbindelse med dataforbrug bruger enheden muligvis
Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er
slået til på enheden). Du får imidlertid ikke besked om det,
når enheden skifter mellem de to.
Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal
du se på 3G- eller Wi-Fi-ikonet øverst på skærmen.

Kategori
Underkategori

Spørgsmål

Enhedsfunktion
Hjemmeskærm

Er det muligt af fjerne et program
fra hjemmeskærmen?

Enhedsfunktion
Program

Jeg har downloadet et program,
og det er skyld i en masse fejl.
Hvordan fjerner jeg det?

Enhedsfunktion
Oplader

Svar
Ja. Du skal blot holde på ikonet, indtil der vises et ikon med
en papirkurv og teksten Fjern i skærmens øverste højre
hjørne. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven,
uden at løfte fingeren fra skærmen.
1. Tryk på Programmer på hjemmeskærmen.
2. Tryk på Indstillinger > Programmer > Administrer
programmer.
3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.
Nej. USB leverer ikke tilstrækkeligt med strøm. Brug den
medfølgende rejseadapter ved opladning.

Er det muligt at oplade enheden
via et USB-kabel?
Vil det være muligt at høre min
Enhedsfunktion
alarm, eller bliver den deaktiveret, Nej. Dette er ikke understøttet.
Alarm
hvis enheden bliver slukket?
Enhedsfunktion
Vil alarmen lyde, selvom
Alarmen er programmeret til stadig at kunne høres i denne
ringelydstyrken er angivet som Fra? situation.
Alarm
Visse enheder, der understøtter MTP (Media Transfer
Protocol), bliver muligvis ikke genkendt af Windows Media
Player 11 til Windows XP.
1. Fjern installationen af enheden under Enhedshåndtering
ved at udføre de trin, som er beskrevet under Problemer
Min enhed bliver ikke genkendt
med enheder efter du har fjernet Windows Media Player.
Enhedsfunktion
efter installation af Windows Media
2. Afbryd forbindelsen mellem den bærbare enhed og
MTP
Player 11?
computeren.
3. Tilslut enheden til computeren igen.
4. Start Windows Media Player 11 til Windows XP, og
kontroller, at enheden bliver genkendt, og at den bliver
vist i afspilleren.
Hvad er det maksimale tidsrum,
Enhedsspecifikationer
batteriet kan vare, inden det er
I standby: ca. 15 dage
Batteritid
nødvendigt at oplade det?
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Kategori
Underkategori

Spørgsmål

Enhedsspecifikationer Hvilke medieformater understøtter
enheden?
Multimedie

Gendannelsesløsning Hvordan genstarter jeg enheden,
hvis skærmen fryser?
Nulstil

Gendannelsesløsning Hvordan kan jeg udføre en
fabriksnulstilling?
Fabriksnulstilling
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Svar
Lydformat: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Billedformat: jpg, gif, png, bmp
Videoformat: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
Hvis enheden ikke reagerer på brugerinput, eller hvis
skærmen fryser:
Fjern bagdækslet, og tryk på knappen RESET med en spids
genstand for at genstarte enheden. Hvis dette ikke løser
problemet, skal du kontakte kundeservice.
1. Tryk på Programmer på hjemmeskærmen.
2. Tryk på Indstillinger > Fortrolighed > Fabriksnulstilling
af data.
3. Læs advarslen, og tryk på Nulstil tabletcomputer.
4. Tryk på Slet alt.
Bemærk:
Hvis der udføres en fabriksnulstilling, slettes alle
installerede programmer og alle brugerdata. Husk
at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager
fabriksnulstilling.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
VAROITUS: Seuraavien turvaohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja
tai vahingoittaa laitetta tai muuta omaisuutta.
LUE KAIKKI TURVA- JA KÄYTTÖOHJEET ENNEN
LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KATSO LISÄTIETOJA
KÄYTTÖOPPAASTA.

Käyttäminen ja huoltaminen
	Käsitteleminen. Laitteessa on herkästi vaurioituvia
osia, joten sitä on käsiteltävä varoen. Älä pudota,
puhkaise, sytytä tai maalaa laitetta tai yritä laittaa
sitä mikroaaltouuniin, työntää vieraita esineitä
sen sisään tai purkaa sitä osiin. Älä säilytä laitetta
taskussa tai laukussa, jos et ole peittänyt akun plusja miinusliitinnapoja, sillä metalliesine (kuten kolikko,
paperiliitin tai kynä) voi aiheuttaa oikosulun. Peitä
akun plus- ja miinusliitinnavat aina, kun ne eivät ole
käytössä. Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Takuu
raukeaa, jos käyttäjä tai valtuuttamaton korjaaja
purkaa laitteen osiin ja aiheuttaa siten virheitä tai
toimintahäiriöitä.
	Akku. Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava
akku. Käyttäjät eivät pääse käsiksi akkuun. Sen saa
vaihtaa vain LG:n valtuuttama huoltoliike. Älä koskaan
vaihda tai vaihdata laitteeseen hyväksymätöntä akkua,
sillä se saattaa vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Akussa on suojapiirejä, jotka
suojaavat sitä muun muassa ylikuumenemiselta. Älä

käytä laitetta alueilla, joilla staattinen sähkövaraus
voi olla yli 100 V, sillä suojauspiiri saattaa vaurioitua.
Jos laitteesta tulee pahaa hajua, keskeytä käyttö
välittömästi ja ota yhteys asiakaspalveluun.
VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, MIKÄLI AKKU
VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN. HÄVITÄ
KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.
	Altistuminen nesteille. Suojaa laite vedeltä ja muilta
nesteiltä. Älä käytä laitetta sateessa tai muuten
märissä tai kosteissa olosuhteissa. Älä läikytä nesteitä
laitteen päälle. Jos laite kastuu, irrota se välittömästi
virtalähteestä, katkaise virta ja anna kuivua. Älä yritä
nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia,
mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta. Takuu ei kata
vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.
	Laturi ja muuntaja. Akun lataaminen pitkän
käyttämättömyyden jälkeen pidentää akun
käyttöaikaa. Akun kesto vaihtelee käytön ja
käyttöympäristön mukaan. Käytä vain hyväksyttyä ja
laitteen kanssa yhteensopivaa laturia ja muuntajaa.
Varmista, että pistoke on kunnolla kiinni. Jos laite
liitetään verkkovirtaan Pohjois-Amerikan ulkopuolella,
on käytettävä sovitinta. Laturi ja sovitin on tarkoitettu
vain sisäkäyttöön. Kytke laturi pistorasiaan
pystyasennossa. Älä kytke tai irrota laturia märin
käsin.
Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on
latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti
virtaa.
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	Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tapauksissa:
(1) ukkosmyrsky, (2) virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut tai rispaantunut, (3) sovittimen kuori
on vahingoittunut tai (4) laturi tai laite on altistunut
kosteudelle. LG ei ole vastuussa laitteen vioista,
jotka ovat aiheutuneet hyväksymättömien laturien
tai muuntajien käyttämisestä. Takuu ei myöskään
kata tällaisia vikoja.
	Ihanteellinen latauslämpötila on 0–45 °C.
Lataaminen muissa lämpötiloissa saattaa tuottaa
lämpöä, vaurioittaa akkua tai heikentää sen
ominaisuuksia ja lyhentää käyttöaikaa.
	Älä vahingoita virtajohtoa taivuttamalla, kiertämällä tai
kuumentamalla sitä. Estä johdon poimuttuminen, sillä
se saattaa aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.
	Näyttö. Laitteen näyttö on valmistettu lasista, ja
se saattaa rikkoutua tai halkeilla, jos laite putoaa
tai näyttöön kohdistuu voimakas isku. Älä käytä,
kosketa tai yritä poistaa tai korjata murentunutta tai
halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä
aiheutunutta näytön rikkoutumista.
	Puhdistaminen. Irrota laitteesta kaikki johdot ja
katkaise siitä virta ennen puhdistamista. Puhdista
laite pehmeällä, kostealla ja nukkaamattomalla
liinalla. Estä kosteuden pääsy laitteen liitäntöihin tai
aukkoihin. Näytön voi puhdistaa pehmeällä, kuivalla
ja nukkaamattomalla liinalla. Älä käytä vahvoja
kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen
puhdistukseen.
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	Äärilämpötilat. Laitteen käyttölämpötila on
0–35 °C. Älä säilytä laitetta alle –20 °C tai yli 45 °C
lämpötilassa. Älä jätä laitetta paahtavaan aurinkoon
tai kuumaan autoon. Akku saattaa lämmetä, savuttaa
tai syttyä palamaan. Säilytys ääriolosuhteissa voi
heikentää akun toimintaa tai lyhentää sen käyttöaikaa.

Varoitus 3D-katselusta, epileptisistä
kohtauksista ja pyörtymisestä
Seuraavien varoitusten ja turvallisuusohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan
onnettomuuden tai vamman.
	3D-sisältö. 3D-sisällön, kuten videoiden ja pelien,
katselu voi aiheuttaa silmien väsymistä, uneliaisuutta,
pahoinvointia tai väsymystä. Jos sinulla on jokin
näistä oireista, lopeta katselu välittömästi ja mene
lepäämään.
• Käytä 3D-toimintoa vain 3D-kuvien katseluun.
• Käyttäjät saattavat reagoida joihinkin
3D-sisältöihin äkillisillä liikkeillä, esimerkiksi
väistämällä videon/pelin kuvia. Siksi on
suositeltavaa, ettei 3D-sisältöä katsota herkästi
särkyvien tai terävien esineiden lähellä.
•V
 anhempien on suositeltavaa keskustella lääkärin
kanssa, ennen kuin he antavat alle 5-vuotiaiden
lasten katsella 3D-sisältöä.
• Jotkut katselijat voivat tuntea sekavuutta
3D-sisällön katselun jälkeen. Siksi on suositeltavaa
tarkkailla 3D-sisällön katselun jälkeistä olotilaa
ennen liikkeelle lähtöä.

Varoitus valoherkkyyskohtauksista.
• Valoherkkyyskohtaukset ovat visuaalisten
ärsykkeiden, kuten vilkkuvien valojen, vahvojen
toistuvien kuvioiden tai toistuvien liikkuvien
kuvioiden, aiheuttamia kohtauksia.
• Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on ollut aiemmin
huonovointisuutta tai epilepsiakohtauksia, kysy
neuvoa lääkäriltäsi ennen 3D-sisällön katselua.
• Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on jokin
seuraavista oireista, lopeta 3D-kuvan katselu
välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin: pyörrytystä tai
huimausta, näönmuutoksia, silmien tai kasvojen
lihasten nykimistä, tiedottomuutta, kouristuksia,
tajuttomuutta, sekavuutta tai hämmentyneisyyttä,
suuntavaiston häviämistä, lihassupistumia tai
pahoinvointia. Vanhempien on tarkkailtava lapsia
ja nuoria näiden oireiden varalta, sillä lapset
ja nuoret voivat olla herkempiä 3D-sisällön
aiheuttamille vaikutuksille.
• Huomautus: Katselun aikana voi esiintyä oireita,
vaikkei niitä olisi aiemmin esiintynyt.
• Vältä laitteen pitkäaikaista, keskeytymätöntä
käyttöä, katsele näyttöä kaukaa, käytä sitä hyvin
valaistuissa tiloissa ja pidä usein taukoja.
Valolle herkistymisen riskiä voidaan alentaa
seuraavilla toimenpiteillä:
• Pidä usein taukoja erityisesti 3D-sisältöä
katsellessasi.
• Henkilöiden, joilla on erilainen näkö kummassakin
silmässä, on käytettävä näköä korjaavia keinoja
ennen 3D-sisällön katselua.

• Älä katsele 3D-sisältöä väsyneenä tai sairaana tai
pitkiä ajanjaksoja.
• Jotkut katselijat voivat tuntea sekavuutta
3D-sisällön katselun jälkeen. Siksi on suositeltavaa
tarkkailla 3D-sisällön katselun jälkeistä olotilaa
ennen liikkeelle lähtöä.
•V
 ältä laitteen pitkäaikaista, keskeytymätöntä
käyttöä, katsele näyttöä kaukaa, käytä sitä hyvin
valaistuissa tiloissa ja pidä usein taukoja.

Ajoturvallisuus
Laitteen käyttäminen ajon aikana voi olla vaarallista.
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat
langattomien laitteiden käyttämistä autoillessa. Jos
käytät tätä laitetta ajon aikana, muista seuraavat asiat:
• Keskity ajamiseen. Tärkeintä on
liikenneturvallisuus.
• Älä koskaan käytä ajaessasi langattomia
datapalveluita, kuten tekstiviestejä, sähköpostia tai
verkkoselainta.
• Jos laitteella voi soittaa tai vastaanottaa
äänipuheluita, on suositeltavaa käyttää handsfreelaitteita. Paikalliset lait saattavat myös edellyttää
sitä.
• Kuulokkeiden käyttäminen ajaessa edes toisessa
korvassa on vaarallista ja kiellettyä useimmilla
lainkäyttöalueilla.
• Joidenkin maiden lait estävät tai rajoittavat
laitteen asentamista tuulilasiin tai sen lähelle.
Noudata kansallisia tai paikallisia lakeja.
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Turvatyynyillä varustetut ajoneuvot
Auton turvatyyny täyttyy kovalla voimalla. ÄLÄ
ASETA mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja
tai irrallisia langattomia laitteita, turvatyynyn edessä
olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee
täyttyessään. Jos langaton laite on asennettu autoon
väärin, turvatyynyn täyttyminen saattaa aiheuttaa
vakavia vammoja.

GPS/paikannuspalvelut/navigointi
Laitteen sijaintitietoja käyttävät sovellukset,
kuten kartat ja käännöskohtaiset navigointitiedot,
hyödyntävät Global Positioning System- eli GPSsignaaleja. Sovellusten keräämät tiedot tulevat
kolmansilta osapuolilta, ja ne saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta. Joillakin alueilla GPSpalvelut eivät ehkä ole käytettävissä tai niiden
käytettävyys on rajallinen. Palveluiden tiedot
voivat myös olla vanhentuneita, epätarkkoja tai
epätäydellisiä. Sen vuoksi GPS-sovelluksia tulee
käyttää vain yleiseen paikan määrittämiseen.
Käyttäjien on aina varmistettava katsomalla, että
navigointiohjeet pitävät paikkansa ja vastaavat
todellista ympäristöä ennen niiden noudattamista.
On suositeltavaa käyttää myös muita lähteitä sijainnin
ja reittiohjeiden määrittämiseen. LG ei ole vastuussa
kolmannen osapuolen tarjoamien karttojen tai
navigointipalveluiden tietojen oikeellisuudesta.
GPS-PALVELUIDEN KÄYTTÄJIEN ON
KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA LIIKENNEMERKKEIHIN
JA -VALOIHIN, MUUHUN LIIKENTEESEEN,
AJOKELIIN, TIESULKUIHIN JA MUIHIN TEKIJÖIHIN,
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JOTTA AJAMINEN ON TURVALLISTA JA LAKIEN
MUKAISTA.
Sijaintitietoja voidaan käyttää apuna laitteen
likimääräisen sijainnin määrittämisessä. Laite lähettää
sijaintitietoja, kun se on yhdistettynä langattomaan
verkkoon. Joidenkin paikannussovellusten toiminta
edellyttää sijaintitietoja ja niiden lähettämistä.
Sijaintitietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille,
kuten langattoman tietoliikenteen operaattorille, LG:lle
ja kolmannen osapuolen sovelluksentarjoajille.

Kolmansien osapuolten ohjelmistot
Monet tässä laitteessa olevat palvelut ja
sovellukset ovat peräisin kolmannen osapuolen
käyttöjärjestelmistä, ohjelmistoista ja
sovelluskehittäjiltä. Jos lataat tällaisen palvelun tai
sovelluksen esimerkiksi sovelluskaupasta tai käytät
sellaista, lue palvelun tai sovelluksen käyttöehdot
huolellisesti. Jos KÄYTÄT MITÄ TAHANSA tällaista
palvelua tai sovellusta, palvelun- tai sovelluksen
tarjoaja ja/tai muut käyttäjät voivat lukea, kerätä tai
käyttää lähettämiäsi henkilökohtaisia tietoja. LG ei
ole vastuussa sovellusten käyttämisestä tai tiedoista,
joita päätät lähettää tai jakaa muiden käyttäjien
kanssa. Erityiskäyttöehdot ja tietosuojakäytännöt
koskevat näitä sovelluksia ja palveluita. Tutustu
huolellisesti kaikkiin sovelluksia ja palveluita koskeviin
käyttöehtoihin sekä paikkatietopalveluita koskeviin
tietosuojakäytäntöihin, riskeihin tai oikeuksien
luovutuksiin.

Kuulovaurioiden välttäminen
Huomautus: Liian kova äänenvoimakkuus voi
aiheuttaa kuulovaurioita.
Pitkäaikainen altistuminen koville äänille, myös
musiikille, on yleisin kuulovaurioiden aiheuttaja.
Joidenkin tutkimusten mukaan kannettavien
äänentoistolaitteiden, kuten musiikkisoittimien,
pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella
saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Tämä koskee
myös kuulokkeiden käyttöä (kuulokemikrofonit,
nappikuulokkeet ja Bluetooth®-laitteet sekä muut
langattomat laitteet). Altistuminen erittäin koville
äänille on joissakin tutkimuksissa yhdistetty myös
tinnitukseen (korvien soiminen), ääniyliherkkyyteen
ja kuulovaikeuksiin. Alttius kuulovaurioille ja muille
kuulovaikeuksille on yksilöllistä. Kannettavan
äänentoistolaitteen tuottaman äänen voimakkuus
vaihtelee äänen tyypin, laitteen, laitteen asetusten ja
kuulokkeiden mukaan. Kannettavia äänentoistolaitteita
käytettäessä on noudatettava seuraavia suosituksia:
• Aseta äänenvoimakkuus hiljaisessa ympäristössä
ja valitse alhaisin äänenvoimakkuus, jolla kuulet
riittävän hyvin.
• Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita
käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten
puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee,
mitä kuuntelet.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, vaikka haluaisit
vaimentaa ympäristön melun. Jos kuuntelet
kannettavaa laitetta meluisassa ympäristössä,
vaimenna häly käyttämällä vastamelukuulokkeita.

• Rajoita kuunteluun käytettyä aikaa. Mitä suurempi
äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin se
vaikuttaa kuuloosi.
• Älä käytä kuulokkeita sen jälkeen, kun olet
altistunut erittäin koville äänille esimerkiksi
konsertissa, sillä se saattaa heikentää kuuloa
tilapäisesti. Kuulon tilapäisen heikkenemisen takia
vaaralliset äänenvoimakkuudet voivat kuulostaa
normaaleilta.
• Älä käytä äänenvoimakkuutta, joka tuntuu
epämiellyttävältä. Jos korvasi soivat, kuulet
normaalin puheen huonosti tai sinulla on tilapäisiä
kuulovaikeuksia, lopeta laitteen käyttäminen
välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Lasten turvallisuus
Laitteessa on pieniä osia, jotka nieltynä voivat
aiheuttaa tukehtumisen ja vakavan vamman tai
kuoleman. Laitteessa on myös sisäinen akku, joka
voi väärin käytettynä tai huollettuna aiheuttaa
vaaratilanteita. Pidä laite ja sen lisävarusteet pois
lasten ulottuvilta.

Turvallinen hävittäminen
Laitteen ja sen akun kierrättäminen vähentää
ympäristön kuormitusta. Laite ja sen akku on
hävitettävä kaikkien soveltuvien lakien mukaisesti.
Laki saattaa kieltää laitteen ja sen akun hävittämisen
kotitalousjätteen mukana. Akkua ei koskaan saa
hävittää polttamalla tai käyttämällä vaarallisia tai
syttyviä aineita.
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Räjähdysherkät alueet
• Älä käytä puhelinta täyttäessäsi ajoneuvon
polttoainetankkia.
• Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai
räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät
puhelinta ja sen lisävarusteita.

Radiotaajuushäiriöt
	Elektroniset laitteet. Useimmat nykyaikaiset
elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta.
Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin
puuttua suojaus langattoman laitteen lähettämiä
radiosignaaleja vastaan.
	Sydämentahdistimet. Sydämentahdistinten
valmistajat suosittelevat, että tablet-laite tulisi pitää
vähintään 15 cm:n etäisyydellä tahdistimesta, jotta
laite ei aiheuttaisi häiriöitä tahdistimeen. Käytä laitetta
sydämentahdistimesta katsoen vastakkaisella korvalla.
Älä säilytä laitetta rintataskussa.
	Kuulolaitteet. Jotkin digitaaliset langattomat laitteet
saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä
esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan tai kysy
vaihtoehtoja asiakaspalvelusta.
	Muut lääketieteelliset laitteet. Jos käytät muita
lääketieteellisiä laitteita, tarkista valmistajalta, onko
laite riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja
vastaan. Voit kysyä neuvoa myös lääkäriltäsi.
 erveydenhuoltolaitokset. Katkaise laitteesta virta
T
terveydenhuoltolaitoksissa, jos kyseisen paikan
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säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja
terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita,
jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.
 joneuvot. Radiosignaalit saattavat vaikuttaa
A
ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti
suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Tarkista
asia oman ajoneuvosi valmistajalta tai valmistajan
edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden
häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.
 aroituskylteillä merkityt tilat. Katkaise laitteesta virta
V
sellaisissa tiloissa, joissa kehotetaan niin tekemään.
L entokoneessa. Langattomat laitteet saattavat
aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.
• Sammuta tablet-laite, ennen kuin nouset
lentokoneeseen.
• Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen
ilman miehistön lupaa.
 äjäytystyömaat. Vältä häiriöt sammuttamalla
R
laitteesta virta räjähdystyömailla tai alueilla, joissa on
kehotus sulkea kaksisuuntaiset radiolaitteet. Noudata
kaikkia varoituksia ja ohjeita.

Altistuminen radiotaajuusenergialle
TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET
RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT
SUOSITUKSET
Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja
ominaisabsorptionopeuksista (SAR). Tabletlaitemalli LG-V900 on suunniteltu täyttämään
soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset.

Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja
sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden
turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.
• Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä,
joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus
eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla.
• Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat
vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
• ICNIRP:n (International Commission on NonIonising Radiation Protection) suosittelema SARraja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10)
grammalla kudosta.
• Tämän laitteen suurin SAR-arvo käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti vartalon lähellä kannettuna on
1,25 W/kg.
• SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on
hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka
on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla
kudosta.
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Vanhojen laitteiden hävittäminen

Paristojen ja akkujen hävittäminen

1	Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaitejätteistä annetun direktiivin
2002/96/EC soveltamisalaan.

1	Tämä merkki paristoissa/akuissa
tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaitejätteistä annetun direktiivin
2006/66/EC soveltamisalaan.

2	Kaikki elektroniset laitteet ovat
ongelmajätettä, joten ne on hävitettävä
erillään kotitalousjätteistä ja toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.

2	Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen
aineen merkki, kuten elohopea (Hg),
kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/
akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli
0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.

3	Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4	Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä
saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

3	Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä,
joten ne on hävitettävä erillään
kotitalousjätteistä ja toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
4	Vanhojen paristojen/akkujen
asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvia haittavaikutuksia.
5	Lisätietoa vanhojen paristojen/
akkujen hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta
ostit laitteen.
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Laitteen perustoiminnot
Lue tämä ennen käytön aloittamista!
Akun käyttöajan optimoiminen:

USB-ohjaimen lataaminen:

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä
sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti
taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja
järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

USB-jaon jaUSB-vianetsinnän käyttäminen edellyttää
LG USB -ohjaimen asentamista tietokoneeseen.

Voit pidentää akun käyttöaikaa seuraavasti:
• Kytke pois käytöstä radiotoiminnot, joita et käytä,
esimerkiksi Wi-Fi, Bluetooth tai GPS.
• Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön
aikakatkaisua.
• Poista automaattinen Gmail™-sähköpostin,
kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten
synkronointi käytöstä.
• Jos tiedät, että verkkoyhteys ei ole käytettävissä
vähään aikaan, siirry lentokonetilaan.

LG USB -ohjaimen voi ladata LG:n verkkosivuilta
(www.lg.com). Mene osoitteeseen http://www.lg.com
ja valitse alue, maa ja kieli.

Laitteen käynnistäminen uudelleen näytön
jumiutuessa:
Jos laite ei reagoi kosketukseen tai näyttö jumiutuu,
toimi seuraavasti:
Käynnistä laite uudelleen irrottamalla takakansi ja
painamalla RESET-painiketta terävällä esineellä. Jos
laite ei vieläkään toimi, ota yhteys asiakaspalveluun.

Akun varaustason tarkistaminen:
• Sovellukset > Asetukset > Tietoja tablet-laitteesta > Tila
Akkua käyttävien sovelluksien valvonta:
Akun käyttö -näytössä näkyy luettelo sovelluksista,
jotka ovat kuluttaneet akkua suurimmasta
kulutuksesta pienimpään lajiteltuna. Voit sammuttaa
ne lataamasi sovellukset, jotka kuluttavat akkua liikaa.
• Sovellukset > Asetukset > Sovellukset > Akun
käyttö.
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Laitteen optimaalisen toiminnan
varmistaminen:

Tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen USByhteyden kautta:

• Varmista, että takakansi on paikoillaan, kun
lähetät tai vastaanotat tietoja Wi-Fi- tai Bluetoothyhteydellä. Koska Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien
sisäinen antenni sijaitsee takakannessa, sen
irrottaminen saattaa heikentää antennin toimintaa.

Tietokoneeseen on asennettava Windows Media
Playerin uusin versio.

• Vältä antennien alueen koskettamista, kun lähetät
ja vastaanotat tietoja. Antenni toimii oikein ja
akun käyttöaika pitenee, kun antennien alueen
koskettamista vältetään.

Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja
käyttöjärjestelmän asentamista:

￼

Wi-Fi-antenni
(sisäinen)

GPS-antenni
(sisäinen)

Katso lisätietoja sivulta 29, Laitteen kytkeminen
tietokoneeseen USB-kaapelilla.

VAROITUS: Suojaa laitteesi ja henkilötietosi
käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut
luotettavasta palvelusta, kuten Android Market™.
Jos kaikkia sovelluksia ei ole asennettu oikein,
laite ei ehkä toimi normaalisti tai viallinen asennus
voi aiheuttaa vakavan virheen. Poista vialliset
sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset
laitteesta.
VAROITUS: Jos asennat muun kuin
valmistajan käyttöjärjestelmän ja käytät sitä
laitteessa, laite ei välttämättä toimi oikein ja sen
takuu mitätöityy.

Pääantenni (sisäinen)
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Laitteen osat

VAROITUS: Painavan esineen asettaminen laitteen päälle tai laitteen päällä istuminen voi vahingoittaa
LCD-näyttöä ja kosketusnäyttöä.
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Laturin liitäntä laitteen voi ladata mukana toimitetun matkalaturin avulla.
Kuulokeliitäntä 3,5 mm liitäntään voi kytkeä kuulokkeet (lisävaruste) handsfree-käyttöä varten. Voit myös
kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.
USB-kaapeliliitäntä liitäntään voi kytkeä USB-kaapelin.
HDMI-kaapeliliitäntä liitäntään voi kytkeä HDMI-kaapelin.
Virta-/lukitusnäppäin lukitsee laitteen näytön. Avaa virrankatkaisuvalikko pitämällä painiketta painettuna.
Kameran objektiivi edessä kuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen. Pidä objektiivi puhtaana.
Valontunnistin havaitsee ympäristön valaistuksen ja säätää näytön taustavaloa automaattisesti.
Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet ilmoitusten ja median äänenvoimakkuuden säätämiseen.
Kosketusnäyttö näyttää laitteen käyttämisessä tarvittavia tietoja, kuten sovellukset, päivämäärän, ajan,
signaalin tilan sekä akun varauksen.
Kaiutin välittää ilmoitukset ja äänet.
Takakansi sulkee SIM-korttipesän.
SIM-korttipaikka sisältää SIM-kortin.
Kameran salama parantaa heikossa valaistuksessa otettujen kuvien ja kuvattujen videoiden laatua.
Kameran objektiivi takana kuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen. Pidä objektiivi puhtaana.
Reset-painike käynnistää laitteen uudelleen.
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SIM-kortin asentaminen

Akun lataaminen

Ennen laitteen käyttöä on määritettävä tarvittavat
asetukset.

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku.
Pidä akku ladattuna, kun et käytä laitetta, jotta akun
käyttöaika ja valmiusaika olisivat mahdollisimman
pitkät. Akun varaustaso näkyy tilapalkissa näytön
oikeassa alakulmassa.

SIM-kortin asettaminen paikalleen:
1. Paina takakantta ja liu'uta sitä ylöspäin
molemmilla käsillä (katso alla).
2. Liu’uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan niin, että
se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kortin
kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.
3. Liu'uta takakantta alaspäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen (katso alla).
HUOMAUTUS: Jos asennat SIM-kortin, kun laite
on päällä, se käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Kun akun varaustaso on alle 15 %, tablet-laite
hälyttää. Jos akun varaustaso putoaa liian alas,
laitteen virta katkeaa automaattisesti. Voit jatkaa
laitteen käyttöä, kun lataat akun.
VAROITUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä
latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
HUOMAUTUS: Käytä lataamisessa ainoastaan
LG:n hyväksymiä latauslaitteita. Takuu
raukeaa, jos laturiportin virheellinen käsittely ja
yhteensopimattoman laturin tai muuntajan käyttö
vahingoittaa laitetta.
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1. Kytke mukana toimitettu matkalaturi pistorasiaan
pystyasennossa.
2. Kytke toinen pää (katso alla) laitteen
laturiporttiin.

• Kytke laite päälle pitämällä virta- ja
lukitusnäppäintä painettuna muutaman sekunnin
ajan.
• Kytke laite pois päältä pitämällä virta- ja
lukitusnäppäintä painettuna ja valitsemalla OK.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

VAROITUS: Työnnä pistoke laturiportin
pohjaan asti. Muuten laitteen akku ei välttämättä
lataudu.
HUOMAUTUS: USB-liitännän virta ei riitä
akun lataamiseen. Käytä mukana toimitettua
matkalaturia.

Laitteen käynnistäminen ja
sammuttaminen

Jos et käytä laitetta vähään aikaan, näyttö sammuu
ja lukittuu automaattisesti. Näin estetään laitteen
luvaton käyttö ja säästetään akun varausta. Kun et
käytä laitetta, voit lukita sen painamalla virta- ja
lukitusnäppäintä
.
1. Voit avata näytön painamalla virta- ja
lukitusnäppäintä. Lukitusnäyttö tulee näkyviin.
2. Pidä
-painiketta painettuna. Näyttöön
ilmestyy ympyrä sormesi ympärille.
3. Vedä sormesi sitä ympäröivän suuremman
ympyrän reunaan. Näytön lukitus aukeaa ja
viimeisin työskentelynäyttö tulee näkyviin.
HUOMAUTUS: Jos olet määrittänyt lukituksen
poistokuvion, piirrä se sormellasi. Jos käytössä on
PIN-koodi tai salasana, näppäile se ja valitse OK.
Näytön sammutuksen viiveajan säätäminen:
• Sovellukset > Asetukset > Näyttö > Aikakatkaisu
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Lukitusnäytön suojaaminen

HDMI-liitännän käyttäminen

Voit lukita näytön niin, että vain sinä voit avata
lukituksen, päästä käsiksi tietoihin ja ostaa sovelluksia.

Lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai
salasanan määrittäminen ensimmäistä kertaa:

LG-V900 tukee HDMI-lähtöä. Voit katsella laitteellasi
tallennettuja teräväpiirtovideoita muissa laitteissa,
esimerkiksi televisiossa tai projektorissa, jossa on
HDMI-liitäntä. Kytke laite näyttölaitteeseen mukana
toimitetulla HDMI-kaapelilla.

• Sovellukset > Asetukset > Sijainti ja suojaus >
Määritä näytön lukitus > Kuvio, PIN tai salasana

Tablet-laitteen tukemat kuvausmuodot:

Kun määrität lukituksen poistokuvion ensimmäistä
kertaa, opastus kertoo, kuinka kuvio luodaan.
Kun kuvio on määritetty, voit sen jälkeen avata laitteen
tai näytön milloin tahansa piirtämällä lukituksen
poistokuvion.
Näytön voi lukita myös PIN-koodin tai salasanan
avulla. Kun asetus on määritetty, sitä voi muuttaa
Määritä näytön lukitus -valikossa.
HUOMAUTUS: Jos unohdat lukituksen
poistokuvion, PIN-koodin tai
salasanan:
Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai
salasanan antamista 5 kertaa. Viiden kerran jälkeen
voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.
1. Jos unohdat lukituksen poistokuvion:
- Jos olet luonut Google-tilin laitteestasi, napsauta
Unohditko kuvion? -painiketta. Kirjaudu sisään Googletiliisi, jotta voit poistaa laitteesi lukituksen.
- Jos et ole luonut Google-tiliä laitteestasi, ota yhteys
asiakaspalveluun.

• Video – tarkkuus enintään 1080p
• Non video – tarkkuus enintään 720p
• 3D Frame Packing – tarkkuus enintään 720p
HUOMAUTUS:
• Mediatiedostojen toiston alkaminen saattaa
vaihdella liitetyn näyttölaitteen mukaan.
• Tiedostojen toistossa voi olla ongelmia, jos
käytetään muita kuin HDMI-sertifioituja
kaapeleita tai näyttölaitteita.
• Tablet-laitteessa ainoa mahdollinen kuvan
suunta on vaakanäkymä, eikä sitä voi muuttaa.
• Tablet-laite mukauttaa tarkkuuden
automaattisesti liitetyn näyttölaitteen
resoluutioon sopivaksi.
• Kun HDMI-liitäntä on käytössä, videoita voi
katsella ainoastaan näyttölaitteesta.

2. Jos unohdat PIN-koodin tai salasanan:
- Ota yhteys asiakaspalveluun.
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Google-tilin määrittäminen
Kun käynnistät tablet-laitteen ensimmäistä kertaa, voit
ottaa käyttöön mobiilidatapalvelun, kirjautua Googletilille ja määrittää, miten haluat käyttää Googlepalveluita.

Google-tilin määrittäminen
Kirjaudu Google-tilille esiin tulevassa
määritysnäytössä.
tai
1. Valitse Google-sovellus, kuten Gmail.
2. Luo uusi tili valitsemalla määritysnäytössä Luo
tili. Jos sinulla on jo Google-tili, kirjoita kenttiin
sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja kosketa
Sign in-kohtaa.
3. Kun olet määrittänyt laitteeseen Google-tilin,
se synkronoidaan automaattisesti Googlen
verkkotilin kanssa (synkronointiasetusten
mukaan).
Kun kirjaudut Google-tilille, voit synkronoida Gmailsähköpostin, Google-yhteystietosi ja kalenterit laitteen
ja verkon välillä. Google-sovellusten, kuten Google
Talk™ ja Android Market™, käyttäminen edellyttää
myös Google-tilille kirjautumista.
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Lisätilien lisääminen
Tilin määrittämisen jälkeen voit lisätä Google™-,
Microsoft Exchange ActiveSync- ja sähköpostitilejä
sekä muita tilejä asennettujen sovellusten mukaan.
Jokainen tili synkronoi osan tai kaikki tilin tiedoista.
Jos lisäät enemmän kuin yhden Google-tilin, vain
ensimmäinen tili, johon kirjaudut, varmuuskopioidaan
Googlen palvelimille. Jotkut sovellukset toimivat vain
yhdessä tilissä tai näyttävät vain sen tilin tiedot, johon
on kirjauduttu ensimmäiseksi.

Kotinäyttö ja perustoiminnot
Voit siirtyä kotinäytössä ja tarkastella paneeleita
liikuttamalla sormeasi vasemmalle tai oikealle.
Voit mukauttaa paneeleita pienoisohjelmilla ja
suosikkisovellustesi pikavalinnoilla ja asettaa
taustakuvan.

￼

Sovellukset

Kotinäytöstä löytyvät kaikki laitteen toiminnot.
Siinä näkyvät sovellusten pikavalinnat, kuvakkeet,
pienoisohjelmat sekä muut toiminnot.
HUOMAUTUS: näyttökuvat saattavat vaihdella
operaattorin mukaan.

Sovellukset

Google Search™ avaa Google
Search™ -sovelluksen.
Sovellusten käynnistys avaa
käynnistysnäytön, jossa voit
tarkastella asennettuja sovelluksia.
Kotinäytön asetuksissa voit
mukauttaa kotinäytön paneeleita.
Paluu palaa edelliseen näyttöön.
Koti palaa kotinäyttöön.

Viimeisimmät sovellukset näyttää
luettelon viimeksi käytetyistä
sovelluksista.
Vanha valikko näkyy vain joissakin
sovelluksissa. Se avaa Androidin
aiempiin versioihin suunniteltujen
sovellusten vaihtoehtovalikon.
Tilapalkki näyttää laitteen tilan, ajan,
signaalin voimakkuuden, akun varauksen ja
ilmoituskuvakkeet.

Navigointipainikkeiden käyttäminen

￼

Siirtymisnäppäimet

Näytön vasemmassa alakulmassa olevilla
navigointipainikkeilla on helppo siirtyä sovelluksesta
toiseen.
Joissakin mediasovelluksissa navigointipainikkeiden ja
tilapalkin tilalla näkyy himmeitä pisteitä, jotka eivät häiritse
elokuvien tai kuvaesitysten katselua. Voit käyttää pistettä
painikkeen tavoin tai palata koko näytön katseluun
koskettamalla tyhjää aluetta näytön alareunassa.
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Kotinäytön mukauttaminen
Kotinäyttöä voi mukauttaa esimerkiksi lisäämällä
sovelluskuvakkeita, pikavalintoja ja pienoisohjelmia.
Myös taustakuvan voi muuttaa.

Kohteen siirtäminen kotinäyttöön
1. Pidä valittuna kotinäytössä olevaa kohdetta.
2. Siirrä kohde toiseen paikkaan kotinäytössä.
Pysähdy näytön vasemmassa tai oikeassa
reunassa ja vedä kohde seuraavaan käytettävissä
olevaan kotinäytön paneeliin.
3. Kun kohde on haluamassasi paikassa, nosta
sormesi näytöltä.

Kohteen poistaminen kotinäytöstä

Pienoisohjelmien lisääminen kotinäyttöön
1. Voit muokata kotinäytön paneeleita
koskettamalla kotinäytön
-painiketta.
2. Pidä painettuna Pienoisohjelmat-luokan
kohdetta ja vedä se haluamaasi kotinäytön
paneeliin.
3. Pysähdy kotinäytön paneelin kohdalla. Kun
paneeli suurenee, vedä kohde haluamaasi
paikkaan.
4. Kun kohde on haluamassasi paikassa, nosta
sormesi näytöltä.
5. Näyttö palaa kotinäytön asetuksiin
automaattisesti.
Kotinäytön paneelit

1. Pidä kohdetta painettuna, kunnes sovellusten
käynnistyskuvake muuttuu roskakorikuvakkeeksi
.
2. Vedä kohde roskakoriin
näytöltä.

ja nosta sormesi

Sovellukset, pienoisohjelmat,
pikavalinnat ja muut kohteet
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Kotinäytön taustakuvan muuttaminen
1. Valitse

ja sitten Taustakuva.

2. Valitse kuva luokasta Galleria, Live-taustakuva
tai Taustakuva.
3. Valitse taustakuva ja Aseta taustakuva (tarpeen
mukaan). Jos taustakuvaa on rajattava, rajaa
kuva ja valitse OK.

Muiden valikoiden lisääminen
Kotinäyttöön voi lisätä pikavalintavalikoita, kuten
Kirjanmerkit- ja Asetukset-valikot. Valitse Lisää ja
valitse valikot, jotka haluat lisätä.

Pikayhteystietokuvakkeen lisääminen
kotinäyttöön

Monitoimi-toimintojen käyttäminen
Sovelluksien samanaikainen käyttö on helppoa, koska
sovellukset pysyvät käynnissä taustalla, vaikka avaisit
uuden sovelluksen. Avoinna olevaa sovellusta ei
tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista.
Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa
niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee
sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan käyttäjän
tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät
kuluta resursseja.

Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo
valitsemalla
. Palaa sovellukseen valitsemalla se.

Voit luoda kotinäyttöön suosikkiyhteystietosi
pikayhteystietokuvakkeen. Se helpottaa yhteystietojen
käyttöä.

Asetukset

1. Valitse

Selain

ja Lisää.

2. Valitse Yhteystiedot. Yhteystietoluettelo näkyy
näytössä. Valitse luettelosta yhteystieto, jonka
haluat lisätä.

Talk

3. Yhteystieto lisätään kotinäyttöön.
￼
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Tila- ja ilmoituskuvakkeet
Tilapalkki näkyy jokaisen näytön alaosassa. Siinä
näkyvät kuvakkeet, jotka ilmoittavat vastaanotetuista
ilmoituksista, laitteen tilasta sekä ajasta.
Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät
kuvakkeet.
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Bluetooth käytössä
Bluetooth yhdistetty
Hälytys
Lentokonetila
Varauksen määrä akussa
Akkua ladataan
Tietoa ladataan
Tietoa lähetetään

Sekä USB-jako että langaton Wi-Fi-verkko ovat
aktiivisia
Tekstiviesti

Ilmoituspaneeli ja pika-asetukset
Ilmoituspaneelissa voit tarkastella ja hallita Wi-Fija Bluetooth-yhteyksien ilmoituksia sekä muita
ilmoituksia, kuten uusien viestien saapumista,
kalenterimerkintöjä, hälytyksiä ja meneillään olevia
tapahtumia. Kun vastaanotat ilmoituksen, sen
teksti näkyy näytössä lyhyesti ja tilapalkkiin ilmestyy
ilmoituskuvake. Merkkiääni saattaa kuulua asetusten
mukaan.
Voit tarkastella viimeisimpien ilmoitusten luetteloa
avaamalla ilmoituspaneelin. Kun kosketat tilapalkkia
kerran, ilmoituspaneeli ja tilatietopaneeli näkyvät
näytössä.
Tilatietopaneeli

Näyttönäppäimistön syöttötapa
Ladattu sovellus
Uusi sähköpostiviesti
Uusi Gmail-sähköpostiviesti
Musiikki KÄYTÖSSÄ
Wi-Fi
USB-jako on aktiivinen
Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
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Ilmoituspaneeli

Työskentely pika-asetuksilla
Jos kosketat tilatietopaneelia, voit katsella ja muokata
tablet-laitteen yleisimpiä asetuksia Pika-asetuksetnäytössä.
Pika-asetukset -näytössä näkyvät seuraavat
kuvakkeet:
Ottaa lentokonetilan käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.
Avaa Langattoman tietoliikenteen hallinta -valikon.
Muuttaa näytön suunnan automaattisesti, kun
laite käännetään vaaka-asentoon.
Säädä näytön kirkkautta.
Ottaa käyttöön tilapalkin ilmoitukset ja
tilakuvakkeet tai poistaa ne käytöstä.
Avaa Asetukset-valikon.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Vedä – Selaa luetteloa tai siirrä vetämällä
kosketusnäytössä.
Pyyhkäise – Selaa luetteloa tai siirrä vetämällä
kosketusnäytössä (vedä ja pudota).
Liu'uta – Siirrä tarkennusaluetta tai selaa luetteloa
pyyhkäisemällä sormella nopeasti vaaka- tai
pystysuoraan. Esimerkki: selaile viittä kotinäytön
paneelia liu'uttamalla sormea vasemmalle tai
oikealle.
Näytön suunnan muuttaminen – Näytön suunnan
voi muuttaa vaakasuorasta pystysuoraksi.
Kaksoisnapautus – Lähennä verkkosivua tai karttaa
kaksoisnapauttamalla.
Lähennys ja loitonnus – Nipistä sormet yhteen tai
vie ne erilleen, kun haluat lähentää tai loitontaa
kuvia, verkkosivuja ja karttoja.

Kosketusnäytön avulla laitteen käyttäminen on
helppoa.
Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit
siirtyä laitteen toiminnosta ja näytöstä toiseen.
Kosketa – Kohteita voi valita yhdellä kosketuksella.
Pidä painettuna – Valitse kohde näytöstä
koskettamalla sitä ja pitämällä sormea näytöllä,
kunnes toiminto on suoritettu.
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Virtuaalinäppäimistö
Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä
tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin
koskettamalla tekstikenttää.
Vaihtonäppäin isojen kirjaimien
kirjoittamiseen. Lukitse vaihtonäppäin
koskettamalla sitä kahdesti. Vapauta lukitus
koskettamalla näppäintä uudelleen.
Asetukset-näppäin vaihtaa syöttökielen tai
avaa Android-näppäimistön asetukset. Voit
myös avata Android-näppäimistön asetukset
pitämällä näppäintä painettuna.
Numero- ja symbolinäppäin vaihtaa numeroja symbolinäppäimistöön.
Enter-näppäin siirtää osoittimen seuraavaan
kenttään tai seuraavalle riville tai lähettää
kyselyn.
Lopetusnäppäin poistaa näppäimistön
näytöstä.
Poistonäppäin poistaa yhden välilyönnin tai
merkin kerrallaan. Poista tekstiä nopeammin
pitämällä näppäintä painettuna.
Ääni-tekstiksi-näppäin kirjoittaa tekstiä
äänikomennoilla.
Hymiönäppäin lisää tekstiin hymiön.
Avaa hymiöluettelo pitämällä näppäintä
painettuna.
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Virtuaalinäppäimistön käyttäminen
1. Kosketa tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa.
Virtuaalinäppäimistö avautuu automaattisesti.
Laitenumeroille tarkoitetuissa tekstikentissä sekä
muissa erikoiskentissä voi olla sekä numeroita
että symboleita.
2. Aloita kirjoittaminen koskettamalla näppäimistön
näppäimiä.
3. Valitse

, kun olet valmis.

Tekstin syöttäminen äänikomennoilla
Tekstiä voi lähes aina syöttää sekä äänikomennoilla
että kirjoittamalla näppäimistöllä.
1. Kosketa tekstikenttää.
2. Valitse näppäimistöstä

.

3. Puhu haluamasi teksti Puhu nyt -kehotteen jälkeen.

Tekstin muokkaaminen
Voit muokata tekstikenttien tekstejä ja leikata,
kopioida tai liittää tekstiä.
1. Kosketa muotoiltavaa tekstiä. Osoitin siirtyy
koskettamaasi paikkaan.
2. Vedä osoitin paikkaan, jossa haluat muokata
tekstiä (jos olet kopioinut tekstiä, liittämispaneeli
näkyy hetken osoittimen yläpuolella).
Tekstin leikkaaminen, kopioiminen tai liittäminen:
1. Pidä valittavaa tekstiä tai sanaa painettuna.
2. Suurenna tai pienennä valittavaa tekstialuetta
vetämällä valintakielekkeestä tai valitsemalla
Valitse kaikki.
3. Valitse Leikkaa, Kopioi tai Liitä.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin
Wi-Fi-verkot
Laitteen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää
huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon
peittoalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä
ilman lisämaksuja. Kun Wi-Fi-asetus on käytössä,
näytössä näkyy luettelo aktiivisista peittoalueella
olevista Wi-Fi-verkoista. Saatat tarvita salasanan
valittavan verkon mukaan.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja
yhteyden muodostaminen verkkoon
1. Sovellukset > Asetukset> Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset >
Wi-Fi
2. Valintamerkki kertoo, että Wi-Fi-asetus on
käytössä.
3. Luettelo aktiivisista peittoalueella olevista Wi-Fiverkoista latautuu. Valitse verkko, johon haluat
kytkeytyä.
4. Jos verkko on avoin, valitse Yhdistä. Jos verkko
on suojattu salasanalla, anna salasana ja valitse
Yhdistä.
HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon peittoalueen
ulkopuolella tai poistat Wi-Fi-yhteyden käytöstä,
matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja
mobiilidatan käyttämisestä.

USB-jako ja kannettavan langattoman Wi-Fiverkon asetukset
USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat
tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä
ei ole käytettävissä. USB-jaon avulla voit jakaa laitteen
mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USBkaapelin välityksellä. Näin tietokoneessa voi käyttää
Internetiä matkapuhelinverkon kautta.
• Sovellukset > Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Jakaminen ja kannettava
langaton verkko > USB-jako
Valintamerkki osoittaa, että USB-jako on käytössä.
HUOMAUTUS: USB-jaon käyttäminen edellyttää,
että tietokoneeseen on asennettu LG USB -ohjain.
LG USB -ohjain on ladattavissa LG:n verkkosivuilta
(www.lg.com). Mene osoitteeseen http://www.
lg.com ja valitse alue, maa ja kieli.
Kun muutat laitteen kannettavaksi langattomaksi
Wi-Fi-verkoksi, voit jakaa laitteen datayhteyden usean
laitteen kanssa kerrallaan.
• Sovellukset > Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Jakaminen & kannettava
langaton verkko > Kannettava langaton Wi-Fiverkko.
Valintamerkki osoittaa, että kannettava langaton
Wi-Fi-verkko on käytössä.
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Kun laitteen datayhteys on jaettu, tilapalkissa näkyy
kuvake ja ilmoitusikkunassa jatkuva ilmoitus.

Bluetooth
Bluetooth on lyhyen kantaman langaton
tiedonsiirtoteknologia, jonka avulla laitteet voivat
siirtää tietoa. Yleisimpiä Bluetooth-laitteita ovat
musiikin kuuntelemisessa käytettävät kuulokkeet
sekä muut kannettavat laitteet, kuten kannettavat
tietokoneet ja matkapuhelimet.
Kun haluat yhdistää Bluetooth-laitteen, laitteen
Bluetooth-yhteys on otettava ensin käyttöön. Kun
haluat käyttää laitteen Bluetooth-yhteyttä toisella
laitteella, laitteet on ensin yhdistettävä. Pariliitos luo
kahden laitteen välille suojatun yhteyden.

Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön
• Sovellukset > Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Bluetooth
Valintamerkki osoittaa, että Bluetooth-yhteys on
käytössä.
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Pariliitoksen muodostaminen Bluetoothlaitteen kanssa
Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne
voidaan yhdistää.
Jos Bluetooth on pois käytöstä, käynnistä se
koskettamalla Bluetooth-kohtaa.
• Sovellukset > Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Bluetooth-asetukset >
Etsi lähellä olevia laitteita
1. Laite etsii ja näyttää kaikkien peittoalueella
olevien Bluetooth-laitteiden tunnukset. Jos
laitetta, johon haluat muodostaa pariliitoksen,
ei ole luettelossa, varmista, että kohdelaite on
löydettävissä, ja tee skannaus uudelleen.
2. Kosketa sen laitteen tunnusta, johon haluat
muodostaa pariliitoksen. Jos laite kysyy
salasanaa, kirjoita 0000 tai 1234 (yleisimmät
salasanat) tai katso lisätietoja salasanoista
kohdelaitteen mukana toimitetuista
käyttöoppaista.
3. Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut,
laite muodostaa yhteyden toiseen laiteeseen.

Laitteen kytkeminen tietokoneeseen
USB-kaapelilla
Voit kytkeä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla
ja siirtää musiikkia, kuvia ja muita tiedostoja tabletlaitteesta tietokoneeseen. Media Transfer Protocol (MTP)
-protokollan avulla voit hallita tablet-laitteen sisältöä.
HUOMAUTUS: lue seuraavat ohjeet ennen MTPprotokollan käyttöä!
• MTP-protokollan käyttäminen edellyttää
Windows Media Playerin uusimman version
asentamista. Windows Media Playerin uusimman
version voi ladata Microsoftin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/download

Laitteen liittäminen irrotettavana
tallennusvälineenä:
1. Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla.
2. Tietokone tunnistaa tablet-laitteen
automaattisesti kannettavaksi laitteeksi.
3. Etsi laite tietokoneesta Oma tietokone -kohdasta
hakutoiminnolla. Tablet-laitteen tiedostot ja
hakemistorakenne näkyvät laitteen tallennustilan
alapuolella.
4. Voit nyt kopioida tiedostoja ja hakemistoja
tablet-laitteesta tietokoneeseen ja takaisin.
5. Tiedostojen siirtämisen aikana näytössä näkyy
seuraavanlainen ikkuna.

• MTP toimii seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa:
– Windows XP Service Pack 2 tai sitä uudempi
ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi
asennettuna (Windows Media Player 11:tä tai
sitä uudempaa suositellaan).
– Windows Vista ja Windows 7.
– Mac OS, jossa kolmannen osapuolen
ohjelmisto XNJB.
– Linux, jossa kolmannen osapuolen ohjelmisto
libmtp.
• Laiteohjelmisto on päivitettävä uusimpaan
versioon, ennen kuin MTP-tilaa voi käyttää.
• MTP ei ole käytettävissä, jos USB-jako on
käytössä. Varmista, että USB-jako ei ole
käytössä.

Synkronointi käynnissä

￼
HUOMAUTUS:
• Huomaa, että muiden käynnissä olevien
sovellusten toiminta voi keskeytyä, kun tabletlaite synkronoi tietoja tietokoneen kanssa.
Synkronoinnin voi pysäyttää peruuttamalla sen
tietokoneesta.
• Älä irrota USB-kaapelia lataamisen tai
synkronoinnin aikana. Se voi aiheuttaa
soittimessa käyttöhäiriön ja vahingoittaa
tiedostoja.
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Synkronointi Windows Media Playerin kanssa:
1. Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla
USB-kaapelilla.
2. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön
tulee ponnahdusikkuna.
3. Avaa Windows Media Player.
4. Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai
muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
5. Valitse Windows Media Playerissa Synkronointivälilehti.
6. Valitse ja vedä haluamasi tiedostot
musiikkikirjastosta Synkronointiluetteloikkunaan.
7. Aloita synkronointi napsauttamalla Aloita
synkronointi -painiketta Synkronointiluetteloikkunan alareunassa. Toiminto kopioi
synkronointiluettelon tiedostot tablet-laitteeseen.
Lisätietoja Windows Media Playerin käyttämisestä
löydät sen ohjetiedostosta.
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Viesti
Viestitys-sovelluksen avulla voit luoda uuden
tekstiviestin tai avata käynnissä olevan viestiketjun.

Viestitys-sovelluksen avaaminen
• Sovellukset > Viestitys

Viestien tarkastelu
• Sovellukset > Viestitys > valitse yhteystieto, jonka
haluat avata.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen
• Sovellukset> Viestitys> Laadi uusi viesti > lisää
vastaanottajat ja kirjoita viesti > Lähetä

Viestiasetusten muuttaminen
Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.
• Sovellukset > Viestitys >

> Asetukset

Kaikki viestit on järjestelty yhteystietojen mukaan.
Viestit näkyvät aikajärjestyksessä, joten voit helposti
seurata käytyä keskustelua.
•

poistaa viestiketjun Viestitys-ikkunasta.

•

tulee näyttöön, jos yhteystietoa ei vielä
ole rekisteröity yhteystietoluetteloon. Luo uusi
yhteystieto koskettamalla kuvaketta.

•

avaa yhteystietojen tarkastelunäytön, jos
yhteystieto on jo luettelossa.

•

poistaa aiemmin lähetetyt ja vastaanotetut
viestit.

•

näyttää yhteystiedot aikajärjestyksessä.

•

näyttää yhteystiedot aakkosjärjestyksessä.
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Sähköposti
Sähköpostin käyttäminen laitteella on helppoa.
Voit lisätä useita sähköpostitilejä POP3-, IMAP- ja
Exchange ActiveSync -protokollien avulla.

•

luo uuden sähköpostiviestin.

•

synkronoi viestit verkkopalvelimen kanssa.

Sähköposti-sovelluksen avaaminen

Yhdistetyn näkymän käyttäminen

• Sovellukset > Sähköposti

Jos olet lisännyt useamman kuin yhden tilin, voit
tarkastella kaikkien tilien viestejä. Tilit on merkitty eri
väreillä.

Sähköpostitilin lisääminen
Kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäistä
kertaa, ohjattu toiminto auttaa sähköpostitilin
asetuksien määrittämisessä. Tiliasetukset saat
palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Muiden sähköpostitilien lisääminen:
• Sovellukset > Sähköposti >
> Lisää tili

> Tilin asetukset

tai
• Sovellukset > Asetukset > Tilit ja synkronointi >
Lisää tili

Saapuneet-kansion avaaminen
Alkuasetusten määrityksen jälkeen Sähköpostisovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön. Jos olet
lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.
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• Valitse näytön vasemmassa yläkulmassa olevasta
valikosta Yhdistetty näkymä. Voit siirtyä tilistä
toiseen myös valitsemalla tilin tästä valikosta.

Tiliasetusten muuttaminen
Kun olet määrittänyt sähköpostitilin asetukset, voit
muuttaa yleisasetuksia, määrittää suosikkisoittoäänen,
joka ilmoittaa uusista sähköpostiviesteistä, sekä lisätä
ja poistaa tilejä.
• Sovellukset > Sähköposti
• Valitse

> Tilin asetukset

• Mukauta asetukset tarpeidesi mukaisiksi.

Sähköpostitilin poistaminen
• Sovellukset > Sähköposti>
Poista tili

> Tilin asetukset >

Gmail™
Gmail™-sähköpostin asetukset määritetään
laitteen ensimmäisellä käyttökerralla. Laitteen
Gmail™-sähköposti synkronoidaan valittujen
synkronointiasetuksien mukaisesti verkossa olevan
Gmail™-tilisi kanssa.
Kun avaat Gmail-sovelluksen, uusimmat keskustelut
näkyvät Saapuneet-kansiossa.

Gmail-sovelluksen avaaminen
• Sovellukset> Gmail
Nykyinen Google-tili näkyy Saapuneet-kansion
vasemmassa yläkulmassa. Jos sinulla on useampia
Gmail-tilejä, voit tarkastella kunkin tilin saapuneita
viestejä siirtymällä tilistä toiseen.

Sähköpostiviestien etsiminen
• Sovellukset > Gmail >
Tuloksissa näkyvät kaikki sähköpostikeskustelut, joista
löytyvät määrittämäsi hakusanat.
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Yhteystiedot
Voit lisätä laitteeseen yhteystietoja ja synkronoida ne
Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien
kanssa, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedot-sovelluksen avaaminen
• Sovellukset > Yhteystiedot

Yhteystiedon lisääminen
1. Valitse Sovellukset > Yhteystiedot.
.
2. Luo uusi yhteystieto valitsemalla
Valitse tarvittaessa tili, johon haluat lisätä
yhteystiedon.
3. Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa
kuva-aluetta. Ota kuva kameralla valitsemalla
Ota valokuva tai hae kuva galleriasta valitsemalla
Valitse kuva galleriasta.
4. Kirjoita yhteystiedot, jotka haluat lisätä.
5. Lopeta muokkaaminen valitsemalla Valmis.

Yhteystiedon muokkaaminen
Avaa yhteystieto, valitse
ja kirjoita haluamasi
tiedot. Tallenna yhteystieto valitsemalla Valmis.

Yhteystiedon etsiminen
Valitse näytön vasemmasta yläkulmasta Etsi
yhteystietoja ja kirjoita nimi, jonka haluat löytää.
Vastaavat yhteystiedot näkyvät välittömästi näytössä.
Valitse etsimäsi yhteystieto.

Kun yhteystieto on löytynyt, käytettävissä
ovat seuraavat vaihtoehdot:
• Lähetä sähköposti koskettamalla Sähköpostikenttää.
• Liitä viestiin verkko-osoite koskettamalla Sivustokenttää.
• Määritä sijainti kartalla koskettamalla Osoitekenttää.
• Yhdistä pikaviestisovellukseen koskettamalla
Pikaviestit-kenttää.
• Poista yhteystieto valitsemalla
yhteystieto.

ja Poista

Yhteystietojen tuominen muistiin ja
vieminen muistista
Jos yhteystiedot ovat laitteen muistissa vCardmuodossa, ne voi tuoda Yhteystiedot-sovellukseen ja
viedä siitä.
Kaikki laitteen yhteystiedot voi myös viedä laitteen
muistiin vCard-tiedostoina.
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Yhteystietojen vieminen:

Kaikkien näkyvien yhteystietojen jakaminen:

1. Sovellukset > Yhteystiedot

• Valitse
> Tuo/Vie > Jaa näkyvät yhteystiedot
> Bluetooth. Noudata sen jälkeen edellisen kohdan
vaiheita 3 ja 4.

2. Valitse yhteystieto, jonka haluat viedä.
3. Valitse

> Tuo/Vie > Vie USB-muistiin > OK.

Yhteystiedon tuominen:
1. Sovellukset > Yhteystiedot
2. Valitse

> Tuo/Vie > Tuo USB-muistista.

3. Voit tuoda kerrallaan yhden tai useampia vCardtiedostoja. Valitse ensin haluamasi vaihtoehto ja
sitten OK.
4. Kaikki laitteen muistissa olevat vCard-tiedostot
näkyvät avautuvassa valikossa. Valitse vCardtiedostot, jotka haluat tuoda.

Yhteystietojen jakaminen Bluetoothyhteydellä
Yhteystiedon jakaminen:
1. Sovellukset > Yhteystiedot
2. Valitse

> Jaa yhteystiedot > Bluetooth

3. Tarkista, että Bluetooth on käytettävissä, ja anna
tablet-laitteen hakea lähellä olevat laitteet.
4. Valitse luettelosta laite, johon yhteystieto
lähetetään.
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Maps- ja Latitude-palvelu
Voit etsiä nykyisen sijainnin, tarkastella reaaliaikaisia
liikennetietoja ja saada yksityiskohtaiset reittiohjeet.
Voit etsiä osoitteen tai maamerkin tiekartan tai
satelliittikuvan perusteella.

Reittiohjeiden hakeminen

Maps-sovelluksen avaaminen

3. Valitse ensin matkustustapa ja sitten Mene.

• Sovellukset > Maps
Kuvake Kuvaus
Karttahaku – etsi haluamasi sijainti.
Oma sijainti – osoita nykyinen sijaintisi
kartalla.
Places – etsi nykyisen sijaintisi läheltä
paikkoja, jotka vastaavat valitsemaasi
luokkaa.
Suunta – ohjeet, joilla löydät perille
hakemaasi paikkaan. Anna tiedot
koskettamalla Oma sijainti- ja Määränpääkenttiä. Voit myös valita sijainnin
yhteystiedoista tai osoittaa sen kartalla.
Tasot – valitse karttanäkymäksi Liikenne,
Satelliitti, Maastokartta tai jokin muu.
Lisää – tyhjennä kartta tai etsi tähdellä
merkittyjä kohteita jne.
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1. Valitse

karttaa katsellessasi.

2. Syötä lähtö- ja päätepiste, kirjoita osoite tai etsi
se yhteystiedoista.

Sijainnin merkitseminen tähdellä
Sijainnin tai ominaisuuden merkitseminen tähdellä
helpottaa sen löytämistä kartalta.
1. Pidä kartan sijaintia tai ominaisuutta painettuna.
2. Kosketa näyttöön avautuvaa kuplaa.
3. Merkitse sijainti tähdellä koskettamalla harmaata
tähteä näytön yläreunassa.
Voit nopeuttaa merkittyyn sijaintiin siirtymistä
avaamalla luettelon tähdellä merkityistä sijainneista.
• Valitse

> Tähtikohteet

Latitude-palveluun liittyminen
Google Latitude™ -palvelun avulla sinä ja ystäväsi
voitte nähdä toistenne sijainnin kartalla ja jakaa
tilaviestejä toistenne kanssa. Sijaintia ei jaeta
automaattisesti. Liity Latitudeen ja kutsu ystäväsi
seuraamaan sijaintiasi tai hyväksy heidän kutsunsa.
Tämän jälkeen voit jakaa sijaintisi ystäviesi kanssa.
• Kun olet avannut kartan Google Maps
-sovelluksessa, valitse
> Join Latitude

Ystävien etsiminen Latitude-palvelun avulla
1. Sovellukset > Latitude >

> Add friends

2. Valitse kaikki yhteystiedot, jotka haluat kutsua
valitsemalla Select from Contacts. Lisää yksi tai
useampi sähköpostiosoite valitsemalla Add via
email address ja valitse Add friends.
3. Kun ystäväsi hyväksyy kutsun, voitte jakaa
sijainteja keskenänne.
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Market
Voit ladata Android Market™ -palvelusta sovelluksia
ja pelejä. Jos lataat Android Market™ -palvelusta
sovelluksia ja pelejä, ne näkyvät valikossa. Voit valita
ladatun sovelluksen koskettamalla Omat sovellukset
-välilehteä.

Market-sovelluksen avaaminen
• Sovellukset > Market

Sovelluksien lataaminen
1. Valitse luokka, jonka sisältöä haluat selata.
2. Valitse asennettava sovellus.
3. Jos sovellus on ilmainen, valitse Asenna. Jos
sovellus on maksullinen, kosketa hintapainiketta.
4. Lue sovelluksen käyttämien tietojen tiedot. Jos
hyväksyt vaatimukset, valitse OK.

Sovelluksien poistaminen
1. Sovellukset > Market
2. Kosketa Omat sovellukset -välilehteä.
3. Valitse ensin poistettava sovellus ja sitten Poista.
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Voit poistaa sovelluksen myös Asetukset-valikon
kautta.
• Sovellukset > Asetukset > Sovellukset >
Sovellusten hallinta > Ladattu
VAROITUS: Suojaa laitteesi ja henkilötietosi
käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut
luotettavasta palvelusta, kuten Android Market™.
Jos kaikkia sovelluksia ei ole asennettu oikein,
laite ei ehkä toimi normaalisti tai viallinen asennus
voi aiheuttaa vakavan virheen. Poista vialliset
sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset
laitteesta.

Talk
Tämän sovelluksen avulla voit jutella muiden Google
Talk™ -palvelun käyttäjien kanssa. Pysyt kirjautuneena
sisään, vaikka käyttäisit muita sovelluksia, kunnes
tarkoituksella kirjaudut ulos.

Kaveriluettelon hallinta
Google Talk™ -sovelluksen kaveriluettelossa näkyvät
ne henkilöt, jotka olet kutsunut ystäväksesi tai joiden
kutsun olet hyväksynyt Google Talk™ -sovelluksessa.
Ystävät voivat kutsua toisensa Google Talk™
-sovelluksen chattiin ja nähdä toistensa online-tilan
Google Talk™ -palvelussa sekä muissa sovelluksissa
(esim. Gmail™ ja Google Maps™).
Ystävän lisääminen: Valitse
ja kirjoita ystäväsi
sähköpostiosoite. Valitse Send invitation.

Ystävän kanssa jutteleminen
1. Sovellukset > Talk

• Jos ystävän voi kutsua puhechattiin, nimen vieressä
näkyy -merkki kaveriluettelossa. Aloita puhechatti
valitsemalla keskustelunäkymästä .
• Jos ystävän voi kutsua videochattiin, nimen
vieressä näkyy
-merkki kaveriluettelossa. Aloita
videochatti valitsemalla keskustelunäkymästä
.

Kirjautuminen ulos Google Talk™ -palvelusta
Voit kirjautua ulos Google Talk™ -palvelusta, jos haluat
esimerkiksi rajoittaa Google Talk™ -keskustelut omaan
laitteeseesi. Uloskirjautuminen myös pidentää akun
käyttöaikaa.
• Sovellukset > Talk >

> Sign out

HUOMAUTUS: Google Talk™ -palvelun laatuun
voi vaikuttaa palvelun käyttäminen 2G-verkossa tai
alueella, jolla signaali on heikko.

2. Valitse ystävä, jonka kanssa haluat keskustella, ja
kirjoita viestisi. Lähetä viesti valitsemalla
.
Kirjoitetut viestit näkyvät näytössä. Ne sisältävät
chattia koskevia tietoja, esimerkiksi keskustelun
julkisuudesta ja viestien lähetysajasta (jos viestiin ei
vastata lyhyen ajan kuluessa).
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Valokuvat ja videot
Kamera

5. Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera
on tarkentanut kohteen.

Kameran etsimen perustoiminnot

6. Vapauta kuvauspainike.
Zoomaus
Valkotasapaino
Salamatila
Väritehoste

Valokuvan ottaminen
1. Sovellukset > Kamera
2. Pidä kiinni laitteesta ja kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
3. Paina kuvauspainiketta kevyesti, jolloin
etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
(Tarkennusruutu tulee näyttöön ainoastaan
silloin, kun kuvia otetaan laitteen takana olevalla
objektiivilla.)
4. Pidä laitetta niin, että kuvauskohde näkyy
tarkennusruudussa.
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Lähennä tai loitonna kuvaa.
Säätää kuvaan tulevan
päivänvalon määrää.
Ottaa salaman käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
Määrittää uuden valokuvan
värisävyn.

Ota kuva

Ottaa valokuvan.

Maisematila

Vaihtaa maisematilaa.

Kameran
asetukset

Muuttaa kameran asetuksia.

Galleria
Linssin
vaihtaminen
Videotila

Voit tarkastella tallennettuja
kuvia kameratilassa.
Vaihtaa edessä ja takana
olevan linssin välillä.
Vaihda videotilaan
koskettamalla
videokuvaketta.

Sijaintitietojen lisääminen kuvaan

Videon kuvaaminen

Käytä laitteesi paikkatietopalveluja. Voit lisätä kuviin
paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat
kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat
kartalla.

1. Sovellukset > Kamera

HUOMAUTUS:Toiminto on käytettävissä vain, kun
GPS on otettu käyttöön.
• Sovellukset > Kamera > Kameran asetukset >
Tallennussijainti > Päällä

2. Kosketa videotilan painiketta.
3. Pidä kiinni laitteesta ja kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
4. Aloita tallennus painamalla tallennuspainiketta
kerran. Etsimessä näkyy ajastin, joka ilmoittaa
videon pituuden.
5. Kosketa videon pysäytyspainiketta, kun haluat
lopettaa kuvauksen.

Videokamera

Valkotasapaino

Videokameran etsimen perustoiminnot

Salamatila

Säätää videoon tulevan
päivänvalon määrää.
Ottaa salaman käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.

Väritehoste Määrittää uuden videon värisävyn.
Tallenna/
seis

Aloittaa ja lopettaa videon
kuvaamisen.

Videon laatu Määrittää videon laadun.
Kuvaa jokaisen ruudun
hitaammalla nopeudella kuin
Intervallikuvauksen
millä se toistetaan. Kun ruudut
aikaväli
toistetaan normaalilla nopeudella,
aika näyttää kulkevan nopeammin.
Voit tarkastella tallennettuja
Galleria
videoita videotilassa.
Linssin
Vaihtaa edessä ja takana olevan
vaihtaminen linssin välillä.
Siirry kameratilaan koskettamalla
Kameratila
kamerakuvaketta.
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Galleria
Katsele kuva- ja videoalbumeita avaamalla Galleriasovellus.
Voit tallentaa multimediatiedostoja laitteen muistiin ja
käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.
Galleria-sovelluksen avaaminen
• Sovellukset > Galleria

Albumien katselu

• Kun olet lähentänyt kuvan, katsele piilossa olevia
osia vetämällä kuvaa.
• Katsele albumin seuraavaa kuvaa tai videota
pyyhkäisemällä näyttöä oikealle tai vasemmalle.

Valokuvan käyttäminen yhteystiedon
kuvakkeena tai taustakuvana
Valitse kuva, jota haluat käyttää yhteystiedon
kuvakkeena tai taustakuvana.
1. Näytä käytettävissä olevat valikot koskettamalla
kuvaa ja valitse
> Kuvan käyttökohde:.

•

palaa Gallerian päänäyttöön.

•

avaa Kamera-sovelluksen.

2. Valitse Yhteyshenkilön valokuva tai Taustakuva.

•

näyttää tiedoston ja kansion ominaisuudet.

•

näyttää kaikki kuvat diaesityksenä.

• Jos valitset Yhteyshenkilön valokuva -vaihtoehdon,
valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta.

Kuvien ja videoiden katseleminen ja
selaaminen

• Jos valitset Taustakuva-vaihtoehdon, rajaa kuva ja
valitse OK.

Tarkastele albumin kuvaa tai videota koskettamalla sitä.

Valokuvan tietojen näyttäminen

•

Voit tarkastella kuvan tietoja, kuten nimeä,
kuvausaikaa ja tiedostokokoa. Näytä käytettävissä
olevat valikot koskettamalla kuvaa ja valitse
>
Tiedot.

•
•

poistaa tiedoston laitteen muistista.
sallii tiedostojen jakamisen muiden käyttäjien
kanssa.
näyttää lisäasetukset.

• Katsele valokuvaa pysty- tai vaaka-asennossa
kääntämällä laitetta.
Kuva näytetään toisessa asennossa.
• Näytä käytettävissä olevat valikot koskettamalla
valokuvaa.
• Voit lähentää valokuvaa nipistämällä. Lähennä
kuvaa viemällä kahta sormea erilleen ja loitonna
kuvaa nipistämällä ne yhteen.
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Kuvan jakaminen
1. Näytä käytettävissä olevat valikot koskettamalla
kuvaa ja valitse
.

3D-videokamera ja 3D-soitin
3D-videokameran etsimen perustoiminnot

2. Valitse avautuvasta valikosta sovellus, jonka
avulla valitut kuvat jaetaan. Anna tarvittavat
tiedot ja lähetä kuva.

Tiedostojen poistaminen
Voit poistaa yhden tai useamman albumin koko
sisällön tai yksittäisiä valokuvia tai videoita.
1. Pidä Galleria-sovelluksen albumia, valokuvaa tai
videota painettuna.
2. Kosketa jokaista poistettavaa tiedostoa. Voit
valita kaikki käytettävissä olevat tiedostot Valitse
kaikki -komennolla.
3. Poista tiedosto(t) valitsemalla

.

3D-tila
Syvyyden
hallinta
3D-kameran
asetukset
Ohje

Valitsee 3D-kameratilan.
Muuttaa 3D-videon syvyyttä.
Muuttaa 3D-kameran
asetuksia.
Avaa 3D-kameran
pikaoppaan.

Galleria

Avaa tallennetut 3D-videot
3D-kameratilassa.

Tallenna/seis

Aloittaa ja lopettaa 3D-videon
kuvaamisen.
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3D-videon kuvaaminen
1. Sovellukset > 3D-videokamera
2. Pidä kiinni laitteesta ja kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
3. Aloita tallennus painamalla tallennuspainiketta
kerran. REC-teksti näkyy etsimessä, ja ajastin
ilmoittaa videon keston.
4. Kosketa videon pysäytyspainiketta, kun haluat
lopettaa kuvauksen.
VIHJE: Käytä Ohje-toimintoa aina, kun haluat
tietää, miten kyseinen toiminto toimii.

3D-videon toistaminen
1. Sovellukset > 3D-soitin
2. Valitse video 3D-videoluettelosta. Toisto alkaa
automaattisesti.
• 3D-videoiden katselu 3D-televisiossa:
Kytke tablet-laite 3D-televisioon HDMI-kaapelilla.
Siirry
-tilaan ja pue 3D-lasit (3D-televisiota
varten).
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Apuohjelmat
Kalenteri

Tapahtuman luominen

Kalenterin avulla tapahtumien, kokouksien ja
tapaamisten luominen ja hallinta on helppoa.

2. Anna tarvittavat tiedot ja valitse Valmis.

Kalenteri-sovelluksen avaaminen
• Sovellukset > Kalenteri
Kun määritit laitteen asetukset ensimmäistä kertaa,
asetit sen käyttämään olemassa olevaa Google-tiliä
tai loit uuden tilin. Kun Kalenteri-sovelluksen avaa
ensimmäistä kertaa, siinä näkyvät kaikki Googleverkkotilin kalenterimerkinnät.
Kalenteri-sovellus synkronoi laitteen ja verkon
kalenterimerkinnät.

Kalenterin avaaminen
1. Sovellukset > Kalenteri
2. Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko,
Kuukausi) on lueteltu näytön vasemmassa
yläkulmassa.
Kalenterissa näkyvät synkronoidut ja jokaisen
laitteeseen lisätyn tilin tapahtumat. Jokaisen
kalenterin tapahtumat näkyvät erivärisinä.

1. Sovellukset > Kalenteri >

Synkronointi- ja näyttöasetusten
muuttaminen
Asetuksissa voi määrittää, synkronoiko tili
kalenterimerkintöjen muutokset Google™-palvelun tai
muiden kalenteripalveluiden välillä.
• Sovellukset > Kalenteri >

> Asetukset

Kello
Kello näyttää päivämäärän ja ajan näytössä suurin
numeroin. Sen avulla voi myös asettaa hälytyksiä.

Hälytyksen asettaminen
1. Sovellukset > Kello>

> Lisää hälytys

2. Anna hälytyksen tiedot ja valitse Aseta.
Kun hälytys soi, voit sammuttaa sen valitsemalla
Hylkää tai siirtää sitä kymmenellä minuutilla
valitsemalla Torkku.
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Laskin
Laskimen avaaminen ja käyttäminen
1. Sovellukset > Laskin
2. Kirjoita numeroita ja laskutoimitusmerkkejä.
• Poista numeroita kirjoittaessasi valitsemalla
.
Poista kaikki kirjoittamasi numerot kerralla pitämällä
-painiketta painettuna.
• Poista laskutoimituksen tulos valitsemalla CLR.
• Kopioi kirjoittamasi merkit pitämällä syöttökenttää
painettuna.
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Musiikki
Musiikki-sovellus toistaa laitteeseen tallennetut
äänitiedostot. Kopioi äänitiedostot tietokoneesta
laitteen muistiin ennen Musiikki-sovelluksen
avaamista.

Musiikki-sovelluksen avaaminen
• Sovellukset > Musiikki
HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet
on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja
kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.
Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa
olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset
lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston
kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä
olevan maan tekijänoikeudella suojattuun
aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista
tai kopiointia.

Soittolistan luominen
1. Kosketa kappaleen nimen oikealla puolella
olevaa
-merkkiä kirjaston kappaleluettelossa.
2. Valitse Lisää soittolistaan.
3. Valitse Lisää uuteen soittolistaan. Jos haluat
lisätä kappaleita olemassa olevaan soittolistaan,
kosketa soittolistan nimeä.
4. Anna soittolistalle nimi ja valitse OK.

Musiikin toistaminen
Kuuntele kappaletta valitsemalla se kirjastosta.
Toistonäkymä avautuu, ja valittu kappale tai albumin
tai soittolistan ensimmäinen kappale alkaa soida.
Toisto loppuu vain, jos käyttäjä pysäyttää sen,
esimerkiksi siirtymällä sovelluksesta toiseen.

Musiikkikirjaston tarkasteleminen
Musiikki-sovellus etsii muistista musiikkitiedostoja ja
luo niistä luettelon tiedostojen sisältämien tietojen
perusteella.
Musiikki-kirjaston sisällön voi järjestää soitto- ja
latausjärjestyksen, albumien, artistien, kappaleiden,
soittolistojen tai genren mukaan.
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Musiikin toiston hallinta:
Toistonäkymässä on useita kuvakkeita, joiden avulla
kappaleiden, albumien ja soittolistojen toistoa voi
hallita.
Kuvake Kuvaus
Asettaa toiston taukotilaan.
Jatkaa musiikin toistoa.
Siirtyy albumin, soittolistan tai
satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen.
Siirtyy albumin, soittolistan tai
satunnaistoiston edelliseen kappaleeseen.
Toistaa nykyisen soittolistan
satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä).
Määrittää uudelleentoistotilan:
ei uudelleentoistoa, soittolistan
uudelleentoisto tai nykyisen kappaleen
uudelleentoisto.
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Selain
Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun,
viihteen ja paljon muuta nopeasti suoraan tabletlaitteeseen. Monipuolisesti missä tahansa.
HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen
ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy
tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Siirtyy edelliselle sivulle.
Näyttää nykyiset kirjanmerkit ja lisää uuden
kirjanmerkin. Näyttää myös selainhistorian.
Etsii verkkosivuja.

Avaa useita sivuja.
Verkkosivujen avaaminen
1. Sovellukset > Selain
2. Kosketa URL-osoitteen kenttää, kirjoita URLosoite ja valitse
.
Lähennä tai loitonna verkkosivua
kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit lähentää tai
loitontaa myös kahdella sormella. Aseta sormet
näytölle ja nipistä ne yhteen tai vie ne kauemmas
toisistaan.

Verkkosivuja selatessasi voit käyttää
seuraavia toimintoja:

Tämän toiminnon avulla voit katsella useita
verkkosivuja samanaikaisesti. Avaa verkkosivu uuteen
välilehteen valitsemalla .

Kirjanmerkkien lisääminen
kotinäyttöön
Tämän toiminnon avulla voit luoda kotinäyttöön
pikavalikoita. Voit lisätä kotinäyttöön suosikkisivustojesi
kuvakkeita ja avata ne helposti valikoiden tavoin.
• Sovellukset > Selain >
> Lisää kirjanmerkkeihin
> Lisää kotinäyttöön > OK

Avaa uuden välilehden.

Selaimen asetusten muuttaminen

Asettaa nykyisen sivun kirjanmerkiksi.

• Sovellukset > Selain >

> Asetukset

Päivittää verkkosivun.
Siirtyy sivulle, jossa olet käynyt nykyisen sivun
jälkeen.
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Asetukset
Asetukset-sovelluksesta löytyy suurin osa laitteen
asetusten muokkaamisessa ja määrittämisessä
tarvittavista työkaluista. Joistakin toiminnoista
kerrotaan enemmän muissa luvuissa.
• Sovellukset > Asetukset

Langaton yhteys ja verkot
Tässä kohdassa voit hallita Wi-Fi- ja Bluetoothyhteyksiä. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja
lentokonetilan asetukset.
Lentokonetila – kun lentokonetila on käytössä, kaikki
langaton viestintä on pois käytöstä.
Wi-Fi-asetukset – voit määrittää ja hallita
langattoman verkon yhteyspisteitä.
• Wi-Fi – voit käyttää Wi-Fi-verkkoja ottamalla Wi-Fiyhteyden käyttöön.
• Verkkoilmoitus – kun toiminto on käytössä, saat
ilmoituksen, kun avoin Wi-Fi-verkko on käytettävissä
ja peittoalueella.
• Wi-Fi-lepotilakäytäntö – määrittää, milloin
Wi-Fi-verkosta siirrytään matkapuhelinverkon
tiedonsiirtoon.
• Wi-Fi-verkot – näyttää luettelon edellisellä
hakukerralla määritetyistä ja havaituista Wi-Fiverkoista.
• Lisää Wi-Fi-verkko – voit lisätä Wi-Fi-verkon
antamalla sen SSID:n (verkon lähettämä nimi) ja
suojaustyypin.
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Ääni
Tässä kohdassa voit hallita ääniasetuksia.
Äänenvoimakkuus – määrittää multimedian,
ilmoitusten ja hälytysten äänenvoimakkuuden.
Ilmoitussoittoääni – määrittää ilmoitusten
soittoäänen.
Äänimerkki valinnasta – kun valitset näytöltä kohteen,
valintaääni kuuluu.
Näytön lukituksen äänet – valintaääni kuuluu, kun
näyttö lukitaan tai avataan.

Näyttö
Tässä kohdassa voit hallita näyttöasetuksia.
Kirkkaus – säätää näytön kirkkautta.
Suunta – muuttaa näytön suunnan automaattisesti,
kun laite käännetään poikittain.
Animaatio – avaa ikkunan, jossa voit määrittää,
käytetäänkö animointitehosteita joissakin tehosteissa,
kaikissa tuetuissa tehosteissa vai käytetäänkö laitetta
ilman lisätehosteita.
Aikakatkaisu – avaa ikkunan, jossa voit määrittää,
kuinka kauan näytön tai painikkeen koskettamisesta
kuluu näytön pimenemiseen. Voit pidentää akun
käyttöaikaa valitsemalla lyhyen viiveajan.

Sijainti ja suojaus
Voit määrittää, miten sijaintitietojasi käytetään ja
jaetaan, kun etsit tietoja ja käytät paikkapohjaisia
sovelluksia.
Käytä langattomia verkkoja – laite määrittää sijaintisi
Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset
tämän vaihtoehdon, sinua pyydetään vahvistamaan
sijaintitietojesi käyttö Google™-palveluissa.
Käytä GPS-satelliitteja – laite määrittää sijaintisi
GPS-yhteyden avulla kadun tarkkuudella.
Use location for Google Search – sallii Google
Search -toiminnon käyttää sijaintitietoja laajennettuja
hakutuloksia varten.
Määritä näytön lukitus – suojaa laitteen lukituksen
poistokuvion avulla. Ohjattu toiminto näyttää, miten
lukituksen poistokuvio määritetään. Voit myös valita
lukituskuvion sijasta PIN-koodin tai salasanan tai
jättää asetukseksi Ei turvallinen tai Pois.
Kun käynnistät laitteen tai avaat näytön, saat
kehotteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit
avata näytön lukituksen.
Käyttäjän tiedot – määritä, näytetäänkö käyttäjän
tiedot lukitusnäytössä.

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – määritä PIN-koodi,
jota laitteen käyttäminen edellyttää, tai muuta SIMkortin PIN-koodi.
Näytettävät salasanat – valitse, näytetäänkö salasanat
niitä kirjoitettaessa vai ei.
Laitteen järjestelmänvalvojat – näytä tai poista
laitteen järjestelmänvalvojia.
Käytä suojattuja kirjautumistietoja – voit käyttää
suojausvarmenteita.
Asenna USB-muistista – voit asentaa varmenteet
USB-tallennusvälineestä.
Aseta salasana – aseta tai muuta kirjautumistietojen
tallennustilan salasana.
Tyhjennä kirjautumistiedot – tyhjennä
kirjautumistietojen tallennustilan koko sisältö ja nollaa
sen salasana.

Sovellukset
Tässä kohdassa voit tarkastella laitteeseen
asennettujen sovellusten tietoja, hallita niitä,
pakkopysäyttää ne ja määrittää, sallitaanko
verkkosivuilta ja sähköpostista saatujen sovellusten
asentaminen.
Sovellusten hallinta – avaa luettelon kaikista laitteen
sovelluksista ja ohjelmistoista ja näyttää niiden koon.
Käytössä olevat palvelut – voit tarkastella ja hallita
käytössä olevia palveluja.
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Tallennustilan käyttö – voit tarkastella sovellusten
viemää tallennustilaa.
Akun käyttö – voit tarkastella, mitkä sovellukset
kuluttavat akkua.
Tuntemattomat lähteet – sallii verkosta ladattujen,
sähköpostitse vastaanotettujen tai muista palveluista,
paitsi Android Market™-palvelusta, hankittujen
sovellusten asentamisen.
Kehitys – Voit määrittää sovelluskehityksen asetuksia.
HUOMAUTUS: USB-vianetsinnän käyttäminen
edellyttää LG USB -ohjaimen asentamista
tietokoneeseen.
LG USB -ohjain on ladattavissa LG:n verkkosivuilta
(www.lg.com). Mene osoitteeseen http://www.
lg.com ja valitse alue, maa ja kieli.

Tilit ja synkronointi
Tässä kohdassa voit ottaa käyttöön automaattisen tai
taustatietojen synkronoinnin. Voit myös varmentaa
ja lisätä tilejä sekä muuttaa niiden tietoja ja
synkronointiasetuksia.
Tässä kohdassa voit lisätä, poistaa ja hallita
Google™-tilejä sekä muita tuettuja tilejä. Nämä
asetukset määrittävät, miten sovellukset lähettävät,
vastaanottavat ja synkronoivat tietoja oman
aikataulunsa mukaan ja saavatko kaikki sovellukset
synkronoida käyttäjätietoja automaattisesti.
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Taustatiedot – sallii sovelluksien synkronoida tietoja
taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Valinnan
poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää
tarpeetonta tietojen käyttöä.
Automaattinen synkronointi – sallii sovelluksien
synkronoida tietoja omien aikataulujensa mukaan.
Tietojen automaattinen synkronointi ei ole käytettävissä,
jos Taustatiedot-vaihtoehtoa ei ole valittu.

Yksityisyys
Tässä kohdassa voit hallita henkilökohtaisia tietoja.
Varmuuskopioi tiedot – varmuuskopioi sovellustiedot,
Wi-Fi-salasanat ja muut asetukset Googlen
palvelimille.
Varmuuskopioi tili – Näyttää tilisi, jolle asetuksesi
ja muut tietosi on varmuuskopioitu.Automaattinen
palautus – palauta varmuuskopioidut asetukset tai
muut tiedot sovelluksen uudelleen asentamisen
yhteydessä.
Tehdasasetusten palauttaminen – poistaa kaikki
henkilökohtaiset tiedot laitteen tallennustilasta.
Näitä tietoja ovat mm. Google-tilin tiedot, muiden
käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä
ladattujen sovelluksien tiedot. Jos palautat laitteen
alkuasetukset tällä tavalla, laite pyytää antamaan
uudelleen ensimmäisellä käyttökerralla antamasi
tiedot.
Vihje: Varmuuskopioi tärkeät tiedot ennen
toimenpiteen suorittamista.

Tallennustila
Näyttää käytettävissä olevan sisäisen muistin ja
muistitilaa vievien tiedostojen tyypin.

Kieli ja tekstinsyöttö
Kieliasetukset:
Valitse tablet-laitteen kieli ja määritä
virtuaalinäppäimistön asetukset sekä sanakirjaan
lisätyt sanat.

Äänentunnistimen asetukset:
Kieli – valitse Googlen äänentunnistimen käyttämä
kieli.
SafeSearch – laite suodattaa äänihaun tuloksista pois
sopimattomat tekstit ja/tai kuvat.
Estä kielletyt sanat – voit piilottaa äänihaun tuloksista
loukkaavat sanat.

Teksti–puhe-asetukset:
Kuuntele esimerkki – toistaa lyhyen näytteen
äänisyntetisaattorilla nykyisillä asetuksilla.
Käytä aina omia asetuksia – käyttää tässä
näytössä olevia asetuksia muiden sovellusten
syntetisaattoriasetusten sijasta.

Oletuslaite – avaa valintaikkunan, jossa voit valita
tekstin puheeksi muuntavan sovelluksen, jos niitä on
asennettu useampia.
Asenna äänidata – jos äänisyntetisaattorin dataa
ei ole asennettu, toiminto ottaa yhteyden Android
Market -palveluun ja opastaa tietojen lataamisessa ja
asentamisessa. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos
tiedot on jo asennettu.
Puhenopeus – avaa valintaikkunan, jossa voit
määrittää syntetisaattorin puhenopeuden.
Kieli – avaa valintaikkunan, jossa voit valita
syntetisaattorin käyttämän kielen. Tämä on
hyödyllinen Käytä aina omia asetuksia -toiminnon
kanssa käytettynä, kun halutaan varmistaa, että teksti
luetaan oikein eri sovelluksissa.
Laitteet – näyttää luettelon puhelimeen asennetuista
laitteista. Tarkastele tai muuta laitteen asetuksia
valitsemalla laite.

Näppäimistöasetukset:
Android-näppäimistön asetukset koskevat myös
laitteen virtuaalinäppäimistöä. Kirjoitusvirheiden
ja isojen kirjaimien korjaustoiminto koskee vain
näppäimistön englanninkielistä versiota.
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Käytettävyys
Ota käyttöön kaikki asennetut
helppokäyttöominaisuudet.
HUOMAUTUS: toiminto on käytettävissä vain, jos
lisäosat on asennettu.

Päivämäärä ja kellonaika
Tässä kohdassa voit muuttaa päivämäärän ja ajan
esitysmuodon ja valita automaattisen päivityksen.

Tietoja tablet-laitteesta
Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista laitteen tila ja
ohjelmistoversio.
Huomautus!
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto
Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja
muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta
http://opensource.lge.com/
Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja
ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.
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Ohjelmistopäivitys
LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air
(OTA) -palvelun välityksellä
Tämä ominaisuus mahdollistaa puhelimen uusimman
laiteohjelmistoversion päivittämisen näppärästi OTApalvelulla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on
käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi
laiteohjelman versio.
Valitse Sovellukset> Asetukset > Tietoja tabletlaitteesta > Järjestelmäpäivitykset, niin näet saatavilla
olevat Android-järjestelmäpäivitykset heti, kun ne
julkaistaan, jos laitteeseesi on saatavana päivitys.
HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista
laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa
mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa
uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin
puhelinmalleihin.
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Tekniset tiedot
Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-V900
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 62311:2008/EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009
Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

56 LG-V900 | Käyttöopas

Apr.21, 2011

Lisävarusteet
Nämä tarvikkeet ovat saatavina LG-V900-puhelimeen (alla kuvatut nimikkeet saattavat olla lisävarusteita).
Matkalaturi

USB-kaapeli

Voit ladata akun tällä laturilla.

HDMI-kaapeli
Voit yhdistää LG-V900laitteen HDMI-yhteensopiviin
laitteisiin, kuten
teräväpiirtotelevisioon tai
tietokoneeseen.
USB-kaapeliadapteri
LG-V900 tukee USBvakionäppäimistöjä ja USBjakolaitteita. Muut USBlaitteet eivät välttämättä toimi
LG-V900-laitteen kanssa.

Käyttöopas
Lue lisää LG-V900puhelimesta.
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Use

de

0

90
-V

LG

HUOMAUTUS:
• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muiden
lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä
takuun.
• Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri
alueilla.
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Vianetsintä
Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai laitteen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä
osassa.
Luokka
Alakategoria

Kysymys

Vastaus

BT
Bluetooth-laitteet

Mitä toimintoja Bluetoothyhteydellä voi käyttää?

Voit liittää Bluetooth-audiolaitteen, kuten stereokuulokkeet,
ja jakaa kuvia, videoita ja yhteystietoja Galleria-/
Yhteystiedot-valikon kautta.

Data
Yhteystietojen
varmuuskopiointi

Miten yhteystiedot
varmuuskopioidaan?

Yhteystiedot voi synkronoida laitteen ja Gmail™-sähköpostin
välillä.

Data
Synkronointi

Onko yksisuuntainen synkronointi
Gmail™-sähköpostin kanssa
mahdollista?

Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.

Data
Synkronointi

Voiko kaikki sähköpostikansiot
synkronoida?

Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti.

Google Service™
Gmail-kirjautuminen

Onko minun kirjauduttava Gmail™Kun olet kerran kirjautunut Gmail™-sähköpostiin, sitä ei
sähköpostiin aina, kun haluan
tarvitse tehdä uudelleen.
käyttää sitä?

Google Service™
Google-tili

Voiko sähköpostiviestejä
suodattaa?

Ei, sillä laite ei tue sähköpostin suodatusta.

Laitteen toiminto
YouTube™

Voiko laitteella toistaa YouTube™videoita?

Kyllä, laite tukee YouTube™-videoita, mutta niitä on ehkä
katseltava YouTube™-sovelluksella (ei selaimella).

Laitteen toiminto
Sähköposti

Mitä tapahtuu, jos käynnistän
toisen sovelluksen
sähköpostiviestiä kirjoittaessani?

Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
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Luokka
Alakategoria

Kysymys

Vastaus

Laitteen toiminto
Soittoääni

Onko soittoäänenä käytettävillä
MP3-tiedostoilla kokorajaa?

Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.

Laitteen toiminto
Navigointi

Voiko laitteeseen asentaa toisen
navigointisovelluksen?

Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Android Market™
-palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan
sovelluksen.

Laitteen toiminto
Synkronointi

Voiko kaikkien sähköpostitilien
yhteystiedot synkronoida?

Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen
yhteystiedot (Company Email Server) voi synkronoida.

Laitteen toiminto
Suojaus

Millaisia suojaustoimintoja
laitteessa on?

Voit määrittää laitteen kysymään lukituksen poistokuviota,
PIN-koodia tai salasanaa, ennen kuin laitetta voi käyttää.

Laitteen toiminto
Suojaus

Miten voin antaa PUK-koodin, jos
SIM-kortti on lukkiutunut kolmen
väärän PIN-koodin jälkeen?

SIM-kortin avaaminen ja uuden PIN-koodin määrittäminen
edellyttää PUK-koodin (PIN Unblocking Key) antamista.
1. Pidä äänenvoimakkuusnäppäintä painettuna 5 sekuntia
lukitusnäytössä, kunnes PUK-näyttö tulee näkyviin.
2. Anna PUK-koodi ja uusi PIN-koodi.
Laitetta voi nyt käyttää uudella PIN-koodilla.

Laitteen toiminto
Lukituksen
poistokuvio

Mitä teen, jos unohdan lukituksen
poistokuvion?

Jos olet yrittänyt piirtää poistokuviota 5 kertaa, voit käyttää
Unohditko kuvion? -toimintoa ja avata laitteen Google-tilin
kirjautumistiedoilla.

Laitteen toiminto
Lukituksen
poistokuvio

Mitä teen, jos olen unohtanut
lukituksen poistokuvion enkä ole
luonut Google-tiliä laitteestani?

Laitetta ei voi avata ilman lukituksen poistokuviota.
Jos unohdat lukituksen poistokuvion, ota yhteys
asiakaspalveluun.
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Luokka
Alakategoria

Kysymys

Vastaus

Laitteen toiminto
Lukituksen
poistokuvio

Miten lukituksen poistokuvio
luodaan?

1. Valitse kotinäytössä Sovellukset.
2. Valitse Asetukset > Sijainti ja suojaus.
3. Valitse Määritä näytön lukitus (asetusten lukitusnäyttöä
käsittelevässä kohdassa). Ensimmäisellä kerralla näkyviin
tulee lyhyt opastus.
4. Valitse Kuvio ja piirrä kuvio. Vahvista luominen piirtämällä
kuvio uudelleen.

Laitteen toiminto
Muisti

Ilmoittaako laite, kun sen muisti
on täynnä?

Kyllä, laite ilmoittaa siitä.

Laitteen toiminto
Kielituki

Voiko kieltä vaihtaa?

Laitteessa on kaksikielisyysvalmiudet.
Kielen vaihtaminen:
1. Valitse kotinäytössä Sovellukset ja Asetukset.
2. Valitse Kieli ja tekstinsyöttö > Valitse kieli.
3. Valitse haluamasi kieli.

Laitteen toiminto
VPN

Miten määritän VPN-verkon?

VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan.
Kysy lisätietoja VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä
yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Laitteen toiminto
Näytön aikakatkaisu

Näyttö sammuu heti 15 sekunnin
kuluttua. Miten voin muuttaa
näytön aikakatkaisun aikaa?

1. Valitse kotinäytössä Sovellukset.
2. Valitse Asetukset> Näyttö.
3. Valitse näyttöasetuksissa Aikakatkaisu.
4. Valitse haluamasi aikakatkaisun kesto.

Laitteen toiminto
Wi-Fi ja 3G

Laite saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se
on otettu käyttöön laitteessa). Laite ei kuitenkaan ilmoita,
Kun sekä Wi-Fi että 3G ovat
käytettävissä, kumpaa yhteyttä laite kun se siirtyy yhteydestä toiseen.
käyttää?
Näytön yläreunassa oleva 3G- tai Wi-Fi-kuvake kertoo,
kumpaa datayhteyttä laite käyttää.
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Luokka
Alakategoria

Kysymys

Vastaus
Kyllä. Pidä sovelluksen kuvaketta painettuna, kunnes
roskakorikuvake (Poista) tulee näkyviin näytön oikeaan
yläkulmaan. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä
sormeasi.

Laitteen toiminto
Kotinäyttö

Voiko kotinäytöstä poistaa
sovelluksen?

Laitteen toiminto
Sovellus

1. Valitse kotinäytössä Sovellukset.
Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa
2. Valitse Asetukset> Sovellukset> Sovellusten hallinta.
paljon virheitä. Miten poistan sen?
3. Valitse ensin sovellus ja sitten Poista.

Laitteen toiminto
Matkalaturi

Voiko laitteen ladata USB-kaapelin Ei, sillä USB-yhteys ei ole tarpeeksi tehokas. Käytä mukana
avulla?
toimitettua matkalaturia.

Laitteen toiminto
Hälytys

Toimivatko hälytykset, vaikka
laitteen sammuttaa?

Laite ei tue tätä toimintoa.

Laitteen toiminto
Hälytys

Jos soittoääni on mykistetty,
kuuluvatko hälytysäänet silti?

Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.

Laitteen toiminto
MTP

Windows XP:n Windows Media Player 11 ei välttämättä
tunnista kaikkia laitteita, jotka tukevat MTP-protokollaa
(Media Transfer Protocol).
1. Poista laite Laitehallinta-ikkunassa ja suorita kuvatut
vaiheet ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi Windows
Tietokone ei tunnista laitetta Media
Media Playerin poistamisen jälkeen.
Player 11 asentamisen jälkeen.
2. Irrota kannettava laite tietokoneesta.
3. Kytke laite uudelleen tietokoneeseen.
4. Käynnistä Windows XP:n Windows Media Player 11 ja
varmista, että tietokone tunnistaa laitteen ja soitin tulee
näkyviin.

Laitteen tekniset
tiedot
Akun kesto

Kuinka kauan akku enintään
kestää, ennen kuin se on ladattava Valmiustila: noin 15 päivää
uudelleen?
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Luokka
Alakategoria
Laitteen tekniset
tiedot
Multimedia
Ongelmanratkaisu
Nollaus

Ongelmanratkaisu
Tehdasasetusten
palauttaminen

Kysymys

Vastaus

Mitä tiedostomuotoja laite tukee?

Äänitiedostot: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Kuvatiedostot: jpg, gif, png, bmp
Videotiedostot: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

Miten laite käynnistetään
uudelleen, jos näyttö jumiutuu?

Jos laite ei reagoi kosketukseen tai näyttö jumiutuu, toimi
seuraavasti:
Käynnistä laite uudelleen irrottamalla takakansi ja
painamalla RESET-painiketta terävällä esineellä. Jos laite ei
vieläkään toimi, ota yhteys asiakaspalveluun.

Miten tehdasasetukset
palautetaan?

1. Valitse kotinäytössä Sovellukset.
2. Valitse Asetukset > Yksityisyys > Tehdasasetusten
palauttaminen.
3. Lue varoitukset ja valitse Palauta tablet-laite.
4. Valitse Poista kaikki.
Huomio:
Jos tehdasasetukset palautetaan, kaikki käyttäjätiedot ja
asennetut sovellukset poistetaan. Muista varmuuskopioida
kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.
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SVENSKA

SUOMI

GARANTIVILLKOR

RAJOITET

1. GARANTINS OMFATTNING:

1. TÄMÄ TAKU

2. UNDANTAG:

2. TÄMÄ TAKU

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.
Garantin gäller inte i följande fall:
(1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat
sätt än vad den är avsedd för.
(2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under
onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för
fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som
inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar,
felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
(3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist
hos materialet eller i konstruktionen.
(4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande
garantiperiod.
(5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller under-
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RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:

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

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

(1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
(2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista
olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista
muutoksista, luvattomista liitännöistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä,
laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai
muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta
sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
(3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä
valmistusvirheistä.
(4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
(5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.
(6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut
mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta
koskevat oletetut takuut.
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DANSK

NORSK

BEGRÆNSET GARANTI

ERKLÆ

1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:

1. HVA DENN

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:

2. HVA DEN

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.
(1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af
produktet.
(2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale
forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer,
uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse,
misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG
ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af
kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
(3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af
materiale- eller produktionsfejl.
(4) Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og
informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende
begrænsede garantiperiode.
(5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte
eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre
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NORSK

ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:

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

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:

(1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er
normal og vanlig.
(2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt
oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte
tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell,
endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder
skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
(3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil
eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
(4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere
til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede
garantiperioden.
(5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
(6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller
underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser,
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