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Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0700-545454
* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.
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Generelle henvendelser
<LG kundesenter>
800-18-740
* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.
Generelle spørgsmål
<LG Kundeinformationscenter>
8088-5758
* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.
Yleiset tiedustelut
<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800-116-587
* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas
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LG-T310 Användarhandbok
— svenska

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer
in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på
tjänsteleverantören.

Kassering av den gamla telefonen
1 När symbolen med en överkryssad
soptunna sitter på en produkt innebär
det att den omfattas av EU-direktivet
2002/96/EG.
2 Alla elektriska och elektroniska
produkter ska kasseras på
andra sätt än som hushållsavfall,
helst på för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som
myndigheterna utser.
3 Om du kasserar din gamla apparat
på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa.
4 Mer detaljerad information om
kassering av en gammal telefon får
du av kommunen, renhållningsverket
eller i den butik där du köpte
produkten.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de enkla riktlinjerna. Det
kan vara farligt eller olagligt att
inte följa riktlinjerna.

Exponering för
radiovågor
Information om radiovågor
och SAR (Specific Absorption
Rate)
Telefonmodellen LG-T310 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 ger alla användare,
oavsett ålder och hälsa,
säkerhet under användning.
• I riktlinjerna för exponering
för radiovågor används en
mätenhet som kallas Specific
Absorption Rate, förkortat
SAR. SAR-tester utförs med
standardiserade metoder

där telefonen sänder på
högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används.
• Vissa skillnader kan föreligga
mellan olika LG-telefoners
SAR-nivåer, men de har
alla utformats så att de
följer tillämpliga riktlinjer för
exponering för radiovågor.
•S
 AR-gränsvärdet som
rekommenderas av
Internationella kommissionen
för skydd mot ickejoniserande strålning (ICNIRP),
är 2 W/Kg per tio (10) gram
vävnad.
•D
 et högsta SAR-värdet för
den här telefonmodellen
som har uppmätts av DASY4
för användning nära örat
är 0,961 W/kg (10 g) och
när den bärs mot kroppen
0,974 W/kg (10 g).
• SAR-uppgifter för boende
i länder/regioner som har
antagit SAR-gränsvärdet som
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rekommenderas av Institute
of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), vilket är 1,6
W/Kg per ett (1) gram vävnad.

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

en utbildad tekniker utföra
nödvändiga reparationer.
•A
 nvänd inte telefonen i
närheten av elektriska
apparater som tv, radio och
dator.
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• Håll telefonen borta från

värmekällor som element
och spis.
•T
 appa den inte i marken.
• Utsätt inte telefonen för
vibrationer eller stötar.
•S
 täng av telefonen i alla
områden där det krävs. Du
bör till exempel inte använda
telefonen på sjukhus eftersom
den kan störa känslig
medicinsk utrustning.
•T
 a inte i telefonen med våta
händer när den laddas. Det
kan orsaka elektriska stötar
och allvarliga skador på
telefonen.
• Ladda inte mobilen nära
lättantändliga material
eftersom mobilen kan bli varm
och orsaka eldsvåda.
•R
 engör telefonens utsida med
en torr trasa (använd inte
lösningsmedel som bensen,
thinner eller alkohol).
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
• Låt inte telefonen ligga på ett

mjukt underlag när du laddar
den.
• Telefonen ska laddas i ett väl
ventilerat utrymme.
• Utsätt inte telefonen för
kraftig rök eller stora mängder
damm.
• Förvara inte telefonen
nära kreditkort eller
biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.
• Peka inte på skärmen med
vassa föremål eftersom det
kan skada telefonen.
• Håll telefonen borta från
vätska och fukt.
• Använd alla tillbehör, till
exempel handsfree, med
försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.

Användning av telefonen
Elektroniska enheter
• Använd inte telefonen i
närheten av medicinsk
utrustning utan att först
ha begärt tillstånd. Förvara
inte telefonen utanpå en
pacemaker, dvs. i bröstfickan.
• Vissa

hörapparater kan störas
av mobiltelefoner.
• Mindre

störningar kan märkas
på tv, radio, datorer och
liknande utrustning.

Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar
och förordningar om
mobiltelefonanvändning som
gäller i de områden du befinner
dig i.
• Håll inte i telefonen medan
du kör.
•Ä
 gna all uppmärksamhet på
körningen.
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•A
 nvänd handsfree-utrustning

om sådan finns.
• Stanna vid vägkanten innan
du ringer upp eller svarar
om körförhållandena gör det
möjligt.
•R
 adiovågorna från
telefonen kan påverka
vissa elektroniska system i
fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.
•O
 m du kör ett fordon som
är utrustat med airbag får
ingen monterad eller sladdlös
telefonutrustning vara i vägen
för den. Det kan göra att
airbagen inte fungerar eller
resultera i allvarliga skador på
grund av funktionsfel.
•O
 m du lyssnar på musik
när du är ute och går är det
viktigt att volymen inte är för
hög så att du hör vad som
händer i din omgivning. Detta
är speciellt viktigt i närheten
av vägar.
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Undvik hörselskador
Hörselskador kan uppstå
om du utsätts för höga ljud
under långa tidsperioder. Vi
rekommenderar därför att du
inte slår på eller av telefonen
när du håller den vid örat.
Vi rekommenderar också att
ljudvolym vid samtal och musik
är ställd på en lagom nivå.
OBS! Överdrivna mängder
ljud och tryck från hörlurarna
kan orsaka hörselförlust.

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

Brandfarliga ångor
•A
 nvänd inte telefonen vid

bensinstationer.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
• Använd den inte i närheten av

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

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

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

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

Batteriinformation och
skötsel
• Batteriet behöver inte laddas

ur helt innan du laddar upp
det. Till skillnad från andra
batterier har det här ingen
minneseffekt som kan
försämra batteriets prestanda.
•A
 nvänd enbart LG:s batterier
och laddare. LG:s laddare är
konstruerade för att maximera
batteriets livslängd.
•T
 a inte isär eller kortslut
batteriet.
• Håll

batteriets poler rena.
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•B
 yt ut batteriet när det inte

längre fungerar på godtagbart
sätt. Batteriet kan laddas upp
flera hundra gånger innan det
behöver bytas ut.
• Ladda

batteriet om det inte
har använts under en längre
tid. Det ger bättre prestanda.
•U
 tsätt inte batteriladdaren för
direkt solljus. Använd den inte
heller i fuktiga miljöer som
badrum.
•F
 örvara inte batteriet i varma
eller kalla miljöer. Det kan
försämra batteriets prestanda.
•O
 m batteriet ersätts med fel
batterityp kan det resultera i
en explosion.
• Kassera förbrukade batterier
i enlighet med tillverkarens
instruktioner. Lämna in
batterierna för återanvändning
om det är möjligt. Släng
inte batterierna bland
hushållssoporna.
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•O
 m du behöver byta

batteri kan du vända dig till
närmaste auktoriserade LG
Electronics-serviceställe eller
-återförsäljare för hjälp.
•K
 oppla alltid ur laddaren ur
vägguttaget när telefonen
är fulladdad så drar inte
laddaren ström i onödan.
•D
 en faktiska batteritiden beror
på nätverkskonfigurationen,
produktinställningarna,
hur batteriet används,
vilket skick det är i samt
miljöförhållanden.



2010.10.4 10:32:46 PM

Installera SIM-kortet och mobilens batteri
Installera SIM-kortet
När du är abonnent i ett
mobiltelefonnät får du ett
SIM-kort som innehåller din
abonnemangsinformation,
t.ex. PIN-kod, eventuella andra
tillgängliga tjänster och mycket
annat.
Viktigt!
SIM-kortet och dess kontakter
kan enkelt skadas om det repas
eller böjs, så var försiktig när
du hanterar, sätter in eller tar
1

2

4

5

ut kortet. Förvara alla SIM-kort
utom räckhåll för små barn.

Illustrationer
Stäng alltid av enheten och
koppla ifrån laddaren innan du
tar ut batteriet.
1 Ta bort bakstycket.
2 Lyft bort batteriet.
3 Installera SIM-kortet.
4 Sätt i batteriet.
5 Sätt på bakstycket.
6 Ladda batteriet.
3

6
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Telefonens komponenter
Hörlur
Samtalsknapp
Används till att ringa upp ett telefonnummer
och svara på inkommande samtal.
Raderingsknapp
Gå tillbaka till en föregående skärm.
Avsluta

Volymknappar
•N
 är startskärmen
visas: Volym för
ringsignal och
trycksignal.
•U
 nder ett samtal:
Hörlursvolym.
•V
 olymknappen
nedåt: Håll den här
knappen nedtryckt
om du vill aktivera/
avaktivera Tyst läge.
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Ström-/låsknapp
• Kort tryckning för skärmen
av/på.
• Lång tryckning för ström
av/på.

Anslutning för handsfree
eller stereohörlurar
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Använda pekskärmen
Tips för pekskärmen
• Välj en post genom att trycka

mitt på ikonen.

• Tryck inte för hårt.

Pekskärmen är tillräckligt
känslig för att känna av ett lätt
men bestämt tryck.
• Tryck på önskat alternativ
med fingertoppen. Se till att
inte trycka på några andra
knappar.
• När LG-T310 inte används
återgår den till låsskärmen.

Bläddra
Bläddra genom att dra från
den ena sidan till den andra.
På vissa skärmar, t.ex.
samtalslistan, kan du även
Kontroller på pekskärmen bläddra uppåt och nedåt.
Kontrollerna på pekskärmen
på LG-T310 ändras dynamiskt
beroende på vilken uppgift du
utför.
Öppna program
Öppna ett program genom
att helt enkelt trycka på
programikonen.
10
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Din startskärm
Du kan dra och klicka direkt på det du behöver på alla
startskärmarna.
Aktiv
Startskärm för widget – När du trycker
på
längst ned till vänster på skärmen
visas mobilens widget-panel. Om du
registrerar en widget genom att dra den,
skapas widgeten på den plats där du
släppte den.

Aktiv
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Startskärm för snabbuppringning –
När du trycker på
visas
kortnummerlistan. Härifrån kan du ringa,
skicka meddelanden eller redigera
kontakten.

11
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Din menyskärm
Du kan bläddra i alla
menyskärmar och snabbare
hitta det du letar efter genom
att dra från den ena sidan
till den andra. Växla mellan
menyskärmarna genom att
snabbt svepa över skärmen
från vänster till höger, eller från
höger till vänster.
Skärmbild 1 – Från den
här skärmen kan du öppna
Kontakter, Meddelanden,
Röstsamtal, Historik, Kamera,
Musik, Kalender, Alarm,
Anteckning, Webbläsare, Spel
och program och Inställningar.

Skärmbild 2 – Från den här
skärmen kan du öppna E-post,
SNS, Google-sökning, Mina saker,
Messenger, Galleri, Röstmemo,
Uppgifter, Hitta datum, Profiler,
Bluetooth- och kalkylator.

Skärmbild 3 – Från den
här skärmen kan du öppna
Världsklocka, Enhetskonverterare,
Tidtagarur, STK-moduler (om
nätverket hanterar den tjänsten).

12
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Samtalsinställningar Ringa samtal från
Ringa ett samtal
1 T ryck på
så öppnas
knappsatsen.
2 Ange numret med
knappsatsen.
3 Tryck på när du vill börja
samtalet.
Tips! Om du vill lägga till
+ för internationella samtal
trycker du på och håller
ned 0 + .
Tryck på strömbrytaren om
du vill låsa pekskärmen och
förhindra att samtal rings upp
av misstag.

G-T310_NEU_Sweden_1.0_1004.indd13 13

Kontakter

1 P å startskärmen trycker du
på
så öppnas Kontakter.
2 Tryck på namnfältet högst
upp på skärmen och ange
de första bokstäverna för
den kontakt du vill ringa med
hjälp av knappsatsen.
3 I den filtrerade listan trycker
du på samtalsikonen för den
kontakt som du vill ringa
upp. Om det finns fler än ett
nummer för kontakten så
används standardnumret.
4 Eller så kan du trycka
på kontaktnamnet och
välja vilket nummer som
ska användas. Du kan
också trycka på
när
du vill börja samtalet till
standardnumret.

13
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Svara på och avvisa
samtal
När telefonen ringer svarar du
genom att trycka på knappen
.
Om du vill stänga av ljudet
trycker du på fliken Tyst på
skärmen. Det här är en utmärkt
funktion om du till exempel
har glömt att ändra profilen till
Tyst inför ett möte. Tryck på
ignorera-fliken om du vill avvisa
ett inkommande samtal på
skärmen.

Ändra gemensamma
inställningar
1 T ryck på
Samtalsinställningar i
menyn Inställningar.
2 Bläddra till och tryck på
Allmänna inställningar.
• Avvisa samtal – Skjut
knappen åt vänster till PÅ.
Du kan trycka på ignoreralistan och välja Alla samtal,

Kontakter, Grupper, Alla
samtal från okända personer
och Alla okända nummer.
•V
 isa mitt nummer – Ange
om ditt nummer ska visas
eller inte när du ringer upp
någon.
•Å
 teruppringning – Skjut
knappen åt vänster till PÅ eller
åt höger till AV.
•S
 varsläge
Tryck lurknapp: I det här
läget kan du bara besvara
inkommande samtal genom
att trycka på knappen
.
Tryck valfri knapp: I det
här läget kan du besvara
inkommande samtal genom
att trycka på vilken knapp
som helst utom knappen
.
•M
 inut-ton – Skjut knappen åt
vänster till På om du vill höra
en ton varje minut under ett
samtal.

14
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•B
 T svarsläge – Välj

Handsfree om du vill kunna
svara på samtal med
Bluetooth-headset, eller välj
Mobil om du vill trycka på
en knapp för att besvara ett
samtal.
•S
 para nytt nummer – Välj
PÅ eller AV om du vill spara
ett nytt nummer.

Kontakter
Söka efter en kontakt
1 T ryck på Kontakter.
2 Tryck på Sök.
3 En lista med kontakter visas.
Om du skriver den första
bokstaven i en kontakts
namn i fältet Namn bläddras
menyn till respektive område
i listan.

Lägga till en ny kontakt
1 T ryck på Kontakter och
därefter på Lägg till.
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2 A nge om kontakten ska
sparas i det interna minnet
eller på SIM-kortet.
3 Ange ditt för- och efternamn.
4 Du kan ha upp till fem olika
nummer per kontakt.
5 Lägg till e-postadresser. Du
kan ange upp till två olika epostadresser per kontakt.
6 Placera kontakten i en eller
flera grupper.
7 Tryck på Spara så sparas
kontakten.

Ändra kontaktinställningar
Du kan anpassa
kontaktinställningarna efter dina
önskemål.
Tryck på knappen Alternativ
och därefter på
Inställningar.
•V
 isningsnamn – Välj att visa
kontaktens förnamn eller
efternamn först.

15
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• Kopiera – Kopiera dina

kontakter från SIM-kortet till
det interna minnet eller vice
versa.
• Flytta – Det här alternativet
fungerar på samma sätt som
Kopiera men kontakten lagras
bara på den nya platsen. Om
du flyttar en kontakt från SIMkortet till internminnet tas den
alltså bort från SIM-minnet.
• Skicka alla kontakter via
Bluetooth – Med det här
alternativet kan du skicka alla
kontakter till en annan telefon
via Bluetooth.
• Säkerhetskopiera
kontakter/Återställ
kontakter – Spara eller
återställ kontakternas data till
en annan lagringsplats.
• Ta bort alla kontakter – Ta
bort alla dina kontakter. Välj
Ja om du är säker på att du
vill ta bort alla dina kontakter.

Meddelanden
Du kan hantera SMS och MMS
från en lättanvänd meny på
telefonen.

Skicka meddelanden
1 T ryck på Meddelanden
i menyn. Tryck på Nytt
meddelande om du vill
skapa ett nytt meddelande.
2 Tryck på Infoga om du vill
lägga till en bild, video, ett
ljud, en mall o.s.v.
3 Tryck på Till överst på
skärmen när du ska ange
mottagarna. Ange sedan
numret eller tryck på
om du vill välja en kontakt.
Du kan även lägga till flera
kontakter.
4 Tryck på Skicka när du är
färdig.

16
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VARNING: Om du
lägger till en bild, ett
videoklipp eller ett ljud i ett
SMS omvandlas meddelandet
automatiskt till ett MMS, och
du debiteras för ett sådant.

Skriva text
Du kan välja inmatningssätt
genom att trycka på
och
välja Inmatningssätt.
Tryck på
om du vill
aktivera T9-läge. Ikonen visas
endast om du väljer knappsats
som inmatningssätt.
Tryck på
när du vill växla
mellan nummer, symboler och
textinmatning.
Använd skifttangenten när du
ska växla mellan versaler och
gemener.
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Handstilsigenkänning
I handskrivningsläget skriver du
bara på skärmen så omvandlar
LG-T310 din handskrivna text
till ett meddelande.

Inställningar e-post
Tryck på E-post på
programskärmen.
Om inte e-postkontot är
konfigurerat startar du
konfigurationsguiden för e-post.
Du kan kontrollera och redigera
inställningar samt kontrollera
de ytterligare inställningar som
fylldes i automatiskt när du
skapade kontot.

Ändra inställningar för
SMS
Tryck på Meddelanden och
därefter på Inställningar. Välj
SMS.
SMS-central – Ange uppgifter
för din meddelandecentral.
17
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Leveransrapport – Skjut
knappen åt vänster för att
få bekräftelse om att dina
meddelanden har levererats.
Giltighetstid – Välj hur länge
dina meddelanden ska lagras i
meddelandecentralen.
Meddelandetyper – Omvandla
texten till Text, Röst, Fax,
X.400 eller E-post.
Teckenkodning – Ange hur
tecknen kodas. Detta påverkar
meddelandets storlek och
därmed kostnaden.
Skicka lång text som – Ange
om meddelandet ska skickas
som Flera SMS eller som ett
MMS.

Ändra inställningar för
MMS
Tryck på Meddelanden och
därefter på Inställningar och
MMS.

Hämtningsläge –
Välj Hemmanätverk eller
Roamingnätverk. Om du
sedan väljer Manuell får du
endast meddelande om MMS
och du avgör då om du vill
hämta meddelandena.
Leveransrapport – Ange om
du vill tillåta och/eller begära en
leveransrapport.
Läs leveranskvitto – Ange om
du vill tillåta och/eller skicka en
läsrapport.
Prioritet – Ange prioritetsnivå
för MMS-meddelanden.
Giltighetstid – Ange hur länge
meddelandet ska sparas i
meddelandetjänsten.
Bildvisningstid – Ange hur
länge bilden ska visas på
skärmen.
Bilagan kan inte användas –
Välj om bilagan som inte kan
användas är begränsad eller
inte.

18
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Leveranstid – Välj hur lång
tid det ska gå innan ett
meddelande levereras.
MMS-central – Välj en i
listan eller lägg till en ny
meddelandecentral.

Sociala nätverkstjänster
(SNS)
Via LG-T310 har du tillgång
till SNS-tjänster där du kan
använda och hantera ditt
sociala nätverk.
OBS! SNS-funktionen är
en dataintensiv funktion.
Det kan tillkomma
extra kostnader när du
ansluter till och använder
onlinetjänster. Kontrollera
vilka kostnader som gäller
hos din nätoperatör.
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Facebook (forts. SNS)
Hem: Logga in och se dina
vänners statusuppdateringar.
Ändra din status och övervaka
dina vänners status.
Profil: Du kan välja Logg >
Statusuppdateringar och ange
aktuell status. Se information
om dig själv och överför foton
genom att trycka på Album >
Överför foto.
Vänner: Sök efter vänner på
Facebook genom att välja fliken
Sök.
Meddelande: Du kan öppna
mapparna Inkorg och Skickat
och skriva ett meddelande.

Kamera
Ta ett foto
1 T ryck på menyn Kamera.
2 När motivet är i skärpa i
kameran tar du kortet genom
att trycka på
till höger i
mitten av skärmen.
19
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Tips! Växla till kamera- eller
videoläge genom att flytta
motsvarande ikon uppåt/
nedåt i mitten till höger om
sökaren.

När du tagit en bild
Bilden du har tagit visas nu på
skärmen.
Följande alternativ finns
tillgängliga.
Tryck på .
Skicka – Tryck här om du
vill skicka bilden som ett
meddelande, e-post eller via
Bluetooth.
Använd som – Tryck för
att ställa in som bakgrund
för startskärmen, bakgrund
för låsskärmen, Kontaktbild,
Inkommande samtal
bild, Utgående samtal
bild, uppstartsbild och
avstängningsbild.

Ändra namn – Tryck här om
du vill ändra namn på bilden.
Ändra – Tryck här om du vill
ändra bilden.
Tryck här om du vill spara
bilden.
Tryck här om du vill ta en
bild till direkt.
Tryck här om du vill visa ett
galleri med sparade bilder.

Använda avancerade
inställningar
Tryck på
i sökaren så
öppnas en meny med alla
avancerade inställningar.
Om du vill ändra
videokamerainställningarna
väljer du ett alternativ och
trycker därefter på OK.
Storlek – Ändra bildstorleken
och spara minnesutrymme
Vitbalans – Välj Auto,
Glödlampsljus, Solsken,
Lysrörsljus eller Molnigt.

20
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Färgeffekt – Välj en färgton för
det foto du tar.
Kontinuerlig bild – Placera
objektet i sökaren och tryck
på avtryckaren som vid vanlig
bildtagning. Kameran kommer
att ta bilder i snabb följd.
Självtimer – Med
självutlösaren kan du ställa
in en fördröjning efter det att
avtryckaren har tryckts ned. Välj
Av, 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Det är bra
om du själv vill vara med på en
bild du tar.
Nattläge – Användbart när du
tar bilder i mörka miljöer.
Bildkvalitet – Välj Superfin,
Fin eller Normal. Ju finare
kvalitet, desto skarpare blir
bilden. Men filstorleken ökar
också, vilket innebär att det får
plats färre bilder i minnet.
Välj lagring – Ange om du vill
spara bilder i mobilminnet eller
det externa minnet.
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Dölj ikoner – Välj vilka ikoner
för kamerainställningar som
ska döljas manuellt eller
automatiskt.
Visa den tagna bilden –
Välj På om du vill visa bilden du
tagit direkt.
Kameraljud – Välj ett av de tre
slutarljuden.
Rutnät – Välj mellan Av, Enkelt
kryss eller Tredelad.
Återställ inställningar –
Återställ kamerans
standardinställningar.

Videokamera
Skapa en snabb video
Växla till kamera- eller videoläge
genom att flytta motsvarande
ikon uppåt/nedåt i mitten till
höger av sökaren.
1 Håll mobilen horisontellt och
rikta linsen mot det du vill
spela in.
21
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2 Tryck på den röda punkten
.
3  Rec visas längst ned i
sökaren och där anger en
timer videons längd.
4 Om du vill pausa videon
trycker du på och om du
vill återuppta inspelningen
väljer du .
5 Tryck på på skärmen
om du vill avbryta en
videoinspelning.

När du har skapat ett
videoklipp
En stillbild för videoklippet visas
på skärmen. Videoklippets
namn visas längst ned och
åtta ikoner visas på höger och
vänster sida av skärmen.
Tryck här om du vill spela
upp det nya videoklippet.
Följande alternativ finns
tillgängliga.
Tryck på .

Skicka – Tryck här om du
vill skicka videon som ett
meddelande, e-post eller via
Bluetooth.
Ändra namn – Tryck här om
du vill ändra namn på videon.
Tryck här om du vill ta bort
den video du nyss spelat in
och bekräfta med Ja. Sökaren
visas igen.
Tryck här om du vill spela
in ett videoklipp till direkt. Det
befintliga videoklippet sparas.
Tryck här för att visa ett
galleri med sparade videoklipp
och bilder.

Använda avancerade
inställningar
Tryck på
i sökaren så
öppnas en meny med alla
avancerade inställningar. När
du har valt ett alternativ trycker
du på OK.
Färgeffekt – Välj en färgton för
det foto du tar.

22
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Vitbalans – Vitbalansen ser
till att det vita i videoklippen
är verklighetstroget. Om du
ska vara säker på att kameran
justerar vitbalansen på rätt
sätt kan du behöva fastställa
ljusförhållandena. Välj mellan
Auto, Glödlampsljus, Solsken,
Lysrörsljus eller Molnigt.
Kvalitet – Välj mellan Superfin,
Fin och Normal. Ju bättre
kvalitet desto skarpare blir
videoklippet, men filstorleken
blir samtidigt större. Därför
kan du inte spara lika många
videoklipp i telefonens minne.
Längd – Ställ in en
längdbegränsning för
videoklippet. Välj Normal
eller MMS så att storleken
begränsas och du kan skicka
videoklippet som MMS.
Välj lagring – Ange om du vill
spara videoklipp i mobilminnet
eller det externa minnet.
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Ljudinspelning – Välj Ljud av
om du vill spela in ett videoklipp
utan ljud.
Dölj ikoner – Ange om
ikonerna på kameramenyn
ska döljas automatiskt eller
manuellt.
Återställ inställningarna –
Återställ samtliga
videokamerainställningar.

Musik
Du kommer åt musikspelaren
genom att trycka på Musik. Här
kommer du åt olika mappar:
Senast spelade – Spelar de
låtar du nyligen har spelat upp.
Alla spår – Innehåller alla de
låtar som finns i telefonen,
utöver den förinstallerade
standardmusiken.
Artister – Bläddra i
musiksamlingen efter artist.
Album – Bläddra i
musiksamlingen efter album.
23
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Genrer – Bläddra i
musiksamlingen efter genre.
Spellistor – Innehåller alla
spellistor du har skapat.
Blanda spår – Spela upp
spåren i slumpvis vald ordning.

Överföra musik till
telefonen
Det enklaste sättet att överföra
musik på är med hjälp av
Bluetooth eller USB-kabel.
Överföra musik via Bluetooth:
1 Kontrollera att Bluetooth har
aktiverats i båda enheterna
och att de är anslutna till
varandra.
2 Markera musikfilerna i den
andra enheten och välj att
skicka via Bluetooth.
3 När filen har skickats måste
du bekräfta det i telefonen
genom att trycka på Ja.
4 Filen visas i Musik > Alla
spår.

Hantera filer
Du kan lagra multimediefiler
i mobilens minne så att du
lätt kommer åt bilder, ljud,
videoklipp och spel. Det går
även att spara filer på ett
minneskort. Fördelen med att
använda minneskort är att
du får mer ledigt utrymme i
mobilens minne.
Om du trycker på Mina saker
så öppnas en lista med de
mappar där alla multimediefiler
finns lagrade.

Spel och program
Du kan hämta nya roliga spel
och program till telefonen.

FM-radio
LG-T310 från LG har inbyggd
FM-radio så att du kan lyssna
på dina favoritkanaler när du är
på resande fot.

24
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Kanalsökning
Du kan ställa in radiokanaler
genom att söka efter dem
manuellt eller automatiskt.
De sparas sedan på särskilda
kanalnummer så att du inte
behöver söka efter kanaler varje
gång du vill lyssna på radio. Du
måste först ansluta headsetet
till telefonen, eftersom det
fungerar som antenn.

Så här söker du
automatiskt:
1 B läddra till och tryck på
FM-radio och tryck därefter
på .
2 Tryck på Automatisk
sökning. Ett meddelande
visas som bekräftelse.
Välj Ja. Därefter hittas
stationerna automatiskt
och tilldelas en kanal i din
telefon.
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OBS! Du kan även söka
efter en radiokanal manuellt
med hjälp av och som
visas i mitten av skärmen.
Om du trycker och håller
ned och hittas
stationerna automatiskt.

Program
Lägga till händelser i
kalendern
1 T ryck på Kalender.
2 Välj det datum när du vill
lägga till en händelse.
3 Tryck på Lägg till.

Ställa in alarm
1 T ryck på Alarm.
2 Tryck på Lägg till så kan
du ange och spara alarmet
i menyn.
25
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Röstmemo

Webben

Du kan spela in röstmemos
och andra ljudfiler med
röstinspelningsfunktionen.

Webbläsaren skapar en snabb
och färgrik värld av spel, musik,
nyheter, sport, underhållning,
och mycket mer i din telefon.
Var du än är och vad du än är
intresserad av.

Använda miniräknaren
1 T ryck på Miniräknare på
skärmen Multimedia.
2 Ange siffror med hjälp av de
numeriska knapparna.

Konvertera enheter
1 T ryck på
Enhetskonverterare på
programskärmen.
2 Ange om du vill omvandla
Valuta, Yta, Längd, Vikt,
Temperatur, Volym eller
Hastighet.
3 Välj önskad enhet och ange
värdet som du vill omvandla.

Ansluta till Internet
1 T ryck på webbläsaren.
2 Om du vill gå direkt till
webbläsarens startsida väljer
du Hem. Du kan också välja
Ange adress och skriva en
URL-adress, och sedan välja
Anslut.
OBS! Du debiteras en extra
avgift när du använder de
här tjänsterna och hämtar
innehåll. Kontrollera vilka
kostnader som gäller hos
din nätoperatör.

26
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Tillgång till Googletjänster
Om du vill använda Google
trycker du på Google-sökning
så startas Google searchapplikationen.

Inställningar
Anpassa profiler
Du kan anpassa de olika
profilinställningarna via menyn
Inställningar.
1 Tryck på Profiler.
2 Välj den profil du vill ändra.
3 Du kan sedan ändra alla
ljud- och signalalternativ i
listan, bl.a. Ringsignal och
Volym, Meddelandesignal
och många andra
inställningar.

Ändra mobilens inställningar
Du kan själv anpassa LG-T310
efter dina egna önskemål.

G-T310_NEU_Sweden_1.0_1004.indd27 27

På startskärmen väljer du
och bläddrar sedan till
Telefoninställningar.

Ändra
anslutningsinställningar
Anslutningsinställningarna har
redan ställts in av nätoperatören
så att du kan börja använda
telefonen direkt. Använd den
här menyn om du vill ändra
några inställningar:
Tryck på Anslutningar.

Skicka och ta emot filer
via Bluetooth
Så här skickar du en fil:
1 Öppna den fil som du vill
skicka. Det brukar ofta vara
en bild-, video- eller musikfil.
2 Välj Skicka. Välj Bluetooth.
3 Om Bluetooth-enheten
redan är hopparad söker inte
telefonen automatiskt efter
andra Bluetooth-enheter.
I annat fall söker telefonen
27
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efter andra Bluetoothaktiverade enheter inom
räckvidd.
4 Välj den enhet du vill skicka
filen till.
5 Filen skickas.
Så här tar du emot en fil:
1 För att ta emot filer måste
du ha ställt in Bluetoothinställningarna PÅ och
Synlig. Läs i Ändra
Bluetooth-inställningar
nedan om du vill veta mer.
2 Du ombeds att bekräfta filen
från avsändaren. Tryck på Ja
för att ta emot filen.
3 Du ser var filen sparas. Vid
bildfiler kan du välja Visa
eller Anv. som bakgrund.
Filer sparas vanligtvis i en
lämplig mapp i Mina saker.
Ändra Bluetooth-inställningar:
Tryck på Bluetooth, välj sedan
Alternativ
och därefter
Inställningar.

Para ihop med en annan
Bluetooth-enhet
Genom att para ihop LG-T310
med en annan enhet kan du
ställa in en lösenordsskyddad
anslutning.
1 Kontrollera att du har
Bluetooth-inställningarna
PÅ och Synlig. Du kan
ändra synlighet på menyn
Inställningar.
2 Tryck på Söka.
3 LG-T310 söker efter enheter.
När sökningen är klar visas
Uppdatera på skärmen.
4 Välj önskad enhet för
hopparning, ange lösenordet
och tryck på OK.
5 Telefonen ansluter till den
andra enheten där du anger
samma lösenord.
6 Den lösenordsskyddade
Bluetooth-anslutningen är
klar.

28
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Tillbehör
Det finns flera olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj bland
tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.
Laddare

Batteri

Användarhandbok
Läs mer om
LG-T310.

OBS!
• Använd

alltid äkta LG-tillbehör.
• Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
•T
 illbehören kan skilja sig åt i olika områden.
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Tekniska data
Temperaturgränser
Högst: +55 °C (urladdning) +45 °C (laddar)
Lägst: -10 °C

30
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Brukerhåndbok for LG-T310
– norsk

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille
seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags
programvare og tjenesteleverandør du har.

Kaste det gamle utstyret ditt
1 Når dette symbolet med en
søppeldunk med kryss på er festet
til et produkt, betyr det at produktet
dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske
produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av
statlige eller lokale myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om avfallshåndtering av
gamle apparater, kan du kontakte
lokale myndigheter, leverandøren
av avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.

G-T310_NEU_Norway_1.0_1004.indd1 1

2010.10.4 10:33:25 PM

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

Eksponering for
radiobølger
Informasjon om eksponering
for radiobølger og SAR
(Specific Absorption Rate)
Mobiltelefonen LG-T310
er designet for å overholde
relevante sikkerhetskrav for
eksponering for radiobølger.
Disse kravene er basert på
vitenskapelige retningslinjer
som tar hensyn til
sikkerhetsmarginer for å sikre
alle, uavhengig av alder og
helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden
for mobile enheter bruker
måleenheten SAR (Specific
Absorption Rate). SAR-tester
er utført ved bruk av standard
driftsplasseringer når enheten

overfører med det høyeste
sertifiserte strømnivået i alle
testede frekvensbånd.
• De ulike telefonmodellene
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.
• De høyeste SAR-verdiene
DASY4 har testet for denne
telefonmodellen når telefonen
brukes ved øret, er 0,961
W/kg (10 g) og 0,974 W/Kg
(10 g) når den bæres på
kroppen.
• Informasjon om SAR-data for
innbyggere i land/regioner
som har vedtatt SAR-grensen
anbefalt av IEEE (Institute
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of Electrical and Electronics
Engineers): Denne grensen er
1,6 W/kg som gjennomsnitt
for 1 gram vev.

Behandling og
vedlikehold av produktet
ADVARSEL: Bruk
bare batterier, ladere og
tilbehør som er godkjent for
bruk med akkurat denne
telefonmodellen. Bruk av
annet tilbehør kan gjøre
garantien ugyldig, og kan i
tillegg være farlig.
• Ikke demonter telefonen. Ved

behov for reparasjon må du
ta den med til en kvalifisert
servicetekniker.
• Hold enheten unna elektriske
apparater som TV-er, radioer
og PC-er.
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• Enheten bør holdes unna

varmekilder som radiatorer og
komfyrer.
• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for
mekaniske vibrasjoner eller
støt.
• Slå av telefonen der dette er
pålagt. Du må for eksempel
ikke bruke telefonen på
sykehus, fordi den kan
påvirke medisinsk utstyr.
• Ikke bruk telefonen når den
lades, hvis du er våt på
hendene. Det kan føre til
elektrisk støt eller alvorlig
skade på telefonen.
• Unngå å lade telefonen nær
brennbart materiale. Telefonen
kan bli varm og utgjøre en
brannfare.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre
utsiden av enheten (du må
ikke bruke løsemidler som
benzen, tynner eller alkohol).
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
• Unngå å lade opp telefonen

når den er plassert på et mykt
underlag/tekstiler.
• Telefonen skal bare lades på
et godt ventilert sted.
• Ikke utsett enheten for røyk
eller støv.
• Du bør ikke oppbevare
telefonen nær magnetiserte
kort eller billetter, da dette kan
påvirke informasjonen som er
lagret i magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for
skarpe gjenstander, da dette
kan skade telefonen.
• Ikke utsett telefonen for
væsker eller fukt.
• Bruk tilbehør som øretelefoner
med forsiktighet. Ikke ta på
antennen hvis det ikke er
nødvendig.

Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
• Ikke bruk telefonen i nærheten
av medisinsk utstyr med
mindre du har fått tillatelse
til dette. Telefonen bør ikke
plasseres nær pacemakere,
dvs. i brystlommen.
• Noen høreapparater kan
forstyrres av mobiltelefoner.
• Selv mindre forstyrrelser kan
påvirke TV-apparater, radioer,
PC-er osv.

Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og
forskrifter som gjelder
mobilbruk i bil der du kjører.
• Du må ikke bruke en
håndholdt telefon under
bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle
oppmerksomhet.
• Bruk et håndfrisett om mulig.
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• Sving av veien og parker før

du foretar eller svarer på et
anrop hvis kjøreforholdene
krever det.
• Radiosignaler fra telefonen
kan forstyrre elektroniske
systemer i bilen, for
eksempel stereoanlegg og
sikkerhetsutstyr.
• Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt
med kollisjonsputer, må de
ikke hindres av installert eller
bærbart trådløst utstyr. Det
kan føre til alvorlige skader
ved at kollisjonsputen ikke
fungerer som den skal.
• Hvis du hører på musikk når
du er ute, må du kontrollere
at volumet ikke er for høyt,
slik at du er oppmerksom på
omgivelsene. Dette er spesielt
viktig når du er i nærheten av
trafikkerte veier.
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Unngå hørselsskader
Hørselsskader kan oppstå hvis
du utsettes for høy lyd over
lengre perioder. Vi anbefaler
derfor at du ikke slår på eller
av telefonen når den er nær
øret. Vi anbefaler også at
voluminnstillingene for musikk
og samtaler ikke overstiger
moderate nivåer.
MERK: Høy lyd eller høyt
trykk fra hodetelefoner kan
skade hørselen.

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

Omgivelser med
eksplosjonsfare
• Ikke bruk telefonen på

bensinstasjoner.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
• Ikke bruk i nærheten av

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

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

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

Nødanrop
Nødsamtaler er kanskje ikke
mulig i alle mobilnett. Du bør
derfor aldri være helt avhengig
av telefonen for nødanrop.
Undersøk hos den lokale
tjenesteleverandøren.

Informasjon om og
behandling av batteriet
• Det er ikke nødvendig å lade

batteriet helt ut før det lades
opp igjen. Til forskjell fra noen
andre batterisystemer er det
ingen minneeffekt som kan
gå ut over batteriets ytelse.
• Bruk bare batterier og
ladere fra LG. LG-ladere er
laget for å gi lengst mulig
batterilevetid.
• Du må ikke demontere eller
kortslutte batteriet.
• Metallkontaktene på batteriet
må holdes rene.
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• Erstatt batteriet når ytelsen

• Hvis du må bytte batteri, tar
ikke lenger er tilfredsstillende.
du det med deg til nærmeste
Batteriet kan lades opp flere
autoriserte LG Electronicshundre ganger før det må
servicested eller nærmeste
byttes ut.
forhandler for å få hjelp.
• Hvis batteriet ikke har vært
• Ta alltid laderen ut av
brukt på en stund, bør du lade
veggkontakten når telefonen
det opp før bruk.
er fulladet, slik at laderen ikke
bruker strøm unødvendig.
• Unngå å utsette batteriladeren
for direkte sollys eller bruke
• Den faktiske batterivarigheten
den på steder med høy
vil være avhengig av
luftfuktighet, for eksempel på
nettverkskonfigurasjon,
badet.
produktinnstillinger,
bruksmønster, batteri og
• Unngå å plassere batteriet på
miljøbetingelser.
varme eller kalde steder, da
dette kan ha en negativ effekt
på batteriets ytelse.
• Det kan være fare for
eksplosjon hvis batteriet
byttes ut med feil type batteri.
• Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner.
Hvis det er mulig, bør
batteriene resirkuleres. De må
ikke kastes som husholdnings
avfall.

G-T310_NEU_Norway_1.0_1004.indd7 7
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Sette inn SIM-kortet og batteriet
Sette inn SIM-kortet
Når du abonnerer på et
mobilnettverk, får du et
SIM-kort som inneholder
abonnementsinformasjon
som PIN, tilgjengelige
tilleggstjenester med mer.
Viktig:
Vær forsiktig når du håndterer,
setter inn eller tar ut SIM-kortet,
fordi både kortet og kontaktene
lett kan skades av riper eller
hvis kortet bøyes. Oppbevar alle
1

2

4

5

SIM-kort utenfor rekkevidden til
små barn.

Illustrasjoner
Før du fjerner batteriet, må du
alltid slå av enheten og koble
fra laderen.
1 Ta av batteridekselet
2 Løft batteriet ut.
3 Sett inn SIM-kortet.
4 Sett inn batteriet.
5 Sett på batteridekselet.
6 Lad opp batteriet.
3

6
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Telefonkomponenter
Ørehøyttaler
Anropstast
Brukes til å ringe opp et
telefonnummer og svare på
innkommende anrop.
Tilbake-tast
Går tilbake til forrige skjerm.
Avslutt-tast

Volumtaster
•N
 år
hjemmeskjermen
vises: Volum
for ringetone og
tastetoner.
•U
 nder en samtale:
Volumjustering for
lydnivå.
•D
 empetast: Trykk
og hold for å
aktivere/deaktivere
stillemodus.
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Strøm-/låsetast
• Kort trykk for å slå skjermen
av/på.
• Langt trykk for strøm av/på.

Håndfri eller stereokontakt
for hodetelefon
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Bruke berøringsskjermen
Tips for berøringsskjerm
• Hvis du vil velge et element,

trykker du på midten av
ikonet.
• Ikke trykk for hardt.
Berøringsskjermen er følsom
nok til å registrere en lett,
men fast berøring.
• Berør ønsket alternativ med
fingertuppen. Pass på at du
ikke berører tastene rundt.
• Når LG-T310 ikke er i bruk,
vises låseskjermen.

Kontroller
berøringsskjermen

Rulling
Dra fra side til side for å rulle.
På noen skjermbilder, for
eksempel anropsloggen, kan du
også rulle opp eller ned.

Kontrollmekanismene på
berøringsskjermen til LG-T310
endrer seg dynamisk avhengig
av oppgaven du utfører.
Åpne programmer
Hvis du vil åpne et program,
trykker du på ikonet for
programmet.
10
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Hjemmeskjermen din
Du kan umiddelbart dra og klikke på det du har bruk for, i alle
hjemmeskjermtyper.
Aktiv
Hjemmeskjerm for verktøy – Når du
trykker på
nederst til venstre på
skjermen, vises panelet med mobilverktøy.
Når du registrerer et verktøy ved å dra
det, opprettes verktøyet på det stedet du
slipper det.

Aktiv

G-T310_NEU_Norway_1.0_1004.indd11 11

Hjemmeskjerm for hurtigtast –
Når du trykker på , vises hurtigtastlisten.
På denne hjemmeskjermen kan du ringe,
sende meldinger eller redigere kontakter.
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Menyskjermen
Du kan dra sidelengs for å
bla til ønsket element i alle
menyskjermer. Hvis du vil veksle
mellom menyskjermer, kan du
sveipe hurtig over skjermen fra
venstre til høyre eller fra høyre
til venstre.
Skjerm 1 – Fra denne
skjermen får du tilgang til
kontakter, meldinger, taleanrop,
logger, kamera, musikk,
kalender, alarmer, notater,
nettleser, spill og programmer.

Skjerm 2 – Fra denne skjermen
får du tilgang e-post, sosiale
nettverk, Google, Mine ting,
Messenger, galleri, taleopptaker,
oppgaver, datosøker, profiler,
Bluetooth og kalkulator.

Skjerm 3 – Fra denne skjermen
får du tilgang til verdensklokke,
enhetskonvertering, stoppeklokke
og STK (hvis nettverket støtter
dette).

12
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Anrop
Foreta anrop
1 T rykk på
for å åpne
tastaturet.
2 Tast inn nummeret via
tastaturet.
3 Trykk på for å foreta
anropet.
TIPS Hvis du vil angi + for
utenlandssamtaler, trykker
du på og holder nede 0 + .
Trykk på Av/på-knappen for å
låse berøringsskjermen for å
forhindre tilfeldige anrop.

Foreta et anrop fra
kontaktene

2 T rykk på navnefeltet øverst
på skjermen, og bruk
tastaturet til å taste inn de
første bokstavene i navnet til
kontakten du vil ringe til.
3 På den filtrerte listen trykker
du på anropsikonet ved siden
av den kontakten du vil ringe.
Hvis det er lagret mer enn
ett nummer for kontakten,
brukes standardnummeret.
4 På den filtrerte listen trykker
du på navnet til kontakten du
vil ringe, og velger nummeret
du vil bruke, hvis du har
lagret mer enn ett nummer
for den kontakten. Du kan
også trykke på
for å
ringe til standardnummeret.

1 F ra hjemmeskjermen
trykker du på
for å åpne
Kontakter.

G-T310_NEU_Norway_1.0_1004.indd13 13
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Svare på og avvise et
anrop
Når telefonen ringer, trykker du
på
for å svare på anropet.
Trykk på Lydløs for å dempe
ringelyden. Dette er nyttig hvis
du har glemt å endre profilen
til Lydløs under et møte. Hvis
du vil avvise et innkommende
anrop, trykker du på Avvise.

Endre den vanlige
anropsinnstillingen
1 T rykk på Anropsinnstillinger
i kategorien Innstillinger.
2 Bla og trykk på Delte
innstillinger.
• Anropsavvisning – Skyv
bryteren mot venstre for å
slå på. Du kan trykke på
Avvis-listen og velge Alle
anrop, Kontakter, Grupper,
Alle ukjente anropere og Alle
ukjente numre.

•S
 end mitt nummer – Velg

om nummeret ditt skal vises
ved utgående anrop.
•A
 utomatisk oppkall – Skyv
bryteren mot venstre for å slå
på og mot høyre for å slå av.
•S
 varmodus
Trykk send-tast: Svar bare
ved å trykke på
-tasten.
Trykk hvilken som helst
tast: Svar med hvilken som
helst tast unntatt
.
•M
 inuttvarsel – Skyv bryteren
mot venstre til På hvis du vil
høre en tone hvert minutt
under en samtale.
•B
 T-svarmodus – Velg
Håndfri for å kunne svare
på et anrop ved hjelp av et
Bluetooth-headset, eller velg
Håndsett for å trykke på en
tast på telefonen for å svare
på et anrop.
•L
 agre nytt nummer – Velg
På eller Av for å lagre et nytt
nummer.

14
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Kontakter
Søke etter en kontakt
1 T rykk på Kontakter.
2 Trykk på Søk.
3 Det vises en liste over
kontakter. Når du taster inn
den første bokstaven i navnet
til en kontakt i navnefeltet,
hopper menyen til denne
bokstaven i listen.

Legge til en ny kontakt
1 T rykk på Kontakter, og velg
Legg til.
2 Velg om du vil lagre
kontakten i Telefon eller
SIM.
3 Angi fornavnet og
etternavnet.
4 Du kan registrere inntil fem
numre per kontakt.
5 Legg til en e-postadresse.
Du kan angi opptil to ulike epostadresser per kontakt.
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6 T ilordne kontakten til én eller
flere grupper.
7 Trykk på Lagre for å lagre
kontakten.

Endre
kontaktinnstillingene
Du kan tilpasse
kontaktinnstillingene etter
eget behov.
Trykk på valgtasten , og
velg deretter Innstillinger.
•V
 is navn – Velg om du
vil vise fornavnet eller
etternavnet til en kontakt
først.
•K
 opier – Kopier kontaktene
fra SIM til det interne minnet
eller omvendt.
•F
 lytt – Dette fungerer på
samme måte som Kopier,
men kontakten lagres bare
på den nye plasseringen. Hvis
du flytter en kontaktoppføring
fra SIM-kortet til håndsettet,
slettes den altså fra SIMminnet.
15
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• Send alle kontakter via

Bluetooth – Overfør alle
kontaktene trådløst til en
annen enhet ved hjelp av
Bluetooth.
• Sikkerhetskopier/
gjenopprett kontakter
• Slett alle kontakter – Slett
alle kontaktene. Trykk på
Ja hvis du vil slette alle
kontaktene dine.

Meldinger
LG-T310 kombinerer SMS
og MMS i én intuitiv og
brukervennlig meny.

Sende en melding
1 T rykk på Meldinger i
menyen. Trykk på Ny
melding for å begynne å
skrive en ny melding.
2 Trykk på Sett inn for å legge
til bilder, video, lyd, maler
osv.

3 T rykk på Til øverst på
skjermen for å angi
mottakerne. Deretter angir
du nummeret eller trykker på
for å velge en kontakt.
Du kan også legge til flere
kontakter.
4 Trykk Send når du er klar.
ADVARSEL: Hvis et
bilde, en video eller en
lyd legges til en SMS,
konverteres meldingen
automatisk til en MMS, og
prisen blir tilsvarende.

Skrive inn tekst
Du kan velge skrivemetode
ved å trykke på
og
Innskrivingsmetode.
Trykk på
for å slå på T9ordlisten. Dette ikonet vises
bare når du velger Tastatur
som innskrivingsmetode.

16
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Trykk på
for å veksle
mellom tall, symboler og
bokstaver.
Bruk Shift-tasten til å veksle
mellom store og små bokstaver.

Håndskriftsgjenkjenning
I håndskriftmodus kan du
ganske enkelt skrive på
skjermen, så vil LG-T310
konvertere den håndskrevne
teksten til en melding.

Konfigurere e-post
Trykk på E-post i
applikasjonsskjermen.
Hvis e-postkontoen ikke er
aktivert, starter og fullfører du
veiviseren for e-postoppsett.
Du kan også kontrollere og
endre tilleggsinnstillinger som
ble angitt automatisk da du
opprettet kontoen.
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Endre
tekstmeldingsinnstillingene
Trykk på Meldinger, og velg
deretter Innstillinger. Velg
Tekstmelding.
Tekstmeldingssenter –
Fyll ut informasjon om
meldingssenteret.
Leveringsrapport – Skyv
bryteren mot venstre hvis du
vil motta bekreftelse på at
meldingene er levert.
Gyldighetsperiode – Velg hvor
lenge meldingen skal lagres i
meldingssenteret.
Meldingstyper – Konverter
teksten til Tekst, Tale, Faks,
X.400 eller E-post.
Tegnkoding – Velg hvordan
tegnene kodes. Dette vil påvirke
meldingsstørrelsen og dermed
også dataprisen.
Send lang tekst som –
Velg om du vil sende lange
meldinger som flere SMSmeldinger eller som én MMS.
17
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Endre MMS-innstillingene Vedlegg som ikke støttes 
Trykk på Meldinger, og velg
deretter Innstillinger og MMS.
Hentemodus – Velg
Hjemmenettverk eller I
utlandet. Hvis du deretter
velger Manuelt, mottar du
bare MMS-varsler, og du kan
deretter bestemme om du vil
laste ned hele meldingen.
Leveringsrapport –
Velg å tillate og/eller be om
leveringsrapport.
Lesebekreftelse – Velg å tillate
og/eller be om lesebekreftelse.
Prioritet – Velg
prioriteringsnivået for MMS.
Gyldighetsperiode – Velg
hvor lenge meldingen lagres i
meldingssenteret.
Lysbildevarighet – Velg hvor
lenge lysbildene vises på
skjermen.

Velg om vedlegg som ikke
støttes, skal begrenses.
Leveringstid – Velg hvor lang
tid det skal gå før en melding
leveres.
MMS-senter – Velg et
alternativ fra listen, eller legg til
en ny meldingssentral.

Tjenester for sosiale
nettverk (SN)
LG-T310 har SN-tjenester
som gir deg muligheten til å
bruke og administrere sosiale
nettverk.
MERK: SN-funksjonen
er dataintensiv. Det kan
påløpe tilleggskostnader
når du bruker tjenester
på Internett. Kontakt
nettverksleverandøren for å
kontrollere dataprisen.

18
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Facebook (forts. SN)
Hjem: Logg på for å vise
statusoppdateringene til
vennene dine. Skriv inn den nye
statusen din eller sjekk andres.
Profil: Du kan velge Vegg
> Statusoppdateringer, og
angi gjeldende status. Se
detaljinformasjon og last opp
bilder ved å trykke på Album >
Last opp bilde.
Venner: Søk etter vennene
dine på Facebook ved å velge
kategorien Søk.
Melding: Du kan se mappene
Innboks og Sendt og skrive SNmeldinger.

Kamera
Ta et raskt bilde
1 T rykk på kamera.
2 Når kameraet er fokusert
på motivet, trykker du på
midt på høyre side av
skjermen for å ta et bilde.
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TIPS: Hvis du vil veksle
mellom kamera- og
videomodus, kan du skyve
kamera- eller videoikonet
opp eller ned midt på høyre
side av søkeren.

Etter at du har tatt et
bilde
Bildet du har tatt, vises på
skjermen.
Følgende alternativer er
tilgjengelige:
Trykk på .
Send – Send bildet i en
melding, e-post eller via
Bluetooth.
Bruk som – Trykk for å
bruke som bakgrunn for
Hjemmeskjerm, Låseskjerm,
Kontaktbilde, Inngående
anropsbilde, Utgående
anropsbilde, Oppstartsbilde eller
Avsluttningsbilde.
19

2010.10.4 10:33:37 PM

Gi nytt navn – Trykk for å gi
bildet nytt navn.
Rediger – Trykk for å redigere
bildet.
Trykk for å slette bildet.
Trykk for å ta et nytt bilde
med én gang.
Trykk for å vise et galleri
med lagrede bilder.

Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for
å åpne alle alternativer for
avanserte innstillinger.
Når du har valgt innstillingen,
trykker du på OK-knappen.
Bildestørrelse – Endre
størrelsen på bildet for å spare
plass i minnet.
Hvitbalanse – Velg mellom
Auto, Glødepære, Solskinn,
Fluorescerende og Overskyet.
Fargeeffekt – Velg en
fargetone for det nye bildet.

Seriefoto – Finn motivet
med søkeren, og trykk på
utløserknappen som når du tar
et vanlig bilde. Kameraet tar
bilder i rask rekkefølge.
Selvutløser – Med
selvutløseren kan du angi en
forsinkelse etter at du har
trykket på utløserknappen. Velg
Av, 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Dette er
ideelt hvis du vil være med på
bildet selv.
Nattmodus – Nyttig i svakt lys.
Bildekvalitet – Velg mellom
Superskarp, Skarp og
Normal. Jo skarpere bilde, jo
bedre kvalitet. Samtidig blir
filstørrelsen større, noe som
betyr at du vil kunne lagre færre
bilder i telefonminnet.
Velg minne – Velg om du vil
lagre bildene i telefonminnet
eller i det eksterne minnet.

20
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Skjul ikoner – Velg
kamerainnstillingsikonene for å
skjule manuelt eller automatisk.
Vis bildet – Velg På hvis du vil
se bildet du tok, med én gang.
Lukkerlyd – Velg én av tre
lukkerlyder.
Rutenett – Velg enten Av,
Enkelt kryss eller Tredelt.
Tilbakestill – Gjenopprett
alle standardinnstillingene for
kameraet.

Videokamera
Ta opp video raskt
Hvis du vil veksle mellom
kamera- og videomodus,
kan du skyve kamera- eller
videoikonet opp eller ned midt
på høyre side av søkeren.
1 Pek linsen mot videomotivet
mens du holder telefonen
horisontalt.
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2 D
 u kan også trykke på det
røde punktet .
3  REC vises nederst i
søkeren sammen med et
tidsur nederst som viser
lengden på videoen.
4 Hvis du vil sette
videoopptaket på pause,
trykker du på . Du kan
fortsette ved å velge .
5 Trykk på på skjermen for
å stoppe videoopptaket.

Etter videoopptak
Det vises et stillbilde som
representerer videoopptaket på
skjermen. Navnet på videoen
vises nederst på skjermen
sammen med åtte ikoner langs
venstre og høyre side.
Trykk for å spille av videoen.
Følgende alternativer er
tilgjengelige:
Trykk på .
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Send – Send videoen i en
melding, e-post eller via
Bluetooth.
Gi nytt navn – Trykk for å gi
videoen nytt navn.
Trykk hvis du vil slette
videoen du nettopp har tatt opp.
Bekreft ved å trykke på Ja.
Søkeren vises igjen.
Trykk for å ta opp en
ny video med én gang. Den
gjeldende videoen blir lagret.
Trykk for å vise et galleri
med lagrede videoer og bilder.

Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for
å åpne alle alternativer for
avanserte innstillinger. Du kan
endre videokamerainnstillingene
ved å velge alternativet og
trykke på OK.
Fargeeffekt – Velg en
fargetone som skal brukes på
bildet du tar.

Hvitbalanse – Hvitbalansen
sikrer at hvite områder i videoen
er realistiske. For at kameraet
skal kunne justere hvitbalansen
riktig, må du kanskje angi
lysforholdene. Du kan velge
mellom Auto, Glødende,
Solskinn, Fluorescerende og
Overskyet.
Kvalitet – Velg mellom
Superskarp, Skarp og
Normal. Jo skarpere video, jo
bedre kvalitet, men filstørrelsen
vil samtidig øke. Dette betyr at
du vil kunne lagre færre videoer
i telefonens minne.
Varighet – Sett en grense for
hvor lang videoen kan være.
Velg mellom Normal og MMS
for å sette en maksgrense for
størrelsen på filer som skal
sendes som MMS.
Velg minne – Velg om du vil
lagre videoene i telefonminnet
eller i det eksterne minnet.

22
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Lydopptak – Velg Demp for å
spille inn en video uten lyd.
Skjul ikoner – Velg om
du vil skjule ikonene på
kameramenyen automatisk eller
manuelt.
Tilbakestill innstillinger –
Tilbakestill alle innstillingene for
videokameraet.

Musikk
Hvis du vil åpne
musikkspilleren, trykk Musikk.
Herfra har du tilgang til en
rekke mapper:
Nylig avspilt – Spiller av
sangene du har spilt nylig.
Alle spor – Inneholder
alle sangene du har lagret
på telefonen, bortsett fra
forhåndslastet standardmusikk.
Artister – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
artist.
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Album – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
album.
Sjangere – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
sjangere.
Spillelister – Inneholder alle
spillelistene du har laget.
Tilfeldig rekkefølge på spor –
Spill av sporene i tilfeldig
rekkefølge.

Overføre musikk til
telefonen
De enkleste måtene å overføre
musikk til telefonen på er via
Bluetooth eller datakabelen.
Overføre musikk via Bluetooth:
1 Kontroller at begge enhetene
har Bluetooth slått på, og at
de er koblet til hverandre.
2 Velg musikkfilen på den
andre enheten, og angi at du
vil sende den via Bluetooth.
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3 N
 år filen er sendt, må du
godta den på telefonen ved å
trykke på Ja.
4 Filen skal vises under
Musikk > Alle spor.

FM-radio

Behandle filer

Søke etter stasjoner

Du kan lagre alle slags
multimediefiler i telefonens
minne, slik at du har enkel
tilgang til alle bildene, lydene,
videoene og spillene. Du
kan også lagre filene på et
minnekort. Hvis du bruker et
minnekort, kan du i tillegg
frigjøre plass i telefonens
minne.
Du kan åpne en liste
over mappene der alle
multimediefilene dine lagres.

Du kan stille inn radiostasjoner
på telefonen ved å søke etter
dem enten manuelt eller
automatisk. Stasjonene lagres
med egne kanalnumre, slik at
du ikke trenger å stille dem inn
flere ganger. Du må først koble
til headsettet, som fungerer
som antenne.
Automatisk søk:
1 Bla til og trykk på FM-radio,
og trykk på .
2 Trykk på Automatisk
søk. Det vises en
bekreftelsesmelding. Velg Ja.
Stasjonene vil automatisk
bli registrert og tildelt et
kanalnummer på telefonen.

Spill og programmer
Du kan laste ned nye spill og
programmer til telefonen, slik at
du har noe å gjøre når du har
tid til overs.

LG-T310 har en innebygd
FM-radio, slik at du kan lytte til
favorittradiostasjonene dine når
du er på farten.

24
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MERK: Du kan også stille
inn en stasjon manuelt ved
hjelp av og , som vises
midt på skjermen. Hvis du
trykker på og holder inne
og , blir stasjonene
automatisk registrert.

Applikasjon
Legge til en hendelse i
kalenderen
1 T rykk på Kalender.
2 Velg datoen for hendelsen du
vil legge til.
3 Trykk på Legg til.

Stille alarmen
1 T rykk på Alarmer.
2 Trykk på Legg til, og angi og
lagre alarmene.
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Taleopptaker
Bruk taleopptakeren for å spille
inn talenotater eller andre
lydfiler.

Bruke kalkulatoren
1 T rykk på Kalkulator i
multimedieskjermen.
2 Trykk på nummertastene for
å taste inn tall.

Konvertere enheter
1 T rykk på
Enhetskonvertering i
applikasjonsskjermen.
2 Velg om du vil konvertere
Valuta, Areal, Lengde, Vekt,
Temperatur, Volum eller
Hastighet.
3 Deretter velger du måleenhet
og oppgir verdien du vil
konvertere fra.
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Internett
Nettleseren gir deg tilgang til
en rask og fargerik verden av
spill, musikk, nyheter, sport,
underholdning og mye mer
– direkte på mobiltelefonen.
Uansett hvor du er og hva som
interesserer deg.

Nettsurfing
1 Å pne nettleseren.
2 Hvis du vil gå direkte til
nettleserens startside, velger
du Hjem. Du kan også velge
Tast inn adresse og deretter
taste inn ønsket URL, fulgt av
Koble til.
MERK: Bruk av disse
tjenestene og nedlasting av
innhold koster ekstra. Kontakt
nettverksleverandøren for å
kontrollere prisen på overføring.

Tilgang til Google
Service
Du kan åpne Google ved å
trykke på Google-søk.

Innstillinger
Tilpasse profiler
Du kan tilpasse hver
profilinnstilling ved å bruke
menyen Innstillinger.
1 Trykk på Profiler.
2 Velg profilen du vil redigere.
3 Deretter kan du endre alle
alternativene for lyder og
varseltoner som finnes på
listen, inkludert Ringetone
og Volum, innstillinger for
Meldingstone med mer.

Endre telefoninnstillingene
Nyt friheten til å kunne tilpasse
LG-T310 slik du vil ha den.
Velg
på hjemmeskjermen,
og bla deretter til
Telefoninnstillinger.

26
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Endre
tilkoblingsinnstillinger
Tilkoblingsinnstillingene
er allerede konfigurert av
nettverksoperatøren, så
telefonen er klar til bruk. Du kan
endre innstillingene ved hjelp av
denne menyen:
Trykk på Tilkobling.

Sende og motta filer via
Bluetooth
Sende en fil:
1 Åpne filen du vil sende
– vanligvis et bilde, video
eller musikkfil.
2 Velg Send. Velg Bluetooth.
3 Hvis du allerede har paret
Bluetooth-enheten, vil ikke
LG-T310 søke automatisk
etter andre Bluetoothenheter. Ellers vil LG-T310
søke etter andre Bluetoothenheter innenfor rekkevidde.
4 Velg enheten du vil sende
filen til.
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5 Filen sendes.
Motta en fil:
1 Bluetooth må være slått
PÅ og Synlig for å kunne
motta filer. Du finner mer
informasjon i avsnittet Endre
Bluetooth-innstillingene
lenger ned.
2 Du får en melding der du
blir bedt om å godta filen fra
avsenderen. Trykk på Ja for
å motta filen.
3 Du vil se hvor filen er
lagret. For bildefiler kan du
velge Vis eller Bruk som
bakgrunn. Filer lagres som
regel i den relevante mappen
i Mine ting.
Endre Bluetooth-innstillingene:
Trykk på Bluetooth, velg
Alternativer , og velg
Innstillinger.
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Pare med en annen
Bluetooth-enhet
Du kan opprette en
passordbeskyttet tilkobling ved
å pare LG-T310 og en annen
enhet.
1 Kontroller at Bluetooth er
PÅ og Synlig. Du kan endre
synlighet i Innstillingermenyen.
2 Trykk på Søk.
3 LG-T310 søker etter enheter.
Når søket er fullført, vises
Oppdater på skjermen.
4 Velg enheten du vil pare
telefonen med, oppgi
passordet, og trykk på OK.
5 Telefonen kobles til den
andre enheten, der du oppgir
det samme passordet.
6 Den passordbeskyttede
Bluetooth-forbindelsen er
nå klar.

28
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Tilbehør
Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge
utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.
Lader

Batteri

Brukerhåndbok
Finn ut mer
om LG-T310.

MERK
• Bruk

alltid ekte LG-tilbehør.
• Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
• Tilbehør kan variere i forskjellige områder.
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Tekniske opplysninger
Omgivelsestemperatur
Maks.: +55 °C (bruk) +45 °C (lading)
Min.: -10 °C

30
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LG-T310 Brugermanual - Dansk
Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon
afhængig af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.

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

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse
for radiobølger og SAR
(Specific Absorption
Rate - specifik
absorptionshastighed)
Denne mobiltelefon model
LG-T310 er designet til
at overholde gældende
sikkerhedskrav for eksponering
over for radiobølger. Disse krav
er baseret på videnskabelige
retningslinjer, der omfatter
sikkerhedsmarginer, der skal
sikre alle brugeres sikkerhed
uanset disses alder eller
helbred.
• Retningslinjerne for
udsættelse for radiobølger
benytter måleenheden
SAR (Specific Absorption

Rate - specifik
absorptionshastighed). SARtest udføres ved hjælp af
standardiserede metoder,
mens telefonen sender på
det højeste certificerede
effektniveau på alle anvendte
frekvensbånd.
• Mens der kan være forskelle
på SAR-niveauerne for
forskellige LG-telefonmodeller,
er de alle udviklet til at
opfylde de relevante
retningslinjer for udsættelse
for radiobølger.
• ICNIRP (International
Commission on Non-Ionising
Radiation Protection)
anbefaler en SAR-grænse på
2 W/Kg i gennemsnit over 10
gram væv.
• Den højeste SAR-værdi for
denne telefonmodel testet af
DASY4 er 0,961 W/kg (10
g) under brug tæt på øret og
0,974 W/kg (10 g), når den
bæres på kroppen.
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• Oplysninger om SAR-data

til lande/områder, hvor man
har antaget en SAR-grænse,
anbefalet af IEEE (Institute
of Electrical and Electronics
Engineers), der er 1,6 W/Kg i
gennemsnit over 1 g væv.

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

Aflever den til en kvalificeret
servicetekniker, når der er
brug for reparation.
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• Hold enheden væk fra

elektriske apparater, som
f.eks tv’er radioer og pc’er.
• Hold enheden væk fra
varmekilder, som f.eks.
radiatorer eller komfurer.
• Tab ikke enheden.
• Enheden må ikke udsættes
for mekaniske vibrationer
eller stød.
• Sluk for telefonen på steder,
hvor det er påkrævet i
henhold til særlige regler. Det
kan f.eks. være på hospitaler,
hvor en tændt telefon kan
risikere at påvirke medicinsk
udstyr.
• Rør ikke ved telefonen med
våde hænder, mens den
oplades. Du risikerer at få
elektrisk stød eller ødelægge
telefonen.
• Oplad ikke telefonen i
nærheden af brændbart
materiale, da telefonen kan
blive varm og dermed udgøre
en brandfare.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Brug en tør klud til at rengøre

enheden på ydersiden (brug
ikke opløsningsmidler som
f.eks. benzen, fortynder eller
alkohol).
• Oplad ikke telefonen, mens
den ligger på bløde møbler.
• Telefonen bør oplades i et
område med god udluftning.
• Udsæt ikke enheden for store
mængder røg eller støv.
• Opbevar ikke telefonen
ved siden af kreditkort
eller billetter, da de kan
påvirke oplysningerne på
magnetstriben.
• Tryk ikke på skærmen med en
skarp genstand, da det kan
beskadige telefonen.
• Udsæt ikke telefonen for
væske eller fugt.
• Vær forsigtig med brug
af tilbehør, som f.eks.
øretelefoner. Rør ikke
antennen unødigt.

Effektiv betjening af
telefonen
Elektroniske enheder
• Anvend ikke mobiltelefonen i
nærheden af medicinsk udstyr
uden først at bede om lov.
Undgå at anbringe telefonen
oven på pacemakere, dvs. i
brystlommen.
• Visse høreapparater kan blive
forstyrret af mobiltelefoner.
• Svag interferens kan muligvis
påvirke tv’er, radioer, pc’er
osv.

Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer
angående brug af
mobiltelefoner i områder, hvor
du kører.
• Brug ikke en håndholdt
mobiltelefon under bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på
kørslen.
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• Brug et håndfrit sæt, hvis det

er tilgængeligt.
• Kør ind til siden, og parker
bilen, før du foretager eller
besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
• Radiofrekvenssignaler kan
påvirke visse elektroniske
systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og
sikkerhedsudstyr.
• Hvis din bil er udstyret med
en airbag, må der ikke være
installeret eller bærbart
trådløst udstyr i vejen for
den. Det kan medføre,
at airbaggen svigter eller
forårsager alvorlig skade, hvis
den ikke kan fungere korrekt.
• Hvis du lytter til musik, når
du er ude, skal du sikre, at
lydstyrken er på et fornuftigt
niveau, så du er opmærksom
på omgivelserne. Dette er
især vigtigt, når du befinder
dig i nærheden af veje.
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Undgå høreskader
Du kan beskadige din hørelse,
hvis du er udsat for høj lyd i
længere tid ad gangen. Derfor
anbefaler vi, at du ikke tænder
eller slukker telefonen, når den
er tæt på dit øre. Vi anbefaler
også, at lydstyrken for musik og
opkald indstilles på et fornuftigt
niveau.
BEMÆRK: For høj lyd og
tryk fra øretelefoner kan
medføre høretab.

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

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

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

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

Oplysninger om og pleje
af batteriet
• Du behøver ikke at aflade

batteriet helt, før du
genoplader det. Til forskel
fra andre batterisystemer
er der ikke nogen
hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets
ydeevne.
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• Brug kun LG-batterier og

-opladere. LG-opladere
er udviklet til at forlænge
batteriets levetid.
• Du må ikke skille batteriet ad
eller kortslutte det.
• Hold batteriets metalkontakter
rene.
• Udskift batteriet, når det ikke
længere har en acceptabel
ydeevne. Batteriet kan
genoplades hundredvis
af gange, inden det skal
udskiftes.
• Genoplad batteriet, hvis det
ikke er blevet brugt i lang tid,
for at forlænge brugstiden.
• Udsæt ikke batteriopladeren
for direkte sollys, og brug
den ikke i omgivelser med
høj fugtighed, som f.eks.
badeværelset.
• Opbevar ikke batteriet i varme
eller kolde omgivelser, da
det kan forringe batteriets
ydeevne.
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• Der kan opstå

eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type.
• Bortskaffelse af brugte
batterier skal ske iht.
producentens vejledning.
Genbrug batteriet, hvis
det er muligt. Smid ikke
batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
• Hvis du skal udskifte batteriet,
bør du henvende dig hos
nærmeste autoriserede LG
Electronics-servicecenter eller
-forhandler for at få hjælp.
• Tag altid opladeren ud af
stikkontakten, når telefonen
er fuldt opladet. På den måde
undgår du, at opladeren
bruger unødvendigt meget
strøm.
• Den faktiske
batterilevetid afhænger
af netværkskonfiguration,
produktindstillinger,
brugsmønstre, batteri og
miljø.
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Installation af SIM-kort og håndsættets batteri
Installation af SIM-kort
Når du tilmelder dig et
mobilnetværk, får du et
SIM-kort til at sætte i, som
indeholder oplysninger om dit
abonnement, f.eks. PIN-kode,
tilgængelige tjenester, der kan
vælges, og meget andet.
Vigtigt!
SIM-kortet og dets kontakter
kan let blive beskadigede af
at blive ridset eller bøjet, så
du skal være forsigtig, når du
håndterer, indsætter eller fjerner
1

2

4

5

kortet. Opbevar alle SIM-kort
uden for små børns rækkevidde.

Illustrationer
Sluk altid enheden, og frakobl
opladeren, før du fjerner
batteriet.
1 Fjern bagdækslet.
2 Løft batteriet ud.
3 Isæt SIM-kortet.
4 Isæt batteripakken.
5 Fastgør bagdækslet.
6 Oplad batteriet.

3

6
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Telefonkomponenter
Øresnegl
Opkaldstast
Ringer til et telefonnummer og
besvarer indgående opkald.
Ryd-tast
Gå tilbage til den forrige skærm.
Afslut-tast

Lydstyrketaster
•N
 år startskærmen
vises: Lydstyrke for
ringetone og tastelyd.
•U
 nder et opkald:
Lydstyrke i øresnegl.
•N
 ed-tast for
lydstyrke: Tryk på og
hold tasten nede for
at aktivere/deaktivere
stilletilstand.
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Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast
• Tryk kort for at tænde/slukke
for skærmen.
• Tryk længe for at tænde/
slukke.

Stik til håndfri eller
stereoøretelefon
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Brug af touchskærmen
Tip til touchskærmen
• Tryk på midten af ikonet for at

vælge et element.

• Tryk ikke for hårdt.

Touchskærmen er følsom nok
til at registrere et let, fast tryk.
• Brug spidsen af fingeren til at
trykke på den indstilling, du
vil bruge. Pas på, at du ikke
kommer til at trykke på nogle
af de andre taster.
• Når LG-T310 ikke er i brug,
vender den tilbage til låst
skærm.

Rulning
Træk fra side til side for at rulle.
På nogle skærmbilleder, f.eks.
opkaldslisten, kan du også rulle
op eller ned.

Kontrollerne på
touchskærmen
Kontrollerne på touchskærmen
til LG-T310 ændres dynamisk
afhængigt af de funktioner, du
udfører.
Åbning af programmer
Tryk på programmets ikon for at
åbne det.
10
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Startbilledet
Du kan trække og klikke på det, du skal bruge, med det samme i
alle typer startbillede.
Aktiv
Widget-startbillede - Når du trykker på
nederst til venstre på skærmen, vises
det mobile widget-panel. Når du registrerer
en widget ved at trække den, oprettes
widget’en på det sted, hvor den blev
sluppet.

Aktiv
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Lynopkalds startbillede - Når du trykker
på , vises hurtigkaldslisten Du kan
foretage opkald, sende en besked eller
redigere kontakten direkte på dette
startbillede.
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Menuskærmbillede
Du kan trække fra side til
side for at rulle til det, du
skal bruge, med det samme
i alle menuskærmbilleder.
Hvis du vil skifte mellem
menuskærmbilleder, skal du
bare lade fingeren glide hurtigt
hen over displayet fra venstre
mod højre eller fra højre mod
venstre.
Skærm 1 - Du kan åbne
modulerne Kontakter, Beskeder,
Stemmeopkald, Logfiler,
Kamera, Musik, Kalender,
Alarmer, Notat, Browser, Spil og
programmer og Indstillinger fra
denne skærm.

Skærm 2 - Du kan åbne
modulerne E-mail, SNS, Googlesøgning, Mine ting, Messenger,
Galleri, Diktafon, Opgaver, Find
dato, Profiler, Bluetooth og
Lommeregner fra denne skærm.

Skærm 3 - Du kan åbne
modulerne Verdensur,
Enhedsomregner, Stopur,
STK (hvis det understøttes af
netværket) fra denne skærm.

12
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Opkald
Foretagelse af opkald
1 T ryk på
for at åbne
tastaturet.
2 Indtast nummeret ved hjælp
af tastaturet.
3 Tryk på for at ringe op.
TIP! For at indtaste + ved
internationale opkald skal
du trykke på og holde +
nede 0 + .
Tryk på tænd/sluk-tasten for
at låse touchskærmen for at
forebygge utilsigtede opkald.

Sådan foretages opkald
fra dine kontakter
1 P å startbilledet skal du
trykke på
for at åbne
Kontakter.
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2 T ryk på navnefeltsboksen
øverst på skærmen, og
indtast de første få bogstaver
for den kontakt, som du vil
foretage opkald til ved hjælp
af tastaturet.
3 Tryk på opkaldsikonet i
den filtrerede liste ud for
den kontakt, du ønsker at
foretage opkald til. Opkaldet
anvender standardnummeret,
hvis der er mere end ét
nummer for den pågældende
kontakt.
4 Du kan også trykke på
kontaktnavnet og vælge det
nummer, der skal benyttes,
hvis der eksisterer mere end
ét nummer for kontakten.
Du kan også trykke på
for at foretage et opkald til
standardnummeret.
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Besvarelse eller
afvisning af et opkald
Når telefonen ringer, skal du
trykke på tasten
for at
besvare opkaldet.
Tryk på fanen Lydløs på
skærmen for at slå ringelyden
fra. Det er praktisk, hvis du har
glemt at ændre profilen til Stille
under et møde. Tryk på fanen
Afvis på skærmen for at afvise
et indgående opkald.

Ændring af den almindelige
opkaldsindstilling
1 T ryk på Opkaldsindstillinger
i menuen Indstillinger.
2 Rul og tryk på Alm.
indstillinger.
• Afvis opkald - Skub
knappen til venstre for at
vælge TIL. Du kan trykke på
listen Afvis for at vælge Alle
opkald, Kontakter, Grupper,
Alle ukendte opkald og Alle
ukendte numre.

•S
 end mit nummer - Vælg,

om dit nummer skal vises i et
udgående opkald.
•A
 utogenopkald - Skub
knappen til venstre for at
vælge TIL eller til højre for at
vælge FRA.
•S
 vartilstand
Tryk på send-tasten: Giver
dig mulighed for kun at
besvare et indgående opkald
ved at trykke på tasten
.
Tryk på en tast: Giver dig
mulighed for at besvare et
indgående opkald ved at
trykke på en vilkårlig tast,
undtagen
-tasten.
•M
 inuttone - Skub knappen
til venstre, og vælg TIL for
at høre en tone hvert minut
under et opkald.
•B
 T svartilstand - Vælg
Håndfri, hvis du ønsker at
kunne besvare et opkald ved
hjælp af et Bluetooth-headset,
eller vælg Telefon, hvis du
ønsker at trykke på en tast

14
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på telefonen for at besvare
et opkald.
•G
 em nyt nummer - Vælg TIL
eller FRA for at gemme et nyt
nummer.

Kontakter
Søgning efter en kontakt
1 T ryk på kontakter.
2 Tryk på Søg.
3 Der vises en liste over
kontakter. Hvis du indtaster
det første bogstav i en
kontakts navn i feltet Navn,
springer menuen til det
alfabetiske område på listen.

Tilføjelse af en ny
kontakt
1 T ryk på Kontakter, og tryk
på Tilføj.
2 Vælg, om du vil gemme
kontakten i din interne
hukommelse eller på SIM.
3 Indtast fornavn og efternavn.
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4 D
 u kan indtaste op til fem
forskellige numre pr. kontakt.
5 Tilføj en e-mail-adresse.
Du kan indtaste op til to
forskellige e-mail-adresser
pr. kontakt.
6 Knyt kontakten til en eller
flere grupper.
7 Tryk på Gem for at gemme
kontakten.

Ændring af
kontaktindstillinger
Du kan tilpasse dine indstillinger
for Kontakter til dine egne
præferencer.
Tryk på tasten Valg , og tryk
på Indstillinger.
•V
 ist navn - Vælg, om
kontaktens for- eller efternavn
skal vises først.
•K
 opier - Kopier dine
kontakter fra SIM til intern
hukommelse eller omvendt.
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• Flyt - Fungerer på samme

måde som Kopier, men
kontakten gemmes kun på
den nye placering. Hvis du
flytter en kontakt fra SIM til
den interne hukommelse,
slettes kontakten således fra
SIM-hukommelsen.
• Send alle kontakter via
Bluetooth - Sender alle
kontakter til anden telefon via
Bluetooth.
• Sikkerhedskopier
kontakter/Gendan kontakter
- Gem eller gendan
kontaktdataene til en anden
lagerenhed.
• Slet alle kontakter - Slet alle
dine kontakter. Tryk på Ja,
hvis du er sikker på, at du vil
slette alle dine kontakter.

Beskeder

Afsendelse af en besked
1 T ryk på Beskeder i menuen.
Tryk desuden på Skriv
besked for at oprette en ny
besked.
2 Tryk på Indsæt for at
tilføje et billede, video, lyd,
skabelon osv.
3 Tryk på Til øverst i
skærmbilledet for at indtaste
modtagerne. Indtast, eller
tryk på
for at vælge en
kontakt. Du kan også tilføje
flere kontakter.
4 Tryk på Send, når du er klar.
ADVARSEL: Hvis
et billede, en video eller
lyd tilføjes til en SMS,
konverteres den automatisk
til en MMS, og du bliver
opkrævet for en MMS.

Din LG-T310 kombinerer
SMS og MMS i én intuitiv og
brugervenlig menu.
16
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Indtastning af tekst
Du kan vælge input-metode
ved at trykke på
og
indtastningsmetode.
Tryk på
for at aktivere T9tilstand. Dette ikon vises kun,
hvis du vælger Tastatur som
indtastningsmetode.
Tryk på
for at skifte
mellem tal, symboler og
tekstindtastning.
Brug tasten Shift til at skifte
mellem store og små bogstaver.

Håndskriftsgenkendelse
Håndskriftsgenkendelsestilstand
skriver du ganske enkelt
på skærmen, så omdanner
LG-T310 din håndskrift til en
besked.

Konfiguration af e-mail
Tryk på E-mail på
programskærmbilledet.
Hvis e-mail-kontoen ikke er
konfigureret, skal du starte

G-T310_NEU_Denmark_1.0_1004.ind17 17

guiden til opsætning og fuldføre
den.
Du kan kontrollere og redigere
indstillinger, og du kan
også kontrollere de ekstra
indstillinger, som blev udfyldt
automatisk, da du oprettede
kontoen.

Ændring af SMS-indstillinger
Tryk på Beskeder, og tryk
på Indstillinger. Vælg
Tekstbesked.
SMS-center - Indtast
beskedcenterets oplysninger.
Afsendelsesrapport - Skub
knappen til venstre for at
modtage en bekræftelse på, at
dine beskeder er blevet afsendt.
Gyldighedsperiode Vælg, hvor længe dine beskeder
skal gemmes i beskedcenteret.
Beskedtyper - Omdanner
teksten til Tekst, Tale, Fax,
X.400 eller E-mail.
17
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Tegnvisning - Vælg, hvilket
tegnsæt tegnene skal kodes
med. Dette har indflydelse på
beskedens størrelse og derfor
også på dataafgifterne.
Send lang tekst som - Vælg at
sende lang besked som Flere
SMS’er eller MMS.

Ændring af
indstillingerne for MMS
Tryk på Beskeder, tryk på
Indstillinger og MMS.
Tilst. hentning - Vælg
mellem Hjemmenetværk
eller Roaming-netværk. Hvis
du derefter vælger Manuel,
modtager du kun beskeder
om MMS, og du kan derefter
beslutte, om du vil hente dem i
den fulde længde.
Leveringsrapport - Vælg at
tillade og/eller anmode om en
leveringsrapport.

Læst-kvittering - Vælg at
anmode om og/eller tillade et
svar.
Prioritet - Vælg
prioritetsniveauet for din MMS.
Gyldighed - Vælg, hvor længe
beskeden skal gemmes i
beskedcenteret.
Varighed af dias - Vælg, hvor
længe dine dias skal vises på
skærmen.
Vedhæftning understøttes
ikke - Vælg, om den ikkeunderstøttede vedhæftede fil er
begrænset eller ikke.
Leveringstid - Vælg, hvor lang
tid der skal gå, før en besked
bliver leveret.
MMS-center - Vælg et
fra listen, eller tilføj et nyt
beskedcenter.

18
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Sociale
netværkstjenester (SNS)
Din LG-T310 har SNS, så du
kan få glæde af og administrere
dit sociale netværk.
BEMÆRK: SNS-funktionen
er et datatungt program.
Der vil muligvis blive
opkrævet ekstra betaling
ved brug af onlinetjenester.
Kontroller dataafgifterne hos
din netværksudbyder.

Facebook (fortsat SNS)
Hjem: Log på for at se
dine vens statusopdatering.
Kommenter den nye status eller
se andre.
Profil: Du kan vælge Væg >
Statusopdateringer og skrive
den aktuelle status. Se dine
infooplysninger, og upload
fotoet ved at trykke på Album >
Upload foto.
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Venner: Søg efter dine venner
på Facebook ved at vælge
fanen Søg.
Besked: Du kan få vist mappen
Indbakke/Sendt og skrive en
SN-besked.

Kamera
Sådan tages et hurtigt
foto
1 T ryk på menuen Kamera.
2 Når kameraet har fokuseret
på motivet, skal du trykke på
i højre side af skærmen
for at tage et billede.
TIP: For at skifte til
kameratilstand eller
videotilstand skal du skubbe
kamera- eller videoikonet i
midten til højre i søgeren op
eller ned.

19
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Efter du har taget et
billede

Brug af avancerede
indstillinger

Det foto, du har taget, vises på
skærmen.
Du har adgang til følgende
funktioner:
Tryk på .
Send - Tryk her for at sende
billedet som Besked, E-mail
eller via Bluetooth.
Brug som - Tryk her for
at bruge billedet som
Hjemmeskærm, Skærmlås,
Kontakt billede, indgående
opkald, udgående opkald mv.
Omdøb - Tryk her for at
omdøbe fotoet.
Rediger - Tryk her for at
redigere fotoet
Tryk her for at slette
billedet.
Tryk her for at tage et nyt
billede med det samme.
Tryk her for at få vist et
galleri med dine gemte fotos.

Tryk på
i søgeren for
at åbne alle avancerede
indstillinger.
Når du har valgt indstillingen,
skal du trykke på knappen OK.
Størrelse - Skift fotoets
størrelse for at spare
hukommelse
Hvidbalance - Vælg mellem
Automatisk, Elektrisk
belysning, Solrigt,
Selvlysende eller Skyet.
Farveeffekt - Vælg en
farvetone til det nye foto.
Kontinuerlig optagelse Placer motivet i søgeren, og
tryk på optageknappen, som
når du tager et normalt foto.
Kameraet tager billeder i hurtig
rækkefølge.

20
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Selvudløser - Selvudløseren
giver dig mulighed for at
indstille en tidsforsinkelse,
efter optageknappen er trykket
ned. Vælg Fra, 3 sekunder, 5
sekunder eller 10 sekunder.
Funktionen er ideel, når du selv
vil med på billedet.
Natfunktion - Praktisk til mørke
steder.
Billedkvalitet - Vælg mellem
Superfin, Fin og Normal. Jo
finere kvalitet desto skarpere
bliver billedet. Filstørrelsen
øges, hvilket betyder, at du
kan gemme færre fotos i
hukommelsen.
Vælg lager - Vælg, om
du vil gemme dine fotos i
Telefonhukommelse eller i
Ekstern hukommelse.
Skjul ikoner - Vælg,
om ikonerne for
kameraindstillingerne
skal skjules manuelt eller
automatisk.
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Vis optaget billede - Vælg Til
for at kontrollere det billede, du
har taget, med det samme.
Lukkerlyd - Vælg en af de tre
lukkerlyde.
Gitterskærm - Vælg mellem
Fra, Simpelt kryds eller
Tredelt.
Nulstil indstillinger Gendan alle kameraets
standardindstillinger.

Videokamera
Lav en hurtig
videooptagelse
Du kan skifte mellem
kameratilstand og videotilstand
ved at skubbe op/ned på
kamera- eller video-ikonet til
højre for midten i søgeren.
1 Hold telefonen vandret, og
ret linsen hen mod videoens
motiv.
2 Tryk på den røde prik .
21

2010.10.4 10:38:48 PM

3  Rec vises nederst i
søgeren, og nederst vises en
timer, der angiver videoens
længde.
4 Hvis du vil holde pause i
videoen, skal du trykke på
og genoptage ved at
vælge .
5 Tryk på på skærmen for
at stoppe videooptagelse.

Efter du har optaget en
video
Der vises et stillbillede på
skærmen, som repræsenterer
den video, du har optaget.
Navnet på videoen vises nederst
på skærmen sammen med otte
ikoner ned langs venstre og
højre side.
Tryk her for at afspille
videoen.
Du har adgang til følgende
funktioner:
Tryk på .

Send - Tryk her for at sende
videoen som Besked, E-mail
eller via Bluetooth.
Omdøb - Tryk her for at
omdøbe videoen.
Tryk her for at slette den
video, du lige har lavet, og
bekræft ved at trykke på Ja.
Søgeren vises igen.
Tryk for at optage en ny
video med det samme. Den
aktuelle video gemmes.
Tryk her for at se et galleri
over gemte videoer og billeder.

Brug af avancerede
indstillinger
Tryk på
i søgeren for
at åbne alle avancerede
indstillinger. Du kan ændre
indstillingen for videokameraet,
efter du har valgt det. Tryk på
OK.
Farveeffekt - Vælg den
farvetone, der skal bruges til
den nye visning.

22
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Hvidbalance - Hvidbalancen
sikrer, at de hvide områder i
videoer ser realistiske ud. Med
henblik på at sikre, at kameraet
kan justere hvidbalancen
korrekt, skal du muligvis angive
lysforholdene. Vælg mellem
Auto, Elektrisk belysning,
Solrigt, Selvlysende og Skyet.
Kvalitet - Vælg mellem
Superfin, Fin og Normal. Jo
finere kvalitet desto skarpere
bliver videoen, men filstørrelsen
øges samtidig. Det betyder, at
der er plads til færre videoer i
telefonens hukommelse.
Varighed - Indstil en
længdegrænse for din video.
Vælg mellem Normal og MMS
for at begrænse størrelsen, så
videoen kan sendes som en
MMS-besked.
Vælg lager - Vælg, om du
vil gemme dine videoer i
Telefonhukommelse eller i
Ekstern hukommelse.
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Lydoptagelse - Vælg Lydløs for
at optage en video uden lyd.
Skjul ikoner - Vælg, om
ikonerne på kameramenuen
skal skjules automatisk eller
manuelt.
Nulstil indstillinger - Nulstil
alle videokameraindstillinger.

Musik
Tryk på Musik for at få adgang
til musikafspilleren. Her har du
adgang til en række mapper:
Senest afspillet - Afspiller de
sange, du har afspillet for nylig.
Alle spor - Indeholder alle de
numre, du har på telefonen,
undtagen forudindlæst
standardmusik.
Kunstnere - Gennemse
musiksamlingen efter kunstner.
Album - Gennemse
musiksamlingen efter album.
Genrer - Gennemse
musiksamlingen efter genre.
23
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Afspilningslister - Indeholder
alle de afspilningslister, du har
oprettet.
Bland numre - Afspil dine
numre i tilfældig rækkefølge.

Overførsel af musik til
telefonen
Den nemmeste måde at
overføre musik til telefonen på
er via Bluetooth eller datakablet.
Sådan overfører musik du via
Bluetooth:
1 Sørg for, at begge enheder
har aktiveret Bluetooth, og at
de er tilsluttet hinanden.
2 Vælg musikfilen på den
anden enhed, og vælg at
sende den via Bluetooth.
3 Når filen er sendt, skal du
acceptere den på telefonen
ved at trykke på Ja.
4 Filen skulle være synlig i
Musik > Alle spor.

Håndtering af filer
Du kan gemme multimediefiler
i telefonens hukommelse, så
du har nem adgang til alle dine
billeder, lyde, videoer og spil.
Du kan også gemme dine filer
på et hukommelseskort. Med et
hukommelseskort kan du frigive
plads i telefonens hukommelse.
Ved at trykke på Mine ting
kan du åbne en liste over
mapper, der lagrer alle dine
multimediefiler.

Spil og programmer
Du kan hente nye spil og
programmer til telefonen, så du
kan blive underholdt.

FM-radio
LG-T310 har en FM-radiofunktion,
så du kan stille ind på dine
foretrukne kanaler og lytte til dem,
mens du er på farten.

24
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Søgning efter stationer
Du kan indstille radiostationer på
telefonen ved at søge efter dem
enten manuelt eller automatisk.
De gemmes herefter under
specifikke kanalnumre, så du ikke
behøver at søge efter dem igen.
Du skal først slutte headsettet til
din telefon, da det fungerer som
radioantenne.
Sådan indstiller du
automatisk stationer:
1 Rul til og tryk på FM-radio,
og tryk på .
2 Tryk på Automatisk
scanning. En
bekræftelsesmeddelelse
vises. Vælg Ja, så findes
stationerne automatisk og
tildeles en kanal på din
telefon.
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BEMÆRK: Du kan også
stille ind på en station
manuelt ved hjælp af
og , som vises midt
på skærmen. Tryk på
og og hold dem nede,
for at finde stationerne
automatisk.

Program
Tilføjelse af en
begivenhed til kalenderen
1 T ryk på Kalender.
2 Vælg den dato, hvorunder
begivenheden skal tilføjes.
3 Tryk på Tilføj.

Indstilling af alarm
1 T ryk på Alarmer.
2 Tryk på Tilføj, derefter kan
du angive og gemme din
alarm i denne menu.
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Diktafon

Internettet

Brug diktafonen til at optage
stemmenotater eller andre lyde.

Browser giver dig adgang til
en hurtig verden i farver med
spil, musik, nyheder, sport,
underholdning og meget mere,
direkte til din mobiltelefon.
Uanset hvor du befinder dig, og
hvad du går op i.

Brug af lommeregneren
1 T ryk på Lommeregner i
multimedieskærmbilledet.
2 Tryk på nummertasterne for
at indtaste tal.

Omregning af en enhed
1 T ryk på på Omregner i
programskærmbilledet.
2 Vælg om du vil omregne
Valuta, Areal, Længde, Vægt,
Temperatur, Volumen eller
Hastighed.
3 Vælg derefter enheden, og
indtast den værdi, du vil
omregne fra.

Adgang til internettet
1 T ryk på Browser.
2 Du kan gå direkte til
browserens hjemmeside
ved at vælge Hjem. Du kan
også vælge Indtast adresse
og indtaste URL-adressen
efterfulgt af Tilslut.
BEMÆRK: Der er
omkostninger forbundet med
tilslutning til disse tjenester
og download af indhold.
Kontroller dataafgifterne hos
din netværksudbyder.

26
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Adgang til Google
Service

Ændring af
telefonindstillinger

Hvis du vil åbne Googletjenester, skal du trykke på
Google-søgning for at starte
programmet Google-søgning.

Benyt friheden ved at kunne
tilpasse LG-T310 til dine behov.
På startbilledet skal du
vælge
og derefter rulle til
Telefonindstil.

Indstillinger
Tilpasning af profiler
Du kan personliggøre
hver profilindstilling med
indstillingsmenuen.
1 Tryk på Profiler.
2 Vælg den profil, du vil
redigere.
3 Du kan derefter ændre alle
de lyde og alarmindstillinger,
der er tilgængelige på listen,
inklusive din indstillinger
for Ringetone og Lydstyrke,
Meddelelsestone og meget
mere.
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Ændring af
forbindelsesindstillinger
Forbindelsesindstillingerne
er allerede angivet af dit
teleselskab, så du kan få
fornøjelse af din nye telefon
med det samme. Benyt
denne menu for at ændre
indstillingerne:
Tryk på Forbindelse.

Afsendelse og
modtagelse af filer ved
hjælp af Bluetooth
Sådan sender du en fil:
1 Åbn den fil, du vil sende.
Dette vil typisk være et foto,
en video eller musikfil.
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2 V ælg Send. Vælg Bluetooth.
3 Hvis du allerede har parret
Bluetooth-enheden, søger
LG-T310 ikke automatisk
efter andre Bluetoothenheder. Hvis ikke, søger LGT310 efter andre Bluetoothaktiverede enheder, der er
inden for rækkevidde.
4 Vælg den enhed, du vil sende
filen til.
5 Filen sendes.
Sådan modtager du en fil:
1 Hvis du ønsker at modtage
filer, skal Bluetooth både
være TIL og Synlig. Se
Ændring af Bluetoothindstillinger nedenfor for at
få flere oplysninger.
2 I en meddelelse bliver du
bedt om at acceptere filen
fra afsenderen. Tryk på Ja for
at modtage filen.

3 D
 u vil se, hvor filen er
blevet gemt. For billedfiler
kan du vælge Vis for at få
vist filen eller Brug som
baggrundsbillede. Filerne
gemmes som regel i den
relevante mappe i Mine ting.
Ændring af Bluetoothindstillinger:
Tryk på Bluetooth, og vælg
derefter Indstillinger , og
vælg Indstillinger.

Parring med en anden
Bluetooth-enhed
Ved at parre LG-T310 og
en anden enhed kan du
konfigurere en forbindelse, der
beskyttes med en adgangskode.
1 Kontroller, at Bluetooth er
slået TIL og er Synlig. Du
kan ændre synligheden i
menuen Indstillinger.
2 Tryk på Søg.

28
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3 D
 in LG-T310 søger efter
enheder. Når søgningen er
gennemført, vises Opdater
på skærmen.
4 Vælg den enhed, du vil parre
med, indtast adgangskoden,
og tryk derefter på OK.
5 Telefonen opretter derefter
forbindelse til den anden
enhed, hvor du skal indtaste
den samme adgangskode.
6 Den adgangskodebeskyttede
Bluetooth-forbindelse er
nu klar.
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Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til din mobiltelefon. Du kan vælge
tilbehør i forhold til dine personlige kommunikationskrav.
Oplader

Batteri

Brugermanual
Få mere at
vide om din
LG-T310.

BEMÆRK
• Brug altid originalt LG-tilbehør.
• Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
• Tilbehør afviger fra område til område.
30
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Tekniske data
Arbejdstemperatur
Maks.: +55 °C (afladning) +45 °C (opladning)
Min.: -10 °C
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LG-T310 Käyttöopas — suomi
Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen
varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan
mukaan.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaitejätteistä annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2 Kaikki elektroniset laitteet
ovat ongelmajätettä, joten ne
on toimitettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
3 Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4 Lisätietoa vanhan laitteen
hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Tutustu huolellisesti näihin
yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden
ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa olla
vaarallista tai laitonta.

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
Tietoja
radioaaltoaltistuksesta ja
ominaisabsorptionopeuksista
(SAR)
Matkapuhelinmalli LG-T310
on suunniteltu täyttämään
soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset.
Riippumattomat tieteelliset
organisaatiot ovat laatineet
nämä suositukset arvioimalla
perusteellisesti tieteellisiä
tutkimuksia määräajoin.
Suosituksissa on huomattava
turvamarginaali, jolla
varmistetaan kaikkien
käyttäjien turvallisuus iästä ja
terveydentilasta riippumatta.

• Altistumisstandardissa

käytetään mittayksikköä,
joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli
SAR. SAR-testeissä käytetään
laitteen suurinta hyväksyttyä
lähetystehoa kaikilla
testattavilla taajuuskaistoilla.
• Vaikka eri LG-puhelimien
SAR-tasot voivat vaihdella, ne
kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat
suositukset.
• ICNIRP:n (international
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja
on 2 W/Kg keskimäärin
kymmenellä (10) grammalla
kudosta.
• Tämän puhelinmallin korkein
DASY4:n testeissä saatu
SAR-arvo oli 0,961 W/kg (10
g) pidettäessä laitetta korvalla
ja 0,974 W/kg (10 g) vartalon
lähellä kannettuna.
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• SAR-tiedot niille maille/

alueille, joissa on hyväksytty
IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers)
suosittama SAR-arvo, joka on
1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä
(1) grammalla kudosta.

Huolto ja ylläpito
VAROITUS: käytä
vain tälle puhelinmallille
hyväksyttyjä akkuja,
latureita ja lisävarusteita.
Muiden lisälaitteiden käyttö
voi mitätöidä takuun tai olla
vaarallista.
• Älä pura puhelinta. Vie puhelin

hyväksytylle huoltohenkilölle,
jos korjaus on tarpeen.
• Älä säilytä puhelinta
sähkölaitteiden, kuten
televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
• Älä säilytä puhelinta
lämpöpatterin tai muun
lämpölähteen lähellä.
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• Älä pudota puhelinta.
• Älä altista puhelinta

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

ilmastoidussa paikassa.
• Älä altista puhelinta savulle
tai pölylle.
• Älä säilytä puhelinta maksutai muiden korttien lähellä, jos
niissä on magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä
esineellä. Se voi vahingoittaa
puhelinta.
• Älä kastele puhelinta.
• Käytä lisävarusteita, kuten
kuulokkeita, varoen. Älä koske
antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas
käyttö
Elektroniset laitteet
• Älä käytä matkapuhelinta
lääketieteellisten laitteiden
lähellä ilman lupaa. Älä pidä
puhelinta sydämentahdistimen
päällä (esimerkiksi
rintataskussa).

• Matkapuhelimet saattavat

häiritä joitakin kuulolaitteita.

• Pienetkin häiriöt voivat

vaikuttaa esimerkiksi
televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja
ja asetuksia, jotka koskevat
matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä
ajon aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Käytä handsfree-laitetta, jos
mahdollista.
• Aja sivuun ja pysäköi auto,
ennen kuin soitat tai vastaat,
jos ajo-olosuhteet niin
vaativat.
• Radiosignaalit saattavat
vaikuttaa autosi
elektronisiin järjestelmiin
kuten autostereoihin ja
turvavarusteisiin.
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• Jos ajoneuvossa on

turvatyyny, varmista, että
kiinnitetty tai siirrettävä
langaton laite ei estä sen
aukeamista. Turvatyyny ei
ehkä aukea oikein tai sen
virheellinen toiminta aiheuttaa
vakavan vamman.
• Jos kuuntelet musiikkia, kun
liikut ulkona, käytä kohtuullista
äänenvoimakkuutta, jotta
pystyisit tarkkailemaan
ympäristöäsi. Tämä on
erityisen tärkeää teillä
liikuttaessa.

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

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

Räjähdysherkät alueet
• Älä käytä puhelinta

täyttäessäsi ajoneuvon
polttoainetankkia.
• Älä käytä polttoaineen tai
kemikaalien lähettyvillä.
• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä
kaasuja, nesteitä tai räjähteitä
samassa auton tilassa, jossa
säilytät puhelinta ja sen
lisävarusteita.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Lentokoneessa

Akun tiedot ja huolto

Langattomat laitteet voivat
• Akun latausta ei tarvitse
purkaa kokonaan ennen
aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.
uutta latausta. Muista
• Sammuta matkapuhelin,
akkujärjestelmistä poiketen
ennen kuin nouset
tällä ei ole sellaista vaikutusta
lentokoneeseen.
muistiin, joka vaarantaisi akun
• Älä käytä sitä ennen nousua
toiminnan.
tai laskun jälkeen ilman
• 
Käytä ainoastaan LG:n akkuja
miehistön lupaa.
ja latureita. LG-laturit on
suunniteltu maksimoimaan
Lapset
akun käyttöikä.
Säilytä puhelinta pienten lasten • Älä pura tai akkua tai aiheuta
lyhytsulkua.
ulottumattomissa. Puhelimessa
on pieniä osia, jotka voivat
•P
 idä akun metalliliitännät
aiheuttaa tukehtumisvaaran.
puhtaana.
•V
 aihda akku, kun se ei enää
Hätäpuhelut
toimi toivotulla tavalla. Akun
voi ladata satoja kertoja,
Hätäpuhelut eivät ole
ennen kuin se on vaihdettava.
välttämättä käytettävissä
kaikissa matkapuhelimen
•L
 ataa akku, jos sitä
käyttötilanteissa. Siksi ei
ei ole käytetty pitkään
kannata koskaan luottaa
aikaan. Se maksimoi akun
pelkästään matkapuhelimeen
käytettävyyden.
hätäpuheluasioissa. Kysy
lisätietoja paikalliselta
palveluntarjoajalta.
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• Älä altista laturia suoralle

auringonvalolle tai käytä sitä
kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
• Älä jätä akkua kuumaan tai
kylmään. Se saattaa heikentää
akun suorituskykyä.
• Väärä akkutyyppi saattaa
aiheuttaa räjähdysvaaran.
• Hävitä käytetyt akut
valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Kierrätä
mahdollisuuksien mukaisesti.
Älä hävitä talousjätteiden
mukana.
• Jos akku on vaihdettava,
ota yhteys lähimpään LG
Electronicsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen tai
jälleenmyyjään.
• Irrota laturi aina pistorasiasta,
kun puhelimen akku on
ladattu täyteen, jotta laturi ei
kuluta tarpeettomasti virtaa.
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• Akun todellinen käyttöikä

määräytyy verkkomäärityksen,
tuoteasetuksien,
käyttötapojen, akun
ominaisuuksien ja
ympäristötekijöiden mukaan.
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SIM-kortin ja akun asentaminen
SIM-kortin asentaminen

Kuvat

Kun liityt matkapuhelinverkkoon,
saat SIM-kortin, jossa on
liittymistiedot, kuten PIN-tunnus,
käytettävissä olevat valinnaiset
palvelut ja paljon muuta.
Tärkeää
SIM-kortti ja liitännät
vaurioituvat helposti, jos
niihin tulee naarmuja tai jos
ne taittuvat, joten käsittele
korttia varovasti, kun asetat
sen puhelimeen tai poistat sen
puhelimesta. Pidä SIM-kortit
poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise aina laitteesta virta
ja irrota laturi ennen akun
poistamista.
1 Irrota takakansi.
2 Nosta akku paikaltaan.
3 Aseta muistikortti paikalleen.
4 Aseta akkulokeron kansi
paikalleen.
5 Kiinnitä takakansi.
6 Lataa akku.

1

2

4

5

3

6
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Puhelimen osat
Kuuloke
Puhelunäppäin
Soittaa valittuun numeroon ja vastaa
puheluihin.
Poistonäppäin
Siirry takaisin edelliseen näyttöön.
Lopetusnäppäin

Virta- ja lukitusnäppäin
Äänenvoimakkuuden
• Avaa ja sulje näyttö painamalla
säätöpainikkeet
lyhyesti.
•V
 almiusnäkymässä:
soittoääni ja
• Avaa ja sulje puhelin pitämällä
äänenvoimakkuus.
alhaalla.
•P
 uhelun aikana:
kuulokkeen
äänenvoimakkuus.
•Ä
 änenvoimakkuuspainike
Handsfree- tai
alaspäin: äänetön
stereokuulokkeen liitäntä
tila käyttöön tai pois
käytöstä.
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Kosketusnäytön käyttäminen
Vihjeitä kosketusnäytön
käyttöön
• Valitse kohde koskettamalla

kuvakkeen keskiosaa.

• Älä paina liian lujaa.

Kosketusnäyttö tunnistaa
kevyetkin kosketukset.
• Valitse haluamasi toiminto
sormenpäälläsi. Kosketa
tarkasti vain haluamaasi
kuvaketta.
• LG-T310-puhelin palaa
valmiusnäkymään, kun sitä ei
käytetä hetkeen.

Selaaminen
Selaa vetämällä sivusuunnassa.
Joitain näyttöjä voi myös
selata ylös tai alas (kuten
puhelutietoja).

Kosketusnäytön ohjaimet
LG-T310-puhelimen
kosketusnäytön kuvakkeet
muuttuvat valitsemasi tehtävän
mukaan.
Sovellusten avaaminen
Avaa sovellus koskettamalla sen
kuvaketta.
10
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Päänäkymä
Voit tehdä kaikissa valmiusnäkymissä haluamiasi valintoja
vetämällä ja napsauttamalla.
Aktivoi
Widget-näkymä - matkapuhelimen
widget-paneeli tulee näkyviin, kun valitset
näytön vasemmasta alareunasta . Voit
luoda widgetin vetämällä sen haluamaasi
paikkaan widget-ruudusta.

Aktivoi
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Pikavalintanäyttö - Pikavalintaluettelo
tulee näkyviin, kun valitset . Voit soittaa
tai lähettää viestin yhteystiedossa olevaan
puhelinnumeroon ja muokata yhteystietoa
suoraan tässä näytössä.

11
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Valikkonäkymä
Voit valita valikkonäkymässä
näkyvät kohteet vetämällä
ne sormella puolelta toiselle.
Voit siirtyä valikosta toiseen
hipaisemalla näyttöä kevyesti
vasemmalta oikealle tai oikealta
vasemmalle.
Näkymä 1 - Tässä näkymässä
voi käyttää seuraavia
moduuleja: Yhteystiedot, Viestit,
Äänipuhelu, Lokit, Kamera,
Musiikki, Kalenteri, Hälytykset,
Muistio, Selain, Pelit ja
sovellukset sekä Asetukset.

Näkymä 2 - Tässä näkymässä
voi käyttää seuraavia
moduuleja: Sähköposti, SNSpalvelut, Google-haku, Omat,
Messenger, Galleria, Äänitys,
Tehtävät, Päivämäärähaku,
Profiilit, Bluetooth ja Laskin.

Näkymä 3 - Tässä näkymässä
voi käyttää seuraavia moduuleja:
Maailmankello, Yksikkömuuntaja,
Sekuntikello ja STK (jos verkko
tukee toimintoa).

12
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Puhelut
Puhelun soittaminen
1 A vaa näppäimistö
valitsemalla .
2 Valitse numero
näppäimistöllä.
3 Soita puhelu valitsemalla
VIHJE Lisää +-merkki
kansainväliseen puheluun
pitämällä alhaalla näppäintä. 0 + .
Lukitse kosketusnäyttö
painamalla virtanäppäintä, jotta
et soita puheluja vahingossa.

Puhelun soittaminen
yhteystiedoista
1 V oit avata Yhteystiedot
valitsemalla
valmiusnäkymässä .
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2 N
 apauta näytön yläreunassa
olevaa Nimi-kenttää ja kirjoita
näppäimistöllä etsimäsi
yhteystiedon ensimmäiset
kirjaimet.
3 Valitse suodatetusta
luettelosta haluamasi
yhteystieto ja kosketa
yhteystiedon vieressä olevaa
soittokuvaketta. Puhelu
soitetaan yhteystiedossa
olevaan oletusnumeroon, jos
puhelinnumeroita on useita.
4 Voit myös valita ensin
luettelosta yhteystiedon ja
sitten puhelinnumeron, jos
yhteystiedolle on tallennettu
useita numeroja. Voit soittaa
puhelun oletusnumeroon
myös valitsemalla
.

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Voit vastata puheluun
painamalla
-näppäintä.
Voit mykistää soittoäänen
valitsemalla Äänetön-välilehden.
13
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Tämä on hyödyllistä, jos olet
unohtanut valita Äänetöntilan esimerkiksi kokouksen
ajaksi. Valitse Hylkää-välilehti
tai hylkää saapuva puhelu
ilmoitusnäkymässä.

Yleisten puheluasetusten
muuttaminen
1 V alitse Asetukset-valikosta
Puheluasetukset.
2 Valitse Yleiset asetukset.
• Puhelun hylkäys - Siirrä
liukusäädintä vasemmalle
KÄYTÖSSÄ-asentoon. Voit
valita luettelosta Kaikki
puhelut, Yhteystiedot, Ryhmät,
Kaikki tuntemattomat soittajat
tai Kaikki tuntemattomat
numerot.
• Lähetä oma numero valitse, näkyykö numerosi
vastaanottajalle.

•A
 utomaattinen toisto - voit

ottaa numeron automaattisen
uudelleenvalinnan käyttöön
siirtämällä liukusäädintä
vasemmalle ja poistaa
sen käytöstä siirtämällä
liukusäädintä oikealle.
•V
 astaaminen
P aina lähetyspainiketta:
voit vastata puheluun vain
painamalla
-näppäintä.
M
 ikä tahansa näppäin: voit
vastata puheluun painamalla
mitä tahansa näppäintä paitsi
-näppäintä.
•M
 inuuttimuistutus - voit
ottaa minuutin välein toistuvan
merkkiäänen käyttöön
siirtämällä liukusäädintä
vasemmalle .
•B
 T-vastaustila - valitse
Handsfree, jos haluat
vastata puheluun Bluetoothkuulokkeella, tai valitse
Matkapuhelin, jos haluat
vastata painamalla
matkapuhelimen näppäintä.

14
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•T
 allenna uusi numero -

voit ottaa uuden numeron
tallennuksen käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.

Yhteystiedot
Yhteystiedon etsiminen
1 V alitse Yhteystiedot.
2 Valitse Etsi.
3 Näkyviin tulee
yhteystietoluettelo. Kirjoita
etsimäsi yhteystiedon nimen
ensimmäinen kirjain, jolloin
valikko siirtyy oikeaan
kohtaan aakkosellisessa
luettelossa.

Yhteystiedon lisääminen
1 V alitse ensin Yhteystiedot ja
sitten Lisää.
2 Valitse yhteystiedon
tallennuspaikaksi Sisäinen
muisti tai SIM-kortti.
3 Kirjoita etunimi ja sukunimi.
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4 V oit lisätä kuhunkin
yhteystietoon enintään viisi
puhelinnumeroa.
5 Lisää sähköpostiosoite. Voit
lisätä jokaiseen yhteystietoon
kaksi sähköpostiosoitetta.
6 Liitä yhteystieto yhteen tai
useaan ryhmään.
7 Tallenna yhteystieto
valitsemalla Tallenna.

Yhteystietoasetusten
muuttaminen
Voit mukauttaa yhteystiedot
tarpeidesi mukaisiksi
Yhteystietojen asetuksilla.
Valitse ensin Valinnat
ja
sitten Asetukset.
•N
 äytä nimi - valitse,
näytetäänkö yhteystiedon etuvai sukunimi ensimmäisenä.
•K
 opioi - Kopioi yhteystiedot
SIM-kortista matkapuhelimen
muistiin tai päinvastoin.

15
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• Siirrä - Tätä käytetään

kuten Kopioi-asetusta,
mutta yhteystieto säilyy
vain paikassa, johon se
siirretään Eli jos siirrät
yhteystiedon SIM-kortista
matkapuhelimeen, se
poistetaan SIM-kortista.
• Lähetä yhteystiedot
Bluetooth-yhteydellä lähetä kaikki yhteystiedot
toiseen laitteeseen Bluetoothyhteydellä.
• Varmuuskopioi ja palauta
yhteystiedot - voit tallentaa
yhteystiedot toiseen
tallennuspaikkaan ja palauttaa
ne sieltä tarvittaessa.
• Poista kaikki yhteystiedot poista kaikki yhteystiedot.
Valitse Kyllä, jos haluat
poistaa kaikki yhteystiedot.

Viestit
LG-T310-puhelimessa
voit käyttää teksti- ja
multimediaviestejä yhdessä
helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen
1 V alitse valikosta Viestit.
Aloita uuden viestin
kirjoittaminen valitsemalla
Kirjoita viesti.
2 Voit lisätä kuvan, videon,
äänen tai viestipohjan
valitsemalla Lisää.
3 Valitse Vastaanottajat ,
kun haluat valita viestin
vastaanottajat. Kirjoita
puhelinnumero tai valitse
yhteystieto napauttamalla
-kuvaketta. Voit
tarvittaessa lisätä useita
yhteystietoja.
4 Kun haluat lähettää viestin,
valitse Lähetä.

16
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VAROITUS: Jos
tekstiviestiin lisätään kuva,
video tai ääni, se muuttuu
multimediaviestiksi ja
hinnoitellaan sen mukaan.

Tekstin kirjoittaminen
Valitse tekstinsyöttötapa
napauttamalla
-kuvaketta ja
valitsemalla Kirjoitustapa.
Ota T9-tila käyttöön valitsemalla
. Tämä kuvake näkyy vain,
jos tekstinsyöttötavaksi on
valittu Näppäimet.
Voit kirjoittaa numeroita,
symboleja tai tekstiä
valitsemalla
.
Voit valita isot tai pienet
kirjaimet Shift-näppäimellä.

Käsinkirjoituksen
tunnistus
Käsinkirjoitustilassa voit
kirjoittaa suoraan näyttöön
ja LG-T310 muuntaa
käsinkirjoituksesi viestiksi.
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Sähköpostin
määrittäminen
Valitse Sovellus-näytössä
Sähköposti.
Jos sähköpostitiliä ei ole
määritetty, käynnistä ohjattu
sähköpostin määritys.
Voit tarkistaa ja muuttaa
asetuksia, kuten tilin luomisen
yhteydessä automaattisesti
määritettyjä lisäasetuksia.

Tekstiviestiasetusten
muuttaminen
Valitse ensin Viestit ja sitten
Asetukset. Valitse Tekstiviesti.
Tekstiviestikeskus - kirjoita
tekstiviestikeskuksen tiedot.
Lähetysraportti - voit ottaa
lähetysraportin käyttöön
siirtämällä liukusäädintä
vasemmalle. Tämän jälkeen
saat ilmoituksen, kun
lähettämäsi viestit on toimitettu
vastaanottajille.
17
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Voimassaoloaika - Määritä,
miten kauan viestejä säilytetään
viestikeskuksessa.
Viestityypit - voit muuntaa
tekstintekstiviestiksi,
ääniviestiksi, faksiviestiksi,
X.400-viestiksi ta
sähköpostiviestiksi.
Merkkien koodaus - valitse
merkkien koodaus. Tämä
vaikuttaa viestin kokoon ja
palvelun hintaan.
Lähetä pitkä teksti muodossa
- Lähetä pitkät viestit joko
useina tekstiviesteinä tai
multimediaviestinä.

Multimediaviestiasetusten
muuttaminen
Valitse ensin Viestit, sitten
Asetukset ja lopuksi
Multimediaviesti.
Noutokäyttö - Valitse
Kotiverkko tai Verkkovierailun
aikana. Jos valitset tämän
jälkeen Manuaalinen, saat vain

ilmoitukset multimediaviesteistä
ja voit valita, haluatko ladata ne
kokonaan.
Lähetysraportti - pyydä ja/tai
salli lähetysilmoitus.
Lukukuittaus - pyydä ja/tai
salli lukuilmoitus.
Prioriteetti - valitse
multimediaviestien
prioriteettitaso.
Voimassaoloaika - määritä,
miten kauan viestiä säilytetään
viestikeskuksessa.
Dian kesto - määritä, miten
kauan diat näkyvät näytössä.
Liitettä ei tueta voit rajoittaa tuntemattomien
liitetiedostojen käyttöä.
Toimitusaika - valitse aika,
jonka jälkeen viesti lähetetään.
MMS-viestikeskus - valitse
luettelosta tai lisää uusi
viestikeskus.

18
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Yhteisöverkkopalvelut
(SNS)
Voit käyttää LG-T310-puhelimessa
yhteisöverkkopalveluja.
HUOMAUTUS:
Yhteisöpalvelutoiminto
käyttää verkkoyhteyttä.
Verkkopalveluihin
yhdistäminen ja niiden
käyttö voivat olla maksullisia.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Facebook (jatkuu)
Koti:Kirjaudu sisään ja lue mitä
ystävällesi kuuluu. Kirjoita oma
kommenttisi tai lue muiden
viestejä.
Profiili: Valitse Seinä >
Tilapäivitykset ja päivitä
nykyinen tilasi. Voit tarkastella
profiilin tietoja ja lisätä
valokuvan valitsemalla Albumi >
Lataa kuva.
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Ystävät: Voit hakea ystäviä
Facebookissa valitsemalla Etsi.
Viesti: voit avata Saapuneet- ja
Lähetetyt-kansiot ja kirjoittaa
tekstiviestin.

Kamera
Pikakuvaus
1 V alitse Kamera.
2 Kun kamera on tarkentanut
kohteen, voit ottaa valokuvan
koskettamalla näytössä
oikealla keskellä olevaa
-kuvaketta.
VIHJE: Voit siirtyä kameratai videotilaan koskettamalla
etsimen oikean reunan
keskellä olevaa kamera- tai
videokuvaketta.
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Kuvan ottamisen jälkeen
Ottamasi kuva näkyy näytössä.
Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot.
Valitse .
Lähetä - lähetä valokuva
viestinä, sähköpostitse tai
Bluetooth-yhteydellä.
Käytä - Kosketa asettaaksesi
kotisivun taustaksi,
lukitusnäytön taustaksi,
yhteystietosivun kuvaksi,
vastaanotettavan puhelun
kuvaksi, soitettavan puhelun
kuvaksi, aloituskuvaksi ja
sammutuskuvaksi.
Anna uusi nimi - voit nimetä
valokuvan uudelleen.
Muuta - voit muokata
valokuvaa.
Poista kuva.
Ota toinen kuva välittömästi.
Näytä tallennettujen kuvien
galleria.

Lisäasetusten
käyttäminen
Avaa etsimestä kaikki
lisäasetukset valitsemalla .
Kun olet valinnut asetuksen,
kosketa OK-painiketta.
Koko - säästä muistitilaa
muuttamalla valokuvan kokoa.
Valkotasapaino - valitse
Automaattinen, Kirkas valo,
Aurinkoinen, Loisteputki tai
Pilvinen.
Väritehoste - Valitse värisävy
uutta valokuvaa varten.
Jatkuva kuvaus - Kohdista
kohde etsimeen ja paina
kuvauspainiketta, kuten
ottaessasi tavallista kuvaa.
Kamera ottaa nopeasti useita
peräkkäisiä kuvia.
Ajastin - Voit määrittää
laukaisimen painamisen
jälkeisen viiveen. Valitse Ei
käytössä, 3 sekuntia, 5
sekuntia tai 10 sekuntia.
Tämä on ihanteellista, jos haluat
olla mukana kuvassa.

20
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Yökäyttö - hyödyllinen heikossa
valaistuksessa.
Kuvanlaatu - Valitse Erittäin
tarkka, Tarkka tai Normaali.
Mitä parempi kuvanlaatu, sitä
tarkempi kuva. Kuvanlaadun
paraneminen kasvattaa
kuitenkin myös kuvakokoa,
joten muistiin mahtuu
vähemmän kuvia.
Valitse tallennuspaikka valitse valokuvien
tallennuspaikaksi
Matkapuhelimen muisti tai
Ulkoinen muisti.
Piilota kuvakkeet - valitse
kamera-asetusten kuvakkeiden
piilottaminen manuaalisesti tai
automaattisesti.
Näytä kuva - valitse Käytössä,
jos haluat tarkistaa ottamasi
kuvan heti.
Sulkijan ääni - valitse jokin
kolmesta sulkijan äänestä.
Ruudukkonäkymä - Valitse
Pois käytöstä, Ristitarkennus
tai Kolmiotarkennus.
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Palauta asetukset - palauta
kaikki kameran oletusasetukset.

Videokamera
Pikavideon kuvaaminen
Voit siirtyä kamera- tai
videotilaan koskettamalla
etsimen oikean reunan
keskellä olevaa kamera- tai
videokuvaketta.
1 Pidä puhelinta vaakaasennossa ja kohdista
objektiivi videon kohteeseen.
2 Napauta näytössä olevaa
punaista pistettä .
3  Rec-teksti näkyy etsimen
alareunassa, ja ajastin
ilmaisee videon keston.
4 Keskeytä video valitsemalla
ja jatka valitsemalla .
5 Voit lopettaa tallennuksen
valitsemalla .
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Videon kuvaamisen
jälkeen
Näytössä näkyy kuvaamasi
videota esittävä still-kuva.
Näytön alareunassa näkyy
videon nimi ja reunoissa on
kahdeksan kuvaketta.
toista video.
Valittavana ovat seuraavat
vaihtoehdot.
Valitse .
Lähetä - lähetä valokuva
viestinä, sähköpostitse tai
Bluetooth-yhteydellä.
Anna uusi nimi - voit nimetä
videon uudelleen.
Poista kuvaamasi video
ja vahvista poisto valitsemalla
Kyllä. Etsin palaa näyttöön.
Kuvaa toinen video
välittömästi koskettamalla.
Nykyinen video tallennetaan.
tarkastele tallennettujen
kuvien ja videoiden galleriaa.

Lisäasetusten käyttäminen
Avaa etsimestä kaikki
lisäasetukset valitsemalla .
Voit muuttaa videokameran
asetusta ja vahvistaa asetuksen
napauttamalla OK-painiketta.
Väritehoste - valitse värisävy
uutta näkymää varten.
Valkotasapaino Valkotasapainon ansiosta videon
valkoiset kohdat näyttävät
aidoilta. Jotta kamera voi
säätää valkotasapainon oikein,
sinun on ehkä määritettävä
valaistusolosuhteet. Valitse
Automaattinen, Kirkas valo,
Aurinkoinen, Loisteputki tai
Pilvinen.
Laatu - Valitse Erittäin tarkka,
Tarkka tai Normaali. Mitä
parempi laatu, sen terävämpi
videokuva, mutta samalla myös
videon kuvakoko kasvaa. Kun
laatu paranee, samalla myös
tiedostokoko kasvaa, joten
muistiin mahtuu vähemmän
videoita.

22
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Kesto - Määritä raja
videon kestolle. Määritä
multimediaviestinä lähetettävän
videon enimmäiskoko
valitsemalla Normaali tai MMS.
Valitse säilö - valitse
videoiden tallennuspaikaksi
Matkapuhelimen muisti tai
Ulkoinen muisti.
Äänitallennus - valitse Mykistä,
jos et halua tallentaa ääntä
videoon.
Piilota kuvakkeet - valitse
piilotetaanko kameravalikon
kuvakkeet automaattisesti tai
manuaalisesti.
Palauta asetukset - Palauta
kaikki videokameran asetukset.

Musiikki
Avaa musiikkisoitin valitsemalla
Musiikki. Voit valita jonkin
seuraavista kansioista:
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Viimeksi toistetut - voit
kuunnella äskettäin toistettuja
musiikkikappaleita.
Kaikki raidat - kaikki
puhelimessa olevat
musiikkikappaleet lukuun
ottamatta esiladattuja
musiikkikappaleita.
Esittäjät - selaa
musiikkikokoelmaa esittäjien
mukaan.
Albumit - selaa
musiikkikokoelmaa albumien
mukaan.
Lajit - selaa musiikkikokoelmaa
musiikkilajien mukaan.
Soittoluettelot - kaikki
puhelimessa olevat
soittoluettelot.
Raitojen satunnaistoisto toista musiikkikappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
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Musiikin siirtäminen
puhelimeen
Helpoin tapa siirtää musiikkia
puhelimeen on käyttää
Bluetooth-yhteyttä tai
datakaapelia.
Bluetooth-siirto:
1 Tarkista, että Bluetooth on
käynnistetty puhelimessa
ja tietokoneessa, ja
että laitteiden välillä on
näköyhteys.
2 Valitse musiikkitiedosto
tietokoneessa ja lähetä se
Bluetooth-yhteydellä.
3 Kun tiedosto on lähetetty, voit
hyväksyä sen vastaanoton
valitsemalla puhelimessa
Kyllä.
4 Tiedosto näkyy kohdassa
Musiikki > Kaikki raidat.

Tiedostojen hallinta
Voit tallentaa
multimediatiedostoja puhelimesi
muistiin ja käyttää kuvia, ääntä,
videoita ja pelejä helposti.
Voit tallentaa tiedostoja myös
muistikorttiin. Muistikortin
avulla vapautat tilaa puhelimen
muistista.
Näet kaikki multimediatiedostoja
sisältävät kansiot valitsemalla
Omat.

Pelit ja sovellukset
Voit ladata uusia hauskoja
pelejä ja hyödyllisiä sovelluksia
puhelimeen.

FM-radio
LG-T310 -puhelimessa on
sisäinen FM-radio, joten voit
kuunnella suosikkiradiokanaviasi
missä tahansa.

24
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Kanavahaku
Voit hakea puhelimesi
radiokanavat manuaalisesti tai
automaattisesti. Voit tallentaa
kanavien pikavalinnat, jotta niitä
ei tarvitse hakea joka kerta
uudelleen. Kytke ensin kuuloke
puhelimeen, koska kuuloke
toimii FM-antennina.
Automaattinen kanavahaku:
1 Valitse ensin FM-radio ja
sitten .
2 Valitse Automaattinen
kanavahaku. Näkyviin
tulee vahvistusviesti. Valitse
Kyllä. Löydettyihin asemiin
liitetään automaattisesti
kanavanumero.
HUOMAUTUS: Voit
hakea kanavan myös
itse valitsemalla tai
. Kanavat haetaan
automaattisesti, kun pidät
alhaalla - ja -kuvakkeita.

G-T310_NEU_Finland_1.0_1004.ind25 25

Sovellus
Tapahtuman lisääminen
kalenteriin
1 V alitse Kalenteri.
2 Valitse päivämäärä, johon
lisätään tapahtuma.
3 Valitse Lisää.

Hälytyksen asettaminen
1 V alitse Hälytykset.
2 Valitse ensin Lisää ja
tallenna sitten hälytys.

Äänitys
Voit tallentaa äänimuistioita tai
muita äänitiedostoja.

Laskimen käyttäminen
1 V alitse Multimedia-näytössä
Laskin.
2 Kirjoita numerot
numeronäppäimillä.
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Yksikön muuntaminen
1 V alitse Sovellus-näytössä
Yksikkömuuntaja.
2 Valitse muunnettavaksi
valuutta, pinta-ala, pituus,
paino, lämpötila, tilavuus tai
nopeus.
3 Valitse yksikkö ja kirjoita
muunnettava arvo.

Web
Selain-toiminnolla saat pelit,
musiikin, uutiset, urheilun,
viihteen ja paljon muuta
väreissä suoraan puhelimeesi.
Monipuolisesti missä tahansa.

Verkon käyttäminen
1 V alitse Selain.
2 Siirry suoraan selaimen
kotisivulle valitsemalla
Koti. Voit myös valita Anna
osoite, kirjoittaa Internetosoitteen ja valita sitten
Yhdistä.

HUOMAUTUS: Palvelun
käyttö ja sisältöjen
lataaminen on maksullista.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Google-palvelujen
käyttäminen
Voit ottaa Google-hakupalvelun
käyttöön valitsemalla Googlehaku.

Asetukset
Profiilien mukauttaminen
Voit muuttaa profiilin asetuksia
asetusvalikossa.
1 Valitse Profiilit.
2 Valitse muokattava profiili.
3 Voit muuttaa kaikkia luettelon
ääni- ja hälytysasetuksia,
kuten soittoääni ja sen
äänenvoimakkuus sekä
viestiäänet.
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Puhelimen asetusten
muuttaminen
Voit mukauttaa LG-T310puhelinta vapaasti.
Valitse valmiusnäkymässä
ensin
ja sitten Puhelimen
asetukset.

Yhteysasetusten
muuttaminen
Verkko-operaattori määrittää
yhteysasetukset, joten voit
ottaa puhelimen heti käyttöön.
Voit muuttaa asetuksia tässä
valikossa.
Valitse Yhdistettävyys.

Tiedostojen lähettäminen
ja vastaanottaminen
Bluetooth-yhteydellä
Tiedoston lähettäminen:
1 Avaa tiedosto, jonka haluat
lähettää (yleensä kuva-,
video- tai musiikkitiedosto).
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2 V alitse Lähetä. Valitse
Bluetooth.
3 Jos Bluetooth-laitteen ja
LG-T310-puhelimen välillä
on pariliitos, puhelin ei
automaattisesti etsi muita
Bluetooth-laitteita. Jos
pariliitosta ei ole, LG-T310puhelin etsii muita lähellä
olevia Bluetooth-laitteita.
4 Valitse laite, johon tiedosto
lähetetään.
5 Tiedosto lähetetään.
Tiedoston vastaanottaminen:
1 Tiedostojen vastaanottaminen
edellyttää, että Bluetoothasetuksina on Käytössä
ja Näkyvä. Lisätietoja
on kohdassa Bluetoothasetusten muuttaminen
jäljempänä.
2 Käyttäjää kehotetaan
hyväksymään tiedoston
vastaanottaminen.
Vastaanota tiedosto
valitsemalla Kyllä.
27
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3 N
 äet tiedoston
tallennuspaikan. Voit katsoa
kuvatiedoston valitsemalla
Näytä tai asettaa sen
taustakuvaksi valitsemalla
Käytä taustana. Tiedostot
tallennetaan yleensä Omatkansioon.
Bluetooth-asetusten
muuttaminen:
Valitse ensin Bluetooth,
sitten Valinnat
ja lopuksi
Asetukset.

Pariliitos toiseen
Bluetooth-laitteeseen

2 V alitse Etsi.
3 LG-T310-puhelin etsii toisia
laitteita. Kun haku on valmis,
Päivitä näkyy näytössä.
4 Valitse laite, johon haluat
muodostaa pariliitoksen,
kirjoita salasana ja valitse
OK.
5 Puhelin muodostaa yhteyden
toiseen laitteeseen, jossa
sinun on kirjoitettava sama
salasana.
6 Salasanasuojattu Bluetoothyhteys on valmis.

Pariliitos LG-T310-puhelimen ja
toisen laitteen välillä muodostaa
salasanasuojatun yhteyden.
1 Tarkista, että Bluetoothyhteys on Käytössä ja että
laitteen asetus on Näkyvä.
Voit muuttaa laitteen
näkyvyyttä Asetuksetvalikossa.
28
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Lisävarusteet
Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita.
Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.
Matkalaturi

Akku

Käyttöopas
Lue lisää
LG-T310puhelimesta.

HUOMAUTUS
• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
• Muutoin takuu voi mitätöityä.
•L
 isävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.
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Tekniset tiedot
Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (latauksen purku) +45 °C (lataus)
Vähintään: -10 °C
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