KF750 Användarhandbok

P/N : MMBB0291301 (1.0) G

ELECTRONICS INC.

www.lgmobile.com

KF750 Användarhandbok

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Bluetooth QD ID B013855

En del av innehållet i den här
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in på din mobil, beroende på
mobilens programvara eller på
tjänsteleverantören.

KF750 Användarhandbok

Grattis till ditt val av den avancerade och
kompakta mobilen KF750 från LG, som är
utformad för att användas tillsammans
med den senaste digitala tekniken inom
mobilkommunikation.

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

Exponering för radiovågor
ENHETEN UPPFYLLER
INTERNATIONELLA KRAV VID
EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Riktlinjer

Den här mobila enheten är en
radiosändare och -mottagare. Den är
utformad och tillverkad för att inte
överskrida den gräns för exponering
av radiofrekvensenergi (RF) som
fastställts av i internationella krav
(ICNIRP). De här gränsvärdena är en
del av de omfattande riktlinjer och
fastställda tillåtna RF-energinivåer som
gäller för allmänheten. Riktlinjerna
har framtagits av oberoende
vetenskapliga organisationer genom
en omfattande utvärdering av
forskningsresultat under utvalda
tidsperioder. Riktlinjerna har en
ordentlig säkerhetsmarginal som är
utformad för att garantera säkerheten
för alla personer oavsett ålder och
hälsotillstånd.
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Exponeringsstandarden för mobila
enheter anges i en enhet som kallas
Specific Absorption Rate eller SAR.
SAR-gränsen i de internationella
kraven är 2,0 W/kg*. SAR-tester utförs
enligt standardmetoder där enheten
sänder med högsta tillåtna effektnivå
på alla testade frekvensband. Även
om SAR bestäms vid den högsta
certifierade effektnivån kan enhetens
faktiska SAR-nivå under drift ligga
långt under maxvärdet. Det beror
på att enheten är utformad för att
fungera på flera effektnivåer och
använda endast så mycket kraft som
behövs för att nå mobilnätet. Generellt
kan man säga att ju närmare en
basstation du befinner dig, desto lägre
blir kraftnivån. Innan en telefonmodell
släpps på marknaden måste den
bli testad och certifierad enligt den
europeiska R&TTE-direktivet. Ett viktigt
krav i det här direktivet är skyddet
av användarens och andra personers
säkerhet och hälsa.

Det högsta SAR-värde som uppmätts
för mobilen vid tester av användning
vid örat var 0,5 W/kg.
Den här enheten uppfyller kraven
för RF-exponering både vid
normal användning vid örat och
vid användning minst 1,5 cm från
kroppen. När du bär enheten i en
väska, bältesklämma eller hållare ska
dessa inte vara gjorda i metall och
produkten ska bäras minst 1,5 cm
från kroppen. För att du ska kunna
överföra datafiler eller meddelanden
med enheten krävs en god anslutning
till nätet. Ibland kan överföringen av
datafiler eller meddelanden fördröjas
tills en sådan anslutning hittas. Följ
ovanstående instruktioner om avstånd
tills överföringen är klar. Det högsta
SAR-värde som uppmätts för den här
mobilen vid tester av användning mot
kroppen var 0,755 W/kg.

Information om SAR i olika länder
hittar du i produktinformationen på
www. lgmobile.com.

Riktlinjer

* SAR-gränsen för mobila enheter
som används av allmänheten är
2,0 watt/kilogram (W/kg) per tio gram
kroppsvävnad. Riktlinjerna omfattar
en ordentlig säkerhetsmarginal för
att ge allmänheten extra skydd och
för att täcka eventuella variationer
i mätningarna. SAR-värden kan

variera beroende på olika länders
rapporteringskrav och nätverksband.



Riktlinjer för säker och effektiv användning
Skötsel och underhåll av
produkten
VARNING!
Använd endast batterier, laddare
och tillbehör som är godkända
för att användas med just denna
telefonmodell. Om andra typer
används kan tillstånd och
garantier som avser mobilen
bli ogiltiga och förfarandet kan
också vara farligt.

• Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad
tekniker utföra nödvändiga
reparationer.

• Använd inte mobilen i närheten av
elektriska apparater som tv, radio
och dator.

• Håll mobilen borta från värmekällor
som element och spis.

när den laddas. Det kan orsaka
elektriska stötar och allvarliga skador
på mobilen.

• Ladda inte mobilen nära

lättantändliga material eftersom
mobilen kan bli varm och orsaka
eldsvåda.

• Rengör mobilens utsida med en torr
trasa (använd inte lösningsmedel
som bensen, thinner eller alkohol).

• Låt inte mobilen ligga på ett mjukt
underlag när du laddar den.

• Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat
utrymme.

• Utsätt inte mobilen för kraftig rök
eller stora mängder damm.

• Förvara inte mobilen nära kreditkort
eller biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.

• Tappa den inte i marken.
• Utsätt inte mobilen för vibrationer

• Peka inte på skärmen med vassa

• Stäng av mobilen i alla områden

• Håll mobilen borta från vätska och

eller stötar.

Riktlinjer


• Ta inte i mobilen med våta händer

där det krävs. Du bör till exempel
inte använda mobilen på sjukhus
eftersom den kan störa känslig
medicinsk utrustning.
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föremål eftersom det kan skada
mobilen.
fukt.

• Använd alla tillbehör, till exempel

handsfree, med försiktighet. Rör inte
vid antennen i onödan.

Användning av mobilen
Elektroniska apparater
Alla telefoner kan utsättas för
störningar som kan påverka
funktionsdugligheten.

• Använd inte mobilen i närheten av

medicinsk utrustning utan att först
ha begärt tillstånd. Förvara inte
mobilen utanpå en pacemaker, t.ex.
i bröstfickan.

• Vissa hörapparater kan störas av
mobiltelefoner.

• Mindre störningar kan märkas

på tv, radio, datorer och liknande
utrustning.

Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar
och förordningar om
mobiltelefonanvändning som gäller i
de områden du befinner dig i.

• Håll inte i mobilen medan du kör.
• Ägna all uppmärksamhet på
körningen.

sådan finns.

du ringer upp eller svarar om
körförhållandena gör det möjligt.

• Radiovågorna från mobilen kan

påverka vissa elektroniska system
i fordonet såsom bilstereo och
säkerhetsutrustning.

• Om du kör ett fordon som är utrustat
med airbag får ingen monterad
eller sladdlös telefonutrustning vara
i vägen för den. Det kan göra att
airbagen inte fungerar eller resultera
i allvarliga skador på grund av
funktionsfel.

• Om du lyssnar på musik när du

är ute och går är det viktigt att
volymen inte är för hög så att
du hör vad som händer i din
omgivning. Detta är speciellt viktigt
i närheten av vägar.

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

Riktlinjer

• Använd handsfree-utrustning om

• Stanna vid vägkanten innan



Riktlinjer för säker och effektiv användning
Glasdelar

I flygplan

Vissa delar av din mobilenhet är
gjorda av glas. Glaset kan få sönder
om din mobilenhet tappas på ett
hårt underlag eller får en ordentlig
stöt. Om glaset går sönder ska du
inte röra eller försöka ta bort det.
Använd inte mobilenheten igen förrän
glaset har bytts ut av en auktoriserad
tjänstleverantör.

Trådlösa enheter kan orsaka störningar
i flygplan.

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

Brandfarliga ångor

• Använd inte mobilen vid
tankstationer.

• Använd den inte i närheten av
bränsle eller kemikalier.

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

Riktlinjer
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• Stäng av mobilen före

ombordstigning på flygplan.

• Använd den inte heller medan planet
står stilla utan personalens tillstånd.

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

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

Batteriinformation och skötsel

• Batteriet behöver inte laddas ur helt

innan du laddar upp det. Till skillnad
från andra batterier har det här ingen
minneseffekt som kan försämra
batteriets prestanda.

• Använd enbart LG:s batterier och

laddare. LG:s laddare är konstruerade
för att maximera batteriets livslängd.

• Ta inte isär eller kortslut batteriet.
• Håll batteriets poler rena.
• Byt ut batteriet när det inte längre

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

• Om du behöver byta batteri

kan du vända dig till närmaste
auktoriserade LG Electronicsserviceställe eller -återförsäljare
för hjälp.
• Koppla alltid ur laddaren ur
vägguttaget när mobilen är
fulladdad så drar inte laddaren
ström i onödan.

• Ladda batteriet om det inte har

använts under en längre tid. Det ger
bättre prestanda.

• Utsätt inte batteriladdaren för direkt
solljus. Använd den inte heller i
fuktiga miljöer som badrum.

• Förvara inte batteriet i varma

eller kalla miljöer. Det kan försämra
batteriets prestanda.

• Om batteriet ersätts med fel

batterityp kan det resultera i en
explosion.

• Kassera förbrukade batterier

Riktlinjer

i enlighet med tillverkarens
instruktioner. Lämna in batterierna
för återanvändning om det är
möjligt. Släng inte batterierna bland
hushållssoporna.
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Så fungerar mobilen

Högtalare
Huvudskärm

• Överst: Signalstyrka,
batterinivå och olika
funktioner

• Nederst: Symboler

Funktionsknappar för
navigering

• I viloläge:
Snabbmeny

för Mina saker/Meny/
Kontakter.

Adressbok

Vänster
funktionsknapp/
Höger funktionsknapp

	(Höger)
Meddelanden

Utför funktionen som
visas längst ner på
skärmen. I viloläge
trycker du på vänster
funktionsknapp för att
öppna menyn Mina
saker.

Komma igång
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Inåtriktad kamera

Tryck på höger
funktionsknapp för att
ansluta till Kontakter.
Samtalsknapp
Används till att ringa
upp ett telefonnummer
och svara på
inkommande samtal.
LG KF750 | Användarhandbok

(Vänster) Profil

• I menyer: Navigerar
mellan menyerna.
Knappen Avsluta/
strömbrytare
Används till att avsluta
eller avvisa ett samtal.
Används till att stänga
av/ starta mobilen. Tryck
en gång för att återgå
till startskärmen.
Raderingsknapp

• Används till att radera
ett tecken för varje
tryckning. Håll ner
länge för att radera
alla inmatade tecken.

Sätta i SIM-kortet och batteriet
1 Ta av batteriluckan
Håll batteriets frigöringsknapp
intryckt högst upp på mobilen och
lyft av batterihöljet.

VARNING! Använd inte
nageln när du tar ut batteriet.

01
02

VARNING! Ta inte ut
batteriet medan mobilen är
påslagen eftersom det kan skada
mobilen.
3 Sätta i SIM-kortet
Skjut in SIM-kortet i SIMkorthållaren. Se till att kortets
kontaktyta i guld är vänd nedåt. Om
du vill ta ut SIM-kortet drar du det
försiktigt i motsatt riktning.

03
04
05
06
07
08

2 Ta ur batteriet
Håll i batteriets övre kant och ta ut
det ur batterifacket med hjälp av
batteriluckan.

Komma igång
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Sätta i SIM-kortet och batteriet
4 Installera batteriet
För in batteriets övre del först i
den övre delen av batterifacket.
Kontrollera att batterikontakterna är
riktade mot terminalkontakterna på
mobilen. Tryck ned batteriets nedre
del tills det knäpper på plats.

5 Ladda mobilen
Skjut åt sidan laddningsuttagets
lucka på sidan av KF750. Anslut
laddaren till mobilen och eluttaget.
Ladda KF750 tills ett meddelande
om att batteriet är fulladdat visas
på skärmen.

Obs! Laddaren till KF750 får bara
sättas i mobilen enligt bilden.

Komma igång
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Minneskort
Installera ett minneskort

Formatera minneskortet

Du kan utöka mobilens minne med
ett minneskort. KF750 har stöd för
minneskort på upp till 4 GB.

Om minneskortet redan har
formaterats kan du börja använda det
direkt. Annars behöver du formatera
det.

Tips! Minneskort är valfritt
tillbehör.
1 T a bort batteriluckan enligt
beskrivningen ovan.
2 F ör in minneskortet i
minneskortplatsen högst upp
tills det klickar på plats. Se till att
kontaktytan i guld är vänd nedåt.

1 T ryck på
på startskärmen,
välj Inställningar och sedan
Telefoninställningar.
2V
 älj Minneshanterare och välj
sedan Externt minne.
3V
 älj format och bekräfta sedan
ditt val.
4A
 nge lösenordet om ett sådant har
ställts in så formateras kortet för
användning.

01
02
03
04
05
06
07
08

Tips! Om du vill ändra
standardplatsen för lagring
öppnar du Minneshanteraren på
menyn Telefoninställningar och
väljer Huvudlagringsinställning.

Komma igång

3 S ätt tillbaka batteriluckan enligt
beskrivningen ovan.

Obs! Om det redan finns data
på minneskortet arkiveras dessa
automatiskt i rätt mapp så att
exempelvis videoklipp sparas i
mappen Mina videor.
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Minneskort
Överföra kontakter
Så här överför du dina kontakter från
SIM-kortet till mobilen:
1V
 älj
på startskärmen och
sedan Kontakter.
2V
 älj Kontaktinställningar och
sedan Kopiera.
3 Välj Mobil till SIM och tryck på Klar.
4V
 älj Alla eller En i taget och tryck
på Klar.

Komma igång
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01
02
03
04
05
06
07
08

Komma igång
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Startskärmen
När KF750 inte används återgår den till
startskärmen. Härifrån kan du komma
åt menyn, ringa ett samtal, ändra din
profil och mycket mer.

Tips för pekskärmen
Om du trycker på växlar skärmen
till den interaktiva pekskärmens
knappsats.
Tryck på och håll ned
pekskärmsknappen på startskärmen
för att öppna ytterligare en
multimediemeny.

• Om du vill avsluta pekskärmen
trycker du en gång på ikonen Hem
i det övre högra hörnet. Mobilen
återgår till huvudstartskärmen.
• Knappsatsen nedanför skärmen
kan används som fyra pilar för att
navigera genom mobilens menyer.
Tips! Använd pekskärmen
för snabb och enkel åtkomst till
musik, bilder, spel, e-bok och radio.

Välj ett objekt genom att trycka på
ikonen på pekskärmen. KF750 vibrerar
lite när den känner av att du har tryckt
på ett alternativ.

• Du behöver inte trycka hårt,
pekskärmen är så känslig att den
känner av en lätt tryckning.

• Tryck på önskat alternativ med
fingertoppen. Se till att inte trycka
på några andra knappar.
Startskärmen

• Täck inte över mobilen med någon
form av skydd eftersom pekskärmen
inte fungerar om den är täckt av
något material.

18
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Pekplatta

Obs! När skärmbelysningen
är avstängd trycker du på
kameraknappen på höger sida
av mobilen om du vill återställa
startskärmen.

Råd till kunden
För att antennen ska ge så god
mottagning som möjligt rekommenderar
LG att mobilen hålls som på bilden nedan.

Ikon

Beskrivning
Fleruppgiftskörning
Nätsignalens styrka (antalet
streck varierar)
Inget nät

X

Täck inte över antennområdet med
handen under ett samtal eller om du
använder Bluetooth-anslutning. Det kan
minska signalkvaliteten.

Statusfältet
Olika ikoner i statusfältet ger
information om exempelvis
signalstyrka, nya meddelanden och
batteriladdning samt om Bluetooth
eller GPRS är aktivt.
I tabellen nedan beskrivs vanliga
ikoner i statusfältet.

01
02
03

Batteriet är tomt

04

Nytt SMS
Ny e-post
Ett alarm är inställt
Profilen Normal är aktiverad
Profilen Tyst är aktiverad
Externt minne
Samtal vidarekopplas
GPRS är tillgängligt
EDGE används
Roaming
Bluetooth är aktiverat
Samtal avvisas
3G är tillgängligt

05
06
07
08

Startskärmen
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Samtal
Ringa ett röstsamtal
1A
 nge telefonnummer inklusive
riktnummer.
Ta bort en siffra genom att trycka
på .
Radera alla siffror genom att trycka
på och hålla ned .
2 Tryck på

för att ringa upp.

3 T ryck på
eller skjut ihop
mobilen när du vill avsluta samtalet.

Ringa ett videosamtal
Du kan ringa ett videosamtal där det
finns 3G-täckning om användaren som
du ringer upp har en 3G-videoMobil
och befinner sig i ett område med
3G-täckning. Du kan också ta emot
videosamtal. Ring/besvara ett
videosamtal så här:

Grunderna

1A
 nge telefonnummer
med knappsatsen eller välj
telefonnumret i någon av listorna
Ringda samtal/Mottagna samtal.
Ångra feltryckningar genom att
hastigt trycka på , vilket raderar
den senaste knapptryckningen, eller
tryck på och håll ned
så raderas
alla angivna siffror.

20
LG KF750 | Användarhandbok

2O
 m du inte vill använda
högtalartelefon, kontrollera att du
har anslutit headsetet.
3 S tarta videofunktionen genom
att trycka på den vänstra
funktionsknappen [Val] och välj
Videosamtal.
Du får en uppmaning om att andra
program måste stängas innan du
ringer videosamtalet.
Obs! Det tar ett tag innan
videosamtalet kopplas. Ha tålamod.
Kopplingstiden beror också på
hur snabbt samtalet besvaras. När
videosamtalet kopplas ser du din
egen bild på skärmen, som sedan
ersätts av samtalspartens bild när
samtalet besvarats.
4 J ustera kamerapositionen vid
behov.
5 T ryck på
eller skjut ihop
mobilen när du vill avsluta samtalet.

Ringa ett röst-/videosamtal från
Kontakter
Det är lätt att ringa någon vars
nummer du har sparat i Kontakter.

1 T ryck på den högra
funktionsknappen när du vill öppna
kontaktlistan.
2 Bläddra till rätt kontakt.
3 T ryck på
för att ringa ett
röstsamtal. Tryck på vänster
funktionsknapp och välj Ring
videosamtal för att ringa ett
videosamtal.
4 T ryck på
samtalet.

när du vill avsluta

Ringa utlandssamtal
1 T ryck på och håll ned
för prefixet för utlandssamtal.
Symbolen ”+” föregår internationella
landskoder.
2A
 nge landsnummer, riktnummer
och abonnentens nummer.
3 Tryck på

.

Svara på och avvisa samtal
När mobilen ringer svarar du genom
att trycka på knappen
.

Snabbuppringning
Du kan tilldela kortnummer till
kontakter som du ringer ofta.
1 Tryck på

och välj Kontakter.

2 Välj Kortnummer.
3D
 ina röstmeddelanden har
kortnummer 1. Det kan inte ändras.
Välj ett annat nummer om du
vill tilldela det till en kontakt för
snabbuppringning.

01
02
03
04
05
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4A
 dressboken öppnas. Välj den
kontakt du vill tilldela till numret
genom att trycka på respektive
telefonnummer en gång.
Så här ringer du ett kortnummer.
1 Tryck på det tilldelade numret och
tryck sedan på sändknappen
,
eller
2 Tryck på och håll ned det tilldelade
numret tills kontakten visas på
skärmen.

Grunderna

Om du vill stänga av ljudet trycker du
på vänster funktionsknapp.
Det här är en utmärkt funktion om
du till exempel har glömt att ändra
profilen till Tyst inför ett möte.

Om du vill avvisa det inkommande
samtalet trycker du på höger
funktionsknapp.
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Samtal
Ringa ytterligare ett samtal

Visa samtalslistor

1 T ryck på vänster funktionsknapp
under det första samtalet och välj
Lägg t nytt samtal.

Tryck på
och välj Samtal ➝
Samtalslistor.
Välj att visa:

2 Ange numret eller sök i kontakterna.
3 Ring upp genom att trycka på

.

4 B åda samtalen visas på
samtalsskärmen. Det första samtalet
låses och parkeras.

Alla samtal – Hela listan över
uppringda, mottagna och missade
samtal.
Uppringda – En lista över alla
telefonnummer som du har ringt upp.

5V
 älj Byt för att växla mellan
samtalen.

Mottagna – En lista över alla
telefonnummer som har ringt dig.

6A
 vsluta ett av eller båda samtalen
genom att välja Val ➝ Avsluta och
sedan Alla eller Återta.

Obesvarade – En lista över
obesvarade samtal.

Obs! Du betalar för alla samtal som
du ringer.

Från Samtal kan du också visa:

DTMF-toner
Med tonval (DTMF) kan du
använda numeriska kommandon
till att navigera i menyer inom
automatiserade meddelanden. Tonval
är aktiverat som standard.
Grunderna
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Tryck på

och välj Samtal.

Samtalslängd – Visa längden på alla
skickade och mottagna samtal.
Datavolym – Visa mängden i kB för all
mottagen och skickad information.
Samtalskostnader – Visa kostnaderna
för dina uppringda samtal (den här
tjänsten beror på nätet och vissa
operatörer erbjuder den inte).

Tips! Om du vill ta bort
alla inspelade poster trycker du
på vänster funktionsknapp från
valfri samtalslista och sedan
nillställ alla.

Använda vidarekoppling
1 Tryck på

och välj Samtal.

2V
 älj Vidarekoppl. och sedan
Röstsamtal och/eller Videosamtal.
3A
 nge om alla samtal ska
vidarekopplas när linjen är
upptagen, när det är inget svar eller
när det inte går att nå dig.
4A
 nge det nummer du vill
vidarekoppla till.
5 Välj Aktivera för att aktivera.
Obs! En avgift tas ut för
vidarekoppling av samtal. Kontakta din
nätoperatör för mer information.
Tips! Om du vill stänga av
alla vidarekopplingar väljer du
Avaktivera alla.

Använda samtalsspärr
1 Tryck på

och välj Samtal.

01

2V
 älj Samtalsspärr och sedan
Röstsamtal och/eller Videosamtal.

02

3V
 älj något av eller alla följande
alternativ:

03

Alla utgående
Utgående utlandssamtal
Utgående utlandssamtal utom
til hemnät
Alla inkommande
Inkommande utomlands
4A
 nge lösenordet för samtalsspärr.
Kontakta din nätoperatör om den
här tjänsten.

05
06
07
08

Grunderna

Tips! Välj Fast nummer om du
vill aktivera och sätta samman en
lista över telefonnummer som
kan ringas från din mobil. Till
det behöver du PIN2-koden från
operatören. När den aktiverats
går det endast att ringa upp
telefonnummer i listan över fasta
nummer från din mobil.

04
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Kontakter
Söka efter en kontakt

Lägga till en ny kontakt

Du kan söka efter kontakter på två
sätt:

1 Tryck på

På startskärmen

3A
 nge om kontakten ska sparas i
Mobilen eller på SIM.

1 T ryck på höger funktionsknapp
på startskärmen för att öppna
adressboken.
2V
 älj den bokstav som motsvarar
första bokstaven i namnet på den
kontakt som du vill visa. För “Hem”
väljer du till exempel E–H.
Tips! Du kan söka efter
grupp genom att trycka på höger
funktionsknapp och välja Sök
grupp. En lista över alla grupper
visas.
På huvudmenyn
1 Välj Kontakter.
2V
 älj Sök och ange de första
bokstäverna för den kontakt du
söker med hjälp av knappsatsen.

Grunderna

3 I adressboken visas en lista över
kontakter som motsvarar de
bokstäver du har angett.
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och välj Kontakter.

2 Välj Lägg till ny.

4A
 nge den nya kontaktens för- och
efternamn. Du måste ange minst
ett av dem.
5A
 nge upp till fem olika
telefonnummer och tilldela en typ
för varje. Välj mellan Mobil, Hem,
Arbete, Personsökare, Fax, VT och
Normal. Tryck på Markera.
6 Lägg till upp till två e-postadresser.
7 Tilldela kontakten till en grupp.
Välj mellan Ingen grupp, Familj,
Vänner, Kollegor, Skola eller VIP.
8D
 u kan även lägga till Hemsida,
Hemadress, Företag, Titel,
Företagsadr. och en Anteckning.

Alternativ för kontakter
Du kan utföra olika åtgärder när du
visar en kontakt. Så här kommer du åt
och använder valmenyn:
1 Öppna den kontakt du vill använda.
2 T ryck på vänster funktionsknapp om
du vill öppna listan med alternativ.
Härifrån kan du:
Skicka meddelande – Skicka
ett meddelande eller e-post till
kontakten.
Skicka visitkort – Skicka
kontaktens uppgifter till en annan
person som ett visitkort. Ange om
du vill skicka det som ett SMS,
MMS, E-post eller via Bluetooth.
Ring röstsamtal – Ringa upp
kontakten.
Ring videosamtal – Ringa ett
videosamtal till kontakten.

Skapa en grupp
1 Tryck på

och välj Kontakter.

2V
 älj Grupper och tryck på vänster
funktionsknapp.
3 Välj Lägg till en ny grupp.
4 Ange ett namn på den nya gruppen.

01
02
03
04
05

5 Tryck på Klar.

06

Obs! Om du tar bort en grupp
försvinner inte de kontakter som
tilldelats till gruppen ifråga, utan de
finns kvar i adressboken.

07
08

Tips! Du kan redigera en
befintlig grupp genom att
markera den och trycka på
vänster funktionsknapp. Välj
att Ny medlem i gruppen
från dina kontakter, tilldela en
gruppringsignal, ändra namn på
eller ta bort en grupp.

Grunderna

Spara på SIM/mobil – Ange om
informationen ska flyttas eller
kopieras till SIM-kortet eller mobilen
(beroende på var den sparades
först).

Ta bort - Ta bort kontakten. Tryck
på Ja om du är säker.
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Kontakter
Använda servicenummer
Visa listan med servicenummer, SDN
(Service Dialling Numbers) tilldelade
av din tjänsteleverantör (om det
stöds av SIM-kortet). Bland dem finns
nödsamtal, katalogsökningar och
nummer till röstbrevlådor. När du valt
ett servicenummer trycker du på
så ringer du upp tjänsten.

Visa eget nummer
Med den här funktionen kan du visa
telefonnumret på SIM-kortet.

Skapa ett visitkort
Du kan skapa ett eget visitkort genom
att välja Mitt visitkort och sedan Lägg
till. När du har angett namn, nummer,
e-post och bild kan du använda det
som ett visitkort när du skickar ett
meddelande.

Grunderna
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Meddelanden
Meddelanden
I KF750 kan du hantera SMS, MMS och
e-post från en enda, lättanvänd meny.

Skicka meddelanden
1V
 älj Meddelanden och sedan
Skapa nytt medd..
2V
 älj Meddelande om du vill skicka
ett SMS eller MMS. Om du vill skicka
ett e-postmeddelande väljer du
E-post. Läs mer på sidan 35.
3O
 m du väljer Meddelande öppnas
ett nytt SMS.
4V
 älj Val och sedan Infoga om du
vill lägga till en bild, video, ljud
eller ämne.
5 T ryck på
Skicka. Ange
telefonnumret eller välj Kontakter
så öppnas kontaktlistan. Du kan
lägga till flera kontakter.
VARNING! Du betalar per
160 tecken textmeddelande
för varje person som du skickar
meddelandet till.

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

Skriva text
Du kan mata in text på två olika sätt:
Med T9-läget och Abc manuell
textinmatning.
Om du vill växla mellan de olika
metoderna för textinmatning trycker
du på och håller ned knappen
när du öppnat ett tomt meddelande.

01
02
03
04
05
06
07
08

T9-läget – Aktivera T9-läget och välj
T9 ABC sedan T9 abc, T9 Abc eller
123.
Abc manuell textinmatning – Välj
Abc, ABC eller 123.
Om du vill växla mellan versal, gemen
eller inledande versal trycker du på
knappen
.

Välj Val och Infoga för att skriva en
symbol.

Grunderna

Ta bort tecken med knappen
nedanför skärmen.
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Meddelanden
T9-läget
I T9-läget används en inbyggd
ordbok som känner igen ord som du
skriver utifrån följden på de knappar
du trycker in. Tryck bara på den
sifferknapp motsvarande den bokstav
du vill skriva så känner ordboken igen
ordet när alla bokstäverna har matats
in. Tryck till exempel på 8, 3, 5, 3, 7, 4,
6, 6, 3 om du vill skriva “telephone”.

Meddelandemappar
Mappstrukturen som används i
Meddelanden i KF750 är lätt att
använda.
Inkorg – Alla meddelanden som
kommer in placeras i inkorgen.
Härifrån kan du svara, vidarebefordra
och mycket mer. Se nedan för mer
information.
E-post – Alla e-postmeddelanden som
kommer in placeras i brevlådan.

Grunderna

Utkast – Om du inte har tid att skriva
klart ett meddelande kan du spara det
här så länge.
Utkorg – En mapp för tillfällig lagring
medan meddelanden skickas.
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Skickat – Alla skickade meddelanden
placeras i mappen Skickat.
Min mapp – I den här mappen
hanterar du meddelanden.

Använda mallar
Skapa mallar för SMS och MMS som
du skickar ofta. Det finns redan en del
mallar i mobilen som du kan anpassa
efter önskemål.
1V
 älj Meddelanden och sedan
Mallar.
2V
 älj Textmall eller MMS-mallar. Välj
Val om du vill använda alternativen
Lägg till nytt, Ändra, Ta bort eller
Ta bort alla för mallar.

Använda smileys
Skapa roligare meddelanden med
smileys. Det finns redan smileys som
används ofta i mobilen.
1V
 älj Meddelanden och sedan
Smiley.
2V
 älj Val om du vill använda
alternativen Lägg till nytt, Ändra,
Ta bort eller Ta bort alla för
smileys.

Kamera
Ta ett foto

Bakåt

01

1 T ryck på knappen på höger sida av
mobilen så visas kamerasökaren på
skärmen.

02
Ny bild

2H
 åll mobilen horisontellt och rikta
linsen mot det du vill fotografera.
3 T ryck in avtryckaren lite så visas
en fokuseringsruta mitt på
sökarskärmen.
4H
 åll mobilen så att du kan se det du
vill fotografera i fokuseringsrutan.
5N
 är fokuseringsrutan blir grön har
kameran fokuserat på det du vill
fotografera.
6 Tryck in avtryckaren helt.

När du har tagit en bild
Bilden som du har tagit visas på
skärmen. Bildens namn visas längst
ned och fem ikoner visas på höger
sida av skärmen.

03
04

LGIM0006.jpg
Bakåt

Val

Gå tillbaka till föregående

meny.

Visa bilderna som du tagit i
Album.
Skicka bilden som MMS, e-post
eller via Bluetooth.

05
06
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08

Ta en bild till direkt. Den aktuella
bilden sparas.
Använd bilden som
bakgrundsbild, kontaktbild eller på
start- eller avstängningsskärmen.
Ta bort den bild du nyss tagit och
bekräfta med Ja. Sökaren visas igen.

Kreativitet

Tips! Välj ikonen Spela
upp i kameraläget för att öppna
fotoalbumet.
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Kamera
Använda blixt
Blixten är avstängd som standard men
det finns andra alternativ.
1V
 älj
i det övre högra hörnet i
sökaren om du vill öppna blixtens
undermeny.
2 Det finns tre blixt-alternativ:
On – Kameran bedömer hur mycket
ljus som krävs för att få en bra bild
och använder blixt efter behov.
Auto – Kamerans blixt utlöses två
gånger så att röda ögon reduceras.
Off – Kamerans blixt utlöses inte.
Använd den här funktionen om du
vill spara på batteriet.
3 Välj önskat blixt-alternativ.
4N
 är du har valt ett blixt-alternativ
stängs menyn automatiskt och du
kan ta bilden.
5 B lixt-ikonen i sökaren ändras
beroende på vilket blixt-läge du
väljer.

Obs! När du lämnar kameraläget
återgår blixtinställningen till läget “av”.
Du måste aktivera blixten igen om
det behövs när du startar kameran
nästa gång.

Justera ljusstyrkan
Kontrasten är skillnaden mellan det
ljusa och det mörka i en bild. En
bild med låg kontrast ser suddig ut
medan bilder med hög kontrast har en
mycket tydligare skärpa.
1 Välj Ljusstyrka i Inställningar.
2 S kjut kontrastindikeringen längs
fältet mot
för lägre kontrast och
en suddigare bild, och mot för
högre kontrast och en skarpare bild.

Välja ett bildläge
1V
 älj Inställningar för att öppna
tillgängligt bildläge.
2 Välj bland fyra alternativ:
Normal – Standardtypen för bild.
Bilden tas på vanligt sätt enligt
beskrivningen i.

Kreativitet

Kontinuerlig bild – Med den här
funktionen kan du ta nio bilder
automatiskt i mycket snabb följd.
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Rambild – Välj en av de roliga
ramarna och förvandla dina
vänner till pirater eller förbättra
omgivningarna.
Panorama - Den här bildtypen
passar utmärkt vid fotografering av
en större grupp eller när du vill ta
kort på en panoramavy.
Musikvideo inspelad - Mina ljuid

Använda avancerade
inställningar
I sökaren väljer du Inställningar och
öppnar alla avancerade inställningar
i Andra.
Storlek – Ändra bildens storlek för
att spara minnesutrymme eller ta en
bild med den förinställda storleken för
kontakter.
Scenläge – Ställ in kameran så att den
ändras efter miljön. Välj mellan Auto,
Porträtt, Landskap, Natt, Strand,
Sports och Party.
Ljusstyrka – Ställ in bildens kontrast i
kamerasökaren.

Timer – Med självutlösaren kan
du ställa in en fördröjning efter att
avtryckaren har tryckts in. Välj mellan 3
sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder.
Perfekt för ett gruppfoto som du själv
vill vara med på!
Bildläge – Se sidan 30.

01
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ISO – ISO avgör känsligheten för
kamerans ljussensor. Ju högre ISOvärde desto känsligare är kameran
för ljus. Den här funktionen kan med
fördel utnyttjas i mörka omgivningar
när det inte går att använda blixt. Välj
bland värdena ISO 100, ISO 200, ISO
400 eller ISO 800.
Kvalitet – Ändra bildens storlek för
att spara minnesutrymme eller ta en
bild med den förinställda storleken för
en kontakt.

Kreativitet

Effekt – Välj en färgton som ska
tillämpas på bilden som du tar.

Vitbalans – Vitbalansen ser till att det
vita i en bild är verklighetstroget. Det
kan hända att du behöver bedöma
ljusförhållandena för att kameran
ska kunna justera rätt vitbalans. Välj
mellan Auto, Dagsljus, Molnigt,
Skugga eller Lysrörsljus.
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Kamera
I sökaren väljer du Inställningar och
öppnar alla avancerade inställningar i
Förhandsgranska.
Minne som används – Ange om du
vill spara bilderna i mobilminnet eller
det externa minnet.
Dölj ikoner – Välj om ikonerna på
sidan i sökaren ska döljas automatiskt.
Fokusläge – Välj fokuseringssätt.
Ljud – Välj ett av de tre slutarljuden.
Obs! Välj alltid Spara när du har valt
en ny inställning så att ändringarna
verkställs.
Tips! När du lämnar kameraläget
återgår alla inställningarna till
standard, förutom inställningarna
för bildstorlek och bildkvalitet.
Alla inställningar som inte är
standard måste återställas,
till exempel färgton och ISO.
Kontrollera dessa innan du
fotograferar nästa gång.

Kreativitet
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Tips! Inställningsmenyn visas
ovanpå sökaren så när du ändrar
något i bildens färgton eller
kvalitet kan du se hur bilden
ändras i förhandsgranskningen
bakom inställningsmenyn.
Kom ihåg att välja Spara innan
du avslutar så att ändringarna
verkställs.

Videokamera
Spela in en video
1 F lytta kameralägesknappen till
Videokamerans sökare visas på
skärmen.

.

2H
 åll mobilen horisontellt och rikta
linsen mot det du vill spela in.
3 T ryck en gång på avtryckaren för att
starta inspelningen.
4 INSP visas längst ned i sökaren.

När du har spelat in ett
videoklipp
En stillbild för videoklippet visas på
skärmen. Bildens namn visas längst
ned och fem ikoner visas på höger
sida av skärmen.
Visa ditt videoalbum.
Spela upp filen.
Spela in videoklippet igen.
Skicka videoklippet som MMS,
e-post eller via Bluetooth.
Ta bort det videoklipp som du
nyss spelat in och bekräfta med Ja.
Sökaren visas igen.

I sökaren väljer du Inställningar och
öppnar de avancerade inställningarna
i Andra.
Storlek – Ändra videoklippets storlek
för att spara minnesutrymme.
Scenläge – Anpassa bilden efter den
miljö du befinner dig i. Välj mellan
Auto, Porträtt, Landskap, Natt,
Strand, Sports och Party.
Effekt – Välj ett effektljud som ska
tillämpas på bilden som du tar.
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Vitbalans – Vitbalansen ser till att det
vita i en bild är verklighetstroget. Det
kan hända att du behöver bedöma
ljusförhållandena för att kameran ska
kunna justera rätt vitbalans. Välj bland
Auto, Dagsijus, Solsken, Lysrörsljus
eller Molnigt.
Musikvideo inspelad – Spela in
videoklippet med hjälp av olika
inställningar.
Kvalitet – Ändra bildens storlek för
att spara minnesutrymme eller ta en
bild med den förinställda storleken för
kontakter.
Längd – Välj ett av tre slutarljud.

Kreativitet

Tips! Välj albumikonen om
du vill öppna videoalbumet.

Använda avancerade
inställningar
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Videokamera
I sökaren väljer du Inställningar och
öppnar de avancerade inställningarna
i Förhandsgranska.
Minne som används – Ange om du
vill spara dina videoklipp i Mobil eller i
det externa minnet.
Dölj ikoner – Ställ in kameran för att
automatiskt dölja ikoner på sidan i
sökaren.
Röst – Välj Ljud av om du vill spela in
ett videoklipp utan ljud.
Obs! Tryck alltid på Spara när du
har valt en ny inställning så att
ändringarna verkställs.
Tips! När du lämnar
videokameraläget återgår alla
dina inställningar till standard
förutom inställningarna för
bildstorlek och bildkvalitet. Alla
inställningar som inte är standard
måste återställas, till exempel
färgton och vitbalans. Kontrollera
dessa innan du spelar in video
nästa gång.
Kreativitet
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Dina bilder och videoklipp
Ta en bild från ett videoklipp

Göra videoklipp kortare

1V
 älj det videoklipp du vill ta en
bild från.

1V
 älj den video som ska redigeras
och tryck på Val.

2 T ryck på
för att göra paus i
videoklippet på den bildruta som
du vill omvandla till en bild och
öppna valmenyn genom att trycka
på höger sida av skärmen.
3 Välj Ta bild på alternativmenyn.
4 B ilden och dess tilldelade namn
visas på skärmen.
5 Välj OK.
6 Välj Bakåt för att återgå till albumet.
7 B ilden sparas i mappen Mina filer
och visas i albumet. Du måste
stänga albumet och öppna det igen
för att det ska visas.
VARNING! En del funktioner
kanske inte fungerar ordentligt
om multimediefilen inte har
registrerats i mobilen.

Redigera video

3V
 älj Starta och Avsluta för att
markera de nya start- och
slutpunkterna.

Sammanfoga två videoklipp
1V
 älj den video som ska redigeras
och välj Val.
2V
 älj Ändra och sedan Sammanfoga
video.

02
03
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05
06
07
08

3M
 appen Videor öppnas. Markera
den video du vill sammanfoga och
välj Välj.
4V
 älj Effekt och välj hur videoklippen
ska sammanfogas: Av, Svart/Vitt,
Negativ, Sepia, Blå, Relief, Skissa,
Lilation Blåton, Monnokrom,
Konturer, Affisch.
5 T ryck på
så sparas den nya
sammanfogade videon. Spara filen
över originalfilen eller som en ny fil.
6U
 pprepa detta om du vill
sammanfoga flera videoklipp.

Sammanfoga en bild med en
video
1V
 älj den video som ska redigeras
och välj Val.

Kreativitet

Det finns redigeringsfunktioner för alla
videotyper utom för 640x480. Spela
inte in i de här formaten om du ska
redigera videoklippet.

2 Välj Ändra och sedan Beskär.

01
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Dina bilder och videoklipp
2V
 älj Ändra och sedan Sammanfoga
bild.

6V
 älj Avbryt för att markera när du
vill att texten ska försvinna.

3M
 appen Bilder öppnas. Välj den
bild du vill lägga till i videon och
välj Välj.

7V
 älj Spara för att spara den. Spara
filen över originalfilen eller som
en ny fil.

4V
 älj och dra bilden för att
sammanfoga den till slutet eller
början av videoklippet.

8U
 pprepa detta om du vill lägga till
mer text.

5V
 älj Effekt och välj hur bilden och
videon ska sammanfogas: Av,
Svart/Vitt, Negativ, Sepia, Blå,
Relief, Skissa, Lilation Blåton,
Monnokrom, Konturer, Affisch.

Lägga till en bild
1V
 älj den video som ska redigeras
och välj Val.
2 Välj Ändra och sedan Bildpålägg.

6 T ryck på
. Spara filen över
originalfilen eller som en ny fil.

3M
 appen Bilder öppnas. Välj den
bild du vill lägga till på videon och
välj Välj.

7U
 pprepa detta om du vill
sammanfoga flera bilder.

4V
 älj Starta och markera när du vill
att bilden ska visas.

Lägga till text i video
1V
 älj den video som ska redigeras
och välj Val.
2 Välj Ändra och sedan Textpålägg.
3 S kriv in texten med knappsatsen
och välj Spara.

5V
 älj det område på skärmen där du
vill att bilden ska visas. Om bilden
är för stor täcker den hela skärmen
istället för bara det valda området.
6V
 älj Avbryt för att markera när du
vill att bilden ska försvinna.

Kreativitet

4V
 älj Starta och markera när du vill
att texten ska visas.

7V
 älj Spara för att spara den. Spara
filen över originalfilen eller som
en ny fil.

5V
 älj det område på skärmen där du
vill att texten ska visas.

8U
 pprepa detta om du vill lägga till
flera bilder.
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Multimedia
Spel och program

Spela spel

Du kan hämta spel och program till
mobilen som du kan ha roligt med.

1 Välj menyn Spel.

01

2 Välj ett spel och tryck på Starta.

02

Menyn Rörelseleksak

Flash-innehåll

Här hittar du sex standardspel:
Dart, Homerun Derby, Magic Ball,
Hammer, Maze, Fishing.

Mappen Flash-innehåll består av
hämtat och standard-flash-innehåll.

03

Om – Visa information om ett spel.
Inställning – Ställ in ljud och vibration
när du aktiverar ett spel.
Återställ data – Återställ alla
inställningar.
Avsluta – Avsluta ett spel.

Hämta ett spel eller program
1V
 älj menyn Spel eller Program
beroende på vad du vill hämta.
2V
 älj Hämta spel/program och tryck
på Anslut.
3D
 u ansluts till webbportalen där du
hittar spel för hämtning.

Om du väljer Val i pausläget kan du
välja mellan:
Spela upp/Paus – Pausa eller
återuppta uppspelning.

05
06
07
08

Helskärm/Liggande visning –
Visa SWF-/SVG-filer i helskärmsläge
eller i liggande visning (detta visas
bara om du väljer Val utan att pausa).
Ljud av/ljud på – Växla ljudet på/av.
Använd som bakgrundsbild – Ställ in
SWF-/SVG-filen som bakgrundsbild.
Filinfo. – Visa filens namn, storlek,
datum, tid och typ.

Dokument
Genom menyn Dokument kan du visa
alla dina dokumentfiler. Här kan du
visa Excel-, Power Point-, Word-, textoch PDF-filer.

Kreativitet

Tips! Du kan snabbt ta
bort en fil i Mina filer genom att
trycka på den en gång så att den
markeras och trycka på knappen
. Bekräfta genom att välja Ja.

Använda alternativ vid visning
av SWF-/SVG-filer

04
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Multimedia
Överföra filer till mobilen

Ovrigt

Det lättaste sättet att överföra en
fil från datorn till mobilen på är via
Bluetooth. Du kan även använda LG
PC Suite via din USB-kabel.

I mappen Ovrigt lagras filer som inte
är bilder, ljud, videoklipp, spel eller
program. Den här mappen används
på samma sätt som Dokument.
Det kan hända att filer som överförs
från datorn till mobilen hamnar i
mappen Ovrigt istället för i mappen
Dokument. I sådana fall flyttar du
dem.

Överföra via Bluetooth:
1 K ontrollera att Bluetooth är aktiverat
i mobilen och på datorn och att de
syns i respektive enhet.
2A
 nvänd datorn för att skicka filen
via Bluetooth.
3N
 är filen har skickats måste du
bekräfta den i mobilen genom att
välja OK.

Så här flyttar du en fil från Andra till
Dokument:
1 Välj Mina filer och sedan Ovrigt.
2 Välj en fil och välj sedan Val.

4 F ilen visas i mappen Dokument
eller Ovrigt.

3 Välj Flytta.

Visa filer

Med funktionen Filmskapare kan du
skapa bildspel som innehåller musik.

1V
 älj Mina saker och sedan
Dokument.
2V
 älj ett dokument och välj sedan
Visa.

Filmskapare

Filmskapare

Kreativitet

Stil : Vågor
Ljud : Inget val
Val
Lägg t.
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Bakåt

Skapa en film
1G
 å till Underhållning och välj
Filmskapare.
2 L ägg till en bild genom att välja
.
Välj de bilder som du vill inkludera
och välj sedan Klar i Val.
3 Välj en filmstil på menyn Stil.
4V
 älj Spela för att se vad du har
skapat.

Musik
KF750 från LG har en inbyggd
musikspelare så att du kan lyssna till
dina favoritlåtar. Om du vill öppna
musikspelaren väljer du Musik på
huvudmenyn. Här kommer du åt olika
mappar:
Senast spelade – Visa alla låtar som
har spelats upp nyligen.
Alla spår – Innehåller alla låtar i
mobilen.
Artister – Bläddra i
musiksamlingen efter artist.

Genrer – Bläddra i musiksamlingen
efter genre.
Spellistor – Innehåller alla
spellistor som du har skapat.

Överföra musik till mobilen
Det enklaste sättet att överföra musik
på är med hjälp av Bluetooth eller
USB-kabeln. Du kan även använda LG
PC Suite. Överföra via Bluetooth:

01
02
03
04

1 K ontrollera att Bluetooth har
aktiverats i båda enheterna och att
de syns i respektive enhet.

05

2M
 arkera musikfilerna i den andra
enheten och välj att skicka via
Bluetooth.

07

06

08

3N
 är filen har skickats måste du
bekräfta den i mobilen genom att
välja OK.
4 Filen finns i Musik ➝ Alla spår.

Spela upp en låt
1 Välj Min musik och sedan Alla spår.
2V
 älj den låt du vill lyssna på och välj
Spela upp.
3 T ryck på
en låt.

om du vill pausa

4 T ryck på
(höger) om du vill
hoppa till nästa låt.
5 T ryck på
(vänster) om du vill
hoppa till föregående låt.

Kreativitet

Album – Bläddra i musiksamlingen
efter album.

Blanda spår – Lyssna till musik i
slumpmässig ordning.
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Multimedia
Redigera en spellista
Ibland kanske du vill lägga till nya
låtar eller ta bort låtar i en spellista. Då
redigerar du spellistan.
1 Välj musik och sedan Spellistor.
2 Välj önskad spellista.
3 Välj Val och välj sedan:
Lägg till nya låtar – Lägga till flera
låtar i spellistan. Markera önskade låtar
och välj Klar.
Flytta upp/ner – Flytta låten
uppåt eller nedåt i listan så att
uppspelningsordningen ändras.
Skicka – Skicka en låt som ett
meddelande eller via Bluetooth.
Ta bort från listan – Ta bort en låt från
spellistan. Bekräfta genom att välja Ja.
Markera/avmarkera – Välja fler filer.
Använd som – Ställ in låten som ett
effektljud.
Filinfo.
Minneshanterare
Kreativitet

Använda radion
KF750 från LG har en inbyggd FMradio så att du kan lyssna till dina
favoritkanaler när du är på resande fot.
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Obs! Om du vill lyssna på radio måste
du använda hörlurar. De sätts i samma
uttag som laddaren.

Kanalsökning
Du kan ställa in radiokanaler genom
att söka efter dem manuellt eller
automatiskt. De sparas på särskilda
kanalnummer så att du inte behöver
söka efter kanaler varje gång du vill
lyssna på radio. Det går att spara upp
till 50 radiokanaler i mobilen.
Så här söker du automatiskt:
1 F rån Musik väljer du FM-radio och
sedan Val.
2V
 älj Automatisk sökning och
därefter Ja. De radiokanaler som
hittas tilldelas automatiskt till ett
kanalnummer.
Tips! Du kommer åt
musik med pekskärmen. Tryck
på kameraknappen på mobilens
högra sida och välj ikonen Radio
eller Musik. Sedan kan du bläddra
igenom och välja musikfiler eller
radiofunktioner genom att trycka
på skärmen.

Så här söker du manuellt:
1 Välj FM-radio och sedan Val.

Gå till Röstinspelningar – Öppna
mappen Ljudinspelningar i Mina
ljud.

01

2V
 älj Kanallista och välj sedan det
kanalnummer där du vill spara
radiokanalen.

Spela in ett ljud eller en röst

3A
 nge kanalens frekvens och tryck
på OK för att spara.

2 Välj Röstmemo.

04

3V
 älj Rec. om du vill börja
inspelningen.

05

Obs! Du kan även söka efter en
radiokanal manuellt med hjälp av
(vänster) och
(höger) som visas
bredvid radiofrekvensen.

Använda röstmemo
Med Röstinspelning kan du spela in
röstanteckningar eller andra ljud.

1 Välj Multimedia.

4V
 älj Stopp om du vill stoppa
inspelningen.
5V
 älj Spela upp i alternativen om du
vill lyssna på inspelningen.

02
03

06
07
08

1 Välj Multimedia.
2V
 älj Röstmemo, sedan alternativ
och välj mellan:
Längd – Ange inspelningstiden.
Välj bland MMS-storlek, 30 sek., 1
min. eller Obegränsat.
Kvalitet – Välj ljudkvalitet.
Alternativen är Superfin, Fin eller
Normal.
Kreativitet

Minne som används – Kontrollera
aktuell status för varje minne.
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Kalender
Lägga till händelser i kalendern
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Kalender. Välj Kalender.
2V
 älj det datum när du vill lägga till
en händelse.
3 Välj Val och sedan Lägg till ny.
4V
 älj om du vill lägga till ett Möte,
Jubileum eller en Födelsedag och
välj Klar.

Tips! Du kan ange en
semester i kalendern. Välj de
dagar då du är på semester en
dag åt gången, välj sedan Val och
Skriv in semester. Alla dagarna
skuggas i rött. När du ska ställa in
alarmet kan du välja att utelämna
dagar som har angetts som
semesterdagar.

5 K ontrollera datumet och ange tiden
när händelsen ska börja.

Lägga till en post i Att göralistan

6 F ör möten och jubileum anger
du tid och datum när händelsen
avslutas i de undre två rutorna för
tids- och datumangivelse.

1 T ryck på
på startskärmen och
välj Kalender.

7O
 m du vill lägga till ett ämne eller
en anteckning för händelsen trycker
du på Ämne eller Plats och skriver
anteckningen.

Kalender

8V
 älj Klar så sparas händelsen i
kalendern. En fyrkantig markör
markerar dagen när en händelse
har sparats och en klocka ringer
när händelsen börjar så att du
kan hantera olika händelser på ett
enkelt sätt.
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2 Välj Att-göra och sedan Lägg till.
3A
 nge datum för posten, lägg till
anteckningar och välj prioritetsnivå:
Hög, Mellan eller Låg.
4 Spara Att göra-listan med Klar.

Ställa in alarmet
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Verktyg - Alarm.
2 Välj Val och tryck på Lägg till ny.
3A
 nge tidpunkten när alarmet ska
ljuda.

4A
 nge om alarmet ska utlösas En
gång, Varje dag, mån–fre, mån–
lör, lör–sön, Lör - Ons, Lör - Tor,
sön - tor eller Förutom semester.
5 Välj och Ändra för att välja ett
alarmljud. Du kan lyssna på ett ljud
genom att välja det och trycka på
Spela upp.
6 L ägg till en anteckning för alarmet
och välj Klar när du skrivit klart.
Anteckningen visas när alarmet
utlöses.
7D
 u kan även ställa in intervall för
snooze på snooze 5 min, snooze
10 min, snooze 20 min, snooze
30 min, snooze 1 timme Stäng av
snooze.
8N
 är du ställt in alarmet väljer du
Klar.
Obs! Du kan ställa in upp till 5 alarm.

Använda räknaren
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Verktyg. Välj Miniräknare.

3D
 u kan göra enkla beräkningar
genom att välja önskad funktion (+,
–, x, /) och sedan trycka på =.

01

Använda stoppuret

03

1 T ryck på
på startskärmen och
välj Verktyg. Välj Tidtagarur.
2 Välj Starta när du vill starta timern.
3 Välj Stopp om du vill stoppa timern.
4 Välj Varv om du vill mäta varje
varvtid.
5 Om du vill starta om tidtagaruret
väljer du Återgå.
6 Välj Återställ om du vill återgå
till noll.

04

02

05
06
07
08

Omvandla en måttenhet
1 T ryck på
på startskärmen
och välj Verktyg. Välj
Enhetsomvandlare.
2A
 nge om du vill omvandla Valuta,
Yta, Längd, Vikt, Temperatur,
Volym eller Hastighet.
3V
 älj önskad enhet, ange värdet som
du vill omvandla från och värdet du
vill omvandla till.
4 Rätt värde visas på skärmen.

Kalender

2A
 nge siffror med hjälp av de
numeriska knapparna.

4O
 m du vill göra lite mer avancerade
beräkningar väljer du Val och sedan
+/–, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt,
deg eller rad.
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Kalender
Lägga till en stad till världstiden
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Verktyg. Välj Världstid.
2V
 älj Val och sedan Lägg till stad.
Börja skriva in namnet på staden
du vill lägga in så visas den högst
upp på skärmen. Du kan även välja
Karta och sedan välja önskad stad.
3 Bekräfta valet med OK.
Tips! Om du befinner dig
utomlands kan du ändra tidszon i
Världstid genom att välja Val och
sedan Ändra aktuell stad. Välj
önskad stad och tryck på OK.

Kalender
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Webbläsare
Med hjälp av en webbläsare
kommer du lätt åt de senaste
nyheterna, väderprognoserna samt
aktuell information om sport och
trafikhändelser när du behöver
det. Dessutom kan du med hjälp
av webbläsaren hämta det allra
senaste inom musik, ringsignaler,
bakgrundsbilder och spel.

Lägga till och komma åt
bokmärken

2V
 älj Bokmärken. En lista över dina
bokmärken visas på skärmen.

05

Ansluta till Internet

3O
 m du vill skapa en ny mapp väljer
du Val och sedan Skapa ny mapp.
Ange namnet på mappen med
bokmärken.

07

1 T ryck på
på startskärmen och
välj Webbläsare.
2D
 u kommer åt webbläsarens
startsida direkt genom att välja
Webbläsare. Du kan även välja
Ange adress och skriva in önskad
URL och sedan välja Öppna.
Obs! Det kostar extra när du använder
den här tjänsten och hämtar innehåll.
Kontrollera vilka kostnader som gäller
hos din nätoperatör.

Du kan lägga till bokmärken och spara
webbplatser så att du kommer åt dina
favoritsidor snabbare.
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Webbläsare.

01
02
03
04

06

08

4O
 m du vill lägga till ett nytt
bokmärke väljer du Val och trycker
på Lägg till ny. Ange ett namn för
bokmärket följt av URL-adressen.
5V
 älj Klar. Dina bokmärken visas i
listan över bokmärken.
6D
 u öppnar bokmärket genom att
bläddra till det och välja Öppna.

Internet

Tips! I den här menyn
kan du även redigera
rubriker för sparade sidor,
skydda eller ta bort skydd för
skärmanteckningar och ta bort
sparade sidor.
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Webbläsare
Använda RSS-läsare

Lägga till flödet

RSS (Really Simple Syndication) är
en familj av web feed-format som
används för att publicera innehåll som
ofta uppdateras, t.ex. bloggposter,
nyhetsrubriker eller poddsändningar.
Ett RSS-dokument, som kallas flöde,
web feed eller kanal, innehåller
antingen en sammanfattning
av innehållet från en associerad
webbplats eller hela texten.

Du kan själv lägga till flödet direkt:
Webbläsare ➝ RSS-läsare ➝ Val ➝
Lägg till ny eller också kan du klicka
på flödeslänken genom att välja RSSikonen på webbsidan.

Med RSS kan personer hålla
sig uppdaterade om sina
favoritwebbplatser på ett
automatiserat sätt som är enklare än
att kontrollera dem manuellt.
Användaren prenumererar på ett
flöde genom att lägga till flödets länk
i läsaren eller genom att klicka på en
RSS-ikon i en webbläsare som startar
prenumerationsproceduren. Läsaren
gör regelbundet kontroller efter nytt
innehåll i de flöden som användaren
prenumererar på och hämtar alla
uppdateringar som den hittar.
Internet
46
LG KF750 | Användarhandbok

Uppdatera RSS-läsaren
1D
 u kan välja Uppdatera eller
Uppdatera alla.
2O
 m du vill uppdatera automatiskt
väljer du Uppdatera schema.

Ändra webbläsarinställningarna
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Webbläsare. Välj Inställningar.
2D
 u kan välja att redigera Profil,
Inställningar för utseende, Cache,
Cookies, Säkerhet eller Återställ
inställningar.
3 T ryck på OK när du har ändrat
inställningarna.

Anslutningar
Använda Bluetooth
1 S e till att Bluetooth-inställningarna
är På och Synlig i både datorn och
KF750.
2 P ara ihop datorn och KF750 så
att det krävs ett lösenord för att
ansluta.
3A
 nvänd Anslutningsguiden i
LG PC Suite för att skapa en aktiv
Bluetooth-anslutning.
4 K licka på Kommunikation i datorn.
Klicka sedan på Inställningar.
5 Klicka på Modem.
6V
 älj Standardmodem över
Bluetooth-länk och klicka på OK.
Det visas nu på skärmen.
7 K licka på Anslut så ansluter datorn
via KF750.

Skicka och ta emot filer via
Bluetooth

01
02
03
04
05
06
07
08

Tips! Kontrollera att filen skickas
med förloppsindikatorn.
Så här tar du emot en fil:
1 F ör att ta emot filer måste du ha
ställt in Bluetooth-inställningarna På
och Synlig. Läs i Ändra Bluetoothinställningar nedan om du vill
veta mer.
2D
 u ombeds att bekräfta filen från
avsändaren. Välj Ja för att ta emot
filen.

Internet

Bluetooth är ett mycket bra sätt att
skicka och ta emot filer på eftersom
det inte krävs några sladdar och
anslutningen går snabbt och enkelt.
Det går även att ansluta till ett
Bluetooth-headset för att ringa och ta
emot samtal.

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 Val och sedan Skicka. Välj
Bluetooth.
3 Aktivera Bluetooth genom att
välja Ja.
4 KF750 söker automatiskt efter andra
Bluetooth-aktiverade enheter inom
räckvidd.
5 Välj den enhet som du vill skicka
filen till och välj sedan OK för att
skicka filen.
6 Filen skickas.
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Anslutningar
3D
 u kan visa var filen har sparats
och välja mellan OK eller Använd
som bakgrundsbild. Filer sparas
vanligen i lämplig mapp i Mina filer.
Ändra Bluetooth-inställningar:
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Anslutningar.
2V
 älj Bluetooth och sedan
Inställningar.
Gör ändringar för:
Enhetssynlighet – Välj mellan
Synlig, Visas i 1 min eller Dold.
Enhetens namn – Ange ett namn
för mobilen.
Tjänster som stöds – Sök efter den
profil som stöds av KF750.
Min adress – Sök efter Bluetoothenhetens adress.

Para ihop med en annan
Bluetooth-enhet
Genom att para ihop KF750 och
en annan enhet kan du ställa in en
lösenordsskyddad anslutning. På så
sätt blir ihopparningen säkrare.
Internet
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1 K ontrollera att du har Bluetoothinställningarna På och Synlig. Du
kan ändra synlighet på menyn
Inställningar.
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2V
 älj Ihopparade enheter och sedan
Ckriv.
3 K F750 söker efter enheter. När
sökningen är klar visas Uppdatera
och Lägg till på skärmen.
4V
 älj önskad enhet för ihopparning,
ange ett lösenord och tryck på
Lägg till.
5M
 obilen ansluter till den andra
enheten där du anger samma
lösenord.
6D
 en lösenordsskyddade Bluetoothanslutningen är klar.

Använda Bluetooth-headset
1 K ontrollera att du har Bluetoothinställningarna På och Synlig.
2 S täll in headsetet i ihopparningsläge
och para ihop enheterna med hjälp
av instruktionerna som medföljde
headsetet.
3V
 älj Ja och välj Anslut nu. KF750
växlar automatiskt till profilen
Headset.
Tips! Se sidan 22 för mer
information om BT-svarsläge
så att du kan styra hur samtal
besvaras när Bluetooth-headsetet
är anslutet.

Inställningar
I den här mappen kan du anpassa
inställningarna i KF750 enligt
önskemål.

Ändra skärminställningar
1 T ryck på
på startskärmen och
välj Inställningar.
2 Välj Skärm och välj mellan:

Välkomstmeddelande – Ange
välkomstmeddelandet som ska
visas när mobilen slås på.
3 S para inställningarna genom att
välja Välj.

Anpassa profiler

Skärmtema – Välj tema för
startskärmen eller för utgående
samtal.

Det går snabbt att ändra profilen
på startskärmen. Tryck bara på den
aktuella profilikonen högst upp i
högra hörnet.

Menyutseende – Välj stil på
menyer.

Anpassa profilinställningarna med
hjälp av inställningsmenyn.

Ringa upp – Ställ in visningen för
samtalsuppringning.

1 På startskärmen trycker du på
.

Font – Justera teckenfärgen.

2V
 älj Profil och välj sedan önskad
profil för redigering. Det går inte att
redigera profilen Tyst.

Bakgrundsbelysning – Ange hur
länge bakgrundsbelysningen ska
vara tänd.
Obs! Ju längre
bakgrundsbelysningen är tänd
desto mer batteri förbrukas och det
behöver laddas oftare.
Tema för mobilen – Ändra
skärmens utseende snabbt.
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3 Välj Val och sedan Ändra.
4N
 u kan du ändra alla ljudoch signalalternativ i listan,
som Ringsignal och Volym,
Meddelandesignal, Skärmljud och
mycket mer.
Inställningar

Bildkvalitetsförbättring - På/AV.
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Inställningar
Ändra mobilens inställningar
Du kan anpassa KF750 efter dina
behov och önskemål.
Tips! Om du vill bläddra i en
alternativlista trycker du på den
sista posten och för fingret uppåt
på skärmen. Visningen flyttas
uppåt så att du kan se fler poster.
1 På startskärmen trycker du på
.
2V
 älj Mobil och välj sedan i listan
nedan.
Automatiskt knapplås –
Lås knappsatsen automatiskt på
startskärmen och ställ in tiden.
Pekskärm – Ställ in
knappsatsvibrationen på På eller
Av.
Pekskärmseffekt – Ange
effektljudet när du trycker på
skärmen.
Språk – Ändra språk för skärmen
på KF750.
Inställningar

Energispar – Ange om
energisparinställningarna ska vara
På eller Av.
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Info. – Visa teknisk information för
KF750.

Använda tid och datum
Tid och datum – Anpassa datum- och
tidsinställningar eller välj automatisk
tidsuppdatering för justering när du
reser eller för vinter- och sommartid.

Ändra övriga inställningar
Anslutningsinställningarna har redan
ställts in av nätoperatören så att du
kan börja använda mobilen direkt.
Använd den här menyn om du vill
ändra någon inställning.
Nät – KF750 ansluts automatisk till
önskat Nät. De här inställningarna går
att ändra från den här menyn.
Internetprofiler – Ange profilerna för
att ansluta internet.
Uppkopplingar – Teleoperatören har
redan sparat den här informationen.
Du kan lägga till nya åtkomstpunkter
med hjälp av den här menyn.
Paketdataanslutning – Ange
paketdataanslutningen.

Ändra säkerhetsinställningar
PIN-begäran – Ställ in så att mobilen
frågar efter SIM-kortets PIN-kod när du
slår på mobilen.
Mobillås – Aktivera mobillåset för att
undvika obehörig användning. Du
måste ha en säkerhetskod.
Ändra koder – Ändra koderna PIN/
PIN2/Säkerhetskod.

Använda minneshanteraren
I KF750 har du tre minnen: i mobilen,
på SIM-kortet och på ett externt
minneskort (du kan behöva köpa till
minneskortet).
Med hjälp av minneshanteraren tar du
reda på hur varje minne används och
hur mycket utrymme som finns kvar.

Telefonens tilldelade minne – Visa
hur mycket minne som är tillgängligt
för SMS, kontakter, kalendern, att
göra-listan, anteckningar, alarm,
samtalshistorik, bokmärken och
diverse poster.
SIM-minne – Visa hur mycket minne
som är ledigt på SIM-kortet.
Externt minne – Visa hur mycket
minne som är tillgängligt i det externa
minneskortet (du behöver kanske
köpa till minneskortet).
Huvudlagringsinställning – Välj
mellan Mobilminne eller Externt
minne.
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Använda flygläge
Aktivera flygläget genom att trycka på
på startskärmen och välj sedan
Inställningar - Profil. Välj Flygläge
och tryck på
för att aktivera det.

Telefonens gemensamma minne –
Visa hur mycket minne som är ledigt
i mobilen för bilder, ljud, video, Flash,
MMS, e-post, Java-program och annat.

I flygläge går det inte att ringa
samtal, ansluta till Internet, skicka
meddelanden eller använda
Bluetooth.

Inställningar

Tryck på
på startskärmen.
Välj Inställningar och sedan
Minneshanterare.
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Tillbehör
Följande tillbehör medföljer KF750.
Laddare

Datakabel och
CD
Anslut och
synkronisera
KF750 och
datorn.

Batteriet

Användarhandbok
Läs mer om
KF750.

KF750 Användarhandbok

Stereoheadset

Obs!

• Använd alltid äkta LG-tillbehör.
• Om du inte gör det kan garantin
upphöra att gälla.

• Tillbehören kan skilja sig åt mellan
Tillbehör

olika regioner. Om du vill ha mer
information kontaktar du det
regionala serviceföretaget eller en
representant .
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Nättjänster

Tekniska data

Mobilen som beskrivs i den här
användarhandboken är godkänd för
användning i näten GSM 900, DCS
1800, PCS1900 och WCDMA.

Allmänt

Ett antal funktioner som ingår i den
här guiden kallas gemensamt för
nättjänster. De är specialtjänster som
du skaffar från din operatör. Innan du
kan nyttja någon sådan tjänst måste
du teckna tjänsten hos operatören,
som också tillhandahåller instruktioner
för den.

Produktnamn: KF750
System: GSM 900/ DCS 1800/
PCS 1900/ W-CDMA
Temperaturgränser
Max: + 55 °C (urladdning),
+ 45 °C (laddning)
Min: – 10 °C

Nättjänster
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Noe av innholdet i denne håndboken
kan være annerledes enn telefonen,
avhengig av hva slags programvare
du har på telefonen, og hvilken
tjenesteleverandør du bruker.

KF750 Brukerhåndbok

Gratulerer med kjøpet av den
avanserte og kompakte mobiltelefonen
KF750 fra LG, som er designet for å
fungere med det nyeste innen digital
mobilkommunikasjonsteknologi.

Kaste det gamle utstyret
1 Når et produkt er merket med dette symbolet med en
søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av
EU-direktivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter bør kildesorteres
separat fra husholdningsavfall i overensstemmelse med lokale
ordninger.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å
redusere negative konsekvenser for helse og miljø.
4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om håndtering
av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsetaten eller forhandleren av produktet.

Oppsett

01

Standby-skjermen

02

Grunnleggende

03

Bli kreativ

04

Bli organisert

05

Internett

06

Innstillinger

07

Tilbehør

08

Innhold
Retningslinjer

Oppsett

Bli kjent med telefonen...................... 12
Sette inn USIM-kortet og
batteriet................................................... 13
Minnekort............................................... 15

Opprette et visittkort..................... 26
Meldinger................................................ 27
Meldinger........................................... 27
Sende en melding........................... 27
Skrive inn tekst................................. 27
T9-ordliste.......................................... 27
Meldingsmapper............................. 28
Bruke maler....................................... 28
Bruke uttrykksikoner...................... 28

Standby-skjermen

Bli kreativ

Retningslinjer for trygg og
effektiv bruk..............................................6

Tips for berøringsskjerm.................... 18
Statuslinjen............................................. 19

Grunnleggende



Anrop........................................................ 20
Foreta et taleanrop......................... 20
Foreta et videoanrop..................... 20
Foreta et tale-/videoanrop
fra Kontakter..................................... 21
Foreta internasjonale anrop........ 21
Besvare og avvise anrop............... 21
Hurtigvalg.......................................... 21
Foreta en samtale nr. 2.................. 22
DTMF-toner....................................... 22
Vise anropslogger........................... 22
Bruke viderekobling av anrop.... 23
Bruke anropssperring.................... 23
Kontakter................................................. 24
Søke etter en kontakt.................... 24
Legge til en ny kontakt................. 24
Kontaktalternativer........................ 25
Opprette en gruppe....................... 25
Bruke tjenestenumre..................... 26
Vis ditt eget nummer..................... 26

LG KF750 | Brukerhåndbok

Kamera..................................................... 29
Ta et raskt bilde . ............................. 29
Når du har tatt bildet..................... 29
Bruke blitsen..................................... 30
Justere lysstyrke.............................. 30
Velge fotomodus............................. 30
Avanserte innstillinger.................. 31
Videokamera.......................................... 33
Videoopptak..................................... 33
Når du er ferdig med
videoopptaket.................................. 33
Avanserte innstillinger.................. 33
Bilder og videoer.................................. 35
Ta et bilde fra en video.................. 35
Redigere video................................. 35
Klippe videoens lengde................ 35
Klippe sammen to videoer.......... 35
Klippe sammen et bilde og
en video.............................................. 36
Legge til tekst i en video............... 36
Bildeoverlegg................................... 37
Multimedia............................................. 38
Spill og programmer...................... 38

Gøy med M-Toy................................ 38
Spille et spill...................................... 38
Flash-innhold.................................... 38
Bruke alternativer for
visning av SWF-/SVG-filer............. 38
Dokumenter...................................... 38
Overføre en fil til telefonen......... 39
Vise en fil............................................ 39
Andre................................................... 39
Filmmaker.......................................... 39
Lage en film....................................... 39
Musikk................................................. 40
Overføre musikk til telefonen..... 40
Spille av musikk............................... 40
Redigere en spilleliste................... 41
Høre på radio.................................... 41
Søke etter stasjoner........................ 41
Bruke taleopptaker......................... 42
Spille inn lyd eller tale................... 42

Bli organisert

Planlegger............................................... 43
Legge til en hendelse i
kalenderen......................................... 43
Legge til en oppføring i
oppgavelisten................................... 43
Stille inn alarmen............................ 43
Bruke kalkulatoren.......................... 44
Bruke stoppeklokken..................... 44
Konvertere enheter........................ 44
Legge en by til
verdensklokken............................... 45

Internett

Nettleser.................................................. 46
Nettsurfing........................................ 46
Bruke bokmerker............................. 46
Bruke RSS-leser................................ 47
Legge til feeds.................................. 47
Oppdatere RSS-leseren................. 47
Endre nettleserinnstillingene..... 47
Internett................................................... 48
Via Bluetooth.................................... 48
Sende og motta filer via
Bluetooth........................................... 48
Pare med en annen
Bluetooth-enhet.............................. 49
Bruke et Bluetooth-headset........ 49

Innstillinger

Endre skjerminnstillinger.................. 50
Tilpasse profilene................................. 50
Endre telefoninnstillingene.............. 50
Bruke Dato og tid................................. 51
Endre andre innstillinger................... 51
Endre sikkerhetsinnstillinger............ 52
Bruke Minnebehandling.................... 52
Bruke Flight Mode................................ 52

Tilbehør....................................53
Nettverkstjenester.................54
Tekniske opplysninger..........54



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

Eksponering for radiobølger
DENNE ENHETEN FØLGER
INTERNASJONALE RETNINGSLINJER
FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Retningslinjer

Den mobile enheten er en radiosender
og -mottaker. Den er utformet og
produsert slik at den ikke overskrider
grenseverdiene for eksponering for
radiobølger (RF) som er anbefalt i
internasjonale retningslinjer (ICNIRP).
Disse grenseverd-iene er en del av
omfattende retningslinjer og fastsetter
tillatte nivåer av RF-energi for
befolkningen generelt. Retningslinjene
er utviklet av uavhengige
vitenskapelige organisasjoner
gjennom regelmessig og grundig
evaluering av vitenskapelige studier.
I retningslinjene er det inkludert en
betydelig sikkerhetsmargin som er
beregnet for å sikre at ingen utsettes
for fare, uavhengig av alder og
helsetilstand.
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Eksponeringsstandarden for mobile
enheter bruker måleenheten
SAR (Specific Absorption Rate).
SAR-grensen som er oppgitt i de
internasjonale retningslinjene, er
2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved
bruk av standard driftsplasseringer
når enheten overfører med det
høyeste sertifiserte strømnivået i alle
testede frekvensbånd. Selv om SAR
fastsettes ved det høyeste sertifiserte
strømnivået, kan det virkelige SARnivået til enheten under drift være
godt under maksimalverdien. Dette
skyldes at enheten er utformet for å
bruke flere strømnivåer, slik at den
bare bruker den strømmen som
er nødvendig for å få kontakt med
nettverket. Generelt er det slik at jo
nærmere du er en basestasjon, jo
lavere vil den avgitte effekten være.
Før en telefonmodell blir tilgjengelig
for salg for befolkningen generelt,
må det vises til samsvar med det
europeiske R&TTE-direktivet. Dette
direktivet inneholder som et av
de viktigste kravene at helsen og
sikkerheten til brukeren og andre
personer beskyttes.

Den høyeste SAR-verdien for denne
enheten etter testing for bruk inntil
øret er 0,5 W/kg.
Denne enheten følger retningslinjene
for RF-eksponering enten ved vanlig
bruk inntil øret eller når den plasseres
minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Når det
brukes en bæreveske, belteklips eller
holder for oppbevaring av enheten på
kroppen, bør denne ikke inneholde
metall, og den bør holde produktet
minst 1,5 cm vekk fra kroppen.
Enheten krever en kvalitetstilkobling
til nettverket for å kunne overføre
datafiler eller meldinger. I noen tilfeller
kan overføringen av datafiler eller
meldinger bli forsinket inntil en slik
tilkobling er tilgjengelig. Sørg for at
de ovennevnte instruksjonene om
avstand følges til overføringen er
fullført. Den høyeste SAR-verdien for
denne enheten etter testing for bruk
inntil kroppen er 0,755 W/kg.

* SAR-grensen for mobile enheter
som brukes av befolkningen
generelt, er 2,0 watt/kilogram (W/kg)
gjennomsnittlig fordelt over ti gram
kroppsvev. Retningslinjene inkluderer
en betydelig sikkerhetsmargin for å gi
befolkningen ekstra beskyttelse og for
å ta høyde for variasjoner i målinger.
SAR-verdier kan variere i henhold
til nasjonale rapporteringskrav og
nettverksbåndet.
SAR-informasjon fra andre regioner
finner du under produktinformasjonen
på www. lgmobile.com.

Retningslinjer


Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Behandling og vedlikehold av
produktet
ADVARSEL!
Du må bare bruke 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

• 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 i nærheten

av brennbart materiale. Telefonen
kan bli varm, og dette kan utgjøre en
brannfare.

• Bruk en tørr klut til å rengjøre

utsiden av enheten (du må ikke
bruke løsemidler som benzen, tynner
or alkohol).

for reparasjon må du ta den med til
en kvalifisert servicetekniker.

• Unngå å lade opp telefonen når den

apparater som TV-er, radioer og
PC-er.

• Telefonen skal bare lades på et godt

• Hold enheten unna elektriske
• Enheten bør holdes unna

varmekilder som radiatorer og
komfyrer.

• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for mekaniske
vibrasjoner eller støt.

Retningslinjer

• Slå av telefonen der dette er pålagt.
Du må for eksempel ikke bruke
telefonen på sykehus, fordi den kan
påvirke medisinsk utstyr.
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er plassert på et mykt underlag/
tekstiler.
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

• Bilkjøring krever din fulle

• Bruk tilbehør som hodetelefoner

• Bruk et håndfrisett om mulig.
• Hvis trafikkforholdene tilsier det, må

eller fukt.

med forsiktighet. Ikke ta på antennen
hvis det ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk
Elektroniske enheter
Alle mobiltelefoner kan forårsake
interferens i andre elektroniske
enheter, og dette kan påvirke ytelsen
deres.

• Ikke bruk telefonen i nærheten av

medisinsk utstyr med mindre du har
fått tillatelse til dette. Telefonen bør
ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i
brystlommen.

• Noen høreapparater kan forstyrres av
mobiltelefoner.

• Selv mindre forstyrrelser kan påvirke
TV-apparater, radioer, PC-er osv.

oppmerksomhet.

du parkere bilen før du foretar eller
besvarer et anrop.

• Radiosignaler fra telefonen kan

forstyrre elektroniske systemer i
bilen, for eksempel stereoanlegg og
sikkerhetsutstyr.

• Når kjøretøyet ditt er utstyrt med

kollisjonspute, må du ikke hindre den
med installert eller bærbart, trådløst
utstyr. Det kan føre til alvorlige
skader ved at kollisjonsputen ikke
fungerer som den skal.

• Hvis du hører på musikk når

du er ute, må du kontrollere at
volumet ikke er for høyt, slik at du
er oppmerksom på omgivelsene.
Dette er spesielt viktig når du er i
nærheten av trafikkerte veier.

Trafikksikkerhet

• Du må ikke bruke en håndholdt
telefon under bilkjøring.

Retningslinjer

Kontroller hvilke lover og forskrifter
som gjelder mobilbruk i bil der du
kjører.



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

Glassdeler
Noen deler av mobiltelefonen er laget
av glass. Hvis mobiltelefonen treffer en
hard overflate eller utsettes for slag,
kan glasset knuse. Hvis glasset knuser,
må du ikke berøre det eller prøve å
fjerne det fra telefonen. Ikke bruk
telefonen igjen før glasset er skiftet ut
av en autorisert serviceleverandør.

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

• Ikke bruk telefonen på
bensinstasjoner.

• Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller
kjemikalier.
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• 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.

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

Informasjon om og behandling
av batteriet

• Det er ikke nødvendig å lade

batteriet helt ut før det lades opp
igjen. Til forskjell fra noen andre
batterisystemer er det ingen
minneeffekt som kan gå ut over
batteriets ytelse.

• Bruk bare batterier og ladere fra

LG. LG-ladere er laget for å gi lengst
mulig batterilevetid.

• Du må ikke demontere eller
kortslutte batteriet.

• Metallkontaktene på batteriet må
holdes rene.

• Erstatt batteriet når ytelsen ikke

lenger er tilfredsstillende. Batteriet
kan lades opp flere hundre ganger
før det må byttes ut.

• Unngå å plassere batteriet på varme

eller kalde steder, da dette kan ha en
negativ effekt på batteriets ytelse.

• Det kan være fare for eksplosjon

hvis batteriet byttes ut med feil type
batteri.

• Kast batterier i samsvar med

produsentens instruksjoner. Hvis det
er mulig, bør batteriene resirkuleres.
De må ikke kastes som husholdnings
avfall.

• Hvis du trenger å bytte ut batteriet,

tar du det med til nærmeste
autoriserte forhandler eller
servicesenter for LG Electronics.
• Du bør alltid koble laderen fra
strømuttaket når telefonen er ferdig
ladet, slik at laderen ikke bruker
unødvendig mye strøm.

• Hvis batteriet ikke har vært brukt

på en stund, bør du lade det opp
før bruk.

• Unngå å utsette batteriladeren for
Retningslinjer

direkte sollys eller bruke den på
steder med høy luftfuktighet, for
eksempel på badet.
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Bli kjent med telefonen

Hovedskjerm

Intern kameralinse

• Øverst: Signalstyrke,
batterinivå og andre
funksjoner.

• Nederst: Mine ting /
Meny / Kontakter.
Venstre / høyre
valgtast
Utfører funksjonen
som vises nederst på
skjermen. I standbymodus kan du trykke på
den venstre valgtasten
for å åpne menyen
Mine ting.
Trykk på den høyre
valgtasten hvis du vil
koble til Kontakter.
Anropstast

Oppsett

Brukes til å ringe opp
et telefonnummer og
svare på innkommende
anrop.

12
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Berøringstast for
navigering

• I standby-modus:
Hurtigmeny
Kontaktliste
(Høyre)
Meldinger
(Venstre) Profiler

• I menyer: Navigering i
menyer.
Avslutt- / av/på-tast
Avslutter samtaler og
avviser anrop. Slår
telefonen på/av. Trykk
én gang for å gå tilbake
til standby-skjermen.
Tøm-tast

• Sletter ett tegn for
hvert trykk.

Sette inn USIM-kortet og batteriet
1 Ta av batteridekselet
Trykk på og hold nede
batterilåseknappen øverst på
telefonen, og løft av batteridekselet.

ADVARSEL: Du må ikke
bruke neglene når du tar ut
batteriet.
ADVARSEL: Du må ikke ta
ut batteriet når telefonen er slått
på, da dette kan skade telefonen.
3 Sette inn USIM-kortet
Skyv USIM-kortet inn i USIMkortholderen. Pass på at det gylne
kontaktområdet på kortet peker
ned. Når du skal ta ut USIM-kortet,
drar du det forsiktig i motsatt
retning.

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Ta ut batteriet
Hold i toppen av batteriet og løft
det ut av batterirommet med
batteridekselet.

Oppsett
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Sette inn USIM-kortet og batteriet
4 Sette i batteriet
Skyv først den øverste delen av
batteriet inn i den øverste delen
av batterirommet. Pass på at
batterikontaktene ligger mot
terminalene på telefonen. Skyv den
nederste delen av batteriet på plass.

MERK: KF750-laderen bør bare kobles
til telefonen slik det er forklart ovenfor.
5 Lade opp telefonen
Skyv tilbake dekselet over
laderkontakten på siden av KF750telefonen. Koble til laderen, og
koble laderen til et strømuttak.
KF750 må lades opp til det vises
en melding på skjermen om at
telefonen er ferdig ladet.

Oppsett
14
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Minnekort
Sette inn et minnekort

Formatere minnekortet

Med et minnekort kan du utvide
telefonens lagringskapasitet. KF750
støtter minnekort på opptil 4 GB.

Hvis minnekortet allerede er formatert,
kan du begynne å bruke det. Hvis
kortet ikke er formatert, må du
formatere det før bruk.

TIPS: Minnekort er tilleggsutstyr.
1 T a av batteridekselet slik det
forklares ovenfor.
2 S kyv minnekortet inn i det øverste
sporet til det klikker på plass. Pass
på at det gylne kontaktområdet på
kortet peker nedover.

1 Fra standby-skjermen trykker du på
, velger Innstillinger og velger
deretter Telefoninnstillinger.
2V
 elg Minneadministrator og
deretter Eksternt minne.
3V
 elg Formatar, og bekreft deretter
valget.
4O
 ppgi passordet hvis det er angitt
ett. Kortet formateres og er deretter
klart til bruk.

01
02
03
04
05
06
07
08

TIPS Hvis du vil endre
standardlagringssted, åpner du
Minneadministrator fra menyen
Telefoninnstillinger og velger
Hovedlagerinnstillinger.

Oppsett

3 S ett batteridekselet på plass slik det
forklares ovenfor.

MERK: Hvis minnekortet allerede har
innhold, plasseres det automatisk
i riktig mappe. Videoer lagres for
eksempel i mappen Mine videoer.

15

Minnekort
Overføre kontakter
Slik overfører du kontaktene fra USIMkortet til telefonen:
1 Fra standby-skjermen velger du
og deretter Kontakter.
2V
 elg Kontaktinnstillinger og deretter
Kopier.
3V
 elg Telefon til USIM, og trykk på
Ferdig.
4V
 elg Alle sammen eller En for en, og
trykk deretter på Ferd-ig.

Oppsett
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01
02
03
04
05
06
07
08

Oppsett
17

Standby-skjermen
Når KF750 ikke er i bruk, vil den
returnere til standby-skjermen. Herfra
har du tilgang til menyalternativene,
du kan foreta et raskt anrop eller endre
profil, og du kan gjøre mye annet.

Tips for berøringsskjerm
Hvis du trykker på, vil skjermen
bytte til tastaturet for interaktiv
berøringsskjerm.
Fra standby-skjermen trykker
du på og holder nede tasten for
berøringsskjerm for å gå til en
multimediemeny.

• Hvis du vil lukke berøringsskjermen,
trykker du én gang på Hjem-ikonet
i det øvre høyre hjørnet. Telefonen
går tilbake standby-skjermen.
• Styrematten under skjermen
kan brukes som en fireveispil
for navigering gjennom
telefonmenyene.
TIPS Ved hjelp av
berøringsskjermen får du raskt og
enkelt tilgang til musikk, bilder,
Bevegelsesspill, Dokument og
radio.

Hvis du vil velge et element, berører
du ikonet på berøringsskjermen.
KF750 vibrerer lett når den registrerer
at du har berørt et alternativ.

• Det er ikke nødvendig å trykke
hardt, berøringspanelet er følsomt
nok til å registrere en lett berøring.

• Berør ønsket alternativ med
Standby-skjermen

fingertuppen. Pass på at du ikke
berører tastene rundt.

• Unngå å dekke til telefonen med
en bæreveske eller lignende, da
berøringsskjermen ikke fungerer
hvis den er dekket av noe materiale.

18
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Styrematte

MERK: Når skjermen ikke lyser, kan du
trykke på kameratasten på telefonens
høyre side for å aktivere
standby-skjermen.
Anbefaling til brukeren
For å oppnå bedre antennefølsomhet
anbefaler LG at du holder telefonen slik
det er vist i illustrasjonen nedenfor.

X

Unngå å dekke antenneområdet
med hånden under samtaler og ved
bruk av Bluetooth. Det kan redusere
signalkvaliteten.

Statuslinjen
På statuslinjen vises ikoner med
informasjon om blant annet
signalstyrke, nye meldinger,
batterikapasitet og Bluetooth- eller
GPRS-status.

Beskrivelse
Multitasking
Signalstyrke for nettverk
(antall søyler vil variere)
Ingen nettverkssignaler

01
02
03

Tomt batteri

04

Ny tekstmelding
Ny e-postmelding
Alarm er aktivert
Normal profil i bruk
Lydløs profil i bruk
Eksternt minne
Anrop viderekobles
GPRS tilgjengelig
EDGE i bruk
Roaming
Bluetooth er aktiv
Anrop avvises
3G tilgjengelig

05
06
07
08

Standby-skjermen

Nedenfor finner du en tabell med
beskrivelser av ikonene som kan vises
i statusfeltet.

Ikon

19

Anrop
Foreta et taleanrop
1 T ast inn nummeret inkludert
eventuelt retningsnummer.
Hvis du vil slette et tall, trykker du
på .
Hvis du vil slette alle tallene, trykker
du på og holder inne .
2 Trykk på

for å ringe.

3 T rykk på
eller lukk telefonen for
å avslutte samtalen.

Foreta et videoanrop
Du kan foreta videoanrop i områder
med 3G-dekning dersom den du
ringer til også har en 3G-videotelefon
og er i et område med 3G-dekning. Du
kan også motta videoanrop. Når du
skal foreta / svare på videoanrop, gjør
du følgende:

Grunnleggende

1 T ast inn telefonnummeret ved
hjelp av tastaturet, eller velg
telefonnummeret fra listen over
oppringte/mottatte anrop.
Hvis du vil rette opp feil, trykker
du raskt på
for å slette det
siste nummeret, eller trykker på
og holder inne
for å slette alle
tallene.

20
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2H
 vis du ikke vil bruke høyttaleren,
må du ha koblet hodeteleon settet
til telefonen.
3N
 år du vil starte videofunksjonen,
trykker du på venstre valgtast
[Alternativer] og velger
Videoanrop.
Du får en melding om at du må
lukke andre programmer for å foreta
videoanropet.
MERK: Det kan ta litt tid å koble
til videoanropet. Vær tålmodig.
Tilkoblingstiden avhenger også
av hvor raskt den andre parten
svarer på anropet. Du ser deg selv
på skjermen mens videoanropet
kobles til. Når den andre parten
svarer, ser du et bilde av denne
personen på skjermen.
4 T ilpass kameraposisjonen hvis det er
nødvendig.
5 T rykk på
eller lukk telefonen for
å avslutte samtalen.

Foreta et tale-/videoanrop fra
Kontakter
Det er enkelt å ringe noen når du har
lagret nummeret deres i Kontakter.
1 T rykk på høyre valgtast for å åpne
kontaktlisten.
2 Bla til kontakten for å ringe.
3 T rykk på
for å foreta et
taleanrop. Trykk på venstre valgtast
og velg Foreta videoanrop for å
foreta et videoanrop.
4 T rykk på
samtalen.

for å avslutte

Foreta internasjonale anrop
1 T rykk på og hold nede for å sette inn
det internasjonale prefikset. Tegnet
“+” står foran den internasjonale
tilgangskoden.
2 T ast inn landkoden, eventuelt
retningsnummer og selve
telefonnummeret.
.

Når telefonen ringer, trykker du på
tasten
for å besvare anropet.
Trykk på den venstre valgtasten for å
dempe ringetonen.
Dette er praktisk hvis du for eksempel
har glemt å endre profilen til Lydløs og
er i et møte.
Trykk på den høyre valgtasten for å
avvise det innkommende anropet.

01
02
03
04
05
06

Hurtigvalg

07

Du kan tilordne hurtigtaster til
kontakter du ringer ofte.

08

1 Trykk på

og velg Navn.

2 Velg Hurtigvalg.
3 T alepostnummeret er tilordnet
hurtigtast 1. Du kan ikke endre
dette. Trykk på en av de andre
nummertastene for å tilordne den til
en kontakt.
4A
 dresseboken åpnes. Velg
kontakten du vil tilordne
hurtigtasten, ved å trykke én gang
på kontaktens telefonnummer.
Slik ringer du et hurtigvalgnummer:
1 Trykk på den tilordnede
hurtigtasten og deretter på Send
tasten, eller.

Grunnleggende

3 Trykk på

Besvare og avvise anrop
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Anrop
2 Trykk på og hold nede hurtigtasten
inntil kontakten vises på skjermen.

Foreta en samtale nr. 2
1U
 nder den første samtalen trykker
du på den venstre valgtasten og
velger Legg til nytt anrop.
2 R ing nummeret eller søk etter
kontakter.
3 T rykk på
samtalen.

for å koble til

Vise anropslogger
Trykk på
, og velg Ringe ➝
Anropslogger.
Velg hva du vil vise:
Alle anrop – Vis en liste over alle
utgående, mottatte og tapte anrop.
Oppringte numre – Vis listen over alle
numrene du har ringt.
Mottatte anrop – Vis listen over alle
numrene som har ringt deg.

4 B egge samtalene vises på skjermen
Den første samtalen parkeres.

Ubesvarte anrop – Vis listen over alle
tapte anrop.

5V
 elg Skift hvis du vil bytte mellom
de to samtalene.

Trykk på

Fra Anrop kan du også velge å vise:

6H
 vis du vil avslutte én av eller begge
samtalene, velger du Alternativer
➝ Slutt, og deretter enten Alle
eller Aktiv.

Varighet på samtale – Vis varigheten
av alle utgående og innkommende
samtaler.

MERK: Du blir belastet for begge
samtalene.

DTMF-toner
Grunnleggende

Med DTMF kan du bruke
tallkommandoer til å navigere i
menyer med automatiserte meldinger.
DTMF er slått på som standard.
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, og velg Ringe.

Datavolum – Vis hvor mange kilobyte
med data du har mottatt og sendt.
Samtalekostnader – Vis kostnadene
for utgående samtaler (denne
tjenesten er nettverksavhengig og
støttes ikke av alle leverandører).
TIPS Fra en hvilken som
helst anropsliste kan du trykke på
venstre valgtast og deretter Klarer
alle for å slette alle oppføringene.

Bruke viderekobling av anrop
1 Trykk på

, og velg Ringe.

2V
 elg Viderekobling av anrop
og deretter Stemmesamtaler og/
eller Videoanrop.
3V
 elg om du vil viderekoble enten
alle anrop, når linjen er opptatt,
når du ikke svarer, eller når du ikke
kan nås.
4 S kriv inn nummeret du vil
viderekoble til.
5 Velg Aktiver for ål aktivere.
MERK: Det påløper kostnader
for viderekoblede anrop. Kontakt
nettverksoperatøren hvis du vil ha mer
informasjon.
TIPS Hvis du vil deaktivere
all viderekobling av anrop, velger
du Deaktiver alle.

Bruke anropssperring
1 Trykk på

, og velg Ringe.

Alle utgående
Utgående internasjonale anrop
unntatt fedreland
Alle innkommende
Innkommende utenlands
4 T ast inn passordet for
anropssperring. Kontakt
nettverksoperatøren hvis du vil
ha mer informasjon om denne
tjenesten.
TIPS Velg Faste numre hvis du
vil aktivere denne funksjonen
og lage en liste over numre
som kan ringes fra telefonen.
Du trenger PIN2-koden fra
tjenesteleverandøren. Når denne
funksjonen er aktivert, er det
bare numrene på listen over
tillatte numre som kan ringes fra
telefonen.
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02
03
04
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Grunnleggende

2V
 elg Nummersperre og deretter
Stemmesamtaler og/eller
Videoanrop.

3V
 elg ett eller flere av de følgende
alternativene:
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Kontakter
Søke etter en kontakt

Legge til en ny kontakt

Det er to måter du kan søke etter en
kontakt på:

1 Trykk på

Fra standby-skjermen

3V
 elg om du vil lagre kontakten i
Håndsett eller USIM.

1 F ra standby-skjermen trykker du
på den høyre valgtasten for å åpne
adresseboken.
2V
 elg den første bokstaven i navnet
til kontakten du vil vise. For “Hjem”,
velger du for eksempel E-H.
TIPS Du kan søke etter
gruppe ved å trykke på den høyre
valgtasten og velge Søk etter
gruppe. Det vises en liste over
alle gruppene.
Fra hovedmenyen
1 Velg Navn.
2V
 elg Søk, og tast inn de første
bokstavene i navnet til kontakten
du ønsker å finne, ved hjelp av
tastaturet.
Grunnleggende

3A
 dresseboken viser en liste over
kontaktene som samsvarer med
bokstavene du har angitt.
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, og velg Navn.

2 Velg Legg til ny.

4 S kriv inn fornavn og etternavn på
den nye kontakten. Du trenger ikke
skrive inn begge deler, men du må
skrive inn ett av dem.
5 T ast inn opptil fem forskjellige
numre, å angi type for hvert av dem.
Velg mellom Mobil, Hjem, Kontor,
Personsøker, Faks, VT og Generelt.
Trykk på OK.
6 Legg til opptil to e-postadresser.
7 Plassere kontakten i en gruppe. Velg
mellom Ingen gruppe, Familie,
Venner, Kolleger, Skole eller VIP.
8D
 u kan også legge til Hjemmeside,
Hjemmeadresse, Firmanavn,
Jobbtittel, Firmaadresse og
Notater.

Kontaktalternativer
Det er mye du kan gjøre når du viser
en kontakt. Slik får du tilgang til og
bruker menyen Alternativer:
1Å
 pne kontaktoppføringen du vil
bruke.
2 T rykk på den venstre valgtasten for
å åpne listen over alternativer.
Herfra får du tilgang til følgende:
Rediger – Endre
kontaktinformasjon.
Send melding – Send en melding
eller e-post til kontakten.
Send visittkort – Send
kontaktinformasjonen til en annen
person som et visittkort. Velg
om du vil sende visittkortet som
tekstmelding, MMS eller e-post,
eller via Bluetooth.
Foreta et taleanrop – Ring til
kontakten.

Legg til ny kontakt
Merk / Fjern merking – Merk flere
kontakter samtidig.

01

Lagre til USIM / Telefon – Velg å
flytte eller kopiere til USIM-kortet
eller telefonen (avhengig av hvor du
opprinnelig lagret kontakten).

03

02

04

Slett – Slett kontaktoppføringen.
Trykk på Ja hvis du er sikker.

05

Tekstskriving – Du kan velge
metode for tekstskriving.

06

Opprette en gruppe
1 Trykk på

, og velg Navn.

07
08

2V
 elg Grupper, og trykk på den
venstre valgtasten.
3 Velg Legg til ny gruppe.
4 S kriv inn et navn på den nye
gruppen.
5 Trykk på Ferdig.
MERK: Hvis du sletter en gruppe,
vil ikke kontaktene som ble plassert
i denne gruppen, slettes. De blir
værende i adresseboken.

Grunnleggende

Foreta videoanrop – Foreta et
videoanrop til kontakten.

Søk etter – Du kan søke etter
oppføringen basert på nummer
eller gruppe.

25

Kontakter
TIPS Du kan redigere en
eksisterende gruppe ved å utheve
den og trykke på den venstre
valgtasten. Du kan velge Legg
til et medlem til gruppen fra
kontakter, tilordne en Ringetone
for gruppe, gi gruppen nytt navn
eller slette en gruppe.

Bruke tjenestenumre
Du kan vise en liste
over tjenestenumre fra
tjenesteleverandøren (hvis dette
støttes av USIM-kortet). Dette
kan være f.eks. nødnumre, numre
til opplysningstjenester og
talepostnumre. Når du har valgt et
tjenestenummer, trykker du på
for å ringe til tjenesten.

Vis ditt eget nummer
Med dette alternativet kan du vise
telefonnummeret ditt for USIM-kortet.
Grunnleggende
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Opprette et visittkort
Du kan opprette ditt eget visittkort
ved å velge Mitt visittkort og deretter
Legg til. Når du har tastet inn navn,
nummer, e-postadresse og bilde, kan
du bruke det som et visittkort når du
sender meldinger.

Meldinger
Meldinger

Skrive inn tekst

KF750 kombinerer SMS, MMS og e-post
i én intuitiv og brukervennlig meny.

Det er to måter å skrive inn tekst på:

01

T9-ordlisten og Abc manuelt.
Hvis du vil bytte mellom metoder for
å skrive tekst, trykker du på og holder
nede
-tasten når du har en tom
melding åpen.

02

Sende en melding
1V
 elg Meldinger, og deretter
Opprett ny melding.
2V
 elg Melding for å sende SMS eller
MMS, eller velg E-post for å sende
e-post. Se side 35 hvis du vil ha mer
informasjon.
3H
 vis du velger Melding, åpnes en
ny SMS.
4V
 elg Alternativer og deretter Sett
inn hvis du vil legge til et bilde, en
video, en lyd eller et emne.
5 T rykk på Send. Tast inn
telefonnummeret, eller trykk på
Navn for å åpne kontaktlisten. Du
kan legge til flere kontakter.

ADVARSEL: Hvis et bilde,
en video eller en lyd legges til
en SMS, konverteres meldingen
automatisk til en MMS, og prisen
blir tilsvarende.

04

T9-ordliste – Slå på T9-ordlisten, og
velg deretter T9 abc, T9 Abc, T9 ABC
eller 123.

05

Abc manuelt – Velg Abc, ABC, abc
eller 123.

07

Hvis du vil bytte mellom små og store
bokstaver, trykker du på
-tasten.

06

08

Hvis du vil slette et tegn, bruker du
-tasten nedenfor skjermen.
Hvis du vil sette inn et symbol, velger
du Alternativer og Sett inn.

T9-ordliste
T9-modusen bruker en innebygd
ordliste til å gjenkjenne ord du skriver
basert på tastesekvensene du trykker.
Trykk på talltasten med den bokstaven
du vil skrive, og ordlisten gjenkjenner
ordet når alle bokstavene er skrevet
inn. Trykk for eksempel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6
for å skrive “telefon”.

Grunnleggende

ADVARSEL: Du blir
belastet for hver tekstmelding
på 160 tegn for hver person du
sender meldingen til.

03
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Meldinger
Meldingsmapper

Bruke maler

Mappestrukturen som brukes i
Meldinger på KF750, er ganske
selvforklarende.

Du kan opprette maler for de SMS- og
MMS-meldingene du sender oftest.
Det finnes allerede noen maler på
telefonen. Du kan redigere disse hvis
du ønsker det.

Opprett ny melding
Innboks – Alle meldingene du mottar,
legges i innboksen. Herfra kan du
svare, videresende osv. Se nedenfor
hvis du vil vite mer.
Postkasse – Alle e-postmeldingene
du mottar, legges i postkassen.
Utkast – Hvis du ikke har tid til å skrive
ferdig en melding, kan du lagre det du
har gjort så langt, her.
Utboks – Dette er en midlertidig
lagringsmappe der meldingene
plasseres mens de sendes.
Sendte elementer – Alle meldingene
du har sendt, plasseres i mappen med
sendte meldinger.
Min mappe – Du kan behandle
meldingene i denne mappen.
Grunnleggende

Maler
Uttrykksikoner
Innstillinger

28
LG KF750 | Brukerhåndbok

1 Velg Meldinger og deretter Maler.
2V
 elg Tekstmaler eller
Multimediemaler. Ved å velge
Alternativer får du tilgang til
alternativene Legg til ny, Rediger,
Slett og Slett alle.

Bruke uttrykksikoner
Du kan live opp meldingene ved
hjelp av uttrykksikoner. Det finnes
allerede noen vanlige uttrykksikoner
på telefonen.
1V
 elg Meldinger og deretter
Uttrykksikoner.
2V
 ed å velge Alternativer får du
tilgang til alternativene Legg til
ny, Rediger, Slett eller Slett alle
uttrykksikoner.

Kamera
Ta et raskt bilde

Tilbake

01

1 T rykk på tasten på høyre side av
telefonen for å vise kamerasøkeren
på skjermen.

02
Nytt bilde

2 P ek linsen mot bildemotivet mens
du holder telefonen horisontalt.
3 T rykk lett på utløserknappen, og
dermed vises fokusruten midt i
søkerskjermen.
4 P lasser telefonen slik at du kan se
motivet i fokusruten.
5N
 år fokusruten endrer farge til
grønn, er kameraet fokusert på
motivet.
6 Trykk utløserknappen helt ned.

Når du har tatt bildet
Bildet du har tatt, vises på skjermen.
Navnet på bildet vises nederst på
skjermen sammen med fem ikoner
langs høyre side.

03
04

LGIM0006.jpg
Tilbake

Alt.

Gå tilbake til den forrige

menyen.

05
06

Vis bildene du har tatt, i albumet.

07

Send bildet via MMS, e-post eller
Bluetooth. Blogg dette.

08

Ta et nytt bilde med én gang. Det
gjeldende bildet blir lagret.
Bruk bildet som bakgrunn, som et
kontaktbilde, eller som oppstarts- eller
avslutningsskjerm.
Slett bildet du nettopp har tatt.
Bekreft ved å trykke på Ja. Søkeren
vises igjen.

Bli kreativ

TIPS I kameramodus velger
du Spill av-ikonet for å åpne
fotoalbumet.
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Kamera
Bruke blitsen

Justere lysstyrke

Blitsen er som standard slått av, men
det finnes andre alternativer.

Kontrasten angir forskjellen mellom
lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med
lav kontrast vil virke tåkete, mens
et bilde med høy kontrast vil gi en
skarpere effekt.

1V
 elg
fra det øvre høyre hjørnet i
søkeren for å åpne blitsmenyen.
2 Det finnes tre blitsalternativer:
On – Kameraet vurderer hvor mye
lys som trengs for å ta et godt bilde,
og bruker blitsen ved behov.
Auto – Kameraet bruker blits to
ganger for å redusere røde øyne.
Off – Kameraet bruker aldri blits.
Dette er nyttig hvis du vil spare
batterikapasitet.
3V
 elg det blitsalternativet du vil
bruke.
4N
 år du har gjort et valg, lukkes
blitsmenyen automatisk, og
kameraet er klart til å ta bilder.
5 B litsikonet i søkeren endres i
samsvar med blitsmodusen.

Bli kreativ

MERK: Når du slår av kameraet, vil
blitsinnstillingen settes tilbake til avmodus. Du må slå på blitsen igjen hvis
du fremdeles vil bruke den neste gang
du åpner kameraet.
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1 Velg Lysstyrke under Velg.
2 Flytt kontrastindikatoren mot
for lavere kontrast og et mer
tåkete bilde eller mot for høyere
kontrast og et skarpere bilde.

Velge fotomodus
1V
 elg Velg for å åpne tilgjengelig
fotomodus.
2 Velg blant fire alternativer:
Normal – Dette er standard
bildetype. Bildet tas på normal
måte, slik det er beskrevet i.
Seriefoto – Med dette alternativet
kan du ta ni bilder automatisk i rask
rekkefølge.
Bilde – Velg blant en av de
morsomme rammene hvis du vil
forvandle vennen din til en sjørøver
eller bare dekorere omgivelsene.
Panorama – Denne bildetypen er
perfekt for å ta bilder av grupper
eller en panoramautsikt.

Musikkvideofoto – Med denne
typen foto kan du ta et bilde med
musikk eller tale.

Avanserte innstillinger
Fra søkeren velger du Velg og åpner
avanserte innstillinger.
Størrelse – Du kan endre størrelsen
på bildet for å spare minneplass, eller
endre det til riktig størrelse for å knytte
til en kontakt.
Landskapsmodus – Velg dette
alternativet for å tilpasse kameraet
etter omgivelsene. Velg mellom Auto,
Portrett, Liggende, Natt, Strand,
Sport og Fest.
Lysstyrke – Angi bildekontrasten i
kamerasøkeren.
Effekt – Velg en fargetone som skal
brukes på bildet du tar.

01
02
03

Fotomodus – Se side 30.

04

ISO – ISO-verdien styrer
kamerasensorens lysfølsomhet. Jo
høyere ISO, jo mer følsomt er kameraet
overfor lys. Dette er nyttig når du ikke
kan bruke blits i mørke omgivelser.
Velg en ISO-verdi blant Auto, ISO 100,
ISO 200, ISO 400 eller ISO 800.

05
06
07
08

Kvalitet – Du kan endre størrelsen
på bildet for å spare minneplass, eller
endre det til riktig størrelse for å knytte
til en kontakt.
Fra søkeren kan du velge Velg, og
åpne avanserte innstillinger for
Forhåndsvisning.
Minne i bruk – Velg om du vil lagre
bildene dine i Telefonminnet eller i
Eksternt minne.
Skjul ikoner – Angi om ikonene
skal skjules automatisk på siden av
søkeren.

Bli kreativ

Hvitbalanse – Hvitbalansen brukes for
å gi en naturlig hvitfarge på bildene.
Du må kanskje angi lysforholdene
for at kameraet skal kunne justere
hvitbalansen riktig. Velg mellom
Auto, Dagslys, Skyet, Lys opp eller
Innendørs.

Tidsur – Med selvutløseren kan du
velge en forsinkelse etter at du har
trykket på utløserknappen. Velg
mellom Av 3 sekunder, 5 sekunder
eller 10 sekunder. Perfekt for
gruppebildet du vil være med på!
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Kamera
Skjul ikoner – Velg hvordan du vil at
kameraet skal fokusere.
Lyd – Velg blant tre forskjellige
lukkerlyder.
MERK: Velg alltid Lagre etter at du har
valgt en ny innstilling, for å ta i bruk
endringene du har gjort.
TIPS Når du lukker kameraet,
går alle innstillingene tilbake til
standard, unntatt bildestørrelse
og bildekvalitet. Innstillinger
du vil angi selv, for eksempel
fargetone og ISO, må angis på
nytt. Kontroller dem før du tar
neste bilde.
TIPS Menyen Innstillinger
ligger over kamerasøkeren,
slik at når du endrer fargen
eller kvaliteten på bilder, vil du
kunne se en forhåndsvisning
av bildeendringen bak menyen
Innstillinger. Husk å velge Lagre
før du avslutter for å ta i bruk
eventuelle endringer.
Bli kreativ
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Videokamera
Videoopptak

Avanserte innstillinger

1 Flytt bryteren for kameramodus til
. Videokamerasøkeren vises på
skjermen.

Fra søkeren velger du Velg og åpner
avanserte innstillinger.

2 P ek linsen mot videomotivet mens
du holder telefonen horisontalt.
3 T rykk på utløserknappen én gang
for å starte opptaket.
4 REC vises nederst i søkeren.

Når du er ferdig med
videoopptaket
Det vises et stillbilde som
representerer videoopptaket, på
skjermen. Navnet på bildet vises
nederst på skjermen sammen med
fem ikoner langs høyre side.
Vis videoalbumet.
Spill av filen.
Ta opp video én gang til.
Send videoen via MMS, e-post
eller Bluetooth. YouTube.

TIPS Velg albumikonet for
å åpne videoalbumet.

Landskapsmodus – Velg dette
alternativet for å tilpasse kameraet
etter omgivelsene. Velg mellom Auto,
Portrett, Liggende, Natt, Strand,
Sport og Fest.
Effekt – Velg en effekttone du vil
bruke.
Hvitbalanse – Hvitbalansen brukes for
å gi en naturlig hvitfarge på bildene.
For at kameraet skal kunne justere
hvitbalansen riktig, må du kanskje
angi lysforholdene. Velg mellom
Auto, Dagslys, Skyet, Lys opp eller
Innedørs.

02
03
04
05
06
07
08

Musikkvideofoto – Med denne typen
foto kan du ta et bilde med musikk
eller tale.
Kvalitet – Du kan endre størrelsen
på bildet for å spare minneplass, eller
endre det til riktig størrelse for å knytte
til en kontakt.
Varighet – Velg blant tre forskjellige
lukkerlyder.

Bli kreativ

Slett videoen du nettopp har
tatt opp. Bekreft ved å trykke på Ja.
Søkeren vises igjen.

Størrelse – Endre størrelsen på
videoen for å lage plass i minnet.

01
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Videokamera
Fra søkeren velger du Velg og åpner
alternativene for Forhåndsvisning.
Minne i bruk – Velg om du vil lagre
videoene dine i Håndsett minnet eller
i Eksternt minne.
Skjul ikoner – Angi om ikonene
skal skjules automatisk på siden av
søkeren.
Tale – Velg Dempet for å ta opp video
uten lyd.
MERK: Velg alltid Lagre etter at du har
valgt en ny innstilling, for å ta i bruk
endringene du har gjort.
TIPS Når du slår av kameraet,
går alle innstillingene tilbake til
standard, unntatt bildestørrelse
og bildekvalitet. Innstillinger
du vil angi selv, for eksempel
fargetone og hvitbalanse, må
angis på nytt. Kontroller dem før
du tar opp neste video.

Bli kreativ
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Bilder og videoer
Ta et bilde fra en video

Redigere video

1 Velg videoen du vil ta et bilde fra.

Redigeringsfunksjoner er tilgjengelige
for alle videotyper, unntatt 640 x 480.
Ikke ta opp i dette formatet hvis du
planlegger å redigere videoen.

2 T rykk på hvis du vil sette videoen
på pause ved den rammen du vil
konvertere til et bilde, og trykk på
høyre side av skjermen for å åpne
menyen med alternativer.
3 P å menyen med alternativer velger
du Ta bilde.
4 B ildet vises på skjermen sammen
med bildenavnet.
5 Velg OK.
6V
 elg Tilbake for å gå tilbake til
albumet.
7 B ildet lagres i mappen Mine filer,
og vises i albumet. Du må lukke
albumet og åpne det igjen for at det
skal vises.
ADVARSEL: Noen
funksjoner er ikke tilgjengelige
for mediefiler som ikke er spilt
inn på telefonen.

01
02
03

Klippe videoens lengde

04

1V
 elg videoen du vil redigere, og
trykk på Alternativer.

05

2 Velg Rediger og deretter Klipp.
3 T rykk på Start og Avslutt for å merke
de nye start- og sluttpunktene.

06
07
08

Klippe sammen to videoer
1V
 elg videoen du vil redigere, og
trykk på Alternativer.
2V
 elg Rediger og deretter Slå
sammen video.
3V
 ideomappen åpnes. Velg videoen
du vil klippe inn, og deretter Velg.

Bli kreativ

4 T rykk på Effekt for å velge hvordan
videoene skal klippes sammen:
Ingen, Ton ut, Pan zoom, Oval,
Avslør, Gardin, Sjakkbrett eller
Oppløs.
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Bilder og videoer
5 T rykk på for å lagre den nye
sammenklippede videoen. Velg om
du vil overskrive den opprinnelige
filen eller lagre som en ny fil.

7G
 jenta disse trinnene hvis du vil
flette sammen flere bilder.

6G
 jenta disse trinnene for å klippe
sammen flere videoer.

1V
 elg videoen du vil redigere, og
trykk på Alternativer.

Klippe sammen et bilde og en
video
1V
 elg videoen du vil redigere, og
trykk på Alternativer.
2 T rykk på Rediger og deretter Slå
sammen bilde.
3 B ildemappen åpnes. Velg bildet du
vil klippe inn i videoen, og trykk
på Velg.
4V
 elg og skyv bildet for å klippe det
inn i begynnelsen eller slutten av
videoen.

Bli kreativ

5 T rykk på Effekt hvis du vil velge
hvordan bildet og videoen skal
klippes sammen: Ingen, Ton ut,
Pan zoom, Oval, Avslør, Gardin,
Sjakkbrett eller Oppløs.
6 T rykk på
. Velg om du vil
overskrive den opprinnelige filen
eller lagre som en ny fil.
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Legge til tekst i en video

2V
 elg rediger og trykk på
Tekstoverlegg.
3 S kriv inn teksten ved hjelp av
tastaturet, og trykk på Lagre.
4 T rykk på Start, å angi når du vil at
teksten skal vises.
5V
 elg hvilket område av skjermen du
vil at teksten skal vises på.
6V
 elg Avbryt for å angi når du vil at
teksten skal forsvinne.
7V
 elg Lagre hvis du vil lagre. Velg om
du vil overskrive den opprinnelige
filen eller lagre som en ny fil.
8G
 jenta disse trinnene hvis du vil
legge til mer tekst.

Bildeoverlegg
1V
 elg videoen du vil redigere, og
trykk på Alternativer.
2V
 elg rediger, og trykk på
Bildeoverlegg.

01
02
03

3 B ildemappen åpnes. Velg bildet
du vil legge over videoen, og trykk
på Velg.

04

4V
 elg Start, å angi når du vil at bildet
skal vises.

06

5V
 elg hvilket område på skjermen du
vil at bildet skal vises på. Hvis bildet
er for stort, vil det legges over hele
skjermen, ikke bare området som
er valgt.

05

07
08

6V
 elg Avbryt for å merke når du vil at
bildet skal forsvinne.
7V
 elg Lagre hvis du vil lagre.. Velg om
du vil overskrive den opprinnelige
filen eller lagre som en ny fil.
8G
 jenta disse trinnene hvis du vil
legge til flere bilder.
Bli kreativ
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Multimedia
Spill og programmer

Flash-innhold

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

Mappen Flash-innhold inneholder alt
standard og nedlastet flash-innhold.

Gøy med M-Toy

Bruke alternativer for visning av
SWF-/SVG-filer

Du kan ha det gøy med de seks
standardspillene Dart, Homerun
Derby, Magic Ball, Hammer, Maze,
Fishing.

Velg Alternativer i pausemodus, og
velg mellom:

Om – Vis informasjon om spillet.

Full skjerm – Vis SWF/SVG i modus
for full skjerm eller liggende visning
(dette vises bare hvis du har valgt
Alternativer uten pause).

Innstilling – Angi lyd og vibrasjon når
du aktiverer et spill.
Tilbakestill data – Tilbakestill alle
innstillinger.
Avslutt – Avslutt et spill.
TIPS Du kan raskt slette en
fil i Mine filer ved å trykke på den
én gang slik at den utheves av
markøren, og deretter trykke på
-tasten. Bekreft ved å trykke
på Ja.

Spille et spill
Bli kreativ

1 Velg Spill.
2 Velg et spill, og trykk på Start.
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Spill/Pause – Spill av eller sett
avspilling på pause.

Dempet/Lyd på – Slå lyden av og på.
Bruk som bakgrunn – Bruk SWF/SVGfilen som bakgrunn.
Filinfo – Vis filens navn, størrelse, dato,
tid og type.

Dokumenter
Fra dokumentmenyen kan du vise alle
dokumentfilene dine. Herfra kan du
vise Excel-, Powerpoint-, Word-, txt- og
pdf-filer.

Overføre en fil til telefonen
Bluetooth er nok den enkleste
metoden for å overføre en fil fra
datamaskinen til telefonen. Du
kan også bruke LG PC Suite via
synkroniseringskabelen.

havne i Andre-mappen i stedet for i
Dokumenter. Hvis dette skjer, kan du
flytte dem.
Slik flytter du en fil fra Andre til
Dokumenter:
1 Velg My stuff og deretter Andre.

01
02
03
04

Overføring via Bluetooth:

2 Velg en fil og deretter Alternativer.

1 K ontroller at både telefonen og
datamaskinen har Bluetooth slått
på, og at de er synlige for hverandre.

3 Velg Flytt.

05

Filmmaker

06

2 B ruk datamaskinen til å sende filen
via Bluetooth.

Med Filmmaker kan du lage en
lysbildefremvisning med musikk til.

07

3N
 år filen er sendt, må du godta den
på telefonen ved å velge Ja.

08

Filmmaker

4 F ilen bør vises i mappen
Dokumenter eller Andre.

Vise en fil
1V
 elg Mine ting og deretter
Dokumenter.

Stil : Krusning
Lyd : Ingen valg
Alt.
Legg til

Tilbake

2 Velg et dokument og trykk på Vis.

Lage en film

Andre

1G
 å til Underholdning, og velg
Filmmaker.
2V
 elg
for å legge til et bilde.
Velg bildene du vil ta med, og velg
deretter Ferdig i Alternativer.
3 Velg Stil for å velge en filmstil.
4 Velg Spill for å se hva du har laget.

Bli kreativ

Mappen Andre brukes til å lagre
filer som ikke er bilder, lyder, videoer,
spill eller programmer. Den brukes
på samme måte som mappen
Dokumenter. Hvis du overfører filer
fra datamaskinen til telefonen, kan de
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Multimedia
Musikk
LG KF750 har en innebygd
musikkspiller som du kan bruke til å
spille favorittmusikken din. Hvis du
vil åpne musikkspilleren, velger du
Musikk på hovedmenyen. Herfra har
du tilgang til en rekke mapper:
Nylig avspilt – Vis alle sangene du har
spilt nylig.
Min musikk – All musikk:
Alle spor – Inneholder alle
sangene du har lagret på telefonen.
Artister – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
artist.
Album – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
album.

Sjangere – Bla gjennom
musikksamlingen sortert etter
sjangere.
Spilleliste – Inneholder alle
spillelister du har laget.
Tilfeldig rekkefølge på spor –
Spill av sanger i tilfeldig rekkefølge.

Overføre musikk til telefonen
De enkleste måtene å overføre musikk
til telefonen på er via Bluetooth eller
synkroniseringskabelen. Du kan også
bruke LG PC Suite. Overføring via
Bluetooth:
1 K ontroller at begge enhetene har
Bluetooth slått på, og at de er
synlige for hverandre.
2V
 elg musikkfilen på den andre
enheten, å angi at du vil sende den
via Bluetooth.
3N
 år filen er sendt, må du godta den
på telefonen ved å trykke på OK.
4 F ilen skal vises i Musikk ➝ Alle
spor.

Bli kreativ

Spille av musikk
1V
 elg Min musikk, og deretter Alle
spor.
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2V
 elg den sangen du vil spille, og
velg deretter Spill.

Send – Send en sang med en melding
eller via Bluetooth.

01

3 T rykk på for å sette sangen på
pause.

Fjern fra listen – Fjern en sang fra
spillelisten. Velg Ja for å bekrefte.

02

4 T rykk på
(høyre) for å gå til
neste sang.

Merk/fjern merking – Velg flere filer.

03

Bruk som – Du kan bruke sangen som
en lydeffekt.

04

5 T rykk på
(venstre) for å gå til
forrige sang.

Redigere en spilleliste
Iblant kan det være du vil legge til
nye sanger eller slette sanger fra
spillelisten. Hvis du vil gjøre dette, kan
du redigere spillelisten.
1V
 elg Min musikk og deretter
Spilleliste.
2 Velg spillelisten.
3 Velg Alternativer og deretter:
Legg til nye sanger – Bruk dette
alternativet for å legge til nye sanger i
spillelisten. Merk av for sangene du vil
ta med, og velg Ferdig.

Flytt opp/ned – Flytt sangene
oppover eller nedover listen for å
endre avspillingsrekkefølge.

Høre på radio
LG KF750 har en innebygd
FM-radio, slik at du kan lytte til
favorittradiostasjonene dine når du er
på farten.

05
06
07
08

MERK: Du må koble til
hodetelefonene for å kunne bruke
radioen. Sett dem inn i den samme
kontakten som laderen.

Søke etter stasjoner
Du kan stille inn radiostasjoner 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 kan lagre opptil 50 kanaler på
telefonen.

Bli kreativ

Filinfo – Vis informasjon om sangens
navn, størrelse, dato, klokkeslett, type,
varighet, beskyttelse og opphavsrett.

Minneadministrator – Du kan vise
gjeldende minnestatus.
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Multimedia
Automatisk søk:

siden av radiofrekvensen.

1 F ra Multimeaia velger du FM-radio
og deretter Alternativer.

Bruke taleopptaker

2V
 elg Automatisk søk og deretter
Ja. Stasjonene som registreres, blir
automatisk tildelt et kanalnummer
på telefonen.

1 Velg Multimedia.

TIPS Du får tilgang til
musikken ved å trykke på
skjermen. Trykk på kameratasten
på høyre side av telefonen, og
velg Radio- eller Musikk-ikonet.
Deretter kan du bla gjennom
og velge musikkfiler eller
radiofunksjoner ved å trykke på
skjermen.

Bruk taleopptakeren for å spille inn
talenotater eller andre lyder.
2V
 elg Taleopptaker og deretter
alternativer, og velg mellom:
Varighet – Angi varighet for
opptaket.
Velg mellom MMSmeldingsstørrelse, 30 sekunder,
1 minutt eller Ingen grense.
Kvalitet – Velg lydkvalitet.
Alternativene er Superskarp, Skarp
og Normal.

Manuell innstilling:

Minne i bruk – Sjekk gjeldende
status for hvert minne.

1V
 elg FM-radio og deretter
Alternativer.

Gå til Taleopptak – Åpne mappen
Taleopptak i Mine lyder.

2V
 elg Kanalliste, og velg
kanalnummeret du vil lagre
stasjonen på.

Spille inn lyd eller tale
1 Velg Multimedia.

Bli kreativ

3 T ast inn stasjonens frekvens, og
trykk på Velg for å lagre.

2 Velg Taleopptaker.

MERK: Du kan også stille inn en
stasjon manuelt ved hjelp av
(venstre) og
(høyre) som vises ved

4 Velg Stopp for å avslutte opptaket.
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3 Velg Ta opp for å starte opptaket.
5V
 elg Spill i Alternativer hvis du vil
lytte til opptaket.

Planlegger
Legge til en hendelse i
kalenderen
1 Fra standby-skjermen trykker du på
og velger Planlegger. Velg
Kalender.
2V
 elg datoen for hendelsen du vil
legge til.
3V
 elg Alternativer og deretter Legg
til ny hendelse.
4A
 ngi om du vil legge til en Avtale,
Jubileum eller Bursdag, og velg
deretter Ferdig.
5 K ontroller datoen, og tast inn
klokkeslettet når hendelsen skal
begynne.
6 F or avtaler og jubileer angir
du klokkeslettet og datoen da
hendelsen avsluttes, i de to nederste
tids- og datofeltene.
7H
 vis du vil legge til et emne eller
notat for hendelsen, kan du trykke
på Emne eller Navn, og skrive inn
notatet.

Legge til en oppføring i
oppgavelisten
1 Fra standby-skjermen trykker du på
og velger Planlegger.
2 Velg Gjøremål og deretter Legg til.

01
02
03
04
05
06
07
08

3A
 ngi datoen for gjøremålet, legg til
notater og velg prioritetsnivå: Høy,
Middels eller Lav.
4 Lagre gjøremål ved å velge Ferdig.

Stille inn alarmen
1 F ra standby-skjermen trykker du på
og velger Verktøy – Alarmer.
2 Velg Alternativer og trykk på Legg
til ny.
3 Angi klokkeslettet for alarmen.
4 Velg om alarmen skal spilles av En
gang, Daglig, Man–fre, Man–lør,
Lør–søn, Lør-Ons, LøR-Tor, Søn-tor
eller Unntatt ferie.

Bli organisert

8V
 elg Ferdig, så lagres hendelsen
i kalenderen. En firkantet markør
viser dager da det er lagret
hendelser. Når hendelsen skal starte,
ringer det en alarm, slik at det er lett
for deg å holde orden på planene.

TIPS Du kan angi en ferie i
kalenderen. Velg hver dag du er
på ferie, én om gangen, og velg
deretter Alternativer og Angi
ferie. Alle dagene fargelegges
i rødt. Når du skal stille inn en
alarm, kan du velge å utelukke
dager angitt som ferie.
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Planlegger
5V
 elg og Rediger for å velge en lyd
for alarmen. Hvis du vil høre på
lydene, velger du lyden og trykker
på Spill.
6 Legg til et notat for alarmen, og velg
Ferdig når du er ferdig med å skrive.
Når alarmen spilles av, vises notatet.
7 Du kan også sette slumreintervallet
til 5, 10, 20, 30 minutter, 1 time
eller av.
8 Når du har stilt inn alarmen, velger
du Ferdig.
MERK: Du kan ha inntil 5 aktive
alarmer.

4 F or mer avanserte utregninger
velger du Alternativer, og velger
mellom +/–, sin, cos, tan, log, ln, exp,
sqrt, deg eller rad.

Bruke stoppeklokken

Alarmen går selv om telefonen er
slått av.

1 F ra standby-skjermen trykker du på
og velger Planlegger og Verktøy.
Velg Stoppeklokke.
2 Velg Start for å starte tidtakeren.
3 Velg Stopp for å stoppe tidtakeren.
4 Velg Runde for å måle hver rundetid.
5 Hvis du vil starte stoppeklokken
igjen, velger du Fortsett.
6 Velg Tilbakestill for å gå tilbake
til null.

Bruke kalkulatoren

Konvertere enheter

Bli organisert

1 F ra standby-skjermen trykker du på
og velger Planlegger og Verktøy.
Velg Kalkulator.
2 Trykk på talltastene for å skrive
inn tall.
3 For grunnleggende regnefunksjoner
trykker du på ønsket funksjon (+, –,
×, /) og deretter =.
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1 F ra standby-skjermen trykker du på
og velger Planlegger og Verktøy.
Velg Konverter.
2V
 elg om du vil konvertere
Valuta, Overflate, Lengde,
Vekt, Temperatur, Volum eller
Hastighet.
3D
 eretter velger du måleenhet og
oppgir verdien du vil konvertere fra,
fulgt av enheten du vil konvertere
til.

4D
 en tilsvarende verdien vises på
skjermen.

01

Legge en by til verdensklokken

02

1 F ra standby-skjermen trykker du på
og velger Planlegger og Verktøy.
Velg Verdenstid.
2V
 elg Alternativer og deretter Legg
til by. Skriv inn navnet på ønsket by,
som vil vises øverst på skjermen. Du
kan også trykke på Kart og velge
ønsket by fra kartet.
3 Trykk på Velg for å bekrefte valget.

03
04
05
06
07
08

TIPS Hvis du er i utlandet,
kan du endre tidssone fra
Verdenstid ved å velge
Alternativer og deretter Endre
gjeldende by. Velg ønsket by som
ovenfor, og trykk på Velg.

Bli organisert
45

Nettleser
Med nettleseren får du tilgang til
oppdaterte nyheter og værmeldinger,
i tillegg til informasjon om sport og
trafikk når du trenger det. Dessuten
gjør nettleseren det mulig å laste ned
det nyeste av musikk, ringetoner,
bakgrunner og spill.

Nettsurfing
1 Fra standby-skjermen trykker du på
og velger Nettleser.
2H
 vis du vil gå direkte til nettleserens
startside, velger du Nettleser. Du
kan også velge Tast inn adresse og
deretter taste inn ønsket URL fulgt
av Åpne.
MERK: Det vil påløpe
tilleggskostnader når du kobler til
denne tjenesten og laster ned innhold.
Kontakt nettverksleverandøren for å
kontrollere datapriser.

Bruke bokmerker
Ved å bruke bokmerker og lagre
nettsider får du raskt og enkelt tilgang
til favorittnettsidene dine.
Internett

1 Fra standby-skjermen trykker du på
og velger Nettleser.
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2V
 elg Bokmerker. En liste over
bokmerkene dine vises på skjermen.
3H
 vis du vil opprette en ny mappe,
velger du Alternativer og deretter
Opprett ny mappe. Skriv inn
navnet på bokmerkemappen.
4H
 vis du vil legge til et nytt
bokmerke, velger du Alternativer
og trykker på Legg til ny. Angi et
navn på bokmerket, fulgt av URL
adressen.
5V
 elg Ferdig. Bokmerket vises nå i
listen over bokmerker.
6H
 vis du vil åpne et bokmerke, blar
du ganske enkelt frem til det og
velger Åpne.
TIPS Med denne menyen
kan du også endre navn
på lagrede sider, beskytte
eller fjerne beskyttelse av
skjermnotater samt slette
lagrede sider.

Bruke RSS-leser

Oppdatere RSS-leseren

RSS (Really Simple Syndication) er en
gruppe formater for Internett-feeds,
som brukes til å publisere innhold som
oppdateres ofte, som for eksempel
blogginnlegg, nyheter eller podcaster.
Et RSS-dokument, som kalles en
feed, Internett-feed eller en kanal,
inneholder enten et sammendrag av
innhold fra en tilknyttet nettside eller
hele teksten.

1D
 u kan velge Oppdater eller
Oppdater alle alternativer.

Med RSS er det lett og automatisk
holde seg oppdatert på
favorittnettsider.

2D
 u kan velge blant Profiler,
Utseendeinnstillinger, Cache,
Cookies, Sikkerhet eller
Tilbakestille innstillinger.

Brukeren kan abonnere på feeds ved
å skrive inn feed-koblinger i leseren,
eller ved å klikke på et RSS-ikon som
starter abonnementet, i en nettleser.
Nettleseren sjekker med jevne
mellomrom feeds brukeren abonnerer
på, og laster ned alle oppdateringer.

2H
 vis du ønsker å oppdatere
automatisk, velger du
Oppdateringsplan.

Endre nettleserinnstillingene
1 F ra standby-skjermen trykker
du på og velger Nettleser. Velg
Nettleserinnstillinger.

01
02
03
04
05
06
07
08

3N
 år du har endret innstillingene,
velger du Velg.

Legge til feeds

Internett

Du kan selv skrive inn feed-koblingen
direkte: Nettleser ➝ RSS-leser ➝
Alternativer ➝ Legg til ny, eller du
kan klikke på feed-koblingen ved å
velge RSS-ikonet på nettsiden.
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Internett
Via Bluetooth
1 B luetooth må være slått På og
Synlig på både PC-en og KF750.
2 P ar PC og KF750 slik at det kreves et
passord for tilkobling.
3 B ruk Connection wizard i LG
PC Suite for å opprette en aktiv
Bluetooth-tilkobling.
4 K likk på Kommunikasjon på PC-en.
Klikk deretter på Innstillinger.
5 Klikk på Modem.
6V
 elg Standardmodem over
Bluetooth-kobling, og klikk på OK.
Nå vises det på skjermen.
7 K likk på Koble til, og PC-en vil koble
til via KF750.

Sende og motta filer via
Bluetooth

Internett

Bluetooth er en enkel metode for å
sende og motta filer. Det er raskt og
enkelt, og det ikke er nødvendig med
ledninger for å koble til. Du kan også
koble til et Bluetooth-headset for å
foreta og motta anrop.
Sende en fil:
1 Åpne filen du vil sende – vanligvis
en bilde- video- eller musikkfil.
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2V
 elg Alternativer og deretter Send.
Velg Bluetooth.
3 Velg Ja hvis du vil slå på Bluetooth.
4 KF750 søker automatisk etter
andre Bluetooth-enheter innenfor
rekkevidde.
5 Velg enheten du vil sende filen til,
og deretter Velg for å sende filen.
6 Filen sendes.
TIPS Hold øye med
fremdriftslinjen hvis du vil være
sikker på at filen sendes.
Motta en fil:
1 B luetooth må være slått På og
Synlig for å kunne motta filer. Du
finner mer informasjon i avsnittet
Endre Bluetooth-innstillingene
lenger ned.
2D
 u får en melding der du blir bedt
om å godta filen fra avsenderen.
Velg Ja for å motta filen.
3D
 u kan se hvor filen er lagret, og du
kan velge enten Vis filen eller Bruk
som bakgrunn. Filer lagres som
regel i den relevante mappen under
Mine filer.

Endre Bluetooth-innstillinger:
1 T rykk på
i standbyskjermen, og velg deretter
Tilkoblingsmulighet.
2V
 elg Bluetooth og deretter
Innstillinger.
Du kan gjøre endringer i:

3 K F750 søker etter enheter. Når søket
er fullført, vises Oppdater og Legg
til på skjermen.

01

4V
 elg enheten du vil pare telefonen
med, oppgi passordet, og trykk på
Legg til.

03

02

5 T elefonen kobles til den andre
enheten, der du oppgir det samme
passordet.

04

Synlighet for enheten – Velg
synlig, Synlig i 1 min eller Skult.
Navn på enhet – Angi et navn for
din KF750.

6D
 en passordbeskyttede Bluetoothforbindelsen er nå klar.

06

Støttede tjenester – Søk etter
profilen som støttes av KF750.

Bruke et Bluetooth-headset

Min adresse – Søk etter Bluetooth
enhetens adresse.

Pare med en annen Bluetoothenhet
Ved å pare KF750 og en annen enhet
kan du opprette en passordbeskyttet
forbindelse. Dette gjør forbindelsen
sikrere.
1 K ontroller at Bluetooth er På og
Synlig. Du kan endre synligheten i
Innstillinger.

07
08

2 F ølg instruksjonene som fulgte med
hodetelefon settet for å sette det i
paringsmodus og pare enhetene.
3V
 elg Ja og Koble til nå. KF750
bytter automatisk til
Hodetelefon-profil.
TIPS På side 18 finner
du mer informasjon om BTsvarmodus, som brukes til å styre
hvordan du besvarer samtaler når
Bluetooth-hodetelefon settet er
tilkoblet.

Internett

2V
 elg Parede enheter og deretter
Ny.

1 K ontroller at Bluetooth er På og
Synlig.

05
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Innstillinger
I denne mappen kan du endre
innstillingene for å tilpasse KF750.

Endre skjerminnstillinger
1 Fra standby-skjermen trykker du på
og velger Innstillinger.
2V
 elg Skjerminnstillinger, og velg
deretter blant:
Skjermmotiv – Velg tema for
standby-skjermen eller utgående
anrop.
Menystil – Velg stilen som skal
brukes i menyene.
Oppringing – Velg skjermen som
vises når du foretar et anrop.
Skrift – Endre skriftfarge.
Bakgrunnsbelysning – Velg hvor
lenge bakgrunnsbelysningen skal
være på.
MERK: Jo lenger
bakgrunnsbelysningen er på, jo
mer batteri brukes det. Dermed kan
det være du må lade opp telefonen
oftere.
Innstillinger
50

Bildeforbedring – Velg dette
alternativet for å forbedre kvaliteten
på det valgte bildet.
Tema for håndsett – Du kan raskt
endre utseendet til skjermen.
LG KF750 | Brukerhåndbok

Hilsen - Skriv inn en starthilsen.
3 T rykk på Velg hvis du vil lagre
innstillingene.

Tilpasse profilene
Du kan raskt endre profil på standbyskjermen. Det er bare å trykke på
ikonet for den aktive profilen i det øvre
høyre hjørnet.
Ved hjelp av innstillingsmenyen kan
du tilpasse innstillingene for hver
profil.
1 F ra standby-skjermen trykker du
på
.
2V
 elg Profiler, og velg deretter den
profilen du vil endre. Du kan ikke
endre Lydløs-profilen.
3V
 elg Alternativer og deretter
Rediger.
4D
 eretter kan du endre alle
alternativene for lyder og
varseltoner som finnes på
listen, inkludert Ringetone og
Volum, Varseltone for melding,
Skjermlyd-innstillinger med mer.

Endre telefoninnstillingene
Nyt friheten ved å kunne tilpasse
KF750 slik at telefonen fungerer slik du

foretrekker det.
TIPS Når du skal bla
gjennom en liste med alternativer,
trykker du på det siste elementet
som vises, og fører fingeren
oppover på skjermen. Listen
flyttes oppover slik at flere
elementer blir synlige.
1 F ra standby-skjermen trykker du
på
.
2 T rykk på Telefoninnstillinger, og
velg deretter fra listen nedenfor.
Automatisk tastelås – Lås
tastaturet automatisk i standbyskjermen, å angi tidsforsinkelse.
Tastaturvibrering – Slå
tastaturvibreringen På eller Av.
Berøringsskjermeffekt – Angi
effekttonen for når du trykker på
skjermen.

Bruke Dato og tid
Dato og tid – Juster dato- og
tidsinnstillinger, eller velg å oppdatere
klokkeslettet automatisk når du reiser,
eller i forbindelse med sommertid.

01

Endre andre innstillinger

04

Tilkoblingsinnstillingene er allerede
konfigurert av nettverksoperatøren, så
telefonen er klar til bruk. Du kan endre
innstillingene ved hjelp av denne
menyen.
Nettverk – KF750 kobler automatisk
til det foretrukne nettverket. Du kan
endre innstillingene ved hjelp av
denne menyen.

02
03

05
06
07
08

Internett-profiler – Konfigurer
profiler for Internett-tilkobling.

Strømsparing – Du kan slå
strømsparing På eller Av.

Pakkedatatilkobling – Konfigurer
pakkedatatilkoblingen.

Informasjon – Vis teknisk
informasjon om KF750.

Sikkerhet
Minneadministrator
Streaming verdier

Innstillinger

Språk – Du kan endre skjermspråk
for KF750.

Tilgangspunkter –
Nettverksoperatøren har allerede
lagret denne informasjonen. Du kan
legge til nye tilgangspunkter ved hjelp
av denne menyen.
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Innstillinger
Tilbakestill innstillinger

Endre sikkerhetsinnstillinger
Oppgi PIN-kode – Angi om telefonen
skal be om PIN-kode for SIM-kortet når
den slås på.
Lås for håndsett – Konfigurer
telefonlåsen for å unngå uautorisert
bruk. Du trenger en sikkerhetskode.
Endre koder – Endre kodene PIN /
PIN2 / Sikkerhetskode.

Bruke Minnebehandling
KF750 har tre tilgjengelige minner:
telefonminnet, USIM-kortet og et
eksternt minnekort (det er mulig du
må kjøpe minnekortet separat).
Ved hjelp av Minnebehandling kan du
finne ut hvor mye minne som er i bruk,
og hvor mye som er ledig.
Trykk på
i standby-skjermen.
Velg Innstillinger og deretter
Minneadministrator.
Innstillinger

Delt telefonminne – Vis hvor mye
minne som er tilgjengelig på KF750 for
Bilder, Lyder, Video, Flash, MMS, E-post,
Java-programmer og annet.
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Reservert telefonminne – Vis hvor
mye telefonminne som er tilgjengelig
for SMS, Kontakter, Kalender,
Oppgaveliste, Notater, Alarm,
Anropslogg, Bokmerker og Diverse
elementer.
USIM-minne – Vis hvor mye minne
som er tilgjengelig på USIM-kortet.
Eksternt minne – Vis hvor mye minne
som er tilgjengelig på det eksterne
minnekortet (det er mulig du må
kjøpe minnekortet separat).
Hovedlager – velg Telefonminne
eller Eksternt minne.

Bruke Flight Mode
Slå på Flight Mode ved å trykke på
i standby-skjermen, og velg
deretter Innstillinger – Profiler. Velg
Flight Mode, og trykk på for å aktivere.
I Flight Mode kan du ikke foreta anrop,
koble til Internett, sende meldinger
eller bruke Bluetooth.

Tilbehør
KF750 leveres med dette tilbehøret.
Lader

Datakabel
og CD
Koble sammen
og synkroniser
KF750 og PCen.

Batteri

Brukerhåndbok
Finn ut mer om
KF750.

KF750 Brukerhåndbok

Stereohodetelefon

MERK:

• Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
• Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre
garantien ugyldig.

• Tilbehøret kan variere mellom
Tilbehør

ulike regioner. Ta kontakt med vår
regionale serviceavdeling eller
representant hvis du vil ha mer
informasjon.
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Nettverkstjenester

Tekniske opplysninger

Denne telefonen er ment for bruk i
nettverkene GSM 900, DCS 1800, PCS
1900 og W-CDMA.

Generelt

Flere av funksjonene i
denne brukerhåndboken er
nettverkstjenester. Dette er spesielle
tjenester som du får tilgang til
gjennom tjenesteleverandøren.
Før du kan benytte noen av
nettverkstjenestene, må du abonnere
på dem fra tjenesteleverandøren. Du
får også instruksjoner om hvordan de
brukes, fra tjenesteleverandøren.

Nettverkstjenester
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Produktnavn: KF750
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900 / W-CDMA
Omgivelsestemperatur
Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (ladning)
Min: –10 °C

Noget af indholdet i denne manual
kan afvige fra din telefon, afhængigt af
telefonens software eller din udbyder.

KF750 Brugermanual

Tillykke med købet af den avancerede og
kompakte KF750-telefon fra LG. Den er
designet til at fungere med den seneste
digitale mobilkommunikationsteknologi.

Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at
produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat
fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der
er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3 Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til
at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige indvirkninger.
4 Hvis du ønsker 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
ENHEDEN OVERHOLDER
INTERNATIONALE RETNINGSLINJER
FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER

Retningslinjer

Din mobile enhed er en radiosender
og -modtager. Den er designet og
fremstillet, så den ikke overskrider
de grænser for udsættelse for
radiofrekvens (RF), som de
internationale retningslinjer (ICNIRP)
anbefaler. Disse grænser er en
del af omfattende retningslinjer
og fastslår de tilladte niveauer af
radiofrekvenssignaler for almen
befolkningen. Retningslinjerne
er udviklet af uafhængige
forskningsinstitutioner gennem
periodisk og grundig gennemgang
af videnskabelige undersøgelser.
Retningslinjerne omfatter en betydelig
sikkerhedsmargen, som er udformet
med henblik på at sørge for sikkerhed
for alle uanset alder og helbred.
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Strålingsgrænsen for mobile enheder
benytter en måleenhed, der kaldes
SAR (specific absorption rate - specifik
absorptionshastighed). SAR-grænsen
i de internationale retningslinjer
er 2,0 W/kg*. SAR-test udføres i
almindelig betjeningsposition, mens
enheden sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle de
testede frekvensbånd. Selvom SAR
fastlægges på det højeste certificerede
effektniveau, kan enhedens faktiske
SAR under drift være et godt
stykke under maksimumværdien.
Det er, fordi enheden er designet
til at fungere på flere forskellige
effektniveauer, så den kun benytter
den effekt, der er nødvendig for at få
forbindelse til netværket. Generelt er
enhedens udgangseffekt lavere, jo
tættere du er på en basisstation. Alle
telefonmodeller skal demonstrere, at
de overholder det europæiske direktiv
om radio- og teleterminaludstyr,
før de udsendes på markedet. Et af
de vigtigste krav i dette direktiv er
beskyttelse af brugerens og andres
helbred og sikkerhed.

Den højeste testede SAR-værdi for
denne enhed under brug ved øret er
0,5 W/kg.

SAR-grænsen for mobile enheder, der
bruges af almindelige mennesker, er
2,0 W/kg som gennemsnit over ti gram
kropsvæv. Retningslinjerne omfatter
en betydelig sikkerhedsmargen med

Du finder SAR-oplysninger for andre
lande under produktoplysningerne på
www.lgmobile.com.

Retningslinjer

Enheden opfylder retningslinjerne
for udsættelse for radiofrekvens,
hvis den bruges enten i normal
betjeningsposition mod øret eller
anbringes mindst 1,5 cm væk
fra kroppen. Hvis der bruges en
bæretaske, bælteclips eller holder
til at bære enheden på kroppen,
bør den ikke indeholde metal og
skal anbringe produktet mindst 1,5
cm væk fra kroppen. Denne enhed
har brug for en forbindelse af høj
kvalitet til netværket for at kunne
sende datafiler eller meddelelser.
I nogle tilfælde kan afsendelse af
datafiler eller meddelelser blive
udskudt, indtil en sådan forbindelse er
tilgængelig. Sørg for, at ovenstående
afstandsanvisninger følges, indtil
afsendelsen er udført. Den højeste
SAR-værdi for denne enhed under test
af brug ved kroppen er 0,755 W/kg.

henblik på at beskytte brugerne
yderligere og for at tage højde for
eventuelle målingsvariationer. SARværdierne kan variere, alt afhængigt
af nationale rapporteringskrav og
netværksbåndet.



Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Pleje og vedligeholdelse af
produktet
ADVARSEL
Brug kun de batterier, opladere
og det 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 farlig.

• Skil ikke enheden ad. Medbring den
hos en kvalificeret servicetekniker,
når der er brug for reparation.

• Hold enheden væk fra elektriske

apparater, som f.eks. tv’er, radioer
og pc’er.

• Hold enheden væk fra varmekilder,
som f.eks. radiatorer eller ovne.
• Tab ikke enheden.

• Enheden må ikke udsættes for

mekaniske vibrationer eller stød.

Retningslinjer

• 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.
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• Rør ikke ved telefonen med våde
hænder, mens den oplades. Du
risikerer at få elektrisk stød eller
ødelægge telefonen.

• Undlad at oplade telefonen i

nærheden af brændbart materiale,
da telefonen kan blive varmt, så der
går ild i materialet.

• Benyt en tør klud til at rengøre

enheden udvendigt (undlad at
benytte opløsningsmidler som
terpentin, cellulosefortynder eller
alkohol).

• Oplad ikke telefonen, mens den
ligger på et blødt underlag.

• Telefonen bør oplades i et område
med god udluftning.

• Udsæt ikke enheden for kraftig røg
eller meget 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.

• Brug tilbehør, som f.eks.

• Kør ind til siden, og parker bilen, før

Effektiv betjening af telefonen

• Radiofrekvenssignaler kan påvirke

høretelefoner, med forsigtighed. Rør
ikke antennen uden grund.

Elektroniske enheder
Alle mobiltelefoner kan opleve
interferens, hvilket kan påvirke
ydeevnen.

• Anvend ikke mobiltelefonen i

nærheden af medicinsk udstyr
uden først at bede om lov. Undgå
at anbringe telefonen oven på
pacemakere, f.eks. i brystlommen.

• Visse høreapparater kan blive
forstyrret af mobiltelefoner.

• Svag interferens kan muligvis påvirke
tv’er, radioer, pc’er mm.

Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer
angående brug af mobiltelefoner i
områder, hvor du kører.
mobiltelefon under bilkørsel.

• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
• Brug et håndfrit sæt, hvis det er
tilgængeligt.

visse elektroniske systemer i
køretøjet, som f.eks. musikanlæg og
sikkerhedsudstyr.

• Hvis din bil er udstyret med en

airbag, må der ikke være bærbart
trådløst udstyr i vejen for den. Det
kan medføre, at airbaggen svigter
eller forårsage alvorlig skade, hvis
den ikke kan fungere korrekt.

• Hvis du lytter til musik, når du er

ude, skal du sikre, at lydstyrken
er på et fornuftigt niveau, så du
er opmærksom på omgivelserne.
Dette er specielt vigtigt i nærheden
af veje.

Undgå beskadigelse af din
hørelse
Du kan beskadige din hørelse, hvis
du er udsat for høje lyde i længere tid
ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du
ikke tænder eller slukker for telefonen
tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at
lydstyrken for musik og opkald er
indstillet på et fornuftigt niveau.

Retningslinjer

• Undlad at benytte en håndholdt

du foretager eller besvarer et opkald,
hvis kørselsforholdene kræver det.



Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Glasdele

I fly

Nogle dele af din mobile enhed
er lavet af glas. Dette glas kan gå i
stykker, hvis din mobile enhed tabes
på et hårdt underlag eller får et hårdt
slag. Hvis glasset går i stykker, må du
ikke røre det eller forsøge at fjerne
det. Brug ikke den mobile enhed,
før glasset er blevet udskiftet af en
autoriseret udbyder.

Trådløse enheder kan forårsage
interferens i fly.

Sprængningsområde
Undlad at benytte telefonen ved
sprængningsområder. Overhold
restriktioner, og følg eventuelle love
eller regler.

• Sluk altid mobiltelefonen, inden du
går om bord i et fly.

• Anvend ikke telefonen i flyet uden
tilladelse fra kabinepersonalet.

Børn
Opbevar telefonen på et sikkert sted
uden for små børns rækkevidde.
Den indeholder små sende, som kan
udgøre en kvælningsrisiko, hvis de
rives løs.

Nødopkald

brændstof.

Nødopkald er muligvis ikke
tilgængelige på alle mobilnetværk.
Derfor må du aldrig udelukkende være
afhængig af telefonen til nødopkald.
Forhør dig hos den lokale udbyder.

nærheden af brændstof eller
kemikalier.

Oplysninger om og pleje af
batteriet

Områder med brand- og
eksplosionsfare

• Anvend ikke telefonen, når du tanker
• Undlad at benytte telefonen i
Retningslinjer

• Transporter og opbevar ikke

letantændelige gasarter, væsker og
eksplosive materialer i samme rum
i bilen som mobiltelefonen og dens
tilbehør.

10
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• Du behøver ikke at aflade batteriet

helt, før du genoplader. Til forskel
fra andre batterisystemer er der ikke
nogen hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.

• Brug kun LG-batterier og -opladere.
LG-opladere er udviklet til at
forlænge batteriets levetid.

• Du må ikke skille batteripakken ad
eller kortslutte den.

• Hold batteripakkens metalkontakter
rene.

• Udskift batteriet, når det ikke

længere har en acceptabel ydeevne.
Batteripakken kan genoplades
hundredvis af gange, inden det skal
udskiftes.

• Genoplad batteriet, hvis det ikke
er blevet brugt i lang tid, for at
forlænge brugbarheden.

• Bortskaffelse af brugte batterier skal

ske iht. producentens vejledning.
Genbrug batteriet, når det er muligt.
Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.

• Hvis du skal udskifte batteriet, bør

du henvende dig hos nærmeste
autoriserede LG Electronicsservicecenter eller -forhandler for
at få hjælp.
• Tag altid opladeren ud af
stikkontakten, når telefonen er fuldt
opladet. På den måde undgår du,
at opladeren bruger unødvendigt
meget strøm.

• 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.
batteriet udskiftes med en forkert
type.

Retningslinjer

• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis

11

Lær din telefon at kende
Hovedskærm

• Øverst: Signalstyrke,
batteriniveau og
forskellige funktioner

• Nederst: Indikatorer
for Mine filer/Menu/
Kontakter.
Venstre funktionstast/
højre funktionstast
Udfører den funktion,
der er angivet
nederst på skærmen.
I standbytilstand
trykker du på venstre
funktionstast for at åbne
menuen Mine filer.
Vælg højre funktionstast
for at oprette
forbindelse til kontakter.
Opkaldstast
Konfiguration

Kalder et
telefonnummer op og
besvarer indgående
opkald.

12
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Højttaler

Indvendig
kameralinse
Skærmknappen
Navigation

• I standby-tilstand:
Kontaktliste
Hurtigmenu
(Højre)
Meddelelser
(Venstre) profiler

• I menuen: Skifter
mellem menuer.
Afslut/tænd-tast
Afslutter eller afviser
et opkald. Tænder
eller slukker telefonen.
Tryk en gang for
at vende tilbage til
standbyskærmbilledet.
Slet-tast

• Sletter et tegn med
hvert tryk.

Isætning af USIM-kort og batteri
1 Fjern batteridækslet
Tryk på batteriets låseknap øverst
på telefonen og hold den nede, og
løft batteridækslet af.

ADVARSEL: Undlad at
benytte neglene, når du fjerner
batteriet.
ADVARSEL: Fjern ikke
batteriet, når telefonen er
tændt, da dette kan beskadige
telefonen.
3 Installation af USIM-kortet
Skub USIM-kortet ind i holderen til
USIM-kortet. Sørg for, at området
med guldkontakterne på kortet
vender nedad. Hvis du ønsker at
fjerne USIM-kortet, trækker du det
forsigtigt i den modsatte retning.

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Fjern batteriet
Hold på batteriets øverste kant, og
løft batteriet ud af batterirummet
ved hjælp af batteridækslet.

Konfiguration
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Isætning af USIM-kort og batteri
4 Isæt batteriet
Sæt først toppen af batteriet ind
under batterirummets øverste kant.
Sørg for, at batteriets kontakter
flugter med telefonens kontakter.
Tryk ned på den nederste del af
batteriet, indtil det går på plads.

Bemærk: Opladeren til KF750 må kun
indsættes i telefonen som vist.
5 Opladning af telefonen
Skub dækslet over stikket til
opladning i siden af KF750 tilbage.
Isæt opladeren, og sæt stikket i en
stikkontakt. KF750 skal oplades,
indtil meddelelsen om, at batteriet
er helt opladet, vises på skærmen.

Konfiguration
14
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Hukommelseskort
Isætning af et hukommelseskort
Du kan udvide den
hukommelsesplads, der er tilgængelig
i telefonen, ved hjælp af et
hukommelseskort. KF750 understøtter
hukommelseskort på op til 4 GB.
TIP: Hukommelseskort er
ekstraudstyr.
1 F jern batteridækslet som beskrevet
før.
2 S kub hukommelseskortet ind i
porten foroven, indtil det låses på
plads. Sørg for, at området med
guldkontakterne vender nedad.

Formatering af
hukommelseskortet
Hvis dit hukommelseskort er
formateret i forvejen, kan du bruge
det med det samme. Hvis kortet ikke
er formateret, skal det formateres først.

01
02
03

1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
, vælger Indstillinger og
derefter Telefonindstillinger.

04

2V
 ælg Hukommelsesstyring og
derefter Ekstern hukommelse.

06

3V
 ælg Formater og bekræft derefter
dit valg.

05

07
08

4 Indtast adgangskoden, hvis der er
angivet en, og kortet bliver derefter
formateret og er klar til brug.
TIP! Hvis du ønsker at
ændre standardlagerplaceringen,
åbner du Hukommelsesstyring fra
menuen Telefonindstillinger og
vælge Primære lagerindstillinger.

Konfiguration

3 Sæt batteridækslet på igen.

Bemærk: Hvis hukommelseskortet i
forvejen indeholder oplysninger, bliver
de automatisk gemt i den rigtige
mappe, så f.eks. videoer gemmes i
mappen Mine videoer.

15

Hukommelseskort
Overførsel af kontakter
Sådan overføres kontakter fra dit
USIM-kort til telefonen:
1 På standbyskærmbilledet vælger du
og derefter Kontakter.
2V
 ælg Kontaktindstillinger og
derefter Kopier.
3 Vælg Tlf. til USIM og derefter OK.
4V
 ælg Alle på en gang eller En ad
gangen og derefter OK.

Konfiguration
16
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01
02
03
04
05
06
07
08

Konfiguration
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Standbyskærmbilledet
Når KF750 ikke er i brug, vender den
tilbage til standbyskærmbilledet.
Herfra kan du få adgang til alle
menuindstillingerne, foretage et
hurtigt opkald og ændre din profil
- samt mange andre ting.

Tip til berøringsskærm
Hvis du vælger , skifter skærmen til
et interaktivt skærmtastatur.
Tryk på berøringsskærmtasten i
standbyskærmbilledet og hold
den inde for at indtaste endnu en
multimediemenu.
Hvis du ønsker at vælge et
element, trykker du på ikonet på
berøringsskærmen. KF750 vibrerer en
anelse, når den registrerer, at du har
trykket på en indstilling.

berøringsskærmen ikke fungerer, når
den er tildækket.

• Vælg ikonet Hjem i øverste højre
hjørne en gang for at afslutte
berøringsskærm. Telefonen vil gå i
standby-tilstand.
• Tastaturet under skærmen kan
benyttes som et tastatur med fire
retningspile til at navigere gennem
telefonens menuer.
TIP! Benyt
berøringsskærmen til at få hurtig
og nem adgang til din musik, foto,
spil, E-bog og radio.

• Det er ikke nødvendigt at trykke
Standbyskærmbilledet

hårdt, da berøringsskærmen er
følsom nok til at registrere selv et
let tryk.

• Brug fingerspidsen til at trykke på
den indstilling, du vil benytte. Pas på,
at du ikke kommer til at trykke på
nogle af de andre taster.

• Du må ikke dække telefonen
med et etui eller et cover, da

18
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Tastatur

Bemærk: Når skærmbelysningen
er slået fra, trykker du to gange
på kameratasten på telefonens
højre side for at vende tilbage til
standbyskærmbilledet.
Råd til kunden
For at opnå en bedre antennemodtagelse
foreslår LG, at du holder telefonen som
vist på nedenstående figur.

X

Undgå at dække antenneområdet med
hånden under et opkald, og når du
benytter en Bluetooth-forbindelse. Det
kan nedsætte kvaliteten af signalet.

Statuslinjen

Nedenstående tabel forklarer
betydningen af de ikoner, du kan se
på statuslinjen.

Beskrivelse
Multitasking
Netværkssignalstyrke
(antallet af linjer varierer)
Intet netværkssignal

01
02
03

Batteriet er tomt

04

Ny SMS
Ny e-mail
En alarm er indstillet
Profilen Normal er i brug
Profilen Stille er i brug
Ekstern hukommelse
Opkald viderestilles
GPRS er tilgængelig
EDGE er i brug
Roaming
Bluetooth er aktiv
Opkald afvises
3G er tilgængelig

05
06
07
08

Standbyskærmbilledet

Ved hjælp af forskellige ikoner angiver
statuslinjen f.eks. signalstyrke, nye
meddelelser og batterilevetid, samt
om Bluetooth eller GPRS er aktiv.

Ikon

19

Opkald
Sådan foretages et
stemmeopkald
1 Indtast nummeret inkl. hele
områdenummeret.
Vælg
for at slette et ciffer.
Hvis du ønsker at slette alle cifrene,
trykker du på tasten
og holder
den nede.
2 Vælg

for at foretage opkaldet.

3V
 ælg
eller luk telefonen for at
afslutte opkaldet.

Sådan foretages et videoopkald
Du kan foretage et videoopkald i
et område med 3G-dækning, hvis
modtageren har en 3G-videotelefon
og befinder sig i et område med
3G-dækning. Du kan også modtage
et videoopkald. Hvis du ønsker at
foretage/besvare et videoopkald, gør
du som følger.
Det grundlæggende

1 Indtast telefonnummeret ved
hjælp af tastaturet, eller vælg
telefonnummeret på listen med
udgående/indgående opkald.
Hvis du ønsker at rette en fejl,
trykker du kortvarigt på
for at
slette det sidste tal eller langvarigt
på
for at slette alle cifre.

20
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2H
 vis du ikke ønsker at benytte
højttaleren, kan du i stedet tilslutte
et hovedsæt.
3 F or at starte videofunktionen
trykker du på den venstre
funktionstast [Valg] og vælger
Foretag videoopkald.
Du får en besked om, at du skal
lukke andre programmer for at
kunne foretage videoopkaldet.
Bemærk: Der kan gå et stykke tid,
før videoopkaldet får forbindelse.
Vær tålmodig. Hvor lang tid
det tager at oprette forbindelse
afhænger også af, hvor hurtigt
den anden part besvarer opkaldet.
Mens videoopkaldet forbindes,
kan du se billedet af dig selv. Når
modtageren besvarer opkaldet, vil
hans eller hendes billede blive vist
på skærmen.
4 J uster om nødvendigt kameraets
position.
5V
 ælg tasten
for at afslutte
opkaldet, eller luk telefonen.

Sådan foretages et stemme/videoopkald fra Kontakter

Sådan besvares og afvises et
opkald

Det er nemt at kalde en person op,
hvis nummer du har gemt i Kontakter.

Når telefonen ringer, trykker du på
for at besvare opkaldet.

1V
 ælg den højre funktionstast for
at få adgang til de tilgængelige
valgmuligheder.

Vælg venstre funktionstast for at slå
ringelyden fra.
Det er praktisk, hvis du har glemt at
ændre profilen til Stille under et møde.

2 R ul ned til kontakten for at foretage
et opkald.
3V
 ælg
for at foretage et
taleopkald. Vælg den venstre
funktionstast og derefter Foretag
videoopkald for at foretage et
videoopkald.
4 Vælg

for at afslutte opkaldet.

Sådan foretages internationale
opkald

2 Indtast landekode, områdekode og
telefonnummer.
3 Vælg

.

02
03
04
05
06

Lynopkald

07

Du kan knytte en kontakt, du ofte
ringer til, til et lynopkaldsnummer.

08

1 Tryk på

og vælg Kontakter.

2 Vælg Lynopkald.
3 T elefonsvareren er i forvejen
indstillet til lynopkald 1. Dette kan
ikke ændres. Vælg et hvilket som
helst andet nummer for at knytte
det til en lynopkaldskontakt.
4A
 dressebogen åbnes. Vælg den
kontakt, du vil knytte til det
pågældende nummer, ved at trykke
på telefonnummeret en gang.

Det grundlæggende

1V
 ælg tasten
og hold den nede
for at indsætte det internationale
præfiks. Tegnet “+” skal sættes
ind foran den internationale
adgangskode.

Vælg den højre tast for at afvise det
indgående opkald.

01
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Opkald
Sådan foretages et andet opkald

Vælg at få vist:

1V
 ed første opkald trykker du på
venstre funktionstast og vælger
Tilføj nyt opkald.

Alle opkald - Viser listen over alle de
opkald, du har ringet til, modtaget
og mistet.

2 Indtast nummeret eller søg i dine
kontakter.

Kaldte numre - Viser listen over alle
de numre, du har ringet til.

3 Vælg

Modtagne opkald - Viser listen over
alle de numre, der har ringet til dig.

for at ringe op.

4 B egge opkald vises på
opkaldsskærmbilledet. Det første
opkald låses, og opkaldet parkeres.

og derefter Opkald.

5V
 ælg Ombyt for at skifte mellem
opkaldene.

Vælg

6H
 vis du ønsker at afslutte det ene
eller begge opkald, trykker du på
Valg ➝ Afslut og derefter Alle eller
Aktive.

Opkaldsvarighed - Viser varigheden
af alle dine sendte og modtagne
opkald.

Bemærk: Du vil blive afkrævet afgift
for hvert opkald.

DTMF-toner
Det grundlæggende
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Tabte opkald - Viser listen over alle de
opkald, du er gået glip af.

DTMF giver dig mulighed for at
benytte numeriske kommandoer,
så du kan navigere i menuer i
automatiske meddelelser. DTMF er
som standard slået til.

Visning af opkaldslog
Vælg
og derefter Opkald ➝
Opkaldslog.
LG KF750 | Brugermanual

Fra Opkald du kan også vælge at se:

Datavolumen - Viser mængden i
kilobyte af alle modtagne og sendte
data.
Opkaldspris - Viser afgifterne for hvert
af de numre, du har ringet til (denne
tjeneste er netværksafhængig og
understøttes ikke af alle operatører).
TIP! Fra en vilkårlig
opkaldsliste trykker du på venstre
funktionstast og Slet alt for at
slette alle optagede emner.

Brug af viderestilling
1 Vælg

og derefter Opkald.

2V
 ælg Viderestil opkald og
derefter Taleopkald og/eller
Videotelefoni.
3V
 ælg, om du vil viderestille alle
opkald, når linjen er optaget, når
der ikke bliver svaret, eller når du
ikke træffes.
4 Indtast det nummer, du vil
viderestille til.
5 Vælg Aktiver for at aktivere.
Bemærk: Der bliver opkrævet
afgifter ved viderestillede opkald.
Kontakt netværksudbyderen for at få
yderligere oplysninger.

Udgående internationale
Udgående internationale opkald
undtagen hjemland
Alle indgående
Indgående i udlandet
4A
 ngiv adgangskoden til
opkaldsblokering. Kontakt
teleselskabet for denne tjeneste.
TIP! Vælg Fast nummer for at
aktivere og sammensætte en liste
over numre, der kan ringes til fra
telefonen. Du skal benytte PIN2koden fra teleselskabet. Der kan
kun ringes til de numre, der findes
på listen over faste numre.

01
02
03
04
05
06
07
08

TIP! Slå al omstilling fra ved
at vælge Deaktiver alle.

Brug af opkaldsblokering
og derefter Opkald.

2V
 ælg Opkaldsblokering og
derefter Taleopkald og/eller
Videotelefoni.
3V
 ælg en af eller alle seks
valgmuligheder:
Alle udgående

Det grundlæggende

1 Vælg
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Kontakter
Søgning efter en kontakt

Tilføjelse af en ny kontakt

Du kan søge efter en kontakt på to
måder:

1 Vælg

Fra standbyskærmbilledet

3V
 ælg, om du vil gemme kontakten i
din Telefon eller på USIM.

1 I standbyskærmbilledet trykker du
på højre funktionstast for at åbne
adressebogen.
2V
 ælg den fane, der svarer til det
første bogstav i navnet på den
kontakt, du vil have vist. For
“Hjemme” vælger du f.eks. E-H.
TIP! Du kan søge efter
gruppe ved at trykke på højre
funktionstast og vælge Søg efter
gruppe. Hermed vises en liste
over alle dine grupper.
Fra hovedmenuen
1 Vælg Kontakter.

Det grundlæggende

2V
 ælg Søg og indtast ved hjælp
af tastaturet de første bogstaver i
navnet på den kontakt, du leder
efter.
3D
 in adressebog viser en liste over
de kontakter, der svarer til de
bogstaver, du har indtastet.

og vælg Kontakter.

2 Vælg Tilføj ny.

4 Indtast fornavnet og efternavnet
på den nye kontakt. Du behøver
ikke at indtaste begge, men du skal
indtaste et af dem.
5 Indtast op til fem forskellige
numre, og tildel en type til hver.
Vælg blandt Mobil, Hjem, Kontor,
Personsøger, Fax, VT og Normal.
Vælg OK.
6 Tilføj op til to e-mail-adresser.
7 Knyt kontakten til en gruppe. Vælg
mellem Ingen gruppe, Familie,
Venner, Kolleger, Skole eller VIP.
8D
 u kan også tilføje Hjemmeside,
Hjemmeadresse, Firmanavn,
Stilling, Firmaadresse og et
Memo.

Kontaktindstillinger
Der er mange ting, du kan gøre, når
du får vist en kontakt. Sådan får du
adgang til og benytter menuen Valg:
1 Åbn den kontakt, du vil benytte.
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2V
 ælg venstre funktionstast for at
åbne listen over indstillinger.
Her er følgende indstillinger:
Send meddelelse - Sender en
meddelelse til kontakten.
Send visitkort - Sender
oplysningerne for kontakten til en
anden modtager som et visitkort.
Vælg at sende som SMS, MMS, Email eller via Bluetooth.

Slet - Sletter kontakten. Vælg Ja,
hvis du er sikker.

01

Tekstinput - Du kan indstille
tekstindtastningsmetoden.

02

Oprettelse af en gruppe

03

1 Vælg

04

og vælg Kontakter.

2V
 ælg Grupper og derefter venstre
funktionstast.

05

3 Vælg Tilføj ny gruppe.

06

Foretag opkald - Ringer kontakten
op.

4 Indtast et navn til den nye gruppe.

Foretag videoopkald - Foretager et
videoopkald til kontakten.

Bemærk: Hvis du sletter en gruppe,
mister du ikke de kontakter, som blev
tildelt til den pågældende gruppe. De
forbliver i adressebogen.

Ændre - Du kan redigere kontakten.
TilfØj nyt navn
Marker/afmarker - Marker dine
kontakter for at vælge flere.
Søg efter - Du kan søge efter
indtastningen vha. et nummer eller
en gruppe.

TIP! Du kan redigere en
eksisterende gruppe ved at
fremhæve den og trykke på
venstre funktionstast. Vælg
funktionen Tilføj et medlem til
gruppen fra dine kontakter, tilknyt
en Grupperingetone, Omdøb
gruppen eller Slet en gruppe.

07
08

Det grundlæggende

Gem i USIM/telefon - Vælg, om du
vil flytte eller kopiere til USIM-kortet
eller telefonen (afhængigt af, hvor
du oprindeligt gemte kontakten).

5 Vælg Færdig.
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Kontakter
Brug af tjenesteopkaldsnumre
Du kan se listen over
tjenesteopkaldsnumre (SDN, service
dialling numbers), der er tildelt
af din tjenesteudbyder (hvis det
understøttes af USIM-kortet). Disse
numre omfatter nødopkaldsnumre,
telefonbogsforespørgsler og
telefonsvarernumre. Når du har valgt
et tjenestenummer, trykker du på
for at ringe op til tjenesten.

Visning af eget nummer
Giver dig mulighed for at vise dit
telefonnummer i USIM-kortet.

Oprettelse af visitkort.
Du kan oprette dine egne visitkort ved
at vælge Mit visitkort og Tilføj. Når du
har indtastet navn, nummer, e-mail
og billede, kan du benytte det som
visitkort, når du sender en meddelelse.
Det grundlæggende
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Meddelelser
Meddelelser
Din KF750 kombinerer SMS, MMS og
e-mail i en intuitiv og brugervenlig
menu.

Afsendelse af en meddelelse
1V
 ælg Meddelelser og derefter
Opret ny meddelelse.
2V
 ælg Meddelelse for at sende en
SMS eller MMS. Hvis du ønsker at
sende en e-mail, vælger du E-mail.
Se side 35 for flere oplysninger.
3H
 vis du vælger Meddelelser, åbnes
der en ny SMS.
4V
 ælg Valg og derefter Vedhæft for
at tilføje et billede, en video, lyd eller
et symbol.

ADVARSEL: Du bliver
opkrævet for hver 160 tegns tekst
og for hver person, du sender
meddelelsen til.

Indtastning af tekst

01
02
03
04

Du kan indtaste tekst på tre måder:

05

T9-intelligent ordbog og Ordbog fra

06

Du skifter mellem
tekstindtastningsmetoderne ved at
trykke på tasten
og holde den
inde, når du har en blank meddelelse
åben.

07
08

T9-intelligent ordbog - Vælg T9intelligent ordbog og vælg T9 abc, T9
Abc, T9 ABC eller 123.
Ordbog fra - Vælg abc, Abc, ABC
eller 123.
Hvis du ønsker at skifte mellem store
og små bogstaver og ord med stort,
trykker du på tasten
.
Hvis du ønsker at slette et tegn,
benytter du tasten
under
skærmbilledet.
Hvis du ønsker at indtaste et symbol,
vælger du Valg og Vedhæft.

Det grundlæggende

5V
 ælg
Send. Indtast
telefonnummeret, eller tryk på
Kontakter for at åbne listen over
kontakter. Du kan tilføje flere
kontakter.

ADVARSEL: Hvis et billede,
en video eller lyd tilføjes til en
SMS, omdannes den automatisk
til en MMS, og du bliver opkrævet
for en MMS.
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Meddelelser
T9-intelligent ordbog
T9-tilstand benytter en indbygget
ordbog til at genkende de ord, du
indtaster, baseret på de indtastede
tastesekvenser. Du skal bare trykke
på den ciffertast, der passer til det
bogstav, du vil indtaste, og ordbogen
genkender ordet, når alle bogstaverne
er indtastet. Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6,
6 for at indtaste “telefon”.

Meddelelsesmapper
Mappestrukturen på din KF750 i
Meddelelser er er selvforklarende.
Indbakke - Alle modtagne
meddelelser anbringes i indbakken.
Her kan du svare, videresende med
mere, se flere oplysninger nedenfor.
Postkasse - Alle modtagne e-mails
anbringes i postkassen.

Det grundlæggende

Kladder - Hvis du ikke har tid til at
afslutte teksten i meddelelsen, kan du
gemme det, du har skrevet, her.
Udbakke - Midlertidig mappe til
lagring af filer, mens de sendes.
Sendt - Alle afsendte meddelelser
anbringes i mappen med sendte
emner.
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Min mappe - Du kan håndtere
meddelelser i denne mappe.

Brug af skabeloner
Opret skabeloner til de SMS- og MMSmeddelelser, du sender hyppigst.
Telefonen indeholder i forvejen nogle
skabeloner, som du kan redigere.
1V
 ælg Meddelelser og derefter
Skabeloner.
2V
 ælg Tekstskabeloner eller
Multimedieskabeloner. Vælg
Tilføj ny, Ændre, Slet eller Slet alle
skabeloner.

Brug af Emoticon
Du kan gøre dine meddelelser livligere
med Emoticon. Telefonen indeholder
nogle af de mest brugte humørikoner.
1V
 ælg Meddelelser og derefter
Emoticon.
2V
 ælg Tilføj ny, Ændre, Slet eller
Slet alt.

Kamera
Sådan tages et hurtigt foto

Tilbage

01

1V
 ælg og hold tasten på højre side af
telefonen nede, og kameraets søger
vises på skærmen.

02
Nyt billede

2H
 old telefonen vandret, og ret
linsen hen mod billedets motiv.
3 T ryk optageknappen en smule ned,
hvorefter der vises en fokusboks i
midten af søgerskærmen.
4A
 nbring telefonen, så du kan se
billedets motiv i fokuseringsfeltet.
5N
 år fokuseringsfeltet bliver grønt,
har kameraet fokuseret på motivet.

03
04

LGIM0006.jpg
Tilbage

Valg

Gå tilbage til den forrige

menu.
Se de billeder, du har taget i dine
album.

6 Tryk optageknappen helt ned.

Send fotoet som MMS, mail eller
via Bluetooth.

Når du har taget dit foto

Tag et nyt foto med det samme.
Det aktuelle foto gemmes.

Dit foto vises på skærmen. Navnet
på billedet vises nederst på skærmen
sammen med tre ikoner ned langs
højre side.

05
06
07
08

Benyt billedet som baggrund, som
kontaktbillede, eller i din opstarts- eller
nedlukningsskærm.
Tryk her for at slette det foto, du
netop har taget, og bekræft ved at
trykke på Ja. Søgeren vises igen.
Vær kreativ

TIP! I kameratilstand vælger
du ikonet Afspil for at åbne
fotoalbummet.
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Kamera
Brug af blitzen

Justering af lysstyrken

Blitzen er som standard slået fra, men
der er andre indstillingsmuligheder.
1V
 ælg
i øverste højre hjørne
af søgeren for at åbne blitzundermenuen.

Kontrast definerer forskellen mellem
lys og mørke i et billede. Et billede
med lav kontrast virker tåget,
hvorimod et billede med høj kontrast
virker meget skarpere.

2 Der er tre blitz-indstillinger:

1 Vælg Lysstyrke i Indstillinger.

On - Kameraet vurderer det
nødvendige lys til et godt billede,
og benytter blitzen efter behov.
Auto - Blitzen blinker to gange for
at reducere røde øjne.
Off - Kameraet vil aldrig benytte
blitzen. Dette er nyttigt, hvis du
ønsker at spare på batteriet.
3V
 ælg den blitzindstilling, du vil
benytte.
4N
 år du har foretaget dit valg, lukker
blitzmenuen automatisk, så du er
klar til at tage billedet.
5 B litzikonet i søgeren ændrer sig i
henhold til den nye blitztilstand.
Vær kreativ

Bemærk: Når du lukker kameraet,
vender blitzen tilbage til den slukkede
tilstand, som er standard. Du skal selv
tænde blitzen igen, hvis du stadig
har brug for den, når du aktiverer
kameraet igen.
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2 S kub kontrastindikatoren langs
linjen hen imod
for at få en
lavere kontrast, dvs. et uklarere
billede, eller hen imod for at få
en højere kontrast, dvs. et skarpere
billede.

Valg af billedtype
1V
 ælg Indstillinger for at åbne den
tilgængelige optagetilstand.
2 Vælg mellem de fire indstillinger:
Normal - Standardbilledtypen, hvor
fotoet bliver taget på normal vis
som beskrevet i afsnittet “Optagelse
af et hurtigt foto”.
Kontinuerlig optagelse - Mulighed
for at tage ni billeder automatisk
meget hurtigt efter hinanden.
Billede med ramme - Vælg en af
de sjove rammer for at forvandle
din ven til en pirat eller bare peppe
omgivelserne lidt op.

Panorama - Velegnet til at tage et
foto af en stor gruppe af mennesker
eller et panorama.
Musikvideobillede - Denne type
optagelse er velegnet til optagelse
med musik eller stemmer.

Brug af avancerede indstillinger
Fra søgeren vælger du Indstillinger
og åbner Andre.
Størrelse - Du kan ændre størrelsen af
fotoet for at spare hukommelsesplads
eller tage et billede, der er
forudindstillet til den korrekte størrelse
for en kontakt.
Landskabstilstand - Indstil kameraet,
så det passer til omgivelserne. Vælg
mellem AUTO, Portræt, Landskab,
Nat, Beach, Sport, og Party.
Lysstyrke - Indstil billedkontrasten i
kameraets søger.
Effekter - Vælg en farvetone, der skal
benyttes på det foto, du tager.

Optagetilstand - Se side 30.
ISO - ISO angiver følsomheden af
kameraets lysmåler. Jo højere ISO,
desto mere følsomt vil kameraet være.
Dette er nyttigt i mørke omgivelser,
når der ikke kan bruges blitz. Vælg en
ISO-værdi blandt Auto, ISO 100, ISO
200, ISO 400 og ISO 800.

01
02
03
04
05
06
07
08

Kvalitet - Du kan ændre størrelsen af
fotoet for at spare hukommelsesplads
eller tage et billede, der er
forudindstillet til den korrekte størrelse
for en kontakt.
Fra søgeren vælger du Indstillinger
og åbner de avancerede indstillinger
under Vis.
Hukommelse i brug - Vælg, om du
vil gemme dine foto i Telefonens
hukommelse eller den Eksterne
hukommelse.
Skjul ikoner - Indstil, om ikonerne

Vær kreativ

Hvidbalance - Hvidbalancen sikrer,
at det hvide i fotos ser realistisk
ud. For at kameraet kan justere
hvidbalancen korrekt, skal du muligvis
angive lysforholdene. Vælg mellem
Auto, Dagslys, Skyet, Skygge eller
Selvlysende.

Timer - Selvudløseren giver
dig mulighed for at indstille en
forsinkelse, efter at der er trykket
på optageknappen. Vælg mellem
Fra 3 sekunder, 5 sekunder og
10 sekunder. Yderst velegnet til et
gruppefoto, du gerne selv vil være
med på!
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Kamera
i siden af søgeren skal skjules
automatisk.
Autookus - Vælg fokusmetode.
Lyd - Vælg en af de tre lukkerlyde.
Bemærk: Tryk altid på Gem, når
du har valgt en ny indstilling, så
ændringerne implementeres.
TIP! Når du afslutter kameraet,
vender alle indstillingerne
tilbage til standard bortset fra
billedstørrelse og billedkvalitet.
Alle de indstillinger, der ikke er
standard, og som du skal benytte,
skal nulstilles, f.eks. farvetone og
ISO. Kontroller dem, før du tager
det næste foto.

Vær kreativ

TIP! Indstillingsmenuen er
overlejret over søgeren, så når du
ændrer elementer i billedfarven
eller -kvaliteten, kan du se
billedet ændre sig i eksemplet
bag menuen Valg. Husk at trykke
på Gem, før du afslutter, for at
anvende eventuelle ændringer.
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Videokamera
Optagelse af en hurtig video

Brug af avancerede indstillinger

1 F lyt kameraomskifteren til
. Videokameraets søger vises på
skærmen.

Fra søgeren vælger du Indstillinger
og åbner Avancerede indstillinger i
Andre indstillinger.

01

2H
 old telefonen vandret, og ret
linsen hen mod motivet for videoen.

Størrelse - Du kan ændre størrelsen af
videoen for at spare på hukommelsen.

03

3 T ryk en enkelt gang på
optageknappen for at påbegynde
optagelsen.
4 REC vises nederst i søgeren.

Landskabstilstand - Indstil billedet
efter omgivelserne. Vælg mellem
AUTO, Portræt, Landskab, Nat,
Beach, Sport, og Party.

Når du har optaget videoen

Effekter - Vælg en effekttone, der skal
benyttes på det foto, du tager.

Et stillbillede, der repræsenterer
den video, du har optaget, vises på
skærmen. Navnet på billedet vises
nederst på skærmen sammen med tre
ikoner ned langs højre side.
Visning dine videoalbum.
Afspil fil.
Optag animationen igen.
Send videoen som MMS, e-mail
eller via Bluetooth.

TIP! Vælg albumikonet for
at åbne videoalbummet.

04
05
06
07
08

Musikvideobillede - Denne type
optagelse er velegnet til optagelse
med musik eller stemmer.
Kvalitet - Du kan ændre størrelsen af
fotoet for at spare hukommelsesplads
eller tage et billede, der er
forudindstillet til den korrekte størrelse
for en kontakt.
Varighed - Vælg en af de tre
lukkerlyde.

Vær kreativ

Slet den video, du netop har
optaget, og bekræft ved at trykke på
Ja. Søgeren vises igen.

Hvidbalance - Hvidbalancen sikrer, at
det hvide i fotos ser realistisk ud. For
at kameraet kan justere hvidbalancen
korrekt, skal du muligvis angive
lysforholdene. Vælg mellem Auto,
Dagslys, Skyet, Skygge, Selvlysende.

02
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Videokamera
Fra søgeren vælger du Indstillinger
og åbner avancerede indstillinger for
Visning.
Hukommelse i brug - Vælg, om du
vil gemme dine videoer i Telefonens
hukommelse eller i den Eksterne
hukommelse.
Skjul ikoner - Indstil kameraet til
automatisk at skjule ikonerne i siden
af søgeren.
Tale - Vælg Lydløs for at optage en
video uden lyd.
Bemærk: Tryk altid på Gem, når
du har valgt en ny indstilling, så
ændringerne implementeres.

Vær kreativ

TIP! Når du afslutter
videokameraet, vender alle
indstillingerne tilbage til standard
bortset fra billedstørrelse og
billedkvalitet. Alle de indstillinger,
der ikke er standard, og som
du skal benytte, skal nulstilles,
f.eks. farvetone og hvidbalance.
Kontroller dem, før du optager
den næste video.
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Dine foto og videoer
Optagelse af et billede fra en
video
1V
 ælg den video, du vil tage et
billede fra.
2V
 ælg
for at holde en pause
i videoen ved den ramme, du vil
omdanne til et billede, og tryk i
højre side af skærmen for at åbne
menuen Valg.

Redigering af videoer
Redigeringsfunktionerne er
tilgængelige for alle videotyper
bortset fra 640×480. Undlad at optage
i dette format, hvis du ønsker at
redigere videoen.

Beskæring af længden af
videoen

3 I menuen Valg vælger du Hent.

1V
 ælg den video, du ønsker at
redigere, og derefter Valg.

4 B illedet vises på skærmen med det
tildelte billednavn.

2 Vælg Ændre og derefter Beskær.

5 Vælg OK.

3V
 ælg Start og Afslut for at markere
de nye start- og slutpunkter.

6V
 ælg Tilbage for at vende tilbage til
albummet.

Fletning af to videoer

7 B illedet gemmes i mappen Mine
filer og vises i albummet. Du skal
afslutte albummet og derefter åbne
det igen for at billedet vises.

02
03
04
05
06
07
08

1V
 ælg den video, du ønsker at
redigere, og derefter Valg.
2 Vælg og derefter Videofletning.
3M
 appen Mine videoer åbnes. Vælg
den video, du vil flette, og derefter
Vælg.
4V
 ælg Effekt for at vælge, hvordan
videoerne flettes sammen: Ingen,
Fade ud, Pan.zoom, Oval, Afdæk,
Pers., Skakbræt eller Opløs.

Vær kreativ

ADVARSEL: Visse funktioner
fungerer ikke korrekt, hvis
multimediefilen ikke er optaget
på telefonen.

01
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Dine foto og videoer
5V
 ælg
for at gemme den nye
flettede video. Vælg for at gemme
i stedet for den oprindelige fil eller
som en ny fil.

7G
 entag disse trin for at flette flere
fotos.

6G
 entag disse trin for at flette flere
videoer.

1V
 ælg den video, du ønsker at
redigere, og derefter Valg.

Fletning af et foto med en video

2V
 ælg Rediger og derefter
Teksttilretning.

1V
 ælg den video, du ønsker at
redigere, og derefter Valg.

3 Indtast teksten ved hjælp af
tastaturet og vælg Gem.

2V
 ælg Rediger og derefter
Billedfletning.

4V
 ælg Start og marker det sted, hvor
teksten skal vises.

3M
 appen Mine billeder åbnes. Vælg
det foto, du vil flette ind i videoen,
og derefter Vælg.

5M
 arker det område på skærmen,
hvor teksten skal vises.

4V
 ælg og træk fotoet for at flette
det ind i slutningen eller starten af
videoen.
5V
 ælg Effekt for at vælge, hvordan
fotoet og videoen skal flettes
sammen: Ingen, Fade ud, Pan.
zoom, Oval, Afdæk, Pers.,
Skakbræt eller Opløs.
Vær kreativ

6 T ryk på
. Vælg for at gemme
i stedet for den oprindelige fil eller
som en ny fil.
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Tilføjelse af tekst til en video

6 6 Vælg for at markere, hvornår
teksten skal forsvinde.
7V
 ælg Gem for at gemme. Vælg for at
gemme i stedet for den oprindelige
fil eller som en ny fil.
8G
 entag disse trin for at tilføje mere
tekst.

Tilretning af et foto
1V
 ælg den video, du ønsker at
redigere, og derefter Valg.
2V
 ælg Rediger og derefter
Billedtilretning.

3M
 appen Mine billeder åbnes.
Marker det foto, du vil indblænde i
videoen, og derefter Vælg.
4V
 ælg Start og marker det sted, hvor
fotoet skal vises.
5M
 arker det område på skærmen,
hvor fotoet skal vises. Hvis fotoet er
for stort, fylder det hele skærmen,
ikke bare det valgte område.
6V
 ælg Annuller for at markere,
hvornår fotoet skal forsvinde.
7V
 ælg Gem for at gemme. Vælg for at
gemme i stedet for den oprindelige
fil eller som en ny fil.

01
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8G
 entag disse trin for at tilføje flere
foto.

Vær kreativ
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Multimedier
Spil og programmer
Du kan hente nye spil og programmer
til telefonen, så du kan blive
underholdt, når du har tid tilovers.

Brug af M-Toy-menuen

TIP! Hvis du ønsker at
slette en fil hurtigt i Mine filer,
trykker du på filen en gang, så
den fremhæves af markøren, og
derefter tasten
. Bekræft ved
at trykke på Ja.

Du har seks standardspil at more dig
med: Dart, Homerun Derby, Magic
Ball, Hammer, Maze og Fishing.

Sådan spiller du et spil

Om - Viser oplysninger om et spil.

2 Vælg et spil og derefter Kør.

Indstilling af - Indstil lyd og vibration
ved aktivering af et spil.

Flash-indhold

Nulstil data - Nulstil alle indstillinger.
Afslut - Afslut et spil.

Download et spil eller et
program
1V
 ælg menuen Spil for spil
og menuen Programmer for
programmer.
2V
 ælg Download spil/programmer
og tryk på Opret forbindelse.

Vær kreativ

3D
 u opretter forbindelse til
internetportalen og finder det spil,
du vil hente.

1 Vælg menuen Spil.

Mappen Flash-indhold indeholder alle
dine standardfiler og downloadede
filer.

Brug af indstillinger til visning af
SWF/SVG-filen
Vælg Valg, mens den er i
pausetilstand, og derefter:
Afspil/Pause - Afbryder eller
genoptager afspilning.
Fuld skærm/Liggende visning Se dine SWF/SVG-filer i fuld skærm
eller liggende tilstand (vises kun, hvis
du vælger Valg uden at holde pause).
Slå lyd fra/til - Slå lyden fra eller til.
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Brug som baggrund - Benyt SWF/
SVG-filen som baggrund.
Filinfo - Viser filens navn, størrelse,
dato, tid og type.

Dokumenter
Fra menuen Dokumenter kan du få
vist alle dine dokumentfiler. Herfra kan
du få vist Excel-, PowerPoint-, Word-,
tekst- og PDF-filer.

Overførsel af en fil til telefonen
Bluetooth er sandsynligvis den
nemmeste måde at overføre en fil
fra computeren til telefonen på. Du
kan også benytte LG PC Suite via
synkroniseringskablet.
Sådan overfører du via Bluetooth:
1 S ørg for, at telefonen og
computeren har aktiveret Bluetooth,
og at de er synlige for hinanden.

Visning af en fil
1V
 ælg Mine ting og derefter
Dokumenter.
2 Vælg et dokument og derefter Vis.

Andre
Mappen Andre bruges til at gemme
filer, der ikke er billeder, lyde, videoer,
spil eller programmer. Den bruges
på samme måde som mappen
Dokumenter. Det kan være, at når
du overfører filer fra computeren til
telefonen, at de vises i mappen Andre
i stedet for mappen Dokumenter.
Hvis det sker, kan du flytte dem.

01
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Sådan flytter du en fil fra Andre til
Dokumenter:
1 Vælg Mine ting og derefter Andre.
2 Vælg en fil og tryk på Valg.
3 Vælg Flyt.

2 B rug computeren til at sende filen
via Bluetooth.

4 F ilen vises i mappen Dokumenter
eller Andre.

Vær kreativ

3N
 år filen er sendt, accepterer du den
på telefonen ved at vælge OK.
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Multimedier
Filmskaber

Musik

Med Filmskaber kan du oprette et
billeddiasshow kombineret med
musik.

LG KF750 har en indbygget
musikafspiller, som du kan benytte til
at afspille alle dine yndlingsnumre. Du
får adgang til musikafspilleren ved at
vælge Musik fra hovedmenuen. Her
har du adgang til en række mapper:

Filmskaber

Senest afspillet - Viser alle de numre,
du har afspillet for nylig.
Format : Små bølger
Lyd : Ingen valg
Valg
Tilføj
Tilbage

Oprettelse af en film
1G
 å til Underholdning og vælg
Filmskaber.
2V
 ælg
for at tilføje et billede.
Vælg de billeder, der skal tages med,
og derefter Færdig i Valg.
3V
 ælg menuen Format for at vælge
et filmformat.
4V
 ælg Afspil for at få vist, hvad du
har fået i kassen.
Vær kreativ
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Alle spor - Indeholder alle de
numre, du har på telefonen.
Kunstnere - Gennemse
musiksamlingen efter kunstner.
Album - Gennemse
musiksamlingen efter album.
Genrer - Gennemse
musiksamlingen efter genre.
Afspilningslister - Indeholder
eventuelle afspilningslister, du
måtte have oprettet.
Bland numre - Lyt til din musik i
tilfældig rækkefølge.

Overførsel af musik til telefonen
Den nemmeste måde at overføre
musik til telefonen på er via Bluetooth
eller synkroniseringskablet. Du kan
også benytte LG PC Suite. Sådan
overfører du via Bluetooth:
1 S ørg for, at begge enheder har
Bluetooth aktiveret, og at de er
synlige for hinanden.
2V
 ælg musikfilen på den anden
enhed og derefter at sende den via
Bluetooth.
3N
 år filen er sendt, accepterer du den
på telefonen ved at trykke på OK.

Tilføj nye numre - Tilføjer flere numre
til afspilningslisten.

02

Flyt op/ned - Flytter nummeret
op eller ned på listen for at ændre
afspilningsrækkefølgen.

04

Send - Sender et nummer som en
meddelelse eller via Bluetooth, E-mail.
Fjern fra liste - Fjerner et nummer
fra afspilningslisten. Vælg Ja for at
bekræfte.
Brug som - Gør nummeret til en
effektlyd.

Redigering af afspilningsliste

Hukommelsesstyring - Du kan se den
aktuelle hukommelsesstatus.

1V
 ælg Musik og derefter
Afspilningslister.
3 Vælg Afspil og derefter:

05
06
07
08

Brug af radioen
LG KF750 har en FM-radiofunktion, så
du kan stille ind på dine foretrukne
stationer og lytte til dem, mens du er
på farten.
Bemærk: Du skal isætte
hovedtelefonerne for at lytte til
radioen. Sæt dem i den samme stik
som opladeren.

Vær kreativ

2 Vælg afspilningslisten.

03

Marker/Afmarker - Vælg flere filer.

4 F ilen skulle være synlig i Musik ➝
Alle spor.

Fra tid til anden vil du måske tilføje
nye numre eller slette numre fra en
afspilningsliste. Når du vil gøre det,
kan du redigere afspilningslisten.

01

Filinfo. - Få vist oplysninger om navn,
størrelse, dato, tid, type, varighed,
beskyttelse og copyright af sangen.
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Multimedier
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 kan gemme op til 50 kanaler
i din telefon.
Sådan indstiller du automatisk
stationer:
1 F ra Multimedie vælger du FM-radio
og derefter Valg.
2V
 ælg Automatisk scanning
og derefter Ja. De fundne
stationer knyttes automatisk til et
kanalnummer i telefonen.

Vær kreativ

TIP! Du får adgang til musik
ved hjælp af berøringsskærmen.
Vælg kameratasten på højre side af
telefonen og derefter ikonet Radio
eller Musik. Du kan derefter rulle
gennem og vælge dine musikfiler
eller radiofunktioner ved at trykke
på skærmen.

Sådan indstiller du manuelt
stationer:
1 Vælg FM-radio og derefter Valg.
2V
 ælg Kanalliste og derefter det
kanalnummer, du ønsker at gemme
stationen som.
3 Indtast stationens frekvens og tryk
på Vælg for at gemme.
Bemærk: Du kan også stille ind på
en station ved hjælp af
(venstre)
og
(højre), der vises ved siden af
radiofrekvensen.

Brug af diktafonen
Brug din diktafon til at optage
stemmenotater eller andre lyde.
1 Vælg Multimedier.
2 Vælg Diktafon og derefter:
Varighed - Angiv længden af
optagelsen.
Vælg mellem MMSmeddelelsesstørrelse, 30 s, 1 min
eller Ingen grænse.
Kvalitet - Vælg lydkvaliteten.
Vælg mellem Superfin, Fin eller
Normal.
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Hukommelse i brug - Vis aktuel
status for hver hukommelse.

01

Gå til Mine lyde - Åbn mappen
Stemmeoptagelser i Mine lyde.

02

Optagelse af en lyd eller stemme

03

1 Vælg Multimedier.

04

2 Vælg Diktafon.
3 Vælg Opt. for at starte optagelsen.

05

4 Vælg Stop for at stoppe optagelsen.

06

5V
 ælg Afspil i indstillinger for at lytte
til optagelsen.

07
08

Vær kreativ
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Kalender
Tilføjelse af en begivenhed til
kalenderen
1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og derefter på Kalender.
Vælg Kalender.
2V
 ælg den dato, hvorunder
begivenheden skal tilføjes.
3V
 ælg Valg og derefter Tilføj ny
begivenhed.
4V
 ælg, om du vil tilføje en Aftale,
Jubilæum eller Fødselsdag.
5M
 arker datoen og indtast det
klokkeslæt, hvor begivenheden skal
begynde.

8V
 ælg Færdig for at gemme
begivenheden i kalenderen. En
firkantet markør markerer dagen,
hvor begivenheder er gemt, og der
lyder en alarm, når begivenheden
begynder, så du kan holde styr på
tiden.
TIP! Du kan angive en
ferieperiode i kalenderen. Marker
de dage, hvor du er bortrejst, en
ad gangen, vælg derefter Valg
og til sidst Ferie. Hver dag får
farven rød. Når du skal angive en
alarm, kan du vælge at udelukke
dage, der er angivet som ferie.

6D
 u kan indtaste slutdato og
-klokkeslæt for aftaler og
mærkedage i de nederste to datoog klokkeslætfelter.

Tilføjelse af et punkt på din
opgaveliste

7H
 vis du ønsker at tilføje et emne
eller en note til begivenheden,
trykker du på Emne eller Placering
og indtaste dit notat.

2 Vælg Opgave, og tryk på Tilføj.

1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og derefter på Kalender.

Vær organiseret

3A
 ngiv datoen for opgaven,
tilføj noter og derefter et
prioriteringsniveau: Høj, Medium
eller Lav.
4G
 em din huskeliste ved at vælge
Færdig.
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Indstilling af alarm

Brug af lommeregneren

1 I standbyskærmbilledet trykker
du på
og vælger Værktøjer
- Alarmer.
2 Vælg Valg og derefter Tilføj ny.
3 Angiv tidspunktet for, hvornår
alarmen skal lyde.
4 Vælg, om du vil have alarmen til
at lyde En gang, Dagligt, Man-Fre,
Man-Lør, Lør-Søn, lør-Ons, lør-Tor,
Søn-Tor eller Undtagen ferie.
5 Vælg for at vælge en lyd til din
alarm. For at lytte til en lyd markerer
du lyden og trykker på Afspil.
6 Tilføj et notat for alarmen og vælg
Udført, når du er færdig med at
indtaste. Når alarmen lyder, bliver
notatet vist.
7 Du kan også angive
snoozeintervaller på 5, 10, 20, 30
minutter, 1 time eller Fra.
8 Når du har indstillet din alarm,
trykker du på Udført.
Bemærk: Du kan indstille op til 5
alarmer.

1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og derefter værktøjer.
Vælg Lommeregner.
2 Vælg ciffertasterne for at indtaste
tal.
3 Ved simple beregninger vælger du
den ønskede operator (+, -, x, ÷), og
derefter =.
4 Ved mere indviklede beregninger
vælger du Valg og derefter +/-,
sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg
og rad.

02
03
04
05
06
07
08

Brug af stopuret
1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og derefter værktøjer.
Vælg Stopur.
2 Vælg Start for at starte timeren.
3 Vælg Stop for at standse timeren.
4 Vælg Omgang for at registrere
omgangstider.
5 Du genstarter stopuret ved at vælge
Genoptag.
6 Vælg Nulstil for at vende tilbage
til nul.

Vær organiseret

Der vil blive slået alarm, selvom
telefonen er slukket.

01
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Kalender
Omregning af en enhed
1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og derefter værktøjer.
Vælg Omregner.
2V
 ælg, om du vil omregne Valuta,
Overflade, Længde, Vægt,
Temperatur, Volumen eller
Hastighed.
3D
 u kan nu vælge enheden og
indtaste værdien, der skal omregnes
fra. Derefter skal du angive den
enhed, der skal omregnes til.
4D
 en tilsvarende værdi vises på
skærmen.

Tilføjelse af en by til dit
verdensur
1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og derefter værktøjer.
Vælg Verdenstid.

Vær organiseret

2V
 ælg Valg og derefter Tilføj by.
Begynd at indtaste navnet på den
ønskede by, hvorefter navnet vises
øverst på skærmen. Du kan også
trykke på Kort og vælge byen fra
kortet.
3 Tryk på Vælg for at bekræfte valget.
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TIP! Hvis du er i udlandet,
kan du ændre tidszonen fra
Verdensur ved at trykke på Valg
og derefter Skift tidszone.
Vælg den ønskede tidszone som
beskrevet ovenfor og derefter
Vælg.

Browser
Med browseren lige ved hånden kan
du få de seneste nyheder og den
seneste vejrudsigt samt oplysninger
om sport eller trafik, når du har brug
for det. Derudover giver browseren
dig mulighed for at hente den
nyeste musik, de nyeste ringetoner,
baggrunde og spil.

1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og derefter Browser.

01

2V
 ælg Bogmærker. En liste over dine
bogmærker vises på skærmen.

02

Adgang til internettet

4H
 vis du ønsker at tilføje et nyt
bogmærke, vælger du Valg og
trykker på Tilføj ny. Indtast et navn
på bogmærket og derefter URLadressen.

1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og vælger Browser.
2H
 vis du ønsker at gå direkte til
browserens startside, vælger du
Hjem. Du kan også vælge Indtast
adresse og indtaste den ønskede
URL-adresse og derefter Indlæs.
Bemærk: Der vil blive krævet en
ekstraafgift ved tilslutning til denne
tjeneste og hentning af indhold.
Kontroller dataafgifterne hos din
netværksudbyder.

Tilføjelse og åbning af
bogmærker

5V
 ælg Færdig. Bogmærket vises nu
på listen over bogmærker.

03
04
05
06
07
08

6 F or at få adgang til bogmærket
ruller du ned til det og vælger Åbn.
TIP! Denne menu giver
dig også mulighed for at
redigere titler på gemte sider,
beskytte eller fjerne beskyttelse
af skærmnotat og slette gemte
sider.
Internettet

Hvis du ønsker nem og hurtig adgang
til dine foretrukne hjemmesider, kan
du tilføje bogmærker og gemme
hjemmesider.

3D
 u opretter en ny mappe ved at
vælge Valg og derefter Opret
ny mappe. Indtast navnet på din
bogmærkemappe.
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Browser
Brug af RSS-læseren

Tilføjelse af feed

RSS (really simple syndication) er
en familie af webfeed- formater,
der benyttes til at udgive ofte
opdateret indhold som blogindlæg,
nyhedsoverskrifter eller podcast. Et
RSS-dokument, der kaldes for feed,
webfeed eller kanal, indeholder
enten et resume af indholdet på en
tilknyttet hjemmeside eller den fulde
tekst.

Du kan selv indtaste feed direkte:
Browser ➝ RSS-læser ➝ Valg ➝
Tilføj ny, eller ved at trykke på feedlinket ved at vælge RSS-ikonet på
hjemmesiden.

RSS gør det muligt for folk at
følge deres yndlingshjemmesider
automatisk, hvilket er nemmere end at
kontrollere dem manuelt.
Brugeren abonnerer på en feed ved
at indtaste linket til pågældende
feed i en læser eller ved at trykke
på et RSS-ikon i en browser, der
starter abonnementprocessen.
Læser kontrollerer regelmæssigt de
feed, brugeren abonnerer på, for
nyt indhold og downloader alle de
opdateringer, den finder.
Internettet
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Opdatering af RSS-læseren
1D
 u kan vælge Opdater eller
Opdater alle Valg.
2H
 vis du ønsker at opdatere den
automatisk, vælger du Opdater
tidsplan.

Ændring af browserens
indstillinger
1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og vælger Browser. Vælg
Browserindstillinger.
2D
 u kan vælge at redigere Profiler,
Indstillinger for visning, Cache,
Cookies eller Sikkerhed eller
Gendan indstillinger.
3N
 år du har ændret indstillingerne,
trykker du på Vælg.

Internettet
Brug af Bluetooth
1 S ørg for, at Bluetooth er slået Til og
Synlig for både pc’en og KF750.
2 P ar pc’en og KF750, så der kræves
adgangskode for at få forbindelse.
3 B rug Forbindelsesguiden i LG
PC Suite til at etablere en aktiv
Bluetooth-forbindelse.
4V
 ælg Kommunikation på pc’en.
Vælg derefter Indstillinger.
5 Vælg Modem.
6V
 ælg Standardmodem via
Bluetooth-forbindelse og tryk
på OK. Modemmet vises nu på
skærmen.
7 T ryk på Tilslut, hvorefter pc’en
opretter forbindelse via KF750.

Afsendelse og modtagelse af
filer ved hjælp af Bluetooth

TIP! Hold øje med statuslinjen for
at sikre dig, at filen bliver sendt.
Sådan modtager du en fil:

01
02
03
04
05
06
07
08

1H
 vis du ønsker at modtage filer,
skal Bluetooth både være Til og
Synlig. Se Ændring af Bluetoothindstillinger nedenfor for flere
oplysninger.
2 I en meddelelse bliver du bedt om
at acceptere filen fra afsenderen.
Vælg Ja for at modtage filen.
3D
 u kan se, hvor filen er gemt, og du
kan vælge funktionen Vis eller Brug
som baggrundsbillede. Filerne
gemmes som regel i den relevante
mappe i Mine filer.

Internettet

Bluetooth er en god måde at sende og
modtage filer på, da der ikke er behov
for ledninger, og det er hurtigt og
nemt at oprette forbindelse. Du kan
også tilslutte et Bluetooth-hovedsæt
til at foretage og modtage opkald.
Sådan sender du en fil:
1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil
typisk være et foto, en video eller

musikfil.
2V
 ælg Valg og derefter Send. Vælg
Bluetooth.
3 Vælg Ja for at aktivere Bluetooth.
4 KF750 søger automatisk efter andre
Bluetooth-aktiverede enheder, der
er inden for rækkevidde.
5 Vælg den enhed, du vil sende filen
til og derefter Send for at sende.
6 Filen sendes.
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Internettet
Ændring af Bluetooth-indstillinger:
1V
 ælg
i standbyskærmbilledet
og derefter Tilslutninger.

3 K F750 søger efter enheder. Når
søgningen er gennemført, vises
Opdater og Tilføj på skærmen.

2V
 ælg Bluetooth og derefter
Indstillinger.
Du kan foretage ændringer i:

4V
 ælg enheden, der skal parres med,
indtast adgangskoden og derefter
Tilføj.

Enheds synlighed - Vælg at være
Synlig, Synlig i 1 min eller Skjult.
Mit enhedsnavn - Indtast et navn
til din KF750.

5 T elefonen opretter derefter
forbindelse til den anden enhed,
hvor du skal indtaste den samme
adgangskode.

Støttede tjenester - Søg efter den
profil, der støttes af KF750.

6D
 en adgangskodebeskyttede
Bluetooth-forbindelse er nu klar.

Min adresse - Viser din Bluetoothadresse.

Brug af et Bluetooth-hovedsæt

Parring med en anden
Bluetooth-enhed
Ved at parre KF750 og en anden
enhed kan du konfigurere en
forbindelse, der beskyttes med
en adgangskode. Det betyder, at
parringen er sikrere.

Internettet

1 K ontroller, at Bluetooth er slået
Til og Synlig. Du kan ændre
synligheden i menuen Indstillinger.
2V
 ælg Parrede enheder og derefter
Ny.
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1 K ontroller, at Bluetooth er slået Til
og Synlig.
2 F ølg instruktionerne, der fulgte med
hovedsættet, for at få hovedsættet
i parringstilstand, så du kan parre
enhederne.
3V
 ælg Ja for at Tilslutte nu. KF750
skifter automatisk til profilen
hovedsæt.
TIP! Se side 22 for
oplysninger om BT svartilstand,
så du kan kontrollere, hvordan du
besvarer opkald, når Bluetoothhovedsættet er tilsluttet.

Indstillinger
I denne mappe kan du tilpasse
indstillingerne, så KF750 passer til dig.

Ændring af skærmindstillinger
1 I standbyskærmbilledet trykker du
på
og vælger Indstillinger.
2V
 ælg Skærmindstillinger og
derefter:

Velkomsthilsen - Indtast den
velkomsthilsen, der afspilles, når du
tænder for telefonen.
3 T ryk på Vælg for at gemme dine
indstillinger.

Tilpasning af profiler

Skærm tema - Vælg temaet
til standbyskærmbilledet eller
udgående opkald.

Du kan hurtigt ændre profilerne på
standbyskærmbilledet. Du skal bare
trykke på ikonet for den aktuelt aktive
profil i øverste højre hjørne.

Menustil - Vælg det format, der skal
benyttes til at vise menuerne.

Med menuen Valg kan du tilpasse
hver profilindstilling.

Opkald - Indstil skærmen ved
opkald.

1 P å standbyskærmen trykker du
på
.

Skrifttype - Indstiller farven på
skrifttypen.

2V
 ælg Profiler og vælg derefter den
profil, du vil redigere. Du kan ikke
redigere Stille-profilen.

Baggrundslys - Vælg, hvor længe
baggrundslyset skal være tændt.
Bemærk: Jo længere tid
baggrundslyset er tændt, desto
højere er strømforbruget, og det
kan være nødvendigt at oplade
telefonen hyppigere.

Telefonskema - Hurtig ændring af
hele skærmens udseende.

02
03
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3 Vælg Valg og derefter Rediger.
4D
 u kan derefter ændre alle de
lyde og alarmindstillinger, der er
tilgængelige på listen, inklusive
Ringetone og Lydstyrke,
Meddelelsesalarmer, Skærmlyde
og meget mere.

Internettet

Forbedret billedkvalitet - Vælg
menuen for at forbedre kvaliteten
af det valgte billede.

01
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Indstillinger
Ændring af telefonindstillinger
Nyd friheden ved at tilpasse KF750, så
den fungerer på den måde, der passer
bedst til dig.
TIP! Hvis du ønsker at rulle
gennem en liste over indstillinger,
trykker du på det sidste synlige
element og lade fingeren glide op
ad skærmen. Listen flyttes op, så
flere elementer er synlige.
1 P å standbyskærmen trykker du
på
.
2V
 ælg Telefonindstillinger og vælg
derefter fra nedenstående liste.
Automatisk tastaturlås Låser automatisk tastaturet i
standbyskærmbilledet med en vis
tidsforsinkelse.
Tastaturvibration - Slå
tastaturvibration Til eller Fra.
Effekter for berøringsskærmen Indstil effekttonen ved tryk på
skærmen.
Indstillinger
52

Sprog - Skifter skærmsproget på
din KF750.
Strømsparer - Vælg at
slå de fabriksindstillede
strømsparerindstillinger Til eller Fra.
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Info - Viser de tekniske oplysninger
for din KF750.

Dato og klokkeslæt
Dato og klokkeslæt - Indstil
indstillingerne for dato og tid eller
vælg at opdatere tiden automatisk, når
du rejser, samt til sommertid.

Ændring af andre indstillinger
Forbindelsesindstillingerne er i
forvejen angivet af dit teleselskab, så
du kan få fornøjelse af din nye telefon
med det samme. Benyt denne menu,
hvis du ønsker at ændre nogle af
indstillingerne.
Netværk - KF750 opretter automatisk
forbindelse til dit foretrukne netværk.
Benyt denne menu for at ændre
indstillingerne.
Internetprofiler - Indstil profilerne for
internetforbindelse.
Access-punkter - Dit teleselskab har
i forvejen gemt disse oplysninger. Du
kan tilføje nye access-punkter ved
hjælp af denne menu.
Pakkedataforbindelse - Indstil
pakkedataforbindelsen.

Ændring af
sikkerhedsindstillinger
Anmodning om PIN-kode - Indstil
telefonen til at spørge efter PIN-koden
til dit USIM-kort, når telefonen tændes.
Telefonlås - Slår telefonlåsfunktionen
til for at forhindre uautoriseret
brug af telefonen. Du skal bruge en
sikkerhedskode.
Ændre koder - Skifter koderne PIN/
PIN2/sikkerhedskode.

Brug af hukommelsesstyring
KF750 har tre hukommelser:
Telefonen, SIM-kortet og et eksternt
hukommelseskort (du skal muligvis
købe hukommelseskortet separat).
Du kan benytte hukommelsesstyring
til at afgøre, hvor meget hukommelse
der er brugt og se, hvor meget plads
der er tilbage.
Vælg
i standbyskærmbilledet.
Vælg Indstillinger og derefter
Hukommelsesstyring.

01
02
03

USIM-hukommelse - Viser den
hukommelse, der er tilgængelig på
USIM-kortet.

04

Ekstern hukommelse - Viser den
hukommelse, der er tilgængelig på det
eksterne hukommelseskort (du skal
muligvis købe hukommelseskortet
separat).

06

05

07
08

Indstillinger for primært lager Vælg telefonhukommelsen eller den
eksterne hukommelse.

Brug af flytilstand
Slå Flytilstand til ved at trykke på
i standbyskærmbilledet og
derefter Indstillinger - Profiler. Vælg
Flytilstand og derefter
for at
aktivere.
I Flytilstand kan du ikke foretage
opkald, oprette forbindelse til
internettet, sende meddelelser eller
benytte Bluetooth.

Indstillinger

Almindelig telefonhukommelse Viser den hukommelse, der er
tilgængelig på KF750 til billeder, lyde,
videoer, flash, MMS, e-mail, Javaprogrammer med mere.

Reserveret telefonhukommelse Viser den hukommelse, der er
tilgængelig i telefonen til SMS,
kontakter, kalender, opgaver, notater,
alarmer, opkaldsoversigt, bogmærker
og diverse emner.
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Tilbehør
Dette tilbehør fulgte med din KF750.
Oplader

Datakabel og cd
Tilslut og
synkroniser din
KF750 og pc.

Batteri

Brugermanual
Få mere at vide om
din KF750.

KF750 Brugermanual

Stereohovedsæt

Bemærk:

• Brug altid originalt LG-tilbehør.
• Ellers risikerer du, at din garanti bliver
ugyldig.

• Tilbehør kan variere fra område til
Tilbehør

område. Du kan få flere oplysninger
hos vores lokale partner eller
forhandler.
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Netværkstjeneste

Tekniske data

Den trådløse telefon, der er beskrevet i
denne vejledning, er godkendt til brug
på GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- og
W-CDMA-netværk.

Generelt

Et antal funktioner omtalt i denne
vejledning kaldes netværkstjenester.
Det er specielle tjenester, du kan
få efter aftale med din udbyder
af trådløse tjenester. Før du kan
få gavn af disse tjenester, skal du
oprette abonnement på dem via
din tjenesteudbyder og herfra få
instruktioner om brug.

Produktnavn: KF750
System: GSM 900/DCS 1800/PCS
1900/W-CDMA
Arbejdstemperaturer
Maks.: +55°C (afladning), +45°C
(opladning)
Min.: -10°C

Netværkstjeneste
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Tämän käyttöoppaan sisällön
ja puhelimen välillä saattaa olla
eroja puhelimen ohjelmiston ja
palveluntarjoajan mukaan.

KF750 Käyttöopas

Olet hankkinut edistyksellisen ja
pienikokoisen KF750-matkapuhelimen,
joka hyödyntää uusinta digitaalista
mobiiliviestintätekniikkaa.

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

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET
RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA
KOSKEVAT SUOSITUKSET

Suositukset

Tämä langaton laite on radiolähetin
ja -vastaanotin. Se on suunniteltu
ja valmistettu niin, ettei se ylitä
kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP)
annettuja rajoja radiosignaalille
altistumisesta. Nämä rajat ovat
osa kattavia suosituksia, joissa
määritetään sallittu radiosignaalitaso
keskivertoväestölle. Riippumattomat
tieteelliset organisaatiot ovat laatineet
nämä suositukset arvioimalla
perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia
määräajoin. Suosituksissa on
huomattava turvamarginaali, jolla
varmistetaan kaikkien ihmisten
turvallisuus iästä ja terveydentilasta
riippumatta.
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Langattomien laitteiden
altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan
nimillä ominaisabsorptionopeus eli
SAR. Kansainvälisten suositusten
SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit
tehdään siten, että niissä käytetään
normaaleja käyttöasentoja ja laitteen
suurinta hyväksyttyä lähetystehoa
kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
Vaikka SAR mitataan suurimmalla
hyväksytyllä tehotasolla, laitteen
todellinen SAR-taso käyttötilanteessa
voi olla paljon alle enimmäistason.
Tämä johtuu siitä, että laite on
suunniteltu toimimaan useilla
tehokkuuksilla siten, että se käyttää
vain verkkoon pääsemiseksi
tarvittavaa tehoa. Yleensä ottaen,
mitä lähempänä tukiasemaa käyttäjä
on, sitä matalampaa tehoa laite
käyttää. Ennen kuin matkapuhelin
tuodaan markkinoille, sen on
todistettavasti täytettävä EU:n radio- ja
telepäätelaitedirektiivin vaatimukset.
Yksi direktiivin tärkeimmistä
vaatimuksista on käyttäjän sekä
muiden ihmisten terveyden ja
turvallisuuden takaaminen.

Tämän laitteen korkein testeissä saatu
SAR-arvo oli 0,5 W/kg, kun mittaus
suoritettiin laite korvan lähellä.

Muita maita koskevia SAR-tietoja
löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.
lgmobile.com.

Suositukset

Tämä laite täyttää radiosignaalin
altistumiselle asetetut raja-arvot,
kun sitä käytetään joko normaalissa
käyttöasennossa korvaa vasten tai
niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5
metrin päässä kehosta. Kun laitetta
säilytetään laitteen kantolaukussa,
vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä,
laitteen tulee sijaita vähintään 1,5
cm päässä kehosta. Kantolaukussa,
vyökiinnikkeessä eikä pidikkeessä
saa olla metallia. Jotta laitteesta voi
siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan
laadukas verkkoyhteys. Joissain
tapauksissa datatiedostojen tai
viestien lähettäminen voi viivästyä,
kunnes riittävän hyvä yhteys on
käytettävissä. Varmista, että yllä olevia
etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes
lähetys on suoritettu. Tämän laitteen
korkein testeissä saatu SAR-arvo oli
0,755 W/kg, kun mittaus suoritettiin
laite kehon lähellä.

Yleiseen käyttöön suunniteltujen
langattomien laitteiden SARraja on 2,0 wattia/kilogramma
laskettuna keskimäärin 10
gramman kudosmassaa kohti.
Suosituksiin sisältyy huomattava
turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa
ja ottaa huomioon mahdolliset
mittausvaihtelut. SAR-arvot
voivat vaihdella maakohtaisten
raportointivaatimusten ja verkon
taajuusalueen mukaan.



Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Huolto ja ylläpito
VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille
hyväksyttyjä akkuja, latureita
ja lisävarusteita. Muiden
lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä
takuun tai olla vaarallista.

• Älä pura puhelinta. Vie puhelin

hyväksytylle huoltohenkilölle, jos
korjaus on tarpeen.

• Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden,
kuten televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.

• Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin
tai muun lämpölähteen lähellä.

• Älä pudota puhelinta.
• Älä altista puhelinta mekaaniselle
värinälle tai iskuille.

• Sulje puhelin aina alueilla, missä

Suositukset

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.
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• Älä lataa puhelinta tulenarkojen

materiaalien lähettyvillä, sillä
puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa
palovaaran.

• Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla

kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten
bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

• Älä lataa puhelinta pehmeällä
alustalla.

• Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa
paikassa.

• Älä altista puhelinta savulle tai
pölylle.

• Älä säilytä puhelinta maksu- tai

muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä
esineellä. Se voi vahingoittaa
puhelinta.

• Älä kastele puhelinta.
• Käytä lisävarusteita, kuten

kuulokkeita, varoen. Älä koske
antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
Häiriöt saattavat heikentää kaikkien
matkapuhelinten suorituskykyä.

• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa
autosi elektronisiin järjestelmiin
kuten autostereoihin ja
turvavarusteisiin.

• Älä käytä matkapuhelinta

• Jos ajoneuvossa on turvatyyny,

• Matkapuhelimet saattavat häiritä

• Jos kuuntelet musiikkia, kun

lääketieteellisten laitteiden lähellä
ilman lupaa. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen päällä
(esimerkiksi rintataskussa).
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
kuin soitat tai vastaat, jos ajoolosuhteet niin vaativat.

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 lähellä. Suosittelemme
myös musiikin ja puheluiden
äänenvoimakkuuden pitämistä
kohtuullisena.

Suositukset

mahdollista.

• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen

varmista, että kiinnitetty tai
siirrettävä langaton laite ei estä sen
aukeamista. Turvatyyny ei ehkä
aukea oikein tai sen virheellinen
toiminta aiheuttaa vakavan vamman.



Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Lasiosat

Lentokoneessa

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on
tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos
mobiililaite putoaa kovalle pinnalle
tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi
särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä.
Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin
valtuutettu huoltoliike on vaihtanut
rikkoutuneen lasin uuteen.

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa
häiriöitä lentokoneessa.

Räjäytystyömaa

• Sammuta matkapuhelin, ennen kuin
nouset lentokoneeseen.

• Älä käytä sitä ennen nousua tai
laskun jälkeen ilman miehistön
lupaa.

Lapset

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

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

Räjähdysherkät alueet

Hätäpuhelut

• Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
• Älä käytä polttoaineen tai
kemikaalien lähettyvillä.

• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja,
nesteitä tai räjähteitä samassa auton
tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen
lisävarusteita.

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

Akun tiedot ja huolto

• Akun latausta ei tarvitse purkaa

kokonaan ennen uutta latausta.
Muista akkujärjestelmistä poiketen
tällä ei ole sellaista vaikutusta
muistiin, joka vaarantaisi akun
toiminnan.

• Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja

latureita. LG:n laturit on suunniteltu
maksimoimaan akun käyttöikä.

• Älä pura tai akkua tai aiheuta
lyhytsulkua.

• Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
• Vaihda akku, kun se ei enää toimi

• 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.

toivotulla tavalla. Akun voi ladata
satoja kertoja, ennen kuin se on
vaihdettava.

• Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty

pitkään aikaan. Se maksimoi akun
käytettävyyden.
• Älä altista laturia suoralle
auringonvalolle tai käytä sitä
kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
kylmään. Se saattaa heikentää akun
suorituskykyä.

Suositukset

• Älä jätä akkua kuumaan tai
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Puhelimen ominaisuudet

Päänestekidenäyttö

• Ylhäällä: signaalin
voimakkuus, akun
lataus ja useita
toimintoja

• Alhaalla: Omat,
Valikko, Yhteystietojen
ilmaisimet
Vasen valintanäppäin /
Oikea valintanäppäin
Suorittaa näytön
alareunassa näkyvän
toiminnon. Lepo-tilassa
avaa Omat-valikko
koskettamalla vasenta
valintanäppäintä.
Oikealla
valintanäppäimellä
voit avata
yhteystietoluettelon.
Puhelunäppäin
Puhelin

Soittaa valittuun
numeroon ja vastaa
puheluihin.

12
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Korvakuuloke

Sisäpuolen kameran
objektiivi
Navigointinäppäin

• Valmiustilassa:
Yhteystietoluettelo
Pikavalikko
(Oikea) Viestit
(Vasen) Profiilit

• Valikossa: selaa
valikkoja.
Lopetus-/virtanäppäin
Lopettaa tai hylkää
puhelun. Kytkee/
katkaisee puhelimen
virran. Voit palata
valmiusnäkymään
painamalla näppäintä
kerran.
Poistonäppäin

• Poistaa merkin joka
painalluksella.

USIM-kortin ja akun asentaminen
1 Irrota akun kansi
Paina akun vapautuspainiketta ja
pidä se painettuna. Nosta akun
kansi.

VAROITUS: älä poista akkua
sormenkynnen avulla.

01
02

VAROITUS: Älä poista akkua,
kun puhelimeen on kytketty
virta. Tämä voi vahingoittaa
puhelinta.
3 Aseta USIM-kortti paikalleen
Liu’uta USIM-kortti USIMkorttipaikkaan. Varmista, että
kortin kullanvärinen kosketuspinta
on alaspäin. Voit poistaa USIMkortin vetämällä sitä varovasti
vastakkaiseen suuntaan.

03
04
05
06
07
08

2 Irrota akku
Tartu akun yläreunaan ja nosta se
akkulokerosta akun kannen avulla.

Puhelin
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USIM-kortin ja akun asentaminen
4 Asenna akku
Aseta ensin akun yläosa
akkulokeron yläosaan. Varmista
että akun ja puhelimen liittimet
ovat vastakkain. Paina sen jälkeen
akun alaosaa, kunnes se napsahtaa
paikalleen.

HUOMAUTUS: aseta KF750-laturi
puhelimeen vain kuvan osoittamalla
tavalla.
5 Lataa puhelin
Liu’uta KF750-puhelimen sivulla
olevan laturin liitännän kansi auki.
Aseta laturi paikalleen ja kytke
se virtalähteeseen. Lataa KF750puhelinta, kunnes näyttöön tulee
teksti Täysin ladattu.

Puhelin
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Muistikortti
Muistikortin asentaminen

Muistikortin alustaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä
olevaa muistitilaa muistikortilla. KF750
tukee enintään 4 Gt:n muistikorttia.

Jos muistikortti on jo alustettu, voit
aloittaa kortin käyttämisen. Muussa
tapauksessa alusta kortti.

01

1V
 alitse valmiusnäkymässä
Asetukset ja sitten Puhelimen
asetukset.

03

2V
 alitse Muistin hallinta ja sitten
Ulkoinen muisti.

05

VIHJE: Muistikortti on valinnainen
lisävaruste.
1 Irrota akun kansi normaalisti.
2 L iu’uta muistikortti yläosassa
olevaan korttipaikkaan, kunnes se
napsahtaa paikalleen. Varmista,
että kultaiset kosketuspinnat ovat
alaspäin.

3V
 alitse alustaminen ja vahvista
valinta.
4 K irjoita salasana, jos sellainen on
määritetty. Kortti alustetaan ja se on
valmis käyttöön.

02

04

06
07
08

VIHJE! Voit muuttaa
oletustallennuspaikkaa avaamalla
Puhelimen asetukset -valikosta
Muistin hallinta ja valitsemalla
Ensisijainen tallennusasetus.

Puhelin

3A
 seta akun kansi paikalleen
normaalisti.

HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on
aiemmin tallennettua sisältöä, se
sijoitetaan automaattisesti oikeaan
kansioon: videot tallennetaan
esimerkiksi Omat videot -kansioon.
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Muistikortti
Yhteystietojen siirtäminen
Yhteystietojen siirtäminen USIMkortilta puhelimeen:
1V
 alitse valmiusnäkymässä
valitse Kontaktit.

ja

2V
 alitse yhteystietoasetukset ja
Kopioi.
3V
 alitse Puhelimesta USIM-korttiin ja
valitse sitten Valmis.
4V
 alitse Kaikki yhdessä tai Yksi
kerrallaan ja valitse sitten OK.

Puhelin
16
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01
02
03
04
05
06
07
08

Puhelin
17

Valmiusnäkymä
Kun KF750 ei ole käytössä, puhelin
palaa valmiusnäkymään. Tässä
näkymässä voit esimerkiksi käyttää
valikoiden vaihtoehtoja, soittaa
puhelun pikavalikosta ja vaihtaa
profiilia.

Kosketusnäytön vihjeitä
Jos valitset , näyttö
muuttuu interaktiiviseksi
kosketusnäppäimistöksi.
Pitämällä alhaalla kosketusnäytön
painiketta valmiusnäytössä voit avata
multimediavalikon.

• Voit sulkea kosketusnäytön
koskettamalla oikeassa yläkulmassa
olevaa Koti-kuvaketta. Puhelimen
palaa valmiusnäyttöön.
• Voit liikkua puhelimen valikoissa
käyttämällä näytön alla olevia
nuolinäppäimiä.
VIHJE! Kosketusnäytön
avulla voit käyttää helposti ja
nopeasti musiikkitiedostoja,
valokuvia, pelejä, e-kirjoja ja
radiotoimintoja.

Valitse kohde koskettamalla sen
kuvaketta kosketusnäytössä. KF750puhelin värisee hieman, kun kosketat
toimintoa.

• Älä paina liian lujaa, sillä
kosketusnäyttö on herkkä ja
kevytkin kosketus riittää.

• Valitse haluamasi toiminto
Valmiusnäkymä

sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain
haluamaasi kuvaketta.

• Älä peitä puhelinta, koska
kosketusnäyttö ei toimi minkään
materiaalin läpi.

18
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Kosketuspainikkeet

HUOMAUTUS: Kun näytössä ei ole
valoa, avaa valmiusnäkymä painamalla
puhelimen oikealla sivulla olevaa
kameranäppäintä.
Ohje käyttäjälle
Varmistat parhaan mahdollisen
antennivastaanoton pitämällä puhelinta
alla olevan kuvan mukaisella tavalla.

X

Älä peitä antennialuetta kädelläsi puhelun
aikana tai käyttäessäsi Bluetooth-yhteyttä.
Se voi heikentää signaalin laatua.

Tilapalkki
Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat mm.
signaalin voimakkuuden, uuden
viestin saapumisen ja akun keston
sekä sen, onko Bluetooth tai GPRS
käytössä.

Monitoimi

01

Verkkosignaalin
voimakkuus (palkkien
määrä vaihtelee)

02

Ei verkkoa

04

Akku on tyhjä

05

Uusi tekstiviesti
Uusi sähköpostiviesti
Hälytys asetettu
Normaali profiili käytössä
Äänetön profiili käytössä
Ulkoinen muisti
Soitonsiirto käytössä
GPRS käytettävissä
EDGE käytössä
Verkkovierailu
Bluetooth on käytössä
Puhelut hylätään
3G käytettävissä

03

06
07
08

Valmiusnäkymä

Seuraavassa taulukossa on kuvattu
tilapalkin kuvakkeet.

Kuvake Kuvaus
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Puhelut
Äänipuhelun soittaminen
1N
 äppäile suuntanumero ja
puhelinnumero.
Voit poistaa numeron valitsemalla
.
Jos haluat poistaa kaikki numerot,
pidä -näppäintä alhaalla.
2 Soita puhelu valitsemalla

.

3 L opeta puhelu painamalla
-näppäintä tai sulkemalla puhelin.

Videopuhelun soittaminen
Voit soittaa videopuhelun 3G-verkon
alueella, jos puhelun vastaanottajalla
on 3G-videopuhelin ja hän on
3G-verkon alueella. Voit myös
vastaanottaa videopuheluita. Soita
videopuhelu tai vastaa videopuheluun
seuraavasti:

Perusteet

1N
 äppäile puhelinnumero tai
valitse numero soitettujen tai
vastaanotettujen puheluiden
luettelosta.
Korjaa mahdolliset virheet:
-näppäimen lyhyt painallus
poistaa viimeisen numeron ja
-näppäimen pitäminen painettuna
poistaa kaikki numerot.

20
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2 J os et halua puhua
kaiutinmikrofoniin, varmista, että
olet kytkenyt kuulokemikrofonin.
3 K äynnistä videotoiminto painamalla
vasenta valintanäppäintä
[Asetukset] ja valitse Videopuhelu.
Puhelin kehottaa sulkemaan muut
sovellukset videopuhelun ajaksi.
HUOMAUTUS: Videopuhelun
yhdistäminen saattaa kestää jonkin
aikaa. Odota hetki. Yhdistämisaika
riippuu myös siitä, kuinka
nopeasti puhelun vastaanottaja
vastaa. Kun videopuheluyhteyttä
muodostetaan, näet näytöllä oman
kuvasi. Kun puheluun vastataan,
näet näytöllä vastaajan kuvan.
4 Säädä kameran asentoa tarvittaessa.
5 L opeta puhelu valitsemalla
sulkemalla puhelin.

tai

Ääni- tai videopuhelun
soittaminen yhteystiedoista
Soittaminen on helppoa, kun numero
on tallennettu yhteystietoihin.
1O
 ikealla valintanäppäimellä voit
avata yhteystietoluettelon.
2H
 ae yhteystieto luettelosta ja soita
puhelu.

3 S oita äänipuhelu valitsemalla
. Soita videopuhelu valitsemalla
vasen valintanäppäin ja Soita
videopuhelu.
4 L opeta puhelu painamalla
-näppäintä.

Soittaminen ulkomaille
1V
 oit lisätä kansainvälisten puhelujen
etuliitteen pitämällä alhaalla
-näppäintä. Kansainvälisen
suuntanumeron etuliitteenä on
+-merkki.
2 K irjoita suuntanumerot ja
puhelinnumero.
3 Valitse

.

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Kun puhelin soi, vastaa puheluun
painamalla
-näppäintä.

Hylkää saapuva puhelu painamalla
oikeaa valintanäppäintä.

Voit määrittää usein käytetyn
yhteystiedon pikavalintanumeroksi.
1 P aina
-näppäintä ja valitse
Kontaktit.

01
02
03

2 Valitse Pikavalinnat.
3V
 astaaja on esimääritetty
pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa.
Valitse jokin muu numeron
yhteystiedon pikavalinnalle.
4O
 soitekirja avautuu. Valitse
yhteystieto pikavalinnalle
koskettamalla puhelinnumeroa
kerran.

04
05
06
07
08

Soittaminen pikavalinnalla:
1 Paina määritettyä numeroa ja paina
sitten lähetysnäppäintä
tai
2 Pidä alhaalla määritettyä numeroa,
kunnes yhteystieto tulee näyttöön.

Toisen puhelun soittaminen
1 K osketa alkuperäisen puhelun
aikana vasenta valintanäppäintä ja
valitse Lisää uusi puhelu.
2 Valitse numero tai hae yhteystieto.
3 Yhdistä puhelu valitsemalla

.

Perusteet

Mykistä soittoääni painamalla vasenta
valintanäppäintä.
Tämä on kätevää, jos et ole muistanut
valita Äänetön-profiilia kokousta
varten.

Pikavalinnat
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Puhelut
4M
 olemmat puhelut näkyvät
puhelunäytössä. Ensimmäinen
puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
5V
 aihda puhelujen välillä valitsemalla
Vaihda.
6 L opeta toinen puhelu tai molemmat
valitsemalla Valinnat ➝ Lopeta ja
sen jälkeen Kaikki tai Aktivoi.
HUOMAUTUS: Kaikista puheluista
veloitetaan erikseen.

Äänitaajuusvalinta
Äänitaajuusvalinnan avulla voit käyttää
numerokomentoja automaattisia
viestejä sisältävien valikoiden
selaamiseen. Äänitaajuusvalinta on
käytössä oletuksena.

Puhelulokien tarkasteleminen
Paina
-näppäintä, valitse
Soittaminen ➝ Puhelun lokit.
Valitse näkymä:
Kaikki puhelut - valittujen
numerojen sekä vastaanotettujen ja
vastaamattomien puhelujen luettelot.
Perusteet
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Valitut numerot - valittujen
numerojen luettelo.
Vastaanotetut puhelut - luettelo
numeroista, joista sinulle on soitettu.
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Vastaamatta jäänyt puhelu vastaamattomien puhelujen luettelo.
Paina
-näppäintä, valitse
Soittaminen.
Soittaminen-kohdassa voit tarkistaa
seuraavat tiedot:
Puhelun kestot - kaikkien soittamiesi
ja vastaanottamiesi puhelujen kestot.
Tietojen määrä - lähetettyjen ja
vastaanotettujen tietojen määrä
kilotavuina.
Puhelukustannukset - soittamiesi
puhelujen hinnat (kaikki operaattorit
eivät tue tätä palvelua).
VIHJE Poista kaikki
tallennetut kohteet painamalla
jossain puhelulokissa vasenta
valintanäppäintä ja valitsemalla
Poista kaikki.

Soitonsiirron käyttäminen
1 P aina
-näppäintä, valitse
Soittaminen.
2V
 alitse Soitonsiirto ja sitten
Äänipuhelut ja/tai Videopuhelut.
3V
 alitse, siirretäänkö kaikki puhelut,
kun linja on varattu, kun vastaaja ei
ole tai kun et ole tavoitettavissa.

4 K irjoita numero, johon puhelu
siirretään.
5 Ota käyttöön valitsemalla Aktivoi.
HUOMAUTUS: Puhelunsiirrosta
voidaan veloittaa maksu. Kysy
lisätietoja palveluntarjoajalta.
VIHJE Voit poistaa kaikki
soitonsiirrot käytöstä valitsemalla
Peru kaikkien aktivointi.

Puheluneston käyttäminen
1 P aina
-näppäintä, valitse
Soittaminen.

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön
luettelo numeroista, joihin
puhelimellasi voi soittaa,
valitsemalla Kiinteä numero.
Pyydä palveluntarjoajalta PIN2koodi. Kun tämä toiminto on
käytössä, puhelimesta voi soittaa
vain kiinteiden numeroiden
luettelossa oleviin numeroihin.

01
02
03
04
05
06
07
08

2V
 alitse Puhelun esto ja sitten
Äänipuhelut ja/tai Videopuhelut.
3V
 alitse jokin tai kaikki seuraavista:
Kaikki ulosmenevät
Puhelut ulkomaille
Puhelut ulkomaille paitsi
kotimaahan
Kaikki saapuvat
Saapuvat puhelut ulkomailla
Perusteet

4 K irjoita puheluneston salasana.
Pyydä lisätietoja tästä palvelusta
palveluntarjoajalta.
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Yhteystiedot
Yhteystiedon etsiminen

Uuden yhteystiedon lisääminen

Voit etsiä yhteystietoa kahdella tapaa:

1 P aina
-näppäintä ja valitse
Kontaktit.

Valmiusnäkymässä
1A
 vaa osoitekirja painamalla
valmiustilassa oikeaa
valintanäppäintä.

2 Valitse Lisää uusi.

2V
 alitse kirjain haluamasi
yhteystiedon ensimmäisen
kirjaimen mukaan eli Heinonennimen kohdalla E-H.

4 K irjoita yhteystiedon etu- ja
sukunimi. Molempia ei tarvita,
mutta sinun on kirjoitettava
jompikumpi.

VIHJE Voit hakea ryhmän
mukaan koskettamalla oikeaa
valintanäppäintä ja valitsemalla
Etsi ryhmän mukaan. Näyttöön
avautuu luettelo kaikista ryhmistä.
Päävalikosta
1 Valitse Kontaktit.
2V
 alitse Hae ja kirjoita yhteystiedon
muutama ensimmäinen kirjain
näppäimistöllä.
3O
 soitekirja näyttää luettelon
yhteystiedoista, jotka alkavat
valitsemallasi kirjaimella.
Perusteet
24
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3V
 alitse yhteystiedon
tallennuspaikaksi Puhelin tai USIM.

5 K irjoita enintään viisi
puhelinnumeroa ja määritä jokaisen
tyyppi. Valitse Puhelin, Koti,
Toimisto, Hakulaite, Faksi, VT ja
Yleistä. Valitse Valitse.
6V
 oit lisätä enintään kaksi
sähköpostiosoitetta.
7 Määritä yhteystiedolle ryhmä.
Valitse Ei ryhmää, Perhe, Ystävät,
Kollegat, Koulu tai VIP.
8V
 oit lisätä myös seuraavia: Kotisivu,
Kotiosoite, Yhtiön nimi, Työ nimi,
Yhtiön osoite tai Muistio.

Yhteystietoasetukset
Voit käyttää yhteystietoja usealla eri
tavalla. Asetusvalikon käyttäminen:
1 Avaa haluamasi yhteystieto.
2A
 vaa asetusluettelo painamalla
vasenta pikanäppäintä.
Voit käyttää seuraavia asetuksia:
Muokkaa - muokkaa yhteystietoja.
Lähetä viesti - lähetä viesti
tai sähköpostia yhteystiedon
osoitteeseen.
Lähetä käyntikortti - Lähettää
yhteystietoon tallennetut tiedot
toiselle henkilölle käyntikorttina.
Valitse lähetystavaksi tekstiviesti,
multimediaviesti, sähköposti tai
Bluetooth-yhteys.
Soita äänipuhelu - soita
yhteystiedon numeroon.
Soita videopuhelu - soittaa
videopuhelun yhteystiedon
numeroon.
Editoi - muokkaa sisältöä.

Tallenna USIM-korttiin/
Matkapuhelimeen - tallennus
tai siirto USIM-korttiin tai
matkapuhelimeen yhteystiedon
alkuperäisen tallennuspaikan
mukaan.
Poista - yhteystiedon poistaminen.
Valitse Kyllä, jos olet varma.
Tekstin syöttö - määritä
tekstinsyöttötapa.

Ryhmän luominen

01
02
03
04
05
06
07
08

1 P aina
-näppäintä ja valitse
Kontaktit.
2V
 alitse Ryhmät ja paina vasenta
valintanäppäintä.
3 Valitse Lisää uusi ryhmä.
4 Kirjoita uuden ryhmän nimi.
5 Valitse Valmis.
HUOMAUTUS: Jos poistat ryhmän,
siihen liitettyjä yhteystietoja ei
poisteta. Ne säilyvät osoitekirjassa.
Perusteet

Merkitse/poista merkintä merkitse useita yhteystietoja.

Etsiä perusteella - etsi merkintä
numeron tai ryhmän mukaan.
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Yhteystiedot
VIHJE Voit muokata olemassa
olevaa ryhmää valitsemalla
sen ja koskettamalla vasenta
valintanäppäintä. Voit lisätä
jäsenen ryhmään yhteystiedoista,
määrittää ryhmäsoittoäänen,
nimetä ryhmän uudelleen tai
poistaa ryhmän.

Palvelunumeroiden käyttäminen
Voit tarkastella palveluntarjoajan
esimäärittämiä palvelunumeroita
(SDN), jos USIM-kortti tukea
toimintoa. Palvelunumeroita ovat mm.
hätänumerot, numerotiedustelut ja
vastaajan numerot. Kun olet valinnut
palvelunumeron, voit soittaa siihen
painamalla
-näppäintä.

Oman numeron näyttäminen
Näyttää oman puhelinnumerosi, joka
on tallennettu USIM-korttiin.

Käyntikortin luominen

Perusteet

Voit luoda oman käyntikortin
valitsemalla Oma käyntikortti ja Lisää.
Nimen, numeron, sähköpostiosoitteen
ja kuvan syöttämisen jälkeen
voit käyttää sitä käyntikorttina
lähettäessäsi viestejä.
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Viestit
Viestit
KF750-puhelimessa voit käyttää teksti-,
multimedia- ja sähköpostiviestejä
yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen
1V
 alitse Viestit ja valitse sitten Luo
uusi viesti.
2V
 alitse Viesti, kun haluat lähettää
teksti- tai multimediaviestin. Voit
myös lähettää sähköpostiviestin
valitsemalla Sähköposti. Lisätietoja
on sivulla 28.
3 J os valitset Viesti, näyttöön avautuu
uusi tekstiviesti.
4 L isää kuva, video, ääntä tai aihe
valitsemalla Valinnat ja Lisää.
5V
 alitse
Lähetä. Näppäile
puhelinnumero tai avaa
yhteystietoluettelo valitsemalla
Kontaktit. Voit lisätä useita
yhteystietoja.

Tekstin kirjoittaminen
Käytettävissä on kaksi
tekstinsyöttötapaa:

01
02
03
04
05

Ennakoiva T9 ja Manuaalinen Abc.

06

Voit vaihtaa tekstinsyöttötapojen
välillä pitämällä alhaalla
näppäintä, kun tyhjä viesti on avoinna.

07

Ennakoiva T9-teksti - ota käyttöön
ennakoiva T9-teksti ja valitse sitten T9
abc, T9 Abc, T9 ABC tai 123.

08

Manuaalinen Abc - valitse abc, Abc,
ABC tai 123.
Vaihda isojen ja pienien kirjainten ja
isojen alkukirjainten välillä valitsemalla
.
Poista merkki painamalla näytön
alapuolella olevaa -näppäintä.
Kun haluat kirjoittaa symbolin, valitse
Valinnat ja Lisää.

Perusteet

VAROITUS: sinulta
veloitetaan 160 merkin
tekstiviestihinta kaikista
lähettämistäsi tekstiviesteistä.

VAROITUS: jos tekstiviestiin
lisätään kuva, video tai ääntä, se
muuttuu multimediaviestiksi ja
se hinnoitellaan sen mukaan.
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Viestit
Ennakoiva T9
T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa,
joka tunnistaa kirjoittamasi sanat
valitsemasi näppäinjärjestyksen
mukaan. Kirjoita sana koskettamalla
numeronäppäimiä, joissa haluamasi
kirjaimet ovat, ja sanakirja tunnistaa
sanan, kun kaikki kirjaimet on
kirjoitettu. Esimerkiksi kirjoita sana
“telephone” painamalla näppäimiä 8,
3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Viestikansiot
KF750-puhelimen viestikansioiden
rakenne on yksinkertainen.

Oma kansio - tässä kansiossa voit
hallita viestejä.

Viestipohjien käyttäminen
Luo viestipohjia usein lähetyille tekstija multimediaviesteille. Puhelimessa
on myös valmiita viestipohjia, joita voi
tarvittaessa muokata.
1 Valitse Viestit ja sitten Pohjat.
2V
 alitse Tekstipohjat tai
Multimediapohjat. Valitse sitten
Valinnat ja Lisää uusi, Muokkaa,
Poista tai Poista kaikki.

Hymiöiden käyttäminen

Vastaanotetut - Kaikki saapuneet
viestit sijoitetaan Saapuneet-kansioon.
Tässä näkymässä voit vastata ja välittää
viestejä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.
Puhelimessa on joitakin yleisimmin
käytettyjä hymiöitä.

Postilaatikko - kaikki vastaanottamasi
sähköpostit sijoitetaan postilaatikkoon.

2V
 alitse Valinnat ja valitse Lisää uusi,
Muokkaa, Poista tai Poista kaikki.

Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa
viestiä loppuun, voit tallentaa
luonnoksen tähän.
Perusteet

Lähtevät - tämä on tilapäinen
säilytyskansio lähteville viesteille.
Lähetetyt - kaikki lähettämäsi viestit
sijoitetaan Lähetetyt-kansioon.
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1 Valitse Viestit ja sitten Hymiöt.

Kamera
Pikakuvaus

Takaisin

01

1 T uo kameran etsin näkyviin
pitämällä puhelimen oikealla sivulla
olevaa näppäintä painettuna.

02
Uusi kuva

2 P idä puhelinta vaakaasennossa ja kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
3 P aina kuvauspainiketta kevyesti,
jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy
tarkennusruutu.
4 P idä puhelinta niin, että
kuvauskohde näkyy
tarkennusruudussa.
5 K un tarkennusruutu muuttuu
vihreäksi, kamera on tarkentanut
kohteen.
6 Paina kuvauspainike kokonaan alas.

Kuvan ottamisen jälkeen
Ottamasi kuva näkyy näytössä. Näytön
alareunassa näkyy kuvan nimi ja
oikeassa reunassa on viisi kuvaketta.

03
04

LGIM0006.jpg

Valinnat

Siirry takaisin edelliseen
valikkoon.
Takaisin

Katso ottamiasi kuvia Albumissa.
Lähetä kuva multimedia- tai
sähköpostiviestinä tai Bluetoothyhteydellä. Viesti,Julkaise tämä
blogissa.

05
06
07
08

Ota heti toinen kuva. Nykyinen
kuva tallennetaan.
Käytä kuvaa taustakuvana,
yhteystiedon kuvana tai Käynnistys- tai
Sammutus-näytössä.
Poista ottamasi kuva ja vahvista
poisto valitsemalla Kyllä. Etsin palaa
näyttöön.
Luova käyttö

VIHJE Avaa valokuvaalbumi kameratilassa valitsemalla
Toista-kuvake.
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Kamera
Salaman käyttäminen
Salaman on oletuksena poissa
käytöstä, mutta voit valita haluamasi
asetuksen.
1A
 vaa salaman alivalikko
koskettamalla
-kuvaketta
etsimen oikeassa yläkulmassa.
2 K äytettävissä on kolme salamaasetusta:
On - kamera arvioi onnistuneen
kuvan tarvitseman valotuksen ja
käyttää salamaa tarvittaessa.
Auto - salama välähtää kahdesti,
jotta punasilmäisyys vähenisi.
Off - Salamaa ei käytetä. Tämä on
käytännöllistä, jos haluat säästää
akkua.
3 Valitse käytettävä salama-asetus.
4 K un olet valinnut asetuksen,
salamavalikko sulkeutuu
automaattisesti ja voit ottaa kuvan.

Luova käyttö

5 E tsimessä näkyvä salamakuvake
muuttuu valitsemasi salamatilan
mukaan.
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HUOMAUTUS: Aina kun suljet
kameran, salama-asetukseksi palaa
Pois. Jos haluat käyttää salamaa, ota
se uudelleen käyttöön, kun avaat
kameran.

Kirkkauden säätäminen
Kontrasti määrittää kuvan kirkkauden
ja tummuuden välisen suhteen.
Matalakontrastinen kuva näyttää
sumuiselta ja korkeakontrastinen
tarkalta.
1 Valitse Asetukset > Kirkkaus.
2 J os haluat matalakontrastisemman
ja utuisemman kuvan, liu’uta
kontrastin ilmaisinta suuntaan
ja jos haluat korkeakontrastisen
ja terävämmän kuvan, liu’uta sitä
suuntaan .

Kuvastilan valitseminen
1A
 vaa käytettävissä olevat
kuvaustavat valitsemalla Asetukset.
2 Valittavissa on neljä asetusta:
Normaali -tämä on
oletuskuvatyyppi ja kuva otetaan
tavalliseen tapaan.

Jatkuva kuvaus - Voit ottaa
automaattisesti yhdeksän
peräkkäistä nopeaa kuvaa.
Reunaotos - valitse jokin
hauskoista reunuksista ja muuta
ystäväsi merirosvoksi tai luo heille
koristeelliset taustat.
Panoraama - Tämä kuvatyyppi
on ihanteellinen ison
ihmisryhmän kuvaamiseen tai
panoraamakuvaukseen.
Musiikkivideokuva - voit ottaa
kuvan ja liittää siihen musiikkia
tai ääntä.

Lisäasetusten käyttäminen
Valitse etsimessä Asetukset ja avaa
lisäasetukset valitsemalla Muut.
Koko - Muuta kuvakokoa, jos haluat
säästää muistitilaa, tai ota kuva
yhteystietoon sopivassa koossa.

Kirkkaus - säädä kuvan kontrastia
kameran etsimessä.

Valkotasapaino - Valkotasapainon
ansiosta valokuvan valkoiset kohdat
näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää
valkotasapainon oikein, sinun on ehkä
määritettävä valaistusolosuhteet.
Valitse Autom., Päivänvalo, Pilvinen,
Valot käyttöön tai Sisällä.
Ajastin - Voit määrittää
kuvauspainikkeen painamisen
jälkeisen viipeen. Valitse Pois 3
sekuntia, 5 sekuntia tai 10 sekuntia.
Ihanteellinen, kun haluat olla mukana
ryhmäotoksessa.
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Kuvaustila - katso sivu 30.
ISO - ISO määrittää kameran
valokennon herkkyyden Mitä
korkeampi ISO-arvo, sen herkempi
kamera on valolle. Tämä on hyödyllistä
hämärässä valossa, jos salamaa ei voi
käyttää. Valitse ISO-arvoksi Autom.,
ISO 100, ISO 200, ISO 400 tai ISO
800.
Laatu - Muuta kuvakokoa, jos haluat
säästää muistitilaa, tai ota kuva
yhteystietoon sopivassa koossa.
Valitse etsimessä Asetukset ja avaa
lisäasetukset valitsemalla Esikatselu.

Luova käyttö

Maisematila - Määritä kamera
kuvausolosuhteiden mukaan. Valitse
Autom., Pystysuunta, Vaakasuunta,
Yökuvaus, Hiekkaranta, Urheilu ja
Juhlat.

Efekti - Lisää värisävy ottamaasi
kuvaan.
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Kamera
Muistia käytössä - valitse kuvien
tallennuspaikaksi Puhelin muisti tai
Ulkoinen muisti.
Piilota kuvakkeet - valitse,
piilotetaanko etsimen reunassa olevat
kuvakkeet automaattisesti.
Automaattinen tarkennus - valitse
tarkennustapa.
Äänet - valitse jokin kolmesta sulkijan
äänestä.
HUOMAUTUS: aina kun olet valinnut
uuden asetuksen, ota se käyttöön
valitsemalla Tallenna.
VIHJE! Kun suljet kameran,
kaikki asetukset palautetaan
oletusarvoihin lukuun ottamatta
kuvakokoa ja kuvanlaatua.
Kaikki oletusarvoista poikkeavat
asetukset, kuten värisävy tai
ISO, on määritettävä uudelleen.
Tarkista ne ennen seuraavaa
kuvauskertaa.

Luova käyttö
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VIHJE! Asetusvalikko näkyy
etsimen päällä, joten kun
muutat kuvanvärin tai -laadun
asetuksia, näet muutokset
asetusvalikon takana näkyvässä
esikatselukuvassa. Jos haluat
ottaa muutokset käyttöön, valitse
ennen poistumista Tallenna.

Videokamera
Pikavideon kuvaus

Lisäasetusten käyttäminen

1 Siirrä kameran tilakytkin asentoon
. Videokameran etsin näkyy
näytössä.

Valitse etsimessä Asetukset ja avaa
lisäasetukset valitsemalla Muut.

2 P idä puhelinta vaaka-asennossa
ja kohdista objektiivi videon
kohteeseen.

Koko - Säästä muistitilaa muuttamalla
videon kokoa.

4 REC ilmestyy etsimen alareunaan.

Maisematila - Määritä kuva
kuvausolosuhteiden mukaan. Valitse
Autom., Pystysuunta, Vaakasuunta,
Yökuvaus, Hiekkaranta, Urheilu ja
Juhlat.

Videon kuvaamisen jälkeen

Efekti - Lisää tehostesävy ottamaasi
kuvaan.

3A
 loita tallennus painamalla
kuvauspainiketta kerran.

Näytössä näkyy kuvaamasi videota
edustava still-kuva. Näytön
alareunassa näkyy kuvan nimi ja
oikeassa reunassa on viisi kuvaketta.
Näytä videoalbumi.
Toista tiedosto.
Tallenna liikkuvaa kuva uudelleen.
Lähetä video multimedia- tai
sähköpostiviestinä tai Bluetoothyhteydellä. Viesti,YouTube.

VIHJE Avaa videoalbumi
valitsemalla Albumi-kuvake.
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Musiikkivideokuva - voit ottaa kuvan
ja liittää siihen musiikkia tai ääntä.
Tallennusnopeus - tallenna liikkuva
kohde erityisasetuksin.
Laatu - Muuta kuvakokoa, jos haluat
säästää muistitilaa, tai ota kuva
yhteystietoon sopivassa koossa.

Luova käyttö

Poista kuvaamasi video ja vahvista
poista valitsemalla Kyllä. Etsin palaa
näyttöön.

Valkotasapaino - Valkotasapainon
ansiosta kuvan valkoiset kohdat
näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää
valkotasapainon oikein, sinun on ehkä
määritettävä valaistusolosuhteet.
Valitse Autom., Päivänvalo, Pilvinen,
Valot käyttöön tai Sisällä.

01
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Videokamera
Kesto - valitse jokin kolmesta
sulkimen äänestä.
Valitse etsimessä Asetukset ja avaa
lisäasetukset valitsemalla Esikatselu.
Muistia käytössä - valitse videoiden
tallennuspaikaksi Puhelin muisti tai
Ulkoinen muisti.
Piilota kuvakkeet - määritä kamera
piilottamaan automaattisesti etsimen
reunassa olevat kuvakkeet.
Ääni - tallenna äänetön video
valitsemalla Mykistä.
Huomautus: aina kun olet valinnut
uuden asetuksen, ota se käyttöön
valitsemalla Tallenna.

Luova käyttö

VIHJE! Kun suljet videokameran,
kaikki asetukset palautetaan
oletusarvoihin lukuun ottamatta
kuvakokoa ja kuvanlaatua.
Kaikki oletusarvoista poikkeavat
asetukset, kuten värisävy tai
valkotasapaino, on määritettävä
uudelleen. Tarkista ne ennen
seuraavaa kuvauskertaa.
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Valokuvat ja videot
Kuvan ottaminen videosta

Videoiden muokkaaminen

1V
 alitse videota, josta haluat ottaa
kuvan.

Voit muokata kaikkia videotyyppejä
paitsi kokoa 640x480. Älä käytä näitä
kuvakokoja, jos aiot muokata videota.

2 P ysäytä video ruutuun, jonka haluat
muuttaa kuvaksi, valitsemalla
ja avaa asetusvalikko koskettamalla
näytön oikeaa reunaa.
3 Valitse valinnat-valikosta Talleta.
4 Kuva ja sen nimi näkyvät näytössä.
5 Valitse OK.
6 Palaa albumiin valitsemalla Takaisin.
7 K uva tallennetaan Omat tiedostot
-kansioon ja se näkyy albumissa.
Poistu albumista ja avaa se
uudelleen, jotta kuva näkyy.
VAROITUS: osa toiminnoista
ei ehkä toimi moitteettomasti,
jos puhelimeen ei ole tallennettu
multimediatiedostoa.

Videon keston muuttaminen
1V
 alitse muokattava video ja valitse
Valinnat.
2 Valitse Muokkaa ja Viimeistele.
3V
 alitse alku- ja loppukohta
valitsemalla Alkaa ja Loppu.

Kahden videon yhdistäminen
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1V
 alitse muokattava video ja valitse
Valinnat.
2 Valitse Muokkaa ja Yhdistä video.
3V
 ideot-kansio avautuu. Valitse
yhdistettävät videot ja valitse Valitse.

Luova käyttö

4V
 alitse Efekti ja määritä, miten
videot yhdistetään: Ei mitään,
Häivennys, Panorointi ja
zoomaus, Ovaali, Paljastus,
Pimeä, Shakkilauta tai
Liukeneminen.
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Valokuvat ja videot
5 T allenna uusi yhdistetty video
valitsemalla
. Voit korvata
alkuperäisen tiedoston tai tallentaa
uuden tiedoston.
6 T oista nämä vaiheet, kun haluat
yhdistää lisää videoita.

Kuvan liittäminen videoon
1V
 alitse muokattava video ja valitse
Valinnat.

1V
 alitse muokattava video ja valitse
Valinnat.
2 Valitse Editoi ja Tekstin taitto.
3 K irjoita teksti näppäimistöllä ja
valitse Tallenna.
4M
 erkitse kohta, jolloin teksti
ilmestyy, valitsemalla Alkaa.

2 Valitse Editoi ja Yhdistä kuva.

5V
 alitse näytön kohta, johon haluat
liittää tekstin.

3 K uvat-kansio avautuu. Valitse
videoon yhdistettävä kuva ja valitse
Valitse.

6M
 erkitse kohta, jolloin teksti katoaa,
valitsemalla Peruuta.

4V
 alitse ja vedä kuva videon alkuun
tai loppuun.

Luova käyttö
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Tekstin lisääminen videoon

7 T allenna valitsemalla Tallenna. Voit
korvata alkuperäisen tiedoston tai
tallentaa uuden tiedoston.

5V
 alitse Efekti ja määritä, miten
kuva ja video yhdistetään: Ei
mitään, Häivennys, Panorointi
ja zoomaus, Ovaali, Paljastus,
Pimeä, Shakkilauta tai
Liukeneminen.

8 T oista nämä vaiheet, kun haluat
lisätä lisää tekstiä.

6V
 alitse
. Voit korvata
alkuperäisen tiedoston tai tallentaa
uuden tiedoston.

2 Valitse Editoi ja Tekstin taitto.

7 T oista nämä vaiheet, kun haluat
liittää lisää kuvia.
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Kuvan taitto
1V
 alitse muokattava video ja valitse
Valinnat.
3 K uvat-kansio avautuu. Valitse
valokuva, jonka haluat liittää
videoon, ja valitse Valitse.

4M
 erkitse kohta, jolloin kuva
ilmestyy, valitsemalla Alkaa.
5V
 alitse näytön kohta, johon haluat
liittää kuvan. Jos kuva on liian iso, se
peittää koko näytön, ei vain valittua
aluetta.
6M
 erkitse kohta, jolloin kuva katoaa,
valitsemalla Peruuta.
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7 T allenna valitsemalla Tallenna. Voit
korvata alkuperäisen tiedoston tai
tallentaa uuden tiedoston.

06

8 T oista nämä vaiheet, kun haluat
liittää lisää kuvia.

08

07

Luova käyttö
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Multimedia
Pelit ja sovellukset

Pelaaminen

Voit ladata puhelimeen uusia pelejä
ja sovelluksia ja viihtyä niiden parissa
vapaa-aikanasi.

1 Valitse Pelit-valikko.

Hauska M-Toy-valikko

Flash-sisällöt

Voit pelata kuutta oletuspeliä:
Dart, Homerun Derby, Magic Ball,
Hammer, Maze, Fishing.

Flash-sisällöt-kansio sisältää kaikki
esiasennetut ja ladatut flash-tiedostot.

Tietoja - näytä pelin tiedot.
Asetus - määritä ääni ja värinä
aktivoidessasi peli.
Nollaa tiedot - nollaa kaikki asetukset.
Lopeta - lopeta peli.

Pelin tai sovelluksen lataaminen
1V
 alitse Pelit-valikko peleille ja
Sovellukset-valikko sovelluksille.
2V
 alitse Lataa pelejä /sovelluksia ja
valitse Yhdistä.
3 P uhelin muodostaa yhteyden Webportaaliin, josta voit ladata pelin.
Luova käyttö
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VIHJE! Voit poistaa
nopeasti tiedoston Omat tiedostot
-kansiosta koskettamalla sitä
kerran ja painamalla sitten
-näppäintä. Vahvista valitsemalla
Kyllä.
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2V
 alitse peli ja kosketa Käynnistäkuvaketta.

SWF- ja SVG-tiedoston
tarkastelun asetusten
käyttäminen
Valitse Valinnat keskeytystilassa ja
valitse jokin seuraavista:
Toista/Tauko - jatka toistoa tai
keskeytä toisto.
Koko näyttö/ Maisemanäkymä näytä SWF- tai SVG-tiedosto koko
näytössä tai maisemanäkymässä
(näkyvissä vain, jos valitset Valinnat
keskeyttämättä toistoa).
Mykistä/ Poista - ota ääni käyttöön tai
mykistä se.
Käytä taustakuvana - määritä SWFtai SVG-tiedosto taustakuvaksi.
Tiedostoinfo - näyttää tiedoston
nimen, koon, päivämäärän, kellonajan
ja tyypin.

Asiakirjat

Muut

Asiakirjat-valikossa voit tarkastella
puhelimen kaikkia asiakirjatiedostoja.
Voit avata Excel-, Powerpoint-, Word-,
teksti- ja pdf-tiedostoja.

Muut-kansioon tallennetaan
tiedostoja, jotka eivät ole kuvia,
ääniä, videoita, pelejä tai sovelluksia.
Sitä käytetään samalla tavalla
kuin Asiakirjat-kansiota. Joskus
tietokoneesta puhelimeen siirretyt
tiedostot saattavat näkyä Muutkansiossa, eivät Asiakirjat-kansiossa.
Tässä tapauksessa voit siirtää
tiedostoja kansiosta toiseen.

Tiedoston siirtäminen
puhelimeen
Bluetooth on todennäköisesti
helpoin tapa siirtää tiedostoja
tietokoneesta puhelimeen. Voit
käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa
synkronointikaapelilla.
Bluetooth-siirto:
1 T arkista, että Bluetooth on
käynnistetty puhelimessa ja
tietokoneessa, ja että laitteiden
välillä on näköyhteys.
2 L ähetä tiedosto tietokoneesta
Bluetooth-yhteydellä.
3 K un tiedosto on lähetetty, voit
hyväksyä sen vastaanoton
valitsemalla puhelimessa OK.

Tiedoston siirtäminen Muut-kansiosta
Asiakirjat-kansioon:
1 Valitse Omat ja Muut.
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3 Valitse Siirrä.

Elokuvaeditori
Elokuvaeditorilla voit luoda
kuvaesityksen ja liittää siihen
musiikkia.
Elokuvaeditori

Luova käyttö

Tiedoston tarkasteleminen
2 Valitse asiakirja ja Näytä.

02

2 Valitse tiedosto ja Valinnat.

4 T iedosto näkyy Asiakirjat- tai
Muut-kansiossa.

1 Valitse Omat ja Asiakirjat.

01

Tyyli : Väreily
Ääni : Ei mitään
Valinnat Lisää

Takaisin
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Multimedia
Elokuvan luominen

puhelimessa olevat soittoluettelot.

1 Valitse Viihde ja Elokuvaeditori.

Raitojen satunnaistoisto kuuntele musiikkikappaleita
satunnaisessa järjestyksessä.

2 L isää kuva valitsemalla
. Valitse
lisättävä kuva ja valitse Valinnatvalikossa.
3V
 alitse Tyyli-valikko ja valitse
elokuvatyyli.
4 T oista luomasi esitys valitsemalla
Toista.

Musiikki
LG KF750 -puhelimessa on
sisäinen musiikkisoitin, joten voit
kuunnella suosikkikappaleitasi.
Avaa musiikkisoitin valitsemalla
päävalikossa Musiikki. Voit valita
jonkin seuraavista kansioista:
Viimeksi toistetut - näet kaikki
äskettäin toistetut musiikkikappaleet.
Kaikki raidat - kaikki puhelimessa
olevat musiikkikappaleet.
Esittäjät - selaa musiikkikokoelmaa
esittäjien mukaan.
Luova käyttö

Albumit - selaa musiikkikokoelmaa
albumien mukaan.
Lajit - selaa musiikkikokoelmaa
musiikkilajien mukaan.
Soittoluettelot - kaikki
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Musiikin siirtäminen
puhelimeen
Helpoin tapa siirtää musiikkia
puhelimeen on käyttää Bluetoothyhteyttä tai synkronointikaapelia.
Voit käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa.
Bluetooth-siirto:
1 T arkista, että Bluetooth on
käynnistetty puhelimessa ja
tietokoneessa, ja että laitteiden
välillä on näköyhteys.
2V
 alitse musiikkitiedosto
tietokoneessa ja lähetä se
Bluetooth-yhteyden avulla.
3 K un tiedosto on lähetetty, voit
hyväksyä sen vastaanoton
valitsemalla puhelimessa OK.
4 T iedosto näkyy kansiossa Musiikki
> Kaikki raidat.

Kappaleen toistaminen
1 Valitse musiikki ja Kaikki raidat.
2V
 alitse toistettava musiikkikappale
ja valitse Toista.

3 Voit keskeyttää toiston valitsemalla
.
4 S iirry seuraavaan kappaleeseen
valitsemalla
(oikea).
5 S iirry edelliseen kappaleeseen
valitsemalla
(vasen).

Soittolistan muokkaaminen
Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia
musiikkikappaleita tai poistaa niitä
soittolistalta. Voit tehdä tämän
muokkaamalla soittolistaa.
1 Valitse musiikki ja Soittoluettelot.
2 Valitse soittolista.
3 Valitse Valinnat ja valitse:
Lisää uusia kappaleita – Lisää uusia
musiikkikappaleita soittolistaan.
Merkitse haluamasi kappaleet ja
valitse Valmis.
Tiedostoinfo - näytä kappaleen
nimi, koko, päivämäärä, kellonaika,
tyyppi ja kesto sekä suojaus- ja
tekijänoikeustiedot.

Lähetä – lähetä musiikkikappale
viestissä tai Bluetooth-yhteydellä.

Merkitse/poista merkintä - valitse
useita tiedostoja.
Käytä – voit asettaa
musiikkikappaleen tehosteääneksi.
Muistin hallinta - näytä muistin
nykyinen tila.

Radion käyttäminen
LG KF750 -puhelimessa on sisäinen
FM-radio, joten voit kuunnella
suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.
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HUOMAUTUS: Radion kuunteleminen
edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä
puhelimeen. Liitä ne samaan liitäntään
kuin laturi.

Kanavahaku
Voit hakea radiokanavat manuaalisesti
tai automaattisesti. Voit tallentaa
kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei
tarvitse hakea joka kerta uudelleen.
Puhelimeen voi tallentaa enintään 50
radiokanavaa.
Automaattinen kanavahaku:
1V
 alitse Musiikki ja FM-radio ja
Valinnat.

Luova käyttö

Siirrä ylöspäin/alaspäin –
muuta soittojärjestystä siirtämällä
musiikkikappaleita ylöspäin tai
alaspäin.

Poista listalta – poista
musiikkikappale soittolistalta. Vahvista
valitsemalla Kyllä.
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Multimedia
2V
 alitse Automaattinen tarkistus
ja sitten Kyllä. Löydettyihin
asemiin liitetään automaattisesti
kanavanumero.
VIHJE! Voit käyttää
musiikkitiedostoja
kosketusnäytön avulla. Paina
kameran oikealla sivulla olevaa
kameranäppäintä ja valitse
Radio- tai Musiikki-kuvake. Tämän
jälkeen voit kosketusnäyttöä
koskettamalla valita luettelosta
musiikkitiedostoja tai haluamasi
radiotoiminnon.
Manuaalinen kanavahaku:
1 Valitse FM-radio ja Valinnat.
2V
 alitse Kanavaluettelo ja valitse
kanavanumero tallennettavaa
asemaa varten.
3 K irjoita aseman taajuus ja tallenna
valitsemalla Valitse.
Luova käyttö
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HUOMAUTUS: voit virittää
radiokanavan manuaalisesti
radiotaajuuden vieressä olevilla
kuvakkeilla
(vasen) ja
(oikea).

Äänitallentajan käyttäminen
Voit tallentaa äänimuistioita tai muita
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ääniä.
1 Valitse Multimedia.
2V
 alitse Äänitallentaja ja Valinnat ja
valitse jokin seuraavista:
Kesto – Aseta äänityksen kesto.
Valitse MMS-viestin koko: 30 sek, 1
minuutti tai Ei rajaa.
Laatu – Valitse äänenlaatu.
Valitse jokin seuraavista: Erittäin
hieno, Tarkka tai Normaali.
Muistia käytössä - tarkista muistien
nykyinen tila.
Siirry omiin äänitiedostoihin –
Avaa äänitallennekansio Omat
äänet -kansiosta.

Äänen tai puheen tallentaminen
1 Valitse Multimedia.
2 Valitse Äänentallentaja.
3 Aloita äänitys valitsemalla Tall.
4 Lopeta äänitys valitsemalla Seis.
5 K uuntele äänite valitsemalla
Valinnat-valikosta Toista.

Tiedonhallinta
Tapahtuman lisääminen
kalenteriin
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Organisoija. Valitse
Kalenteri.
2V
 alitse päivämäärä, johon lisätään
tapahtuma.
3V
 alitse ensin Valinnat ja sitten Uusi
tapahtuma.
4V
 alitse ensin Tapaaminen,
Vuosipäivä tai Syntymäpäivä ja
sitten Valmis.
5 T arkista päivämäärä ja valitse
tapahtuman alkamisaika.
6M
 erkitse tapaamisten ja
vuosipäivien kellonaika ja
päättymisajankohta.
7 J os haluat lisätä tapahtuman aiheen
tai liittää siihen huomautuksen,
valitse ensin Aihe tai Paikka ja
kirjoita sitten aihe tai huomautus.

Kohteen lisääminen Tehtävätluetteloon
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Organisoija.

01
02
03
04
05
06
07
08

2V
 alitse ensin Tehtävät ja sitten
Lisää.
3A
 seta tehtävän päivämäärä,
lisää huomautuksia ja valitse
prioriteetiksi Korkea, Normaali tai
Matala.
4 T allenna tehtävä valitsemalla
Valmis.

Hälytyksen asettaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja valitse sitten Työkalut
- Hälytykset.
2 Valitse ensin Valinnat ja sitten Lisää
uusi.
3 Aseta hälytysaika.

Organisointi

8 T allenna tapahtuma valitsemalla
Valmis. Neliökohdistin näyttää
päivämäärät, joille on tallennettu
tapahtumia. Tapahtuman alkaessa
kuulet merkkiäänen.

VIHJE! Voit asettaa
kalenteriin lomapäiviä. Valitse
ensin lomapäivät yksi kerrallaan,
valitse sitten Valinnat ja
lopuksi Aseta loma. Valitut
päivät varjostetaan punaisella.
Kun asetat hälytyksen, voit
jättää lomapäivät hälytyksen
ulkopuolelle.
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Tiedonhallinta
4V
 alitse hälytysajankohdaksi jokin
seuraavista: Yksi kerta, Päivittäin,
Ma - Pe, Ma - La, La - Su, La-Ke,LaTo,Su-To tai Ei lomat.
5 Valitse hälytysääni napauttamalla
ensin -kuvaketta ja valitsemalla
sitten Editoi. Voit esikuunnella
äänen valitsemalla Soita.
6 Kirjoita hälytykseen liitettävä
muistio ja tallenna se valitsemalla
Valmis. Muistio näkyy, kun
hälytysääni kuuluu.
7 Aseta torkkuhälytyksen aikaväliksi
5, 10, 20, 30 minuuttia, 1 tunti tai Ei
käytössä.
8 Kun olet asettanut hälytyksen,
valitse Valmis.
Hälytys annetaan, vaikka puhelin olisi
sammutettu.
HUOMAUTUS: voit määrittää viisi eri
hälytystä.

Power off
Laskimen käyttäminen
Organisointi

1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja valitse sitten Agenda.
Valitse Laskin.
2 Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
3 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa
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tarvitsemasi funktio (+, –, x, ÷) ja sen
jälkeen =.
4 Valitse monimutkaisissa laskelmissa
ensin Valinnat ja sitten +/–, sin, cos,
tan, log, ln, exp, sqrt, deg tai rad.

Sekuntikellon käyttäminen
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Työkalut. Valitse
Sekuntikello.
2 Aloita ajanotto valitsemalla
Käynnistä.
3 Lopeta ajanotto valitsemalla Seis.
4 Ota kierrosaika valitsemalla Kierros.
5 Käynnistä sekuntikello uudelleen
valitsemalla Jatka.
6 Nollaa ajanotto valitsemalla Nollaa.

Yksikön muuntaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Työkalut. Valitse
Muunnin.
2V
 alitse muunnettavaksi valuutta,
pinta-ala, pituus, paino, lämpötila,
tilavuus tai nopeus.
3V
 alitse yksikkö, kirjoita muunnettava
arvo ja valitse yksikkö, johon arvo
muunnetaan.
4 Muunnettu arvo tulee näkyviin.

Kaupungin lisääminen
maailmanaikaan
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Työkalut. Valitse
Maailmanaika.
2V
 alitse ensin Valinnat ja sitten Lisää
kaupunki. Aloita kaupungin nimen
kirjoittaminen ja se tulee näkyviin
näytön yläreunaan. Voit myös
napauttaa Kartta-kuvaketta ja valita
haluamasi kaupungin kartalta.
3 Vahvista valinta valitsemalla Valitse.
VIHJE! Jos olet ulkomailla,
voit muuttaa aikavyöhykettä
valitsemalla Maailman aika,
Valinnat ja Vaihda nykyinen
kaupunki. Valitse kaupunki ja
valitse Valitse.

01
02
03
04
05
06
07
08

Organisointi
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Selain
Helppokäyttöisellä selaimella
voit lukea ajankohtaisia uutisia ja
sääennusteita tai vaikkapa urheiluuutisia ja liikennetiedotuksia milloin
tahansa. Lisäksi voit ladata selaimella
musiikkia, soittoääniä, taustakuvia
ja pelejä.

Verkon käyttäminen
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Selain.
2V
 oit siirtyä suoraan selaimen
aloitussivulle valitsemalla Selain.
Voit myös valita Anna osoite,
kirjoittaa Internet-osoitteen ja valita
Avaa.
HUOMAUTUS: Tämän palvelun
käyttäminen ja sisällön lataaminen
on lisämaksullista. Kysy
tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Kirjanmerkkien lisääminen ja
käyttäminen
Web-selaaminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi
avaamista kirjanmerkkien avulla.
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Selain.
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2V
 alitse Kirjanmerkit. Näkyviin tulee
luettelo kirjanmerkeistä.
3V
 oit luoda uuden kansion
valitsemalla ensin Valinnat ja
sitten Luo uusi kansio. Kirjoita
kirjanmerkkikansion nimi.
4V
 oit lisätä uuden kirjanmerkin
valitsemalla ensin Valinnat ja sitten
Lisää uusi. Kirjoita kirjanmerkin
nimi ja Internet-osoite.
5V
 alitse Valmis. Uusi kirjanmerkki
näkyy luettelossa.
6V
 oit avata kirjanmerkin valitsemalla
sen ensin luettelosta ja valitsemalla
sitten Avaa.
VIHJE! Tämän valikon
toiminnoilla voit muokata
tallennettujen sivujen otsikoita,
suojata muistioita (tai poistaa
niiden suojauksen) ja poistaa
tallennettuja sivuja.

RSS-lukijan käyttäminen

RSS-lukijan päivittäminen

RSS (Really Simple Syndication) on
Web-syötemuoto, jolla julkaistaan
usein päivitettäviä sisältöjä, kuten
blogeja, uutisotsikoita ja podcasteja.
RSS-asiakirja eli syöte, Web-syöte tai
kanava, sisältää joko tiivistelmän Websivun sisällöstä tai koko tekstin.

1V
 oit valita Päivitä tai Päivitä kaikki
valinnat.

RSS:n avulla on helppo seurata
suosikki Web-sivuja tarvitsematta
tarkistaa niiden päivityksiä erikseen.
Käyttäjä tilaa syötteen kirjoittamalla
syötteen linkin lukijaan tai
napsauttamalla RSS-kuvaketta
selaimessa. Lukija tarkistaa käyttäjän
tilaamat syötteen säännöllisesti ja lataa
mahdolliset päivitykset.

Syötteen lisääminen

2V
 oit valita automaattisen
päivityksen valitsemalla
Päivitysaikataulu.

Web-selaimen asetusten
muuttaminen

01
02
03
04
05

1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Selain. Valitse
Asetukset.

06

2V
 oit muokata asetuksia Profiilit,
Ulkoasun asetukset, Välimuisti,
Cookie, Turvallisuus tai Palauta
asetukset.

08

07

3 K un olet muuttanut asetuksia,
valitse Valitse.

Voit lisätä syötteen itse valitsemalla
Selain ➝ RSS-lukija ➝ Valinnat ➝
Lisää uusi tai voi napsauttaaa Websivulla olevaa RSS-kuvaketta.
Web-selaaminen
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Web-selaaminen
Bluetooth-yhteyden
käyttäminen
1 T arkista, että tietokoneen ja KF750puhelimen Bluetooth-asetukset ovat
Päällä ja Näkyvä.
2M
 uodosta pariliitos tietokoneen ja
KF750-puhelimen välille. Kirjoita
salasana.
3 K äytä LG PC Suiten ohjattua
yhteyden muodostamista ja
muodosta Bluetooth-yhteys.
4V
 alitse tietokoneessa Tietoliikenne.
Valitse sitten Asetukset.
5 Valitse Modeemi.
6V
 alitse Bluetooth-vakiomodeemi
ja OK. Modeemi näkyy näytössä.
7V
 alitse Yhdistä, jolloin tietokone
muodostaa yhteyden KF750puhelimeen.

Web-selaaminen
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Tiedostojen lähettäminen ja
vastaanottaminen Bluetoothyhteydellä
Bluetooth on erinomainen tapa
lähettää ja vastaanottaa tiedostoja
langattomasti ja nopeasti. Voit
myös liittää puhelimeen Bluetoothkuulokkeet puheluiden soittamista ja
niihin vastaamista varten.
LG KF750 | Käyttöopas

Tiedoston lähettäminen:
1 Avaa tiedosto, jonka haluat
lähettää (yleensä kuva-, video- tai
musiikkitiedosto).
2 Valitse Valinnat ja Lähetä. Valitse
Bluetooth.
3 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla
Kyllä.
4 KF750-puhelin etsii automaattisesti
muita lähettyvillä olevia Bluetoothyhteensopivia laitteita.
5 Voit lähettää tiedoston valitsemalla
ensin laitteen, johon haluat lähettää
tiedoston, ja valitsemalla sitten
Valitse.
6 Tiedosto lähetetään.
VIHJE! Varmista etenemispalkista,
että tiedosto on lähetetty.
Tiedoston vastaanottaminen:
1 T iedostojen vastaanottaminen
edellyttää, että Bluetooth-asetuksina
on Päällä ja Näkyvissä. Lisätietoja
on kohdassa Bluetooth-asetusten
muuttaminen jäljempänä.
2 K äyttäjää kehotetaan hyväksymään
tiedoston vastaanottaminen.
Vastaanota tiedosto valitsemalla
Kyllä.

3N
 äet tiedoston tallennuspaikan,
ja voit tarkastella tiedostoa tai
käyttää sitä taustakuvana.
Tiedostot tallennetaan yleensä
Omat tiedostot -kansion
soveltuvaan kansioon.

Asetukset-valikossa.
2 Valitse Yhdistetyt laitteet ja Uusi.
3 K F750-puhelin etsii toisia laitteita.
Kun etsintä on valmis, Päivitä ja
Lisää näkyvät näytössä.

Bluetooth-asetuksien muuttaminen:
1V
 alitse valmiusnäkymässä
valitse Yhdistettävyys.

ja

2V
 alitse Bluetooth ja Asetukset.
Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Laitteeni näkyvyys - valitse
Näkyvä, Näkyy 1 minuutin ajan tai
Kätketty.
Laitteen nimi - kirjoita KF750puhelimen nimi.
Tuetut laitteet - Hae KF750:n
tukemaa profiilia.
Oma osoite - hae Bluetoothlaitteen osoite.

Pariliitos KF750-puhelimen ja
toisen laitteen välillä muodostaa
salasanasuojatun yhteyden. Laitteiden
välinen yhteys on tällöin suojatumpi.
1 T arkista, että Bluetooth-asetuksina
on Käytössä ja Näkyvä. Voit
muuttaa laitteen näkyvyyttä

5 P uhelin muodostaa yhteyden
toiseen laitteeseen, jossa sinun on
kirjoitettava sama salasana.
6 S alasanasuojattu Bluetooth-yhteys
on valmis.

02
03
04
05
06
07
08

Bluetooth-kuulokkeen
käyttäminen
1 T arkista, että Bluetooth-asetuksina
on Käytössä ja Näkyvä.
2N
 oudata kuulokkeiden mukana
toimitettuja käyttöohjeita. Aseta
kuulokkeesi pariliitostilaan ja
muodosta pariliitos laitteiden välille.
3V
 alitse Kyllä ja Yhdistä nyt. KF750puhelin siirtyy automaattisesti
kuulokeprofiiliin.
VIHJE! Lisätietoja BTvastaustilasta on sivulla 18.
Tässä tilassa voit valita, miten
vastaat puheluihin, kun kuuloke
on kytketty.

Web-selaaminen

Pariliitos toiseen Bluetoothlaitteeseen

4V
 alitse laite, johon haluat
muodostaa pariliitoksen, kirjoita
salasana ja valitse Lisää.

01
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Asetukset
Tässä kansiossa voit mukauttaa KF750puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.

Näytön asetusten muuttaminen
1 Valitse valmiusnäkymässä ensin
ja sitten Asetukset.
2V
 alitse Näyttö asetukset ja jokin
seuraavista:
Näyttöasetukset - valitse
valmiusnäkymän ja lähtevien
puhelujen teema.
Valikon tyyli - valitse valikkotyyli.
Soitetaan - määritä puhelun
soittamisen näyttö.
Fontti - säädä fontin väriä.

Puhelimen teema - muuta koko
puhelimen ulkoasua.
Tervehdysviesti - kirjoita
tervehdysviesti, joka näkyy
puhelimen käynnistyessä.
3 T allenna asetukset valitsemalla
Valitse.

Profiilien mukauttaminen
Voit vaihtaa profiilia nopeasti
valmiusnäkymässä. Napauta käytössä
olevan profiilin kuvaketta näytön
oikeassa yläkulmassa.
Muuta profiilin asetuksia valikon
toiminnoilla.
1V
 alitse valmiusnäkymässä
Asetukset.

HUOMAUTUS: Pitkään palava
taustavalo kuluttaa akun varausta,
jolloin puhelimen akku pitää ladata
useammin.

2V
 alitse ensin Profiilit ja sitten
muokattava profiili. Äänetönprofiilia ei voi muokata.
3 Valitse Valinnat ja Muokkaa.

Kuvanlaadun parannus - valitse
valikko ja paranna valitun kuvan
laatua.

4V
 oit muuttaa kaikkia ääni- ja
hälytysasetuksia, kuten soittoääni,
äänenvoimakkuus, viestiäänet ja
näyttöäänet.

Asetukset

Taustavalo - määritä, miten pitkään
taustavalo näkyy.
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Puhelimen asetusten
muuttaminen

Päivämäärän ja ajan
käyttäminen

Voit mukauttaa KF750puhelimen ja varmistaa parhaan
käyttömukavuuden.

Päivämäärä & Aika - säätää
päivämäärä- ja aika-asetuksia tai
valitsee automaattisen ajanpäivityksen
ulkomaanmatkaa tai kesäaikaa varten.

VIHJE! Voit selata
asetusluetteloa koskettamalla
viimeistä näkyvää kohdetta ja
liu’uttamalla sormea ylöspäin
näytöllä. Kohteet tulevat näkyviin,
kun luetteloa vieritetään ylöspäin.
1 Valitse valmiusnäkymässä

.

2V
 alitse Puhelin valitse asetus
luettelosta.
Automaattinen näppäinlukko lukitsee näppäimistön
automaattisesti valmiustilassa
määritettynä aikana.
Näppäimistö - valitse Päällä tai Pois.
Kosketusnäytön tehoste - määritä
näytön koskettamisen tehosteääni.
Kielet - muuta KF750:n näyttökieli.

Informaatio - näyttää KF750puhelimen tekniset tiedot.

Verkko-operaattori määrittää
yhteysasetukset, joten voit ottaa
puhelimen heti käyttöön. Jos haluat
muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä
valikkoa.
Verkko - KF750-puhelin muodostaa
automaattisesti yhteyden ensisijaiseen
verkkoon. Voit muuttaa asetuksia tässä
valikossa.

02
03
04
05
06
07
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Internet-profiilit - Internet-yhteyden
määrittäminen.
Yhteysosoite - verkko-operaattori on
jo tallentanut tämän tiedon Voit lisätä
uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.
Datapakettiyhteys - määriä
datapakettiyhteys.
Asetukset

Virransäästö - virransäästön
asetukset Päällä tai Pois.

Muiden asetusten muuttaminen

01
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Asetukset
Suojausasetusten muuttaminen
PIN-koodipyyntö - määritä puhelin
pyytämään SIM-kortin PIN-koodia
käynnistettäessä.
Matkapuhelin lukko - Estä luvaton
käyttö määrittämällä puhelimen
lukitus. Tarvitset turvakoodin.
Vaihda koodeja- vaihda PIN-, PIN2- tai
turvakoodi.

Muistinhallinnan käyttäminen
KF750-puhelimessa on kolme muistia:
puhelimen muisti, USIM-kortti ja
ulkoinen muistikortti (joka on ehkä
hankittava erikseen).
Muistinhallinnassa määritetään, kuinka
muisteja käytetään ja kuinka paljon
muistitilaa on vapaana.
Valitse valmiusnäkymässä
.
Valitse Asetukset ja Muistin hallinta.

Asetukset

Puhelimen yleinen muisti - näyttää
KF750-puhelimessa vapaana olevan
muistitilan, johon voit tallentaa
esimerkiksi kuvia, ääntä, videoita,
flash-sisältöä, multimediaviestejä,
sähköpostia ja Java-sovelluksia.
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Puhelimen varattu muisti - näyttää
puhelimessa vapaana olevan
muistitilan, johon tallennetaan
tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri,
tehtäväluettelo, muistiot, hälytykset,
puhelutiedot, kirjanmerkit ja muita
puhelimen tiedostoja.
USIM-muisti - näyttää USIM-kortissa
vapaana olevan muistitilan.
Ulkoinen muisti - näyttää ulkoisessa
muistikortissa vapaana olevan
muistitilan (muistikortti on ehkä
hankittava erikseen).
Ensisijainen tallennusasetus - valitse
Matkapuhelimen muisti tai Ulkoinen
muisti.

Lentokonetilan käyttäminen
Ota lentokonetila käyttöön
valitsemalla valmiusnäkymässä
ja valitsemalla sitten Asetukset Profiilit. Valitse Lentokonetila ja aktivoi
se valitsemalla
.
Lentokonetilassa puhelimella ei voi
soittaa, käyttää Internetiä, lähettää
viestejä tai käyttää Bluetooth-yhteyttä.

Lisävarusteet
Nämä lisälaitteet toimitetaan KF750-puhelimen mukana.
Laturi

Datakaapeli
ja CD
Kytke KF750
tietokoneeseen
synkronointia
varten.

Akku

Käyttöopas
Lue lisää KF750puhelimesta.

KF750 Käyttöopas

Stereokuuloke

HUOMAUTUS:

• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
• Muiden lisävarusteiden
• Lisävarusteet saattavat vaihdella
myyntialueen mukaan.
Kysy lisätietoja paikallisesta
huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Lisävarusteet

käyttäminen saattaa mitätöidä
takuun.
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Verkkopalvelu

Tekniset tiedot

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin
on hyväksytty käytettäväksi GSM 900-,
DCS 1800-, PCS1900- ja W-CDMAverkoissa.

Yleistä

Monet tässä ohjeessa kuvatuista
toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne
ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan
kanssa sovittavia erikoispalveluja.
Ennen verkkopalvelujen käyttöä
sinun on tilattava ne ja saatava
niiden käyttöohjeet omalta
palveluntarjoajaltasi.

Verkkopalvelu
LG KF750 | Käyttöopas

Tuotteen nimi: KF750
Järjestelmä: GSM 900/DCS 1800/PCS
1900/W-CDMA
Käyttöympäristön lämpötila
Korkein: +55 °C (latausta puretaan),
+45 °C (lataus käynnissä)
Alhaisin –10 °C

