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Wi-Fi
(WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla
europeiska länder.
WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men
kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland
och Ukraina.

Wi-Fi
(WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.
WLAN kan brukes i resten av EU uten
begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i
Frankrike, Russland eller Ukraina.

Wi-Fi
(WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.
WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset
til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes
udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.
Wi-Fi
(langaton Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta
lähiverkko) sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää
ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.

Svenska

LG-P936 Användarhandbok
Med den här användarhandboken får du hjälp att komma igång och använda telefonen.
Gå till www.lg.com om du vill veta mer.

• En del av innehållet i den här handboken kanske
inte gäller för din telefon. Det beror på telefonens
programvara och din nätoperatör.
• Den här telefonen rekommenderas inte för personer
med nedsatt syn på grund av tangentbordet på
pekskärmen.
• Copyright © 2012 LG Electronics, Inc. Med
ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade
varumärken som tillhör LG Group och dess
närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör
sina respektive ägare.
• Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™
och Play Butik™ är varumärken som tillhör Google,
Inc.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara
farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och SAR
(Specific Absorption Rate). Telefonmodellen
LG-P936 är utformad så att den uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om
exponering för radiovågor. Föreskrifterna
grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som
innehåller säkerhetsmarginaler utformade
så att de ger alla användare, oavsett ålder
och hälsa, säkerhet under användning.
• I riktlinjerna för exponering för
radiovågor används en mätenhet
som kallas Specific Absorption Rate,
förkortat SAR. SAR-tester utförs med
standardiserade metoder där telefonen
sänder på högsta tillåtna nivå på alla
frekvensband som används.
• Vissa skillnader kan föreligga mellan
olika LG-telefoners SAR-nivåer, men
de har alla utformats så att de följer
tillämpliga riktlinjer för exponering för
radiovågor.
• SAR-gränsvärdet som rekommenderas
av Internationella kommissionen för

skydd mot icke-joniserande strålning
(ICNIRP), är 2W/kg per 10g vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för den här
telefonmodellen som har uppmätts
av DASY4 för användning vid örat är
0,567 W/kg (10 g) och när den bärs
mot kroppen 0,872 W/kg (10 g).
• Den här enheten uppfyller riktlinjerna
för RF-exponering när den används
antingen i normalt läge mot örat
eller minst 1,5 cm från kroppen. Om
du har enheten i en mobilväska, ett
bältesklipp eller en hållare för att kunna
använda enheten utan att hålla den
med händerna, får detta tillbehör inte
innehålla metall. Enheten ska placeras
minst 1,5 cm från kroppen. För att
det ska gå att överföra datafiler och
meddelanden krävs en anslutning med
hög kvalitet mellan enheten och nätet.
Ibland kan överföring av datafiler och
meddelanden fördröjas tills en sådan
anslutning är tillgänglig. Se till att ovan
angivna avstånd följs tills överföringen
är slutförd.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
Skötsel och underhåll av
produkten
VARNING
Använd endast batterier, laddare
och tillbehör som är godkända
för användning med just den här
telefonmodellen. Om andra typer
används kan tillstånd och garantier
som avser telefonen bli ogiltiga och
förfarandet kan också vara farligt.

• Stäng av telefonen i alla områden

•
•
•

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

• Garantireparationer kan, efter LG:s

•
•
•
•
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gottfinnande, innefatta utbyte till
nya eller renoverade reservdelar
eller kretskort med motsvarande
funktionalitet som de delar som byts ut.
Använd inte telefonen i närheten av
elektriska apparater som tv, radio och
dator.
Håll telefonen borta från värmekällor
som element och spis.
Tappa den inte i marken.
Utsätt inte telefonen för vibrationer eller
stötar.

•
•
•
•
•

där det krävs. Du bör till exempel inte
använda telefonen på sjukhus eftersom
den kan störa känslig medicinsk
utrustning.
Ta inte i telefonen med våta händer när
den laddas. Det kan orsaka elektriska
stötar och allvarliga skador på telefonen.
Ladda inte mobilen nära lättantändliga
material eftersom mobilen kan bli varm
och orsaka eldsvåda.
Rengör telefonens utsida med en torr
trasa (använd inte lösningsmedel som
bensen, thinner eller alkohol).
Låt inte telefonen ligga på ett mjukt
underlag när du laddar den.
Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat
utrymme.
Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller
stora mängder damm.
Förvara inte telefonen nära kreditkort
eller biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.
Peka inte på skärmen med vassa
föremål eftersom det kan skada
telefonen.

• Håll telefonen borta från vätska och fukt.
• Använd alla tillbehör, till exempel
handsfree, med försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.
• Använd inte, rör inte och försök inte
ta bort eller reparera glaset om det
är trasigt eller sprucket. Skada på
glasskärmen på grund av missbruk eller
felanvändning täcks inte av garantin.
• Din telefon är en elektronisk enhet som
genererar värme vid normal användning.
Mycket lång direktkontakt med huden
utan ventilation kan ge upphov till
obehag eller mindre brännskador. Därför
bör du vara försiktig när du hanterar
telefonen under eller direkt efter
användning.

Användning av telefonen
Elektroniska apparater
Alla telefoner kan utsättas för störningar
som kan påverka funktionsdugligheten.
• Använd inte telefonen 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 telefonen medan du kör.
• Ägna all uppmärksamhet på körningen.
• Stanna vid vägkanten innan du ringer
upp eller svarar om körförhållandena
gör det möjligt.
• Radiovågorna från telefonen 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
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Riktlinjer för säker och effektiv användning
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 därför att du inte slår på
eller av telefonen när du håller den vid
örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym
vid samtal och musik är ställd på en lagom
nivå.
• När du använder hörlurar ska du sänka
volymen om du inte kan höra personer
som är nära dig prata eller om personen
som sitter bredvid dig kan höra vad du
lyssnar på.
Obs! Överdrivet hög volym och
överdrivet tryck från hörlurarna kan
orsaka hörselskador.

Glasdelar
Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av
glas. Glaset kan gå sönder om mobilen
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.

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

Brandfarliga ångor
• Använd inte telefonen vid
bensinstationer.

• Använd den inte i närheten av bränsle
eller kemikalier.

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

• Använd enbart LG:s batterier och

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

•
•
•

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

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

•
•
•
•
•

Batteriinformation och skötsel
• Batteriet behöver inte laddas ur helt
innan du laddar upp det. Till skillnad
från andra batterier har det här ingen
minneseffekt som kan försämra
batteriets prestanda.

•

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.
Ladda batteriet om det inte har använts
under en längre tid. Det ger bättre
prestanda.
Utsätt inte batteriladdaren för direkt
solljus. Använd den inte heller i fuktiga
miljöer som badrum.
Förvara inte batteriet i varma eller kalla
miljöer. Det kan försämra batteriets
prestanda.
Om batteriet ersätts med fel batterityp
kan det resultera i en explosion.
Kassera förbrukade batterier i enlighet
med tillverkarens instruktioner. Lämna
in batterierna för återanvändning om det
är möjligt. Släng inte batterierna bland
hushållssoporna.
Om du behöver byta batteri kan du
vända dig till närmaste auktoriserade
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LG Electronics-serviceställe eller
-återförsäljare för hjälp.
• Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget
när telefonen är fulladdad så drar inte
laddaren ström i onödan.
• Den faktiska batteritiden beror
på nätverkskonfigurationen,
produktinställningarna, hur batteriet
används, vilket skick det är i samt
miljöförhållanden.
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Kassering av den gamla telefonen
1 När symbolen med en överkryssad
soptunna sitter på en produkt innebär
det att den omfattas av EU-direktivet
2002/96/EG.
2 Inga elektriska och elektroniska
produkter ska slängas som
hushållsavfall. Kassera dem på avsedda
uppsamlingsanläggningar som utsetts
av kommunen.
3 Om du kasserar din gamla apparat på
rätt sätt så bidrar du till att förhindra
negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa.
4 Mer detaljerad information om
kassering av en gammal telefon får du
av kommunen, renhållningsverket eller i
den butik där du köpte produkten.  

Kassering av använda batterier/
uppladdningsbara batterier
1 När symbolen med en överkryssad
soptunna sitter på produktens batteri/
uppladdningsbara batteri innebär
det att det omfattas av EU-direktivet
2006/66/EG.
2 Symbolen kan kombineras med
symboler för kvicksilver (Hg),
kadmium (Cd) eller bly (Pb) om
batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver, 0,002 % kadmium eller
0,004 % bly.
3 Inga batterier ska kasseras
som hushållsavfall. Släng
dem i för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar vid en
återvinningsstation.
4 Korrekt kassering av gamla batterier
hjälper till att förebygga potentiellt
negativa effekter på miljön och
människors och djurs hälsa.  
5 Mer detaljerad information om
kassering av gamla batterier får du av
kommunen, renhållningsverket eller i
den butik där du köpte produkten.
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Så fungerar din telefon
Läs det här innan du börjar
använda telefonen!
Om du får problem med telefonen kan du
börja med att läsa i det här avsnittet innan
du lämnar in den på service eller ringer en
servicerepresentant.

1. Telefonminne
Om du vill frigöra mer telefonminne måste
du hantera program och ta bort data, t.ex.
program eller meddelanden.
Hantera program
1 Tryck på menyknappen
på
startskärmen och tryck på Inställningar >
Program > Hantera program.
2 När listan med program visas bläddrar du
och trycker på det program som du vill
avinstallera.
3 Tryck på Avinstallera och OK för att
bekräfta att du vill avinstallera önskat
program.
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2. Optimera batteritiden
Batteriet räcker längre mellan laddningarna
om du stänger av funktioner som inte alltid
behöver köras i bakgrunden. Du kan också
övervaka hur program och systemresurser
drar batteri.
Så här förlänger du batteritiden
- Stäng av radiokommunikation som du
inte använder, t.ex. Wi-Fi, Bluetooth eller
GPS.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en
kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för
Gmail™, kalender, kontakter och andra
program.
- Program som du har laddat ned kan
orsaka minskad batteritid.
- Kontrollera batterinivån när du använder
program som du har hämtat.
Så här visar du batterinivån
1 På startskärmen trycker du på
och på Inställningar
menyknappen
> Om telefonen > Status.
2 Batteristatus (laddar, laddar inte) och nivån
visas i toppmenyn på skärmen.

Övervaka och styra vad som drar batteri
1 På startskärmen trycker du på
och på Inställningar
menyknappen
> Om telefonen > Batteriförbrukning.
2 Överst på skärmen visas batteriets
användningstid. Antingen hur länge sedan
det var som du anslöt till en strömkälla
eller om den är ansluten till en strömkälla –
hur länge batteritiden räckte förra gången.
På skärmen visas också en lista över
program/tjänster som drar mest respektive
minst ström.

3. Installera ett operativsystem
med öppen källkod
Om du installerar ett operativsystem med
öppen källkod i telefonen och använder
det i stället för det som installerats av
leverantören kan det leda till att telefonen
inte fungerar som den ska.

Varning
• Om du installerar och använder ett
annat operativsystem än det som
installerats av tillverkaren, upphör
telefonens garanti att gälla.
• Skydda din telefon och dina
personliga data genom att bara
hämta program från pålitliga
källor som Play Butik. Om vissa
program installeras på telefonen
på ett felaktigt sätt kanske den
inte fungerar normalt eller så kan
allvarliga fel uppstå. Då måste du
avinstallera programmen, samt alla
tillhörande data och inställningar,
från telefonen.

4. Så här använder du
upplåsningsmönster, PINkod eller lösenord
Ange ett upplåsningsmönster, lösenord
eller en PIN-kod för att skydda telefonen.
Följ procedurerna nedan för att ställa in ett
skärmlås.
,
Tryck på menyknappen
Inställningar > Plats och säkerhet >
Ställ in skärmlåset och välj bland Grafiskt
lösenord, PIN eller Lösenord.
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Så fungerar din telefon
Varning

5. Använda fabriksåterställning

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid
användning av upplåsningsmönstret,
PIN-koden eller lösenordet. Det
är viktigt att du kommer ihåg
skärmupplåsningsinformationen
som du har angett. Du har
fem försök på dig att ange
skärmupplåsningsinformationen. Om
du använder alla fem försöken kan du
försöka igen efter 30 sekunder.

Om telefonen måste återställas till sitt
ursprungliga läge initialiserar du telefonen
med hjälp av en fabriksåterställning.
1 Stäng av strömmen.
2 Håll följande knappar nedtryckta i
åtta sekunder: Ström-/låsknapp +
volymknappen nedåt.
3 Släpp upp knapparna när skärmen för
FABRIKSÅTERSTÄLLNING visas.
4 Tryck på ström-/låsknappen om du
vill bekräfta – ta bort alla användardata,
och tryck på volymknapparna om du vill
avbryta.

Om du inte kommer ihåg
upplåsningsmönstret, PIN-koden eller
lösenordet:
Om du har loggat in på Google-kontot
via telefonen och inte lyckats ange rätt
mönster fem gånger i rad trycker du på
Glömt mönstret? Du ombeds logga in
på ditt Google-konto och skapa ett nytt
upplåsningsmönster.
Om du inte har skapat ett Google-konto
på telefonen eller om du har glömt PINkoden eller lösenordet måste du göra en
fabriksåterställning.
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Varning
Om du gör en fabriksåterställning
kommer alla användarprogram och
användardata att raderas. Kom ihåg
att säkerhetskopiera viktiga data innan
du gör en fabriksåterställning.

6. Använda ett microSD-kort
Bilder, musik- och videofiler kan sparas
på externa minnen. Innan du sparar dessa
filer på externa minnen måste du sätta in
ett microSD-kort. Om det inte finns något
microSD-kort går det inte att spara dessa
objekt på externa minnen.
Varning
Ta inte ut microSD-kortet utan att
först avaktivera det. Annars kan
microSD-kortet och telefonen samt de
data som är lagrade på microSDkortet skadas. Ta ut microSD-kortet
på ett säkert sätt genom att trycka på
menyknappen
på startskärmen
och sedan trycka på Inställningar >
SD-kort och telefonminne > Montera
bort SD-kort.

7. Ansluta telefonen till en
dator via USB
1 Använd USB-kabeln som medföljde
telefonen och anslut telefonen till en USBport på datorn. Ett meddelande om att
USB-minnet är anslutet visas och du kan
se popuprutan med USB-anslutningsläget.
2 Tryck på Masslagring och OK för att
bekräfta att du vill överföra filer mellan
telefonens microSD-kort och datorn.
När telefonen är ansluten som USBlagringsenhet visas ett meddelande.
Telefonens microSD-kort installeras som en
enhet på datorn. Nu kan du kopiera filer till
och från microSD-kortet.
Tips!
Du har ingen åtkomst till microSDkortet från telefonen när den är
ansluten som USB-lagring. Du kan
därför inte använda program som är
knutna till microSD-kortet, t.ex. Musik.
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Så fungerar din telefon
8. Synkronisera din telefon
med en dator (LG PC Suite)
LG PC Suite 4 är ett program som hjälper
dig att ansluta telefonen till en dator via
en USB-kabel för datakommunikation. När
mobiltelefonen är ansluten kan du använda
dess funktioner i datorn.
Viktiga funktioner i LG PC Suite 4
• Skapa, redigera och ta bort telefondata
på ett enkelt sätt.
• Synkronisera mobiltelefonens data
med datorn (kontakter, kalender,
SMS-meddelanden, bokmärken och
samtalslogg)
• Överför multimediefiler (foton, videoklipp,
musik) enkelt genom att dra och släppa
mellan datorn och telefonen
Installera datorprogrammet ”LG PC
Suite”
Datorprogrammet ”LG PC Suite” kan du
hämta på LG:s webbplats.
1 Gå till www.lg.com och välj det land du
önskar.
2 Gå till Support > Support för
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mobiltelefoner > välj modellen (LG-P936).
3 Klicka på PC Sync i Hämta, och klicka
på WINDOW PCSync Hämtningar för att
hämta LG PC Suite-programmet.
Eller så kan du hämta programmet från det
förinstallerade microSD-kortet.
1 Anslut USB-datakabeln till datorn. Se till
att läget Masslagring är aktiverat på
telefonen.
2 Kopiera mappen LGPCSuite4 från
masslagring till datorn.
3 Kör filen LGInstaller.exe i datorn och följ
instruktionerna.
4 * När installationen av LG PC Suite 4 är
klar avaktiverar du läget Masslagring för
att köra LG PC Suite IV.
Obs! Se till att du inte flyttar eller
raderar de övriga programfiler som finns
installerade på minneskortet. Det kan
skada de förinstallerade programmen.
Obs! Det krävs en LG-integrerad USBdrivrutin för att ansluta LG-enhet och dator
och den installeras automatiskt när du
installerar PC-programvaran ”LG PC Suite”.

9. Lås upp skärmen vid
dataanslutning
Skärmen släcks ned om den inte används
på ett tag under dataanslutningen. Tryck
på ström-/låsknappen om du vill aktivera
den.

12. Anslut inte telefonen till
en dator när du stänger av
eller sätter på datorn
Se till att du kopplar bort telefonen från
datorn när du slår på eller av datorn,
eftersom det kan orsaka fel i datorn.

10. Håll telefonen rakt upp
Håll telefonluren rakt upp som en
vanlig telefon.
Försök undvika att hålla i telefonens nedre
del, där antennen finns, när du ringer upp
eller tar emot samtal eller skickar/tar emot
data. Det kan påverka samtalskvaliteten.

11. Om skärmen låser sig
Om telefonen inte reagerar på
användarens kommandon eller om
skärmen låser sig:
Håll ned knappen Ström/Lås i
12 sekunder för att stänga av den. Starta
sedan om telefonen genom att hålla
ström-/låsknappen nedtryckt igen i tre
sekunder.
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Din telefon
Starta telefonen genom att hålla ned ström-/låsknappen i 3 sekunder.
Stäng av telefonen genom att hålla ned ström-/låsknappen i 3 sekunder och tryck på
Stäng av och på OK för att bekräfta.

Vy framifrån
Högtalare
Framåtriktad kameralins
- Används för att ta
självporträtt.
Snabbknappar
- Telefonknapp
- Kontakterknapp
- Meddelandeknapp
- Programknapp
Meny-/sökknapp
- Med den visar du tillgängliga
alternativ för aktuell skärm.
- Håll nedtryckt för att aktivera
sökfunktionen.
Hemknapp
- Med den återgår du till startskärmen
från alla skärmbilder.

Ström-/låsknapp
- Med den slår du på/av
telefonen när du håller den
nedtryckt.
- Med den slår du på och av
skärmen och låser den.
Avståndssensor
- Känner av avstånd till andra
föremål under ett samtal,
som ditt huvud, så att
inte oönskade funktioner
aktiveras oavsiktligt.
Bakåtknapp
- Med den återgår du till
föregående skärmbild.
- Med den stänger du popupmenyer och dialogrutor.

Varning
Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan det skada
telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner. Täck inte över LCD-skärmens
avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
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Tips!
- Tryck på menyknappen
när du öppnar ett program så ser du vilka alternativ
som finns tillgängliga.
- Om det uppstår fel när du använder telefonen eller om du inte kan slå på den tar du
ur batteriet, sätter i det igen och slår sedan på telefonen efter 5 sekunder.

Vy från sidan
3,5 mm hörlursuttag

Volymknappar
- Med dem kan du justera
ringsignalen och medievolymer
eller justera volymen för
inkommande samtal under ett
samtal.
- Håll ned knappen Volymsänkning
för att växla till tyst läge.

Laddnings-/tillbehörsport
Ström-/låsknapp

Mikrofon

Vy bakifrån
Bakstycke

Kameralins
Blixt

MicroSD-kortplats
- Här sitter det förinstallerade
microSD™-kortet på 16 GB
(expanderbart upp till 32 GB).

Fingertoppsformad
inskärning
Batteri
SIM-kortplats
Högtalare
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Komma igång
Sätta i SIM-kortet och batteriet
Du måste ställa in telefonen innan du kan
börja bekanta dig med den. Så här sätter
du i SIM-kortet och batteriet:
1 Håll telefonen stadigt i handen. Med
den andra handen lyfter du bakstycket
med hjälp av den fingertoppsformade
inskärningen längst ned på skyddet och
tar bort det.

3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna
på batteriet matchar batteriets poler
(guldkontakter).

4 Sätt tillbaka bakstycket (så som visas
nedan). Tryck ordentligt nedåt tills
batteriluckan snäpper på plats.

2 Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen. Se till
att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

20

Ladda telefonen

OBS!

1 Anslut USB-kabeln till väggadaptern.
2 Anslut USB-kabeln (se nedan) till telefonens
laddnings-/tillbehörsport. Se till att USBsymbolen är vänd uppåt.

Telefonen har en inbyggd antenn. Var
försiktig så att den här bakre delen
inte repas eller skadas, eftersom det
leder till sämre funktionalitet.
Om telefonen är avstängd när batteriet
är helt urladdat, kallas batteriet för
ett svagt batteri. I så fall blinkar
knappsatsens LED-lampa längst ned
på telefonen när telefonen ansluts till
laddarens (TA eller USB) kabel. Detta
är normal funktion i det svaga batteriet
för att förhindra överströmsflöde
eftersom telefonen är utformad för
att ge tillräcklig skyddsalgoritm mot
skador på batteriet. Och efter några
minuter slås LCD-skärmen på normalt.

OBS!
Batteriet måste laddas fullt första
gången för att det ska hålla så länge
som möjligt.

Sätta in ett microSD-kort
Sätt in ett microSD™-kort för att använda
kameran och andra multimediefunktioner.
Multimedieinnehåll kan sparas på microSDkortet. LG-P936 har ett förinstallerat
microSD-kort.
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Komma igång
OBS!
Den här enheten har stöd för
microSD-kort på upp till 32 GB.
1 Stäng av telefonen innan du sätter i eller
tar bort microSD-kortet. Ta bort bakstycket.

2 Sätt sedan i microSD-kortet i kortplatsen.
Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Ta bort microSD-kort
Om du vill ta bort microSD-kortet från
telefonen på ett säkert sätt måste du först
avaktivera det.
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OBS!

Formatera microSD-kortet

På Android OS 2.3 och senare kan
du hämta program från Play Butik
och spara dem på ett microSD-kort
och på telefonen. På grund av den
här funktionen, om du hoppar över
avaktiveringsproceduren, kan det
orsaka ett fel eftersom informationen
mellan microSD-kortet och telefonen
inte stämmer överens. I värsta fall kan
microSD-kortet skadas.

MicroSD-kortet kan vara förformaterat. Om
så inte är fallet måste du formatera det
innan du kan börja använda det.

1 På startskärmen trycker du på
Menyknappen
och på Inställningar
> SD-kort och telefonminne > Montera
bort SD-kort.
2 Ta bort batteriluckan och dra försiktigt ut
microSD-kortet från kortplatsen.

OBS!
När du formaterar microSD-kortet tas
alla filer på kortet bort.
1 På startskärmen trycker du på
Menyknappen
och på Inställningar
> SD-kort och telefonminne > Montera
bort SD-kort.
2 Tryck på Radera SD-kort och på knappen
Radera SD-kort.
3 Om du anger ett upplåsningsmönster ska
du ange det och trycka på Ta bort allt.
Kortet formateras och är därefter klart att
använda.

Varning
Ta inte ut microSD-kortet utan att först
avaktivera det. Annars kan microSDkortet och telefonen samt de data som
är lagrade på microSD-kortet skadas.

OBS!
Om det finns något innehåll på
microSD-kortet kan mappstrukturen
se annorlunda ut efter formateringen
eftersom alla filer är borttagna.
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Komma igång
Växla mellan och stänga
program
Med Android blir det lätt att göra flera
saker samtidigt eftersom du kan köra flera
program parallellt. Du behöver inte avsluta
ett program innan du öppnar ett nytt.
Använd och växla bland flera program som
är öppna samtidigt. Med Android hanteras
varje program (startas och stängas vid
behov) så att program som är i viloläge
inte ska uppta resurser i onödan.

Växla mellan program
- Håll hemknappen
nedtryckt.
En lista över de senast använda
programmen visas. Tryck sedan på
programmet som du vill gå in på.
Så här avslutar du ett program
på
1 Tryck på menyknappen
startskärmen och tryck på Inställningar >
Program > Hantera program.
2 Tryck på önskat program och tryck på
Tvinga stopp för att avsluta.
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MHL
MHL (Mobile High-Definition Link) är en
standard för mobilt ljud-/videogränssnitt
för att ansluta mobiltelefoner och
andra hemelektronikprodukter till High
Definition-TV-apparater och -skärmar.
I MHL-standarden ingår en kabel med
5-polig kontakt med stöd för upp till
1080p HD-video och digitalt ljud. Du kan
se bilden och videofilen på TV:n/skärmen
när videospelaren eller bildvisaren visas på
telefonens skärm.
OBS!
När enheten är ansluten till en MHLaktiverad HDTV laddar kabeln enheten
och spelar upp media samtidigt. Om
kabeln är ansluten till en HDTV utan
MHL laddas inte den anslutna enheten
om inte en MHL-HDMI-adapter
används.

Din startskärm
Tips för pekskärmen
Med en fingertryckning kan du komma
åt tillgängliga program, göra menyval och
komma åt data som sparats i telefonen.
Följande termer används för att beskriva de
olika tillgängliga åtgärderna med hjälp av
pekskärmen:
Tryck på – ett tryck med fingret gör att du
väljer objekt, länkar, genvägar och tecken
på tangentbordet på skärmen.
Håll nedtryckt – håll ett objekt nedtryckt på
skärmen genom att trycka på det och inte
lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att
till exempel öppna tillgängliga alternativ för
en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt
i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.
Dra – tryck länge på ett objekt och
för sedan fingret på skärmen utan att
lyfta det tills du når målpositionen. Du
kan dra objekt på startskärmen för att
ompositionera dem.
Svep eller dra – när du ska dra med
fingret gör du en snabb, svepande rörelse
med fingret över skärmen, utan några
pauser (annars drar du ett objekt istället).
Du kan till exempel dra skärmen uppåt
eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller
bläddra genom de olika startskärmarna

genom att göra en svepande rörelse från
vänster till höger (och tvärtom).
Dubbeltryck – dubbeltryck om du vill
zooma på en webbsida eller en karta.
Om du till exempel snabbt dubbeltrycker
på en del av en webbsida justerar du
in det avsnittet så att det fyller upp
skärmbredden. Du kan också dubbeltrycka
för att zooma in och ut när du tar en bild
(med kameran) och när du använder kartor.
Tvåfingermetoden för att zooma – dra
isär eller för samman pekfingret och
tummen när du vill zooma in i eller ut ur
webbläsaren, en karta eller en bild.
Rotera skärmen – från många program
och menyer anpassas skärmriktningen till
enhetens fysiska riktning.
OBS!
• Välj ett objekt genom att trycka mitt
på ikonen.
• Tryck inte för hårt. Pekskärmen är
känslig, så den känner av lätta men
bestämda tryckningar.
• Tryck på önskat alternativ med
fingertoppen. Se till att inte trycka på
några andra knappar eller ikoner.
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Din startskärm
Avståndssensor

OBS!

När du tar emot och ringer samtal
stänger sensorn automatiskt av
bakgrundsbelysningen och låser
knappsatsen när den känner att telefonen
är nära örat. Det förlänger batteritiden
och förhindrar att knappsatsen aktiveras
oavsiktligt under samtal.

• Automatisk tidsgräns för skärm kan
konfigureras manuellt i Inställningar.
• Om program körs när du låser
telefonen kan det hända att de
fortfarande körs i låst läge. Vi
rekommenderar att du stänger alla
program innan du går in i låst läge
för att undvika onödiga kostnader (för
t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och
datakommunikation).

Låsa telefonen
När du inte använder LG-P936 trycker
du på knappen Ström/Lås
för att
låsa telefonen. Då förhindrar du oavsiktliga
tryckningar och sparar på batteriet.
Om du inte använder telefonen på ett tag
växlar startskärmen, eller annan visad
skärm, över till låsskärmen automatiskt
efter 30 sekunders inaktivitet för att spara
på batteriet och förhindra fickuppringning.
Om du vill få igång telefonen igen trycker
. Då
du på knappen Ström/Lås
visas låsskärmen. Dra låsskärmen uppåt.
Nu visas den senaste skärmen du hade
öppen.
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Ställa in upplåsningsmönstret:
Du kan rita ditt eget upplåsningsmönster
genom att ansluta fyra eller fler punkter.
När du vill låsa upp telefonen ritar du
angivet mönstret på skärmen.
Varning!
Om fler än fem mönsterritningar i
rad blir fel ombeds du att vänta i 30
sekunder och försöka på nytt.

Växla snabbt till tyst läge

Anpassa startskärmen

Om du snabbt vill ställa in telefonen på tyst
läge håller du knappen Volymsänkning
intryckt tills du ser
i statusfältet.

Du kan anpassa startskärmen genom
att lägga till snabbåtkomstelement som
genvägar, widgetar och mappar på den
eller ändra bakgrundsbild.
•  Widgetar: Lägg till widgetar som
uppdateras automatiskt på startskärmen
för snabbåtkomst till program utan att
öppna hela programmet.
•  Genvägar: Lägg till genvägar för
program, webbokmärke, kontakt, e-post
och musiklista på startskärmen.
•  Mappar: Lägg till mappar för att
organisera kontakter och genvägar.
•  Bakgrundsbild: Byta bakgrundsbild på
startskärmen.
Så här lägger du till widgets, genvägar
och mappar på startskärmen:
1 Välj en plats (startskärmens paneler) för
att lägga till ett objekt genom att göra en
svepande rörelse från vänster till höger
eller tvärtom på startskärmen.
2 Tryck på menyknappen
> Lägg till.
Du kan också trycka på och hålla startskärmens
tomma del nedtryckt.
3 Tryck på den typ av objekt som du
vill lägga till på skärmen: Widgetar,

Hem
Dra med fingret åt vänster eller höger för
att visa de olika panelerna.
Du kan också anpassa varje panel med
genvägar och mappar. Du kan också
anpassa varje panel med genvägar
(widgetar) till dina favoritprogram.
OBS!
Längst ned på startskärmen finns det
snabbknappar. Med dem kommer du
enkelt åt de funktioner du använder
mest.
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Din startskärm
Genvägar, Mappar eller Bakgrundsbild.
4 Tryck på en tillgänglig widget, genväg
eller mapp.
5 En ny ikon visas på startskärmen. Om du
vill placera den på en annan panel drar du
den till önskad panel och tar bort fingret
från skärmen.
Tips!
Om du vill lägga till ett förhandsladdat
program eller ett program som du har
hämtat från Play Butik till startskärmen
håller du ned önskad ikon på
programskärmen för att lägga till den på
startskärmen.
OBS!
Om det inte finns något tillgängligt
utrymme på en viss startskärmspanel
är Lägg till inte tillgängligt. Du måste
radera eller flytta ett objekt innan
du kan lägga till ett annat objekt.
I så fall kan du växla till en annan
startskärmspanel.
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Du kan ta bort en programikon på
startskärmen genom att klicka på och hålla
ned dess genvägsikon och dra den till
längst ned på skärmen.
Du kan inte ta bort de förhandsladdade
programmen. (Bara deras ikoner kan tas
bort från skärmen).

Återvända till ett nyligen
använt program
1 Håll hemknappen
nedtryckt. På
skärmen visas programikonerna som du
har använt nyligen.
2 Öppna ett program genom att trycka
på ikonen eller tryck på Bakåtknappen
om du vill gå tillbaka till det aktuella
programmet.

Statusfältet
Aviseringsikoner i statusfältet rapporterar
ankomst av nya meddelanden,
kalenderhändelser, alarm och pågående
händelser, som när du är i ett samtal.
Du kan visa en lista med alla de senaste
aviseringarna.
Statusfältet visas upptill på skärmen.

Tryck på och håll nere statusfältet och
dra det nedåt med fingret. Eller tryck på
menyknappen
> Aviseringar på
startskärmen. Härifrån kan du kontrollera
och snabbt slå på och av tyst läge
(vibration), Wi-Fi, Bluetooth, GPS och
dataläge.

Visa statusfältet
I statusfältet används olika ikoner för att
visa information om telefonen, till exempel
signalstyrka, nya meddelanden och
batteriladdning liksom om Bluetooth och
dataanslutningar är aktiverade.
I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i
statusfältet.
[Statusfält]

Vibrationsläge Wi-Fi Bluetooth

GPS

Dataläge

Ikon

Beskrivning
Inget SIM-kort isatt
Ingen nätsignal
Flygplansläge är på
Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
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Din startskärm
Ikon

Beskrivning

Ikon

Beskrivning

Trådanslutet headset är anslutet

Hämtar data

Samtal pågår

Överför data

Samtal parkerat

GPS är aktiv

Högtalaren är på

Tar emot platsdata från GPS

Ljudet på telefonens mikrofon
är avstängt

On-Screen Phone ansluten

Missat samtal
Bluetooth är på
Ansluten till en Bluetooth-enhet
Alarmet är inställt
Nytt röstmeddelande

Tre meddelanden visades inte
Data synkroniseras
Hämtning slutförd
Nytt e-postmeddelande
Nytt Gmail-meddelande
Nytt Google Talk-meddelande

Ringsignalen är avstängd
Vibrationsläge är på
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Nytt SMS/MMS

Batteriet är helt laddat

Musik spelas

Batteriet laddar

Kommande evenemang

Telefonen är ansluten till en
dator via USB-kabel

Internetdelning via USB är
aktiverat.

Ikon

Beskrivning
Mobil Wi-Fi-surfpunkt är
aktiverat
Internetdelning via USB och
Mobil Wi-Fi-surfpunkt är
aktiverade.
In- och utdata

Tangentbord på skärmen
Du kan använda tangentbordet på skärmen
till att skriva text. Tangentbordet på
skärmen visas automatiskt när du ska ange
text. Om du vill visa tangentbordet manuellt
trycker du i fältet där du vill skriva text.
LG-tangentbord – QWERTY –
bokstavsinmatning

 kift – tryck en gång så att nästa
S
bokstav du skriver blir stor (versal). Tryck
två gånger om du vill att alla bokstäver
ska vara versaler.
Siffror och symboler/inställningar –
tryck här när du ändrar inmatning till
siffror och symboler. Håll nedtryckt
för att göra olika inställningar för
LG-tangentbord.
Ta bort – tryck här för att ta bort tecken
till vänster om markören.
Dölj tangentbord – tryck här för att
dölja tangentbordet.
Enter – tryck här för att flytta markören
till nästa rad.

￼
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Din startskärm
LG-tangentbord – QWERTY
– inmatning av siffror och symboler

￼
 lt – tryck här för att ange ytterligare
A
symboler. Tangentbordet ändras till
alternativa tecken.
Bokstäver/inställningar – tryck här när
du ändrar inmatning till bokstäver. Håll
nedtryckt för att göra olika inställningar
för LG-tangentbord.
Mellanslag – tryck här om du vill ange
ett mellanslag.
Ta bort – tryck här för att ta bort tecken
till vänster om markören.
Dölj tangentbord – tryck här för att
dölja tangentbordet.
Enter – tryck här för att flytta markören
till nästa rad.
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LG-tangentbord – mobiltelefonens
knappsats
Om du vill växla till mobiltelefonens
knappsats på LG-tangentbord
nedtryckt. Tryck på
håller du
LG-tangentbordsinställningar > Layout
för tangentbord och tryck sedan på
Mobiltelefonens knappsats. Med
mobiltelefonens knappsats kan du ange
bokstäver genom att trycka på den knapp
som är märkt med önskade bokstäver,
ungefär som man gör på en vanlig
12-knapptelefon. Du kan behöva trycka på
en knapp upp till fyra gånger för att ange
önskad bokstav eller siffra.

￼
 kift – tryck en gång så att nästa
S
bokstav du skriver blir stor (versal). Tryck

två gånger om du vill att alla bokstäver
ska vara versaler.
Mellanslag – tryck här om du vill ange
ett mellanslag.
Ta bort – tryck här för att ta bort tecken
till vänster om markören.
Siffror och symboler/inställningar
– tryck här när du ändrar inmatning
till siffror och symboler. Håll nedtryckt
för att göra olika inställningar för
LG-tangentbord.
Enter – tryck här för att flytta markören
till nästa rad.
Dölj knappsats – tryck här för att dölja
knappsatsen.
T9 – tryck här för att aktivera T9-läge.

Skriva text
 Skift – tryck en gång så att nästa
bokstav du skriver blir stor (versal).
Tryck två gånger om du vill att alla
bokstäver ska vara versaler. Den
färgade cirkeln på knappen anger om
alla bokstäver ska vara versala
eller om det endast gäller en enskild
bokstav
.

 Siffror och symboler/inställningar
– tryck här när du ändrar till 123läge och anger siffror och symboler.
Håll nedtryckt för att göra olika
inställningar för LG-tangentbord.
 Enter – lägger till ytterligare en rad
när du matar in text.
 Dölj knappsatsen – tar bort
knappsatsen från skärmen.
 Radera – tar bort eventuell text som
du har matat in.
för att infoga blanksteg.
Tryck på

123-läge
I det här läget kan du mata in siffror i ett
SMS (till exempel ett telefonnummer) på ett
snabbare sätt. Tryck på de knappar som
anger de aktuella siffrorna och ändra sedan
manuellt tillbaka till önskat textläge genom
.
att trycka på knappen
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Din startskärm
Skriva in tecken med accenter
Om du väljer Svenska som språk för
textinmatning kan du skriva franska
accenter (t.ex. ”å”).

Från telefonens knappsats
Tryck på bokstaven "a" flera gånger tills
det tecken du vill ha visas.

Från Qwerty-tangentbord
För att välja accenten trycker du på och
håller ned a-knappen.
När tecknet med accent visas trycker du på
det för att mata in det.
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Konfigurera ett Google-konto
Första gången du öppnar Googleprogrammet på telefonen ombeds du att
logga in på ditt befintliga Google-konto. Om
du inte har ett Google-konto så uppmanas
du att skapa ett.

Skapa ett Google-konto
1 P å startskärmen trycker du på
Programknappen
.
2 Tryck på Gmail > Nästa > Skapa för att
starta konfigurationsguiden för Gmail™.
3 Tryck på ett textfält så visas tangentbordet.
Skriv in ditt namn och användarnamn för
ditt Google-konto. När du har skrivit in
texten kan du flytta till nästa textfält genom
att trycka på Nästa på tangentbordet.
4 När du har skrivit in namn och
användarnamn trycker du på Nästa.
Din telefon ansluter till Google-servrarna
och kontrollerar om användarnamnet är
tillgängligt.
5 Ange ditt lösenord och skriv det sedan
en gång till. Följ sedan instruktionerna
och ange den obligatoriska och valfria
informationen för kontot. Vänta medan
servern skapar ditt konto.

Logga in på ditt Google-konto
1 Ange din e-postadress och ditt lösenord
och tryck sedan på Logga in.
2 När du har loggat in kan du använda
Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på
telefonen.
3 När du har konfigurerat ditt Googlekonto kommer telefonen automatiskt att
synkroniseras med ditt Google-konto på
webben. (Beroende på vad du har för
synkroniseringsinställningar.)
När du har loggat in synkroniseras
telefonen med dina Google-tjänster som
GmailTM, Kontakter, Google Calendar och
Picasa-fotoalbum. Du kan även använda
Google MapsTM, hämta program från Play
Butik™, säkerhetskopiera dina inställningar
till Google-servrar och utnyttja andra
Google-tjänster på telefonen.
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VIKTIGT!
• Vissa program, som Kalender, fungerar
endast med det första Google-kontot
som du lägger till. Om du planerar att
använda fler än ett Google-konto med
telefonen måste du se till att du loggar
in på det konto som du vill använda
med sådana program först. När du
loggar in synkroniseras dina kontakter,
Gmail-meddelanden, kalenderhändelser
och övrig information från de här
programmen och tjänsterna på webben
med telefonen. Om du inte loggar in på
ett Google-konto vid konfigurationen
kommer du att bli uppmanad att skapa
ett Google-konto första gången du startar
ett program som kräver ett sådant, t.ex.
Gmail eller Play Butik™.
• Om du har ett företagskonto via ditt
företag eller någon annan organisation
kan din IT-avdelning ha särskilda
instruktioner om hur du ska logga in på
det kontot.
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Ansluta till nätverk och enheter
Wi-Fi
Om du vill använda Wi-Fi på telefonen
måste du ha åtkomst till en trådlös
åtkomstpunkt eller "hotspot". Vissa
åtkomstpunkter är öppna och enkla
att ansluta till. Andra är dolda eller har
tillhörande säkerhetsfunktioner och då
måste du konfigurera telefonen så att den
kan anslutas till dem.

Aktivera Wi-Fi
Öppna aviseringspanelen på startskärmen
och tryck på
för att aktivera Wi-Fi.
ELLER
och tryck på
Tryck på menyknappen
Inställningar > Trådlösa Inställningar >
Wi-Fi
.

Så här ansluter du till Wi-Fi Network
Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du
inte använder den räcker batteriet längre.
1 På startskärmen trycker du på
menyknappen
och sedan på
Inställningar > Trådlösa Inställningar >
Wi-Fi-inställningar.
2 Tryck på Wi-Fi så aktiveras funktionen och
en sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk
påbörjas.

- En lista med tillgängliga Wi-Fi-nätverk
visas. Säkerhetsskyddade nätverk är
markerade med en låsikon.
3 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
- Om nätverket är öppet ombes du
att bekräfta att du vill ansluta till det
nätverket genom att trycka på Anslut.
- Om nätverket är säkerhetsskyddat
ombes du att ange ett lösenord eller
andra inloggningsuppgifter. (Fråga
din nätverksadministratör om mer
information).
4 I statusfältet högst upp på skärmen visas
en ikon för Wi-Fi-status.
Tips!
Om du inte är inom ett Wi-Finätverks räckvidd och använder
en nätverksanslutning. Ytterligare
dataavgifter kan tillkomma.
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OBS!

Tips!

Den här enheten har stöd för WEP,
WPA/WPA2-PSK, WPA PSK, WPA2
Only PSK och 802.1x EAP. (Vissa
EAP-metoder kan inte användas).
Om din Wi-Fi-leverantör eller
nätverksadministratör konfigurerar
kryptering för att skydda nätverket
anger du nyckeln i popup-fönstret.
Om krypteringen inte har ställts in
visas inte det här fönstret. Du kan få
nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller
nätverksadministratören.

Läs i dokumentationen som medföljer
Bluetooth-enheten för mer information
om hopparningsmetoder och lösenord
(vanligtvis 0 0 0 0 – fyra nollor).

Bluetooth
Använda Bluetooth
1 På skärmen Trådlösa Inställningar
trycker du på Bluetooth om du vill aktivera
Bluetooth-inställningen.
2 Tryck på Bluetooth-inställningar > Sök
efter enheter.
3 Tryck på namnet på enheten som du vill
para ihop med och tryck sedan på Para
ihop för att para ihop och ansluta.
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Skicka data från telefonen via Bluetooth
Till skillnad från vanliga mobiltelefoner kan
du skicka data via Bluetooth direkt från det
program dina data tillhör, utan att behöva
gå in på Bluetooth-menyn.
* Skicka bilder: Öppna programmet Galleri
och tryck på en bild. Tryck sedan på
Meny > Dela > Bluetooth. Kontrollera
om Bluetooth är på och tryck på Sök
efter enheter. I listan trycker du sedan på
den enhet som du vill skicka data till.
* Exportera kontakter: Öppna programmet
Kontakter. Tryck på kontakten som du vill
dela, tryck på menyknappen
och
tryck på Dela > Bluetooth. Kontrollera
om Bluetooth är på och tryck på Sök
efter enheter. I listan trycker du sedan på
den enhet som du vill skicka data till.

* Skicka flera markerade kontakter:
Öppna programmet Kontakter. Om du
vill välja fler än en kontakt trycker du
på menyknappen
och därefter på
Dela. Tryck på de kontakter du vill skicka
eller tryck på Markera allt. Tryck sedan
på Dela > Bluetooth. Kontrollera om
Bluetooth är på och tryck på Sök efter
enheter. I listan trycker du sedan på den
enhet som du vill skicka data till.
* Ansluta till FTP (bara den FTP-server
som fungerar på den här telefonen): På
startskärmen trycker du på menyknappen
och sedan på Inställningar >
Trådlösa Inställningar > Bluetoothinställningar. Kontrollera att Bluetooth
är aktiverat. Markera rutan Sökbar och
gör telefonen synlig för andra Bluetoothenheter. Sök sedan efter andra enheter.
Sök reda på den tjänst du vill ha och
anslut till FTP-servern.

Tips!
Den Bluetooth-version som kan
användas är Bluetooth 3.0 och är
certifierad av Bluetooth SIG. Den är
kompatibel med andra Bluetooth SIGcertifierade enheter.
- Om du vill söka efter telefonen
från andra enheter trycker du på
menyknappen
på startskärmen
och sedan på Inställningar >
Trådlösa Inställningar > Bluetoothinställningar. Kontrollera att
Bluetooth är aktiverat. Markera rutan
Sökbar och gör telefonen synlig
för andra Bluetooth-enheter i 120
sekunder.
- Profiler som fungerar är HFP/HSP,
A2DP, AVRCP, OPP, FTP (server) och
PBAP.
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Datadelning

OBS!

Du kan använda din telefon för att
upprätta en dataanslutning till en dator
genom att aktivera datadelning och
ansluta dem med en USB-kabel.
Så här kopplar du din telefon till datorn
med hjälp av USB
1 Anslut telefonen till datorn med en USBkabel.
2 Du kan se popuprutan med USBanslutningsläget. Tryck på Internetdelining
via USB och OK för att bekräfta, tryck
sedan på Internetdelning via USB.
3 En blå markering visas som indikerar att
funktionen är aktiverad.

- Datadelning kräver ett lämpligt
DataPro-abonnemang. Enheter
som är anslutna genom delning
använder data från ditt DataProabonnemang. Abonnemang är inte
obegränsade och det kan tillkomma
extra kostnader om datamängden
som ingår överskrids. Prestanda kan
variera beroende på antalet enheter
som är anslutna och andra faktorer.
- Du kan inte komma åt telefonens
microSD-kort på datorn när du
använder USB-delning.
- På startskärmen trycker du på
menyknappen
och sedan på
Inställningar > Trådlösa Inställningar
> Internetdelning och mobil
surfpunkt > Internetdelining via
USB.

Mobila surfpunkter
Du kan även använda din smarttelefon för
att skapa en mobil bredbandsuppkoppling
för upp till åtta enheter. Skapa en surfpunkt
och dela anslutning.
Om du vill skapa en mobil surfpunkt
>
trycker du på menyknappen
Inställningar > Trådlösa Inställningar >
Internetdelning och mobil surfpunkt >
Mobil Wi-Fi-surfpunkt. Ange ett lösenord
vid första användningen.
OBS!
Mobila surfpunkter kräver ett lämpligt
DataPro-abonnemang. Enheter som
är anslutna till den mobila surfpunkten
använder data från ditt DataProabonnemang. Abonnemang är inte
obegränsade och det kan tillkomma
extra kostnader om datamängden
som ingår överskrids. Prestanda kan
variera beroende på antalet enheter
som är anslutna och andra faktorer.
Om du inte använder något lösenord
kan andra använda din mobila
surfpunktsanslutning.

LED-typ som godkänts av
Wi-Fi
Här får du lära dig att använda WLAN
Direct-funktionen för att ansluta två
enheter via ett WLAN utan att använda en
åtkomstpunkt.
Anslut din enhet till en annan WLANenhet
1 Inställningar > Trådlösa Inställningar >
Wi-Fi Direct-inställningar > Wi-Fi Direct.
2 Tryck på Meny > Sök.
3 Välj en enhet och välj sedan Anslut. När
ägaren till den andra enheten accepterar
anslutningen är ihopparningen klar.
4 För att avaktivera funktionen WLAN Direct
väljer du Koppla bort Wi-Fi Direct.
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Wi-Fi Share

Använda SmartShare

Du kan dela musik, bilder och video
mellan användare som använder en
Android-telefon och som är anslutna via
samma Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- eller mobila
surfpunktnätverk.
Kontrollera nätverksinställningarna i förväg
och se till att användarna är anslutna till
samma nätverk.

Med funktionen SmartShare delas
digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med
hjälp av tekniken DLNA (Digital Living
Network Alliance).
Båda enheterna måste vara DLNAcertifierade om funktionen ska fungera.

Skicka data
1 Programknapp
> Wi-Fi Share
2 Lägg till filer som du vill dela.
3 Högst upp på skärmen kan du se alla
enheter som är anslutna till telefonen.
Välj enheter som du vill dela med och tryck
sedan på . När den andra enheten
accepterar begäran börjar den sända.
Använd menyknappen för att använda fler
funktioner.
Ta emot data
När du blir uppmanad väljer du OK för att
bekräfta att du vill ta emot data.
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Aktivera SmartShare och tillåta
innehållsdelning
1 Tryck på programknappen
>
SmartShare.
>
2 Tryck på menyknappen
Inställningar.
3 Tryck på kryssrutan Sökbar för att aktivera.
   - Tryck på Accepterar alltid begäran om
du vill acceptera delningsförfrågningar
från andra enheter automatiskt.
   - Tryck på Ta emot filer om du vill
tillåta att filer automatiskt överförs till
telefonen från andra enheter.
4 Under avdelningen Innehåll för delning
markerar du vilka typer av innehåll du vill
dela genom att trycka på dem. Välj mellan
Bilder, Videoklipp och Musik.
5 SmartShare är nu aktiverat och redo att
dela innehåll.

Dela innehåll från fjärrbibliotek med
andra enheter
Spela upp multimedieinnehåll från ett
fjärrbibliotek (t.ex. en dator) på din
renderingsenhet (t.ex. en TV)
OBS!
Se till att DLNA-funktionerna på dina
enheter har konfigurerats på rätt sätt
(t.ex. TV och dator)
1 Tryck på programknappen
>
SmartShare.
2 Tryck på den övre högra knappen
om du vill välja enheten ur listor med
renderingsenheter.
3 Tryck på den övre vänstra knappen och välj
enheten som fjärrbiblioteket finns på.
4 Du kan bläddra i biblioteket.
5 Tryck på en miniatyrbild för innehåll eller
och tryck på
på menyknappen
knappen Spela.

Dela innehåll från telefonen till din
renderingsenhet (t.ex. TV)
OBS!
Se till att renderingsenheten är
konfigurerad på rätt sätt.
1 När du bläddrar bland bilder och videor
med hjälp av Galleri-funktionen väljer du
filer genom att klicka på dem och hålla
ned. På så sätt kan du välja att dela flera
filer på samma gång.
2 Tryck på Dela > SmartShare.
SmartShare startar automatiskt med de
valda filerna.
3 Välj enheten från listorna med
renderingsenheter för att spela upp filerna.
OBS!
Gör på liknande sätt för att använda
kameran, musik- och videospelaren
för att dela innehåll.
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OBS!
Kontrollera att enheten är ansluten till
ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska
använda det här programmet. Vissa
DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som
endast har stöd för DLNA-teknikens
DMP-funktion visas inte i listan med
renderingsenheter. Det kan hända att
din enhet inte kan spela upp alla typer
av innehåll.
Så här hämtar du innehåll från
fjärrbibliotek
1 Tryck på programknappen
>
SmartShare.
2 Tryck på den övre vänstra knappen och välj
enheten som fjärrbiblioteket finns på.
3 Du kan bläddra i biblioteket.
4 Tryck på en miniatyrbild för innehåll och
tryck sedan på menyknappen Hämta.
OBS!
Vissa typer av innehåll kan inte
användas.
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Så här överför du innehåll från
telefonen till ett fjärrbibliotek
OBS!
Se till att SD-kortet är korrekt isatt
och att Ta emot filer är markerat i
inställningsmenyn.
1 Tryck på programknappen
>
SmartShare.
2 Tryck på den översta knappen till vänster
och välj Min telefon.
3 Du kan bläddra i biblioteket.
4 Tryck en längre stund på en miniatyrbild för
innehåll och tryck sedan på menyknappen
Överför.
5 Välj den enhet som innehåller det
fjärrbibliotek som ska hämtas.
OBS!
Vissa DLNA-enheter har inte stöd
för överföring från DMS-enheter och
kommer inte att överföras. Vissa typer
av innehåll kan inte användas.

Samtalsinställningar
Ringa ett samtal

Svara på och avvisa samtal

1 Tryck på
så öppnas knappsatsen.
2 Ange numret med knappsatsen. Om
du vill radera en siffra trycker du på
.
raderingsikonen
om du vill
3 Tryck på ikonen för samtal
ringa ett samtal.
4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på
.
ikonen för att avsluta

När skärmen är låst

Tips!
Om du vill använda ”+” när du ringer
internationella samtal håller du ned
.

Ringa upp kontakter
1 Tryck på
om du vill öppna Kontakter.
2 Bläddra igenom kontaktlistan eller tryck
på sök-rutan och ange det/de första
tecknet(-n) på kontakten som du vill ringa.
3 I listan som visas trycker du på kontakten
som du vill ringa.
4 På kontaktinfoskärmen skriver du in
telefonnumret som du vill ringa.

När telefonen ringer drar du ikonen
Acceptera
åt höger.
åt vänster om du vill
Dra ikonen Avböj
avvisa ett inkommande samtal. Dra fältet
för ursäktsmeddelanden uppåt om du vill
skicka ett meddelande till den som ringer
upp. Om den som ringer upp är okänd är
Medd. inte tillgängligt.

När skärmen är upplåst
När telefonen ringer trycker du på ikonen
Acceptera
. Tryck på ikonen Avböj
för att avvisa ett inkommande samtal.
Dra fältet för ursäktsmeddelande uppåt
om du vill skicka ett meddelande till den
som ringer upp. Om den som ringer upp är
okänd är Medd. inte tillgängligt.
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Justera samtalsvolymen

OBS!

Om du vill justera samtalsvolymen under
ett samtal trycker du på volymknapparna
på telefonens vänstra sida.

Du faktureras för alla samtal som du
ringer.

Ringa ytterligare ett samtal

Visa samtalsloggar

1 Medan det första samtalet fortfarande
pågår trycker du på menyknappen
och väljer
. Du kan också välja
Knappsats-ikonen
.
Därefter väljer du det nummer som du
vill ringa.
2 Slå numret eller sök bland dina kontakter.
om du vill
3 Tryck på ikonen för samtal
koppla in samtalet.
4 Båda samtalen visas på samtalsskärmen.
Det första samtalet låses och parkeras.
5 Tryck på kontakten på skärmen för att
för
växla mellan samtal eller tryck på
att sammankoppla samtalen.
6 När du vill avsluta aktiva samtal trycker du
på Avsluta. Om det inte finns något aktivt
samtal avslutas samtalsparkeringen.

På startskärmen trycker du på
samtalsikonen
och på fliken Historik.
Visa hela listan över alla uppringda,
mottagna och missade röstsamtal.
Tips!
Tryck på önskad post i samtalsloggen
om du vill visa samtalets datum, tid
och hur länge det varade.
Tips!
och
Tryck på menyknappen
sedan på Ta bort alla om du vill ta bort
alla lagrade poster.

Kontakter
Du kan lägga till kontakter på mobilen och
synkronisera dem med kontakterna i ditt
Google-konto eller andra konton som har
funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och trycker sedan
på
om du vill öppna dina kontakter.
2 Tryck på sökfältet och ange
kontaktnamnet med knappsatsen.

Lägga till en ny kontakt
1 Tryck på
och ange numret till den nya
kontakten. Tryck på menyknappen
,
tryck på Lägg till i kontakter och sedan
Skapa ny kontakt.
2 Om du vill lägga till en bild för en ny
. Välj mellan Ta
kontakt trycker du på
bild eller Välj ur galleriet.
.
3 Välj kontakttypen genom att trycka på
4 Tryck på en kategori för kontaktinformation
och ange information om kontakten.
5 Tryck på Spara för att spara
kontaktinmatningen.

Favoritkontakter
Du kan ange kontakter som du ringer ofta
som favoriter.
Så här lägger du till en kontakt bland
favoriter
1 På startskärmen trycker du på
och trycker sedan
programknappen
på
om du vill öppna dina kontakter.
2 Peka på en kontakt om du vill visa
kontaktinformationen.
3 Tryck på stjärnan till höger om
kontaktnamnet. Stjärnan blir guldfärgad
och kontakten läggs till i dina favoriter.
Så här tar du bort en kontakt från dina
favoriter
1 På startskärmen trycker du på
och trycker sedan
programknappen
på
om du vill öppna dina kontakter.
2 Tryck på fliken Grupper och tryck på
Favoriter.
3 Peka på en kontakt om du vill visa
kontaktinformationen.
4 Tryck på guldstjärnan till höger om
kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och
kontakten tas bort från favoriter.
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SMS/MMS/e-post
SMS/MMS
Du kan hantera SMS och MMS från en
enda lättanvänd meny på telefonen.

Trådvy
Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts
med någon annan kan visas i kronologisk
ordning, så att du har full överblick över
konversationen.

Skicka meddelanden
1 Tryck på ikonen
på startskärmen, tryck
sedan på Nytt meddelande för att skapa
ett nytt meddelande.
2 Ange ett kontaktnamn eller telefonnummer
i Till-fältet. Medan du anger kontaktnamnet
visas matchande kontakter. Du kan trycka
på en föreslagen mottagare. Du kan även
lägga till flera kontakter.
OBS!
Du debiteras för ett SMS för varje
person du skickar meddelandet till.
3 Tryck på textfältet för att börja skriva ditt
meddelande.
så öppnas
4 Tryck på menyknappen
alternativmenyn. Välj mellan Lägg till
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ämne, Ignorera, Bifoge, Infoga smiley,
Mallar och Mer (Alla meddelanden,
Tangentbordsinställningar).
5 Välj Skicka så skickas meddelandet.
6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt
meddelande visas efter mottagarens namn/
nummer. Svaren visas på skärmen. När du
visar och skickar nya meddelanden skapas
en meddelandetråd.
Varning
Begränsningen på 160 tecken kan
variera mellan olika länder, beroende
på hur språket används i meddelandet
samt hur SMS-meddelandet är kodat.
Varning
Om du lägger till en bild-, videoeller ljudfil i ett SMS omvandlas
meddelandet automatiskt till ett MMS,
och du debiteras för ett sådant.

OBS!
När du får ett SMS under ett pågående
samtal hörs en meddelandesignal.

Använda smileys

E-post

Skapa roligare meddelanden med smileys.
När du skriver ett meddelande kan du
, och sedan
trycka på menyknappen
trycka på Infoga smiley.

Med E-post-programmet kan du läsa
e-post från andra leverantörer än Gmail.
E-postprogrammet fungerar med följande
kontotyper: POP3, IMAP och Microsoft
Exchange ActiveSync (för Enterpriseanvändare).

Ändra inställningar för meddelanden
Meddelandeinställningarna på din telefon
är förinställda så att du kan skicka
meddelanden direkt. Du kan ändra
inställningarna så de blir som du vill ha
dem.
u På startskärmen trycker du på SMS/
MMS
> menyknappen
>
Inställningar.

Så här öppnar du e-postprogrammet
u På startskärmen trycker du på

programknappen
> E-post.
Första gången du öppnar E-post
programmet öppnas en installationsguide
som hjälper dig att lägga till ett
e-postkonto.

Microsoft Exchange-konto
E-postadress – Ange kontots e-postadress.
Användarnamn – Ange kontots
användarnamn.
Lösenord – Ange kontots lösenord.
Domän – Ange kontots domän (valfritt)
Serveradress – Ange serveradressen
Använd SSL – Välj om du vill använda
SSL för Microsoft Exchange.
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Övriga e-postkonton (POP3, IMAP)

Kontoskärmen

E-postadress – Ange kontots
e-postadress.
Lösenord – Ange kontots lösenord. Ett
meddelande visas om att konfigurationen
är slutförd och du måste ange ett
kontonamn. Kontot kommer nu att visas i
listan med konton i din e-postmapp.
POP3/IMAP4 – Välj typ av protokoll,
antingen POP3 eller IMAP4.
Inkommande server – Ange adress till
inkommande e-postserver.
Säker typ – TLS/SSL/Av.
Port – I vanliga fall visas standardnumret
för varje konto.
Utgående server – Ange adressen för
utgående e-postserver.
SMTP – säker anslutning – TLS/SSL/Av.
Port – I vanliga fall visas standardnumret
för varje konto.
Anslut till servern genom att trycka på
knappen Nästa. Ett meddelande visas om
att konfigurationen är slutförd. Du måste
ange ett visningsnamn för kontot och Mitt
namn. Tryck sedan på Klar.
Kontot kommer nu att visas i listan med
konton i din e-postmapp.

På kontoskärmen visas din kombinerade
inkorg och vart och ett av dina
e-postkonton.
u Tryck på programknappen
>
E-post. Kontolistan visas.
Tips!
Om du vill skapa en genväg till
inkorgen för ett konto:
Håll ett e-postkonto nedtryckt i listan
över konton. Tryck sedan på Lägg till på
startskärmen.
När du trycker på ett konto visas dess
inkorg. Det konto du som standard skickar
e-post från är märkt med en bock.

Så här öppnar du din kombinerade
inkorg
Om du skickar och tar emot e-post från fler
än ett konto kan du visa alla meddelanden
som har skickats till alla konton i din
kombinerade inkorg.
u Tryck på E-post > Kombinerad Inkorg
(på skärmen Konton).
Meddelandena i den Kombinerad Inkorg

är färgkodade på vänster sida efter konto,
med samma kontofärger som används för
kontona på skärmen Konton.
När det kommer ny e-post till inkorgen
meddelas du via en ljudsignal och vibration.
Du kan avbryta signalen genom att trycka
på meddelandet.

Skapa och skicka e-post
1 I e-post-programmet trycker du på Skriv.
2 Ange adressen för meddelandets avsedda
mottagare. Medan du skriver text föreslås
matchande adresser från dina kontakter.
3 Tryck på fältet Kopia/Hemlig kopia om du
vill skicka en kopia eller hemlig kopia till
andra kontakter/e-postadresser.
4 Skriv meddelandets text.
5 Tryck på Bifoga om du vill bifoga en fil till
meddelandet.
6 Tryck på Skicka.
Om du inte är klar att skicka meddelandet
trycker du på Spara så att det sparas i
mappen Utkast. Tryck på ett meddelande
i en Utkast-mapp om du vill fortsätta att
arbeta på det. Meddelandet sparas också
som utkast om du trycker på knappen
Bakåt innan du skickar det.
Tryck på Avbryt för att avstå från och ta

bort ett meddelande, inklusive eventuella
sparade utkast. Om du inte är ansluten
till något nätverk, t.ex. om du arbetar i
flygplansläge, lagras de meddelanden du
skickar i utkorgen tills du ansluter till ett
nätverk igen. Om utkorgen innehåller
väntande meddelanden visas den på
skärmen Konton.
OBS!
Meddelanden som skickas med ett
Exchange-konto placeras inte på
telefonen utan på själva Exchangeservern. Om du vill visa dina skickade
meddelanden i mappen Skickade
(eller de som är märkta med etiketten
Skickade) kanske du behöver öppna
mappen/etiketten Skickade och välja
Uppdatera från alternativmenyn.
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Arbeta med kontomappar
För varje konto finns mapparna
Inkorg, Utkorgen, Skickade, Utkast,
Papperskorgen och Junk. Det kan finnas
fler mappar beroende på vilka tjänster din
leverantör erbjuder.

Lägga till och redigera e-postkonton
Så här lägger du till ett e-postkonto
1 Tryck på programknappen
> E-post.
2 Välj MS Exchange eller Övrigt.
Om e-postkontot redan är konfigurerat
startas inte konfigurationsguiden för e-post
automatiskt.
I så fall trycker du på menyknappen
> Lägg till konto.

Ändra kontoinställningar
1 Öppna skärmen Konton.
2 Tryck på menyknappen
Inställningar.

>

Så här tar du bort ett e-postkonto
1 Öppna skärmen Konton.
2 Tryck länge på det konto du vill ta bort.
3 Tryck på Ta bort konto i den meny som
visas och bekräfta genom att trycka på Ta
bort konto i dialogrutan.
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Sociala nätverk
Med mobilen kan du delta i sociala
nätverk och hantera din mikroblogg på
onlinegemenskapen. Du kan uppdatera din
aktuella status, överföra foton och visa dina
vänners statusuppdateringar i realtid.
Du kan lägga till dina Facebook-, Twitteroch Myspace-konton på mobilen. Om du
inte har något konto så kan du gå in på
deras webbplatser och skapa ett.
OBS!
Det kan tillkomma extra kostnader
när du ansluter till och använder
onlinetjänster. Kontrollera vilka
kostnader som gäller hos din
nätoperatör.

Lägga till ett konto på mobilen
1 På startskärmen trycker du på
menyknappen
> Inställningar >
Konton och synkronisering.
2 Tryck på Lägg till konto.
3 Tryck på den sociala nätverkstjänst som du
vill använda.
4 Ange e-postadressen och det lösenord
du angav för kontot och tryck sedan på
Logga in.

Lägga till en widget för
ett socialt nätverk på
startskärmen
Om du lägger till en widget för ett
socialt nätverk på startskärmen kommer
din status att visas när telefonen får
uppdateringar via nätverket.
Du kan även komma åt ditt sociala nätverk
direkt genom att trycka på widgeten.
1 Håll en tom yta på startskärmen nedtryckt.
OBS! Om det inte finns något tillgängligt
utrymme på en viss startskärmspanel är
Lägg till inte tillgängligt. Du måste radera
eller flytta ett objekt innan du kan lägga till
ett annat objekt. I så fall kan du växla till en
annan startskärmspanel.
2 När olika widgetar visas bläddrar du genom
.
widgeten och väljer Socialt+
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Sociala nätverk
Visa och uppdatera din status
1 Gå till startskärmspanelen där widgeten
Social+ finns. Du kan se din aktuella
status i de sociala programmen som du
har ställt in.
2 Du kan välja varje socialt program som du
.
vill visa. Tryck på
3 Tryck på fältet Vad gör du? för att uppdatera
din status med kommentarer eller överföra
foton.
- Kontrollera alla sociala program som du vill
uppdatera. Då uppdateras alla samtidigt.
4 När du har infört kommentarer med bilaga
(eventuellt) trycker du på Publicera.
Tips!
Du kan använda endast information
om vänner från webbplatsen för
sociala nätverk eller synkronisera alla
data med Kontakter.

Synkronisera konton på
mobilen
Du kan synkronisera informationen från
dina sociala nätverkskonton med dina
kontakter och andra funktioner på din
telefon, om tillämpligt.
1 På startskärmen trycker du på
menyknappen
> Inställningar >
Konton och synkronisering. Välj det
konto som du vill synkronisera och ange
nödvändig information.
2 Kontrollera Bakgrundsdata och
Automatisk synkronisering.
3 Tryck på kontot för att synkronisera.
4 Kontrollera synkroniseringsalternativen som
Synkronisera kontakter.
" " indikerar att synkronisering har
aktiverats.

Ta bort konton från mobilen
1 På startskärmen trycker du på
menyknappen
> Inställningar >
Konton och synkronisering.
2 Tryck på kontot(-na) som du vill ta bort och
tryck sedan på Ta bort konto (två gånger).
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Kamera
Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på programknappen

> Kamera

.

Så här fungerar sökaren

Ljusstyrka
– här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i linsen.
Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka
eller mot "+" om du vill höja den.
Zoom – zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.
Byta kamera – du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den bakåtriktade
kameran.
Videoläge – flytta den här ikonen
nedåt om du vill växla till
videoläge.
Ta ett foto – ta en bild.
Galleri – här får du åtkomst till dina
sparade foton och videor från
kameraläget. Du behöver bara
trycka så visas galleriet på
skärmen.
Inställningar – tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se
Använda avancerade inställningar på sidan 57.
Blixt – här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.
OBS!
Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig.
Tryck bara en gång i mitten av skärmen. Ta fram alternativen igen genom att trycka på
skärmen en gång till.
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Kamera
Ta ett foto

När du har tagit fotot

1 På startskärmen trycker du på Kamera.
2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot
det du vill fotografera.
3 Tryck länge och lätt på avtryckaren så
att en fokuseringsruta visas mitt på
sökarskärmen.
4 Håll telefonen så att du kan se motivet i
fokusfältet.
5 När fokuseringsrutan blir grön har kameran
ställt in skärpan på det du vill fotografera.
6 Släpp upp knappen Ta bild.

Fotot visas på skärmen om Autogranskning
är aktiverad.
Dela   Tryck här för att dela bilden via
olika metoder som Bluetooth
eller SMS/MMS.

OBS!
På grund av kamerans funktioner kan
det uppstå nyansskiftningar när du
tar bilder inomhus. (Nyansskiftningar
innebär att färger visas olika i mitten
och på sidorna.)
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OBS!
Avgifter kan tillkomma om MMSmeddelanden skickas under roaming.
Ange som   Tryck här om du vill använda

bilden som kontaktikon eller
bakgrundsbild.
Ändra   Tryck här om du vill redigera
namnet på den valda bilden.
  Tryck här om du vill ta bort bilden.
  Tryck här om du vill ta en bild till med
en gång. Den aktuella bilden sparas.
  Tryck här om du vill visa ett galleri
med sparade foton.

Använda avancerade
inställningar
Öppna avancerade inställningsalternativ
genom att trycka på
i sökaren.
Du kan ändra kamerainställningar genom
att bläddra i listan. När du har markerat
alternativet trycker du på knappen Bakåt
.
Fokus – tryck för att välja fokusläget.
• Auto: kameran ställer in skärpan
automatiskt.
• Ansiktsavkänning: kameran ställer
automatiskt in skärpan på ansikten.
Bildstorlek – tryck här om du vill ange
bildstorleken (i pixlar) för bilden du ska ta.
Välj ett pixelvärde bland följande alternativ:
8M (3 264 X 2 448), W6M (3 264 X 1 836),
5M (2 560 X 1 920), 3M (2 048 X 1 536),
W3M (2 304 X 1 296), 1M (1 280 X 960),
W1M (1 536 X 864).
Scenläge – välj färg- och ljusinställningar
som passar för den aktuella miljön.
• Normal: justerar automatiskt efter miljön.
• Porträtt: Det är kul att fotografera
människor.
• Landskap: Det är kul att fotografera
landskap som träd, blommor och

himmel.
• Sporter: Det är kul att fotografera
sporthändelser.
• Solnedgång: Det är kul att fotografera
solnedgångar.
• Natt: Det är kul att fotografera nätter.
Långsamma slutartider används för att
känna av nattlandskap.
ISO – kontrollerar kamerans känslighet för
ljus. Välj mellan Auto, 400, 200 och 100.
Vitbalans – Välj mellan Automatiskt,
Glödlampsljus, Solsken, Lysrörsljus eller
Molnigt.
Färgeffekt – Välj en färgton för fotot du tar.
Timer – Med självutlösaren kan du ställa in
en fördröjning efter det att avtryckaren har
tryckts in. Välj AV, 3 sek., 5 sek. eller 10
sek.. Det är bra om du själv vill vara med
på en bild du tar.
Bildläge – Välj mellan Normal, Kontinuerlig
bild och Panorama.
Kameraljud – Välj ett av de fyra
slutarljuden.
Autogranskning – om du aktiverar
funktionen Autogranskning visas
automatiskt det foto du just har tagit.
Platsmärkning – Aktivera om du vill
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Kamera
använda telefonens platsbaserade tjänster.
Ta bilder var du än är och märk dem med
platsen där de togs. Om du överför märkta
bilder till en blogg som hanterar GeoTagging kan du se bilderna på en karta.
OBS!
Den här funktionen använder trådlösa
nätverk. Du behöver markera Använd
trådlösa nätverk.
På startskärmen trycker du på
menyknappen
> Inställningar
> Plats och säkerhet > Använd
trådlösa nätverk.
– Återställ kamerans
standardinställningar.
– Tryck på den här om du vill veta hur
funktionen fungerar. Då visas en
snabbguide.
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OBS!
• När du lämnar kameraläget
återgår vissa inställningar till
sina standardvärden. Kontrollera
kamerainställningarna innan du tar
nästa bild.
• Inställningsmenyn visas ovanpå
sökaren, så när du ändrar något
i bildens färgton eller kvalitet
kan du se hur bilden ändras i
förhandsgranskningen bakom
inställningsmenyn.

Visa sparade bilder
Du kommer åt dina sparade bilder i
kameraläget. Tryck på knappen Galleri
så visas ditt galleri.
Tips!
Bläddra till vänster eller höger för att
visa andra foton eller videoklipp.
Bildspel
Meny

– Tryck för att se bildspel.
– Tryck för att komma åt
följande alternativ:
Dela för att dela bilden via
olika metoder som Bluetooth
eller Meddelanden.
Ta bort - för att ta bort bilden.
Mer - för att komma åt
alternativ som Detaljer, Ange
som, Beskär, Rotera åt
vänster, Rotera åt höger.

Använda en bild som
bakgrundsbild
1 Tryck på den bild du vill använda som
bakgrundsbild så öppnas den.
2 Tryck på skärmen för att öppna valmenyn.
3 Tryck på Meny > Mer > Ange som >
Bakgrundsbild.
4 Beskär bilden som du vill och tryck på
Spara.
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Videokamera
Så här fungerar sökaren
Ljusstyrka – här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas
in i linsen. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "–" om
du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.
Zoom – zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.
 kamera - du kan byta mellan den framåtriktade kameran och den
Byta
bakåtriktade kameran.
Kameraläge – dra den här ikonen uppåt om
du vill växla till kameraläget.
Börja inspelning – här kan du börja
inspelning.
00:00:00

REC

Galleri – här får du åtkomst till dina
sparade foton och videoklipp
från kameraläget. Du behöver
bara trycka så visas galleriet på
skärmen.

Inställningar – tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se
Använda avancerade inställningar på sidan 61.
Blixt – här kan du aktivera blixten när du spelar in ett videoklipp i mörker.
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Spela in ett videoklipp

OBS!

1 Tryck på Kamera på startskärmen och
skjut ned kameralägesknappen så att
den ändras till läget Video. Ikonen ändras
.
till
2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen
mot det du vill spela in.
en gång för
4 Tryck på ikonen Spela in
att starta inspelningen.
5 REC visas längst ned i sökaren och en
timer visar videoklippets längd.
på skärmen
6 Tryck på ikonen Stopp
om du vill stoppa inspelningen.

Avgifter kan tillkomma om du hämtar
MMS-meddelanden under roaming.

När du har spelat in ett
videoklipp
En stillbild för videoklippet visas på
skärmen.
Spela   Tryck här om du vill spela upp
videoklippet.
Dela   Tryck här för att dela bilden via
olika metoder som Bluetooth
eller SMS/MMS.

  Tryck här om du vill redigera
namnet på den valda videon.
  Tryck här om du vill ta bort den video
du just har spelat in. Bekräfta genom
att trycka på OK. Sökaren visas igen.
  Tryck här för att spela in ännu en
video direkt. Det befintliga videoklippet
sparas.
  Tryck här om du vill visa galleriet med
sparade videoklipp.

Ändra

Använda avancerade
inställningar
Öppna avancerade inställningsalternativ
genom att trycka på
i sökaren.
Du kan justera videokamerainställningarna
genom att bläddra i listan. När du har
markerat alternativet trycker du på
knappen Bakåt
.
Videostorlek – Tryck här om du vill ange
storleken (i pixlar) på videon som du
spelar in. Välj videostorlek från Full HD
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(1 920 X 1 088), HD (1 280 X 720), TV
(720 X 480), VGA (640 X 480), QVGA
(320 X 240) och QCIF (176 X 144)(MMS).
Vitbalans – Vitbalansen justerar det vita
i videoklippen så det ser naturligt ut. Om
du ska vara säker på att kameran justerar
vitbalansen på rätt sätt kan du behöva
fastställa ljusförhållandena. Välj bland
Automatiskt, Glödlampsljus, Solsken,
Lysrörsljus och Molnigt.
Färgeffekt – Välj en färgton för din nya
video.
Röst – Välj Ljud av om du vill spela in ett
videoklipp utan ljud.
Autogranskning – Om du aktiverar
Autogranskning visas den video som du
precis har spelat in automatiskt.
– Återställ videokamerans
standardinställningar.
– Tryck på denna när du vill veta hur
funktionen fungerar. Då visas en
snabbguide.
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Titta på sparade videoklipp
1 Tryck på
i sökaren.
2 Galleriet visas på skärmen.
3 Tryck på en video för att spela den
automatiskt.

Justera volymen vid
videouppspelning
Om du vill justera volymen på videoklippet
under tiden det spelas upp använder du
volymreglaget på telefonens vänstra sida.

Multimedia
Du kan lagra multimediefiler på ett
microSD-kort så får du enkel åtkomst till
alla dina bild- och videofiler.

Galleri
Tryck på programknappen

> Galleri.

Visningsläge
När du öppnar Galleri visas dina foton i
mappvyn. När du öppnar en mapp visas
dina foton i Rutnätsvy. När du trycker på ett
foto i Rutnätsvyn visas det i Helskärm.

Kalendervy
Tryck på
i mappvyn om du vill
ändra till Kalendervy. Kalendern visas med
foton som har tagits respektive dag.

Tidslinje-visning
I Galleriet på telefonen visas en tidslinje
för bilder och videoklipp. Dra
till höger när du är i Rutnätsvyn. Datumen
visas med det senaste fototillfället först.
Om du väljer ett visst datum visas alla
bilder du tog den dagen.

Galleri-menyalternativ
Tryck på ett foto och tryck på
menyknappen
så visas följande
tillgängliga alternativ: Dela, Ta bort och
Mer. Tryck på Mer om du vill komma åt
Detaljer, Ange som, Beskär, Rotera åt
vänster, Rotera åt höger.

Skicka en bild
1 Du skickar ett foto genom att trycka på
det länge.
2 Tryck på Dela och välj mellan något av de
tillgängliga programmen.
3 När du väljer E-post, Gmail eller
Meddelanden bifogas bilden till ett
meddelande. Sedan är det bara att skriva
och skicka meddelandet som vanligt.
Tips!
Om du har konfigurerat ett konto på
en webbplats för sociala medier på
din telefon kan du dela dina foton i
gemenskapen.
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Multimedia
Skicka en video

Visa fotodetaljer

1 Du skickar en video genom att trycka på
den länge.
2 Tryck på Dela och välj mellan något av de
tillgängliga programmen.
3 När du väljer E-post, Gmail eller
Meddelanden bifogas videon till ett
meddelande. Sedan är det bara att skriva
och skicka meddelandet som vanligt.

Du kan visa detaljerad information om en
bild som namn, datum, tid och typ.
När ett foto visas trycker du på Meny >
Mer > Detaljer.

Använda en bild
Välja bilder som ska användas som
bakgrund eller som identifiering när någon
ringer.
1 Tryck länge på ett foto och tryck sedan på
Mer > Ange som.
2 Välj mellan Kontaktikon och
Bakgrundsbild.

Visa ett bildspel
Om du vill visa ett bildspel av dina foton
öppnar du Galleri och trycker på ett foto.
När fotot visas trycker du på skärmen så
visas menyn. Tryck på Bildspel så börjar
bildspelet över alla dina foton.
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Överföra filer med USBenheter för masslagring
Överföra filer med USB-enheter:
1 Anslut telefonen till datorn med USBkabeln.
2 Du kan se popuprutan med USBanslutningsläget. (Tryck på menyknappen
på startskärmen och tryck på
Inställningar > Anslutningsinställningar
> USB-anslutningsläge > Masslagring.)
3 Tryck på Masslagring och bekräfta med
OK.
4 Du kan visa innehållet på telefonen på
datorn och överföra filerna.

OBS!
Om du inte vill att en popupruta
med USB-anslutningsläget ska
visas avmarkerar du Fråga inte
igen på popuprutan med USBanslutningsläget eller stänger
av Fråga alltid (Inställningar >
Anslutningsinställningar > Fråga
alltid).

Musik
Telefonen har en musikspelare så att du
kan lyssna på dina favoritlåtar. Du öppnar
musikspelaren genom att trycka på
programknappen
på startskärmen och
trycka på Musik.

Spara musik och videoklipp från
datorn till telefonens löstagbara
lagringsenhet.
- Du kan kopiera och flytta filer från datorn
till telefonens löstagbara lagringsenhet
med en kortläsare.
- Om det finns en videofil med en
undertextfil (.smi-fil med samma namn
som videofilen) placerar du den i samma
mapp så att undertexten automatiskt
visas när du spelar upp videofilen.
- När du hämtar musik- eller videofiler
måste du iaktta det skydd upphovsrätten
anger. Observera att en skadad fil eller en
fil med fel filtillägg kan skada telefonen.

Spela upp musik- och
Spara musik- och videofiler på videofiler på telefonen
telefonen
Spela musik-/videofiler
Anslut telefonen till datorn med USBkabeln.
Ett meddelande om att USB-minnet är
anslutet visas och du kan se popuprutan
med USB-anslutningsläget. Tryck på
Masslagring och OK. Öppna sedan mappen
som du vill visa från datorn.

Sök rätt på önskad fil i Galleri och tryck
sedan på den så den spelas upp.

Spela upp en låt
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och sedan på
Musik.
2 Tryck på fliken Låtar.
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3 Tryck på den låt som du vill spela upp.
om du vill pausa en låt.
4 Tryck på
om du vill hoppa till nästa
5 Tryck på
låt.
om du vill gå tillbaka till
6 Tryck på
början av låten. Tryck två gånger på
om du vill gå tillbaka till föregående låt.
Om du vill ändra volymen medan du
lyssnar på musik trycker du uppåt eller
nedåt på volymknappen på telefonens
vänstra sida.
Om du vill visa alternativen för en låt
trycker du länge på en låt i listan. Följande
alternativ visas: Spela, Lägg till i spellista,
Använd som ringsignal, Ta bort, Dela, Sök
och Detaljer.

Arbeta med Spellistor
Du kan skapa spellistor för att sortera dina
musikfiler i låtuppsättningar som du kan
spela i den ordningen du ställer in eller i
en blandning.

Så här skapar du en spellista
1 När du visar en lista med låtar i biblioteket
trycker du på den första låten som du vill
lägga till i den nya spellistan.
2 Tryck på Lägg till i spellista.
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3 Tryck på Ny spellista.
4 Ange ett namn för spellistan och tryck
sedan på Spara.
Den nya spellistan läggs till i biblioteket
Spellistor.
Du kan också lägga till låten som spelas
på uppspelningsskärmen som första
låt i en spellista genom att trycka på
menyknappen
, tryck sedan på Lägg
till i spellista eller tryck på Spara som
spellista om du vill spara låtarna i ett
album som du spelar som en spellista.

Ta bort en låt ur spellistan
1 Öppna en spellista.
2 Tryck länge på låten som du vill ta bort,
tryck sedan på Ta bort ur spellista eller,
när spellistan som spelas för tillfället visas,
, tryck sedan
tryck på menyknappen
på Ta bort ur spellista för att ta bort alla
låtar från aktuell spellista.

Ändra namn på eller ta bort en
spellista
1 Öppna biblioteket Spellista.
2 Håll spellistan nedtryckt för att visa menyn,
tryck sedan på Ta bort eller Ändra.
OBS!
Musik kan vara upphovsrättsskyddad
enligt internationella avtal och
nationella lagar. Du kan vara tvungen
att skaffa dig tillstånd eller licens för
att reproducera eller kopiera musik.
I vissa länder är det förbjudet enligt
lag att som privatperson kopiera
upphovsrättsskyddat material. Innan
du hämtar eller kopierar filen bör
du kontrollera vilka lagar som gäller
i respektive land angående sådant
material.
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Google-program
Om Google-program
Google-program, inklusive telefonversioner
av Gmail, Google Talk, Google Calendar
och Google Maps, finns på telefonen.
1 Skapa först ett Google-konto. Ange sedan
ditt användarnamn och lösenord och
logga in.
2 När du har loggat in synkroniseras ditt
Google-kontos kontakter, e-post och
kalender automatiskt med din telefon.

Google Maps™
Så här öppnar du Google Maps och
ser din plats
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och trycker på
Maps.
på kartan.
2 Tryck på ikonen Min plats
Kartan centreras på en blå punkt som
indikerar din plats. En blå cirkel runt
punkten indikerar att din faktiska plats är
inom cirkeln.
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Så här hämtar du en adress och
ytterligare information för en plats
u
Håll en plats på kartan nedtryckt.

En ballong med adressen och en
miniatyrbild från gatunivån (om sådan
finns) öppnas över platsen.
u
Tryck på ballongen för att få tillgång till
ytterligare alternativ.

Så här visar du kart-, satellit- eller
trafiklager
u
Tryck på ikonen Skikt

på kartan
och välj ett lageralternativ. Du kan välja
mellan Trafik, Satellit, Terräng, Linjer för
kollektivtrafik, Latitude eller Mina kartor.

Söka efter platser
Du kan söka efter en plats och visa den på
en karta. Du kan även söka efter platser
på kartan som du visar.

Så här söker du efter en plats
1 Samtidigt som du visar en karta trycker
du på sökfältet överst på skärmen. Du kan
också trycka på menyknappen
och
trycka på Sök.
2 I sökrutan anger du platsen som du söker.
Du kan ange en adress, en stad eller
ange typ av företag eller evenemang. Till

exempel "teater i New York".
3 Tryck på Sök-ikonen.

Så här visar du sväng-för-svängbeskrivningar i en lista

    Markörer med små bokstäver indikerar
sökträffar på kartan.

Du kan visa varje sväng i din väg som en
lista över skrivna beskrivningar.
Samtidigt som du visar en lista över
beskrivningar trycker du på ikonen
Navigering
för att visa sväng-försväng-beskrivningar i Navigeringsvyn.

OBS!
Platsinformation kan vara felaktig om
GPS och Wi-Fi är avstängda. Se till att
GPS och Wi-Fi är påslagna.

Få vägbeskrivningar
Så här får du vägbeskrivningar
1 Samtidigt som du visar en karta trycker
du på menyknappen
och på
Vägbeskrivning.
2 Ange en startpunkt i den första textrutan
och ditt mål i den andra textrutan.
   För omvänd riktning trycker du på
menyknappen
och trycker på Byt
plats på början och slut.
3 Tryck på ikonen för bil-, kollektivtrafik- eller
gångbeskrivningar.
4 Tryck på Hämta vägbesk. Beskrivningarna
till ditt mål visas i en lista.

Så här söker du efter platser längs din
väg
Du kan söka efter företag, intressepunkter
och andra sevärdheter längs din väg. När
du söker medan du navigerar inkluderar
resultaten platser längs din väg i stället för
platser som är nära din aktuella position.
u
Tryck på Sök-knappen och sök efter
intressanta platser.
    Resultaten visas som markörer längs
din väg. Det första resultatet har en
etikett. Du kan trycka på en etikett för
mer information om markören.
u
När du är klar trycker du på ikonen
Navigering
för att återgå till
Navigeringsvyn.
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Mina platser
Mina platser bokmärker dina favoritplatser,
som adresser eller lokala företag, så att du
snabbt kan hitta dem senare.
Så här visar du Mina platser
Samtidigt som du visar en karta trycker
du på menyknappen
och trycker på
Mina platser.

Rensa karta
Rensa eventuell information, som vägar
och sökresultat, från kartan.
Så här rensar du en karta
Samtidigt som du visar en karta trycker
du på menyknappen
och trycker på
Rensa karta.

Latitud
Söka efter dina vänner med Google
LatitudeTM
Med Google Latitude kan du och dina
vänner se varandras platser på kartan och
få vägbeskrivningar till dina vänners platser
med Google Latitude. Din plats delas
inte automatiskt. Det sker endast genom
inbjudan.
Du måste gå med i Latitude och sedan
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bjuda in dina vänner så att de kan se din
plats, eller acceptera inbjudningar från
dina vänner.
Så här går du med i Latitude
u
Samtidigt som du visar en karta trycker
du på menyknappen
och trycker på
Gå med i Latitude.
    Första gången du går med i Latitude
ombeds du att acceptera eller avvisa
Googles sekretesspolicy. När du har gått
med i Latitude ändras alternativet Gå
med i Latitude till Latitude.
Så här öppnar du Latitude
När du har gått med i Latitude kan du
öppna det och hitta dina vänner och se
deras uppdateringar.
u
Samtidigt som du visar en karta trycker
du på menyknappen
och trycker
på Latitude.
Så här bjuder du in vänner för att dela
deras platser
När du har gått med i Latitude kan du börja
dela din plats med dina vänner. Endast
vänner som du har bjudit in eller accepterat
kan se din plats.
1 Öppna Latitude, tryck på menyknappen
och tryck på Lägg till vänner.

2 Tryck på Välj från Kontakter eller Lägg till
via e-postadress i menyn som öppnas.
3 Tryck på Lägg till vänner längst ned på
skärmen. Om dina vänner redan använder
Latitude får de en e-postbegäran och ett
meddelande på Latitude. Om de ännu
inte har gått med i Latitude får de en
e-postinbjudan om att logga in på Latitude
med sitt Google-konto.

Places
Så här hittar du platser
Tryck på ikonen Places
när du är i
Google Maps för att hitta olika platser som
bensinstationer, kaféer, barer, restauranger
o.s.v.
När du har valt en kategori ser du en lista
med närmaste träffar, inklusive avstånd,
kompassriktning, beskrivning och även
användarrecensioner. Du kan anpassa
sökkategorierna för din plats och även
lägga till Plats-ikonen på startskärmen.

Tips
Samtidigt som du visar en karta
>
trycker du på menyknappen
Inställningar för följande alternativ:
Labs, Inställningar för cacheminne,
Hjälp, Användarvillkor och Om.

Play Butik™
Med Play Butik™ kan du bläddra igenom
och hämta tusentals roliga och användbara
program och spel. Du kan läsa andras
kommentarer om ett program eller
publicera dina egna kommentarer. Om
du installerar program och spel från Play
Butik™ visas de i telefonmenyn nedanför
de förhandsladdade programmen och du
hittar dem genom att bläddra nedåt med
fingret. Du kan öppna hämtade program
från Play Butik genom att trycka på
menyknappen
> Mina appar.
Så här hämtar du program och spel
1 På startsidan Play Butik trycker du på
kategorin nästan överst på skärmen.
2 Bläddra för att visa underkategorier och
tryck på den som du vill utforska.
3 Tryck på ett program för att öppna
dess informationsskärm eller sortera
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underkategorin ytterligare genom att trycka
på Top paid (populäraste betalda), Top free
(populäraste kostnadsfria), Top Grossing
(populäraste högst omsättning), Top New
paid (populäraste nya betalda), Top New
Free (populäraste nya kostnadsfria),
Trending (tendens).
4 Tryck på ett program som du vill installera.
Beskrivningarna och priserna för
programmet visas.
5 Tryck på prisknappen uppe till höger på
skärmen för betalprogram. För kostnadsfria
program trycker du på knappen GRATIS.
Programmen hämtas då och installeras.
OBS!
Om du vill köpa ett betalprogram måste
du konfigurera en betalningsmetod
med Google Checkout™. Du kan
använda ett kreditkort eller debiteras
på fakturan.
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OBS!
Om du vill avsluta ett spel eller ett
program trycker du på hemknappen
eller Bakåt så återgår du till
startskärmen. Eller välj Meny (eller
Alternativ) i spelet eller programmet
och välj Avsluta. (Alternativet Avsluta
kan variera beroende på spel/program).
Om du avslutar program som fortsätter
att köras i bakgrunden (när du har
återgått till startskärmen) sparar du
på batteritiden och minskar oönskad
dataanvändning.

Gmail™
Gmail™ kan konfigureras när du installerar
telefonen första gången. Beroende på
dina inställningar för synkronisering
synkroniseras Gmail™ på din telefon
automatiskt med ditt Gmail™-konto på
webben. Konversationslistan i inkorgen är
standardvyn för Gmail™.
, tryck sedan
Tryck på menyknappen
på Uppdatera om du vill skicka eller
ta emot nya e-postmeddelanden och
synkronisera e-postmeddelanden med
Gmail™-kontot på webben. Tryck på
menyknappen
för följande ytterligare

alternativ: Skriv, Konton, Öppna etiketter,
Sök och Mer.
och tryck
Tryck på menyknappen
på Konton > Lägg till konto för att lägga
till ett nytt Gmail-konto. Du kan också
ändra inställningarna genom att trycka på
menyknappen
> Mer > Inställningar
från valfri skärmbild i ett konto.

Inställningar
– här justerar du olika
inställningar.
Mer
– välj mellan Avsluta alla chattar
för att avsluta alla aktuella chattar,
Inbjudningar för att se en lista över vänner
som du har bjudit in att chatta eller
Blockerad för att se en lista över vänner
som du har blockerat.

Google Talk™

Ändra inställningar för Google Talk

Google Talk™ är Googles program för
snabbmeddelanden. Med det kan du
kommunicera med andra användare som
har Google Talk™.
för följande
Tryck på menyknappen
tillgängliga alternativ.
Alla kompisar
– visar alla vänner som
du kan kommunicera med.
Lägg till kompis
– skicka inbjudan
att chatta.
Sök
– söker efter kontakter att chatta
med eller chattposter som innehåller ord
som du har angett.
Logga ut
– logga ut från chatten. När
du trycker på ikonen Talk på startskärmen
loggas du in automatiskt om du aktiverar
Logga in automatiskt.

Du kan konfigurera Google Talk så att du
får ett meddelande för varje chatt som
du tar emot och så att en ringsignal eller
vibration avges.
Du kan också konfigurera Google Talk så
att du loggas in automatiskt när du slår
på telefonen, och du kan ställa in om
mobilindikatorn ska visas bredvid dit namn
i andras vänlistor.
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Konfigurera aviseringar för nya
Google Talk-meddelanden

Ställa in om du ska logga in på
Google Talk automatiskt

1 I Vänlistan trycker du på menyknappen
, tryck sedan på Inställningar.
2 Markera aviseringar för att få en avisering
i statusfältet när ett nytt chattmeddelande
kommer.
3 Tryck på Välj ringsignal för att välja en
ringsignal som kommer att ringa för att
meddela dig om en ny chatt.
4 Tryck på Vibrera för att välja
vibrationsinställning när du får en avisering
om en ny chatt.

1 I Vänlistan trycker du på menyknappen
, tryck sedan på Inställningar.
2 Markera eller avmarkera Logga in
automatiskt. När Logga in automatiskt är
markerat loggas du in på Google Talk när
du slår på telefonen.

Visa eller dölj mobilindikator för
vänner
1 I Vänlistan trycker du på menyknappen
, tryck sedan på Inställningar.
2 Markera eller avmarkera Mobilindikator.
Om mobilindikatorn är markerad ser dina
vänner en AndroidTM bredvid ditt namn i sin
vänlista när du är inloggad på Google Talk
på en Android-telefon.
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Ställa in Google Talk för att ändra
din status
1 I Vänlistan trycker du på menyknappen
, tryck sedan på Inställningar.
2 Markera eller avmarkera Automatisk
frånvaro-status.
När Automatisk frånvaro-status markeras
ändras din status automatiskt till
Frånvarande när skärmen stängs av.

Tillbehör
Ställa in alarmet
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och sedan på
Alarm/Klocka.
2 Om du vill lägga till ett nytt larm trycker du
(om det behövs).
på fliken
3 Tryck på Nytt alarm och ställ in
alarmtiden.
4 Ställ in andra önskade alternativ och tryck
på Spara.
om du vill
5 Tryck på menyknappen
lägga till ytterligare alarm eller justera
alarminställningarna.

Använda miniräknaren
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och sedan på
Miniräknare.
2 Ange siffror med hjälp av de numeriska
knapparna.
3 För enkla beräkningar trycker du på den
funktion du vill använda (+, –, x eller ÷),
följt av =.
4 För mer komplicerade beräkningar trycker
, tryck på
du på menyknappen
Avancerad panel och välj sedan ett
alternativ.

Lägga till händelser i
kalendern
OBS!
Du måste du skapa ett Google-konto
för att kunna använda Kalendern.
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och sedan på
Kalender.
2 Tryck på datumet om du vill visa en
händelse. Händelserna som inträffar det
datumet visas nedanför kalendern. Tryck på
händelsen för att visa detaljer. Om du vill
i
lägga till en händelse trycker du på
övre högra hörnet på kalendern.
3 Tryck på fältet Vad och ange
händelsenamnet. Kontrollera datumet och
ange tiden när händelsen ska börja och
avslutas.
4 Tryck på fältet Var för att ange platsen.
5 Om du vill lägga till en anteckning för
händelsen trycker du på Beskrivning och
anger informationen.
6 Om du vill upprepa händelsen ställer
du in Upprepning och anger sedan
Påminnelser om så behövs.
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Tillbehör
7 Tryck på Spara om du vill spara händelsen
i kalendern. Alla dagar i kalendern, som
det finns sparade händelser för, markeras
med en färgglad fyrkant. Ett larm ljuder när
händelsen startar om du har ställt in det.

Ändra kalenderns vy
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och sedan på
Kalender.
2 Högst upp i kalendern trycker du på Dag,
Vecka, Agenda eller Månad.

Polaris Office
Med Polaris Office kan du visa, skapa
och redigera dokumentfiler på enheten.
De överförda filerna kan komma från
microSD-kort i enheten eller från hämtade
bifogade filer i e-postmeddelanden. Polaris
Office-programmet fungerar med följande
filformat: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, pdf.

Skapa ett nytt dokument
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
> Polaris Office.
2 Registrera ditt namn och e-postadress
på sidan Användarregistrering. Om du vill
hoppa över registreringsprocessen trycker
du på Senare.
3 Tryck på Mina filer för mappar och
dokument på microSD-kortet.
> Nytt om
4 Tryck på menyknappen
du vill påbörja ett nytt dokument.
5 Tryck på dokumenttyp.
6 Ange innehåll i dokumentet med verktygen
längst ned på skärmen.
7 När du är klar med dokumentet sparar du
det genom att trycka på menyknappen
> Spara > Spara (eller Spara som
för att ange ett nytt dokumentnamn).
för att
8 Tryck på Bakåt-knappen
avsluta.

Visa och redigera ett dokument på
enheten
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
> Polaris Office.
2 Tryck på Mina filer för mappar och
dokument på microSD-kortet.
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3 Flytta mappen som innehåller filen som du
vill öppna om den inte finns i rotkatalogen.
Tryck på dokumentet som du vill visa eller
redigera.

Inställning.
5 När du har redigerat klart trycker du på
Spara. Tryck sedan på Bakåt-knappen
för att avsluta.

OBS!

Polaris Office-dokumentverktyg

Du kan även öppna en bifogad fil i ett
e-postmeddelande genom att trycka på
bilagan i meddelandet.

Polaris Office-programmet har ett
verktygsfält som visas automatiskt när du
skapar ett dokument.
1 Om du vill visa verktygsfältet i ett befintligt
dokument trycker du på menyknappen
och väljer sedan Redigeringsläge.
2 Tryck på en ikon i verktygsfältet så visas
motsvarande verktygsalternativ i en popupbubbla som du kan trycka på och använda.
3 Om du vill dölja popup-bubblan trycker du
på ikonen i verktygsfältet igen. Vänster- och
högerpilar på verktygsfältet indikerar att
du kan bläddra horisontellt för fler ikoner.
Verktygen i verktygsfältet kan variera
beroende på dokumenttyp.

4 Dokumentet öppnas så att du kan se
det. Om du vill redigera det trycker du
på menyknappen
och väljer sedan
Redigeringsläge.
u
Om du vill flytta mellan sidor eller
panorera genom dokumentet bläddrar
du i motsvarande riktning.
u
Om du vill ändra zoomnivån trycker du
på menyknappen
> Zoom, tryck
sedan på den zoomnivå som du vill ha
eller använd tvåfingermetoden för att få
zoomnivån som du vill ha.
u
Använd verktygsfältet längst ned på
skärmen om du vill redigera dokumentet
(Word-, Excel- eller PowerPoint-fil).
u
Tryck på menyknappen
för
ytterligare menyalternativ som
Omkalkulera, Bookclip, Skicka fil och
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Tillbehör
Hantera dokument online

Röstmemo

1 På startskärmen trycker du på
programknappen
> Polaris Office.
2 Tryck på Lägg till konto> Box.net för att
få tillgång till ditt online-konto.
3 Ange ditt e-postkonto och lösenord för att
få tillgång till ditt konto, tryck sedan på
Lägg till.
4 Visa och hantera dokument på servern.

Du kan spela in röstanteckningar och andra
ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Röstsökning
Du kan söka med rösten och slutföra
andra röståtgärder, som att ringa eller
skicka SMS till en kontakt, skicka ett
e-postmeddelande, skapa en anteckning
eller få vägbeskrivningar med bara en
enkel tryckning på Röststyrning-ikonen.
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
> Röstsökning.
2 Vänta tills meddelandet "Säg ett
kommando" visas och säg sedan din
fråga.
3 Sökresultaten på din fråga visas i
webbläsaren. Tryck på resultatet som du
vill visa eller fortsätt att söka.
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Spela in ett ljud eller en röst
1 På startskärmen trycker du på
programknappen
och trycker på
Röstmemo.
2 Tryck på  Rec. när du vill börja
inspelningen.
3 Tryck på  Stopp när du vill avsluta
inspelningen.
OBS!
Tryck på Lista så kommer du åt dina
röstinspelningar. Du kan lyssna på
sparade inspelningar.

Skicka röstinspelningen

Programhanterare

1 När du är klar med inspelningen kan du
skicka ljudklippet genom att trycka på
Dela.
2 Välj mellan Bluetooth, Wi-Fi Share,
E-post, Gmail och SMS/MMS. När du
väljer E-post, Gmail eller SMS/MMS
kommer röstinspelningen att läggas till
i det meddelande som du skriver och
skickar som vanligt.

Med Programhanteraren kan du hantera
dina program.
1 Du kan se vilka program som körs just
nu genom att trycka på fliken Program
som körs. De program som kräver många
resurser är markerade i rött. Tryck på
stoppikonen för att avbryta programmen.
2 Du kan se vilka program som är
installerade genom att trycka på fliken
Installerade program.
3 Du kan se hur stor kapaciteten är för
Systemminne och SD-kort genom att
trycka på fliken Lagring.
4 Du kan lägga widgeten för
Programhanteraren på startskärmen så att
du enkelt kan kolla hur många program
som körs just då.
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Webben
Webbläsare
Med webbläsaren får du tillgång till en
snabb och färgstark värld fylld av spel,
musik, nyheter, sport, underhållning och
mycket annat – allt via mobilen.
OBS!
Avgifter kan tillkomma när du
ansluter till de här tjänsterna och
när du hämtar innehåll. Kontrollera
vilka kostnader som gäller hos din
nätoperatör.

< Verktygsfält >
Med ikonerna i nedanstående skärm blir
det enklare att använda webbläsaren.
Med webbläsaren kan du titta på
webbsidor på ungefär samma sätt som du
gör i en dator.
 Bakåt – återgår till föregående sida.
 Framåt – används tillsammans med
Bakåt-knappen. Med dessa knappar
kan du gå fram och tillbaka mellan
webbsidor utan att öppna flera fönster.
 Fönster – visar alla öppna fönster.
Nytt fönster – öppnar ett nytt fönster.
 Inställningar – går till
webbläsarinställningarna.

Använda alternativ
Tryck på menyknappen
om du vill
visa följande alternativ:
 Läs det senare – för att lägga till den
aktuella webbsidan i Läs det senare.
 Lägg till RSS-flöden – för att lägga till
din favoritwebbplats. När webbplatsen
uppdateras får du ett meddelande om
det i Google-läsaren.
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OBS!
RSS (Really Simple Syndication) är en
grupp "web feed"-format som används
för att publicera den typ av innehåll som
uppdateras ofta, till exempel bloggposter,
nyhetsrubriker eller poddsändningar. Ett
RSS-dokument, som även kallas flöde,
webbflöde eller kanal, innehåller antingen
en sammanfattning av innehållet från en
associerad webbplats eller hela texten.
Med RSS kan du automatiskt hålla dig
uppdaterad om dina favoritwebbplatser.
Det är enklare än att kontrollera dem
manuellt. Användaren prenumererar på
ett flöde genom att lägga till flödets länk i
webbläsaren eller genom att klicka på en
RSS-ikon i en webbläsare. Webbläsaren
gör regelbundet kontroller efter nytt
innehåll i de flöden du prenumererar
på och hämtar alla uppdateringar som
hittas. För webbplatser där det inte går att
använda RSS-flöden är ikonmenyn Lägg till
RSS-flöde inaktiv.

 Dela ut sida – du kan dela webbsidan
med andra.
 Sök på sidan – du kan söka efter text
på den aktuella webbsidan.
 Markera text – du kan markera text
på webbsidan. Markera vald text
med fingret. Den markerade texten
kopieras till urklippet och du kan
klistra in den var som helst där du kan
ange text.
Mer
• Hemsida – gå till startsidan.
• Ange startsida – ange den aktuella sidan
som startsida.
• Lägg till genväg till startsidan – Lägg
till den aktuella sidan som en genväg på
startskärmen.
• Sidinfo – visa information om
webbsidan.
• Hämtningar – visa hämtningshistorik.
Tips!
Om du vill återgå till föregående
webbsida trycker du på Bakåtknappen
.
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Webben
Lägga till bokmärken
1 Tryck på
bredvid URL-fältet.
• Från Miniatyrvy trycker du på Lägg till,
anger ett namn och URL och trycker
på OK.
• Från Listvy trycker du på Lägg till
bokmärke, anger ett namn och URL och
trycker på OK.

Ändra
webbläsarinställningarna
Tryck på
alternativ.
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och ställ in önskade

On-Screen Phone
LG On-Screen Phone 2.0

Funktioner för On-Screen Phone

Med On-Screen Phone kan du se
mobiltelefonens skärm på en dator via en
USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-anslutning.
Du kan även kontrollera mobiltelefonen
via datorn med hjälp av musen eller
tangentbordet.

- Överföring och kontroll i realtid:
visar och kontrollerar skärmen på
mobiltelefonen när den är ansluten till
datorn.
- Kontroll med mus: du kan kontrollera
mobiltelefonen genom att använda musen
till att klicka och dra på datorskärmen.
- Textinmatning med tangentbord:
du kan skriva ett textmeddelande eller
en anteckning med hjälp av datorns
tangentbord.
- Filöverföring (mobiltelefon till dator):
Du kan skicka filer från mobiltelefonen
(t.ex. Galleri, Videospelare, Musik och
Polaris Office) till datorn. Du skickar filer
till datorn genom att bara högerklicka
och dra.
- Filöverföring (dator till mobiltelefon):
Skickar filer från datorn till mobilen. Välj
de filer du vill överföra och dra och släpp
dem i fönstret för On-Screen Phone. De
filer du skickar lagras i OSP-mappen.
- LG Home Panorama: Visar hela
arbetsytorna för LG Home. Du kan enkelt
organisera ikoner och widgetar och köra
ett program genom att dubbelklicka på
genvägen.

Ikoner på On-Screen Phone
  Ansluter eller bryter anslutningen
mellan telefonen och datorn.
  Roterar fönstret för On-Screen Phone
(endast i program med funktioner för
rotering).
  Startar LG Home Panorama eller
ändrar inställningarna för On-Screen
Phone.
  Maximerar fönstret för On-Screen
Phone.
  Stänger programmet för On-Screen
Phone.
  Minimerar fönstret för On-Screen
Phone.
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On-Screen Phone
Obs! Se till att LG Home är
standardstartaren. Vissa widgetar kanske
inte fungerar korrekt på LG Home
Panorama.

Så här installerar du programmet för
On-Screen Phone på datorn
Gå till LG Home (http://www.lg.com)
och gå till Support > Support för
mobiltelefoner> Välj modellen (LG-P936)
> Hämta det genom att klicka på OSP
(On-Screen Phone). Du kan nu installera
On-Screen Phone på datorn.

Så här ansluter du mobilen till
datorn
On-Screen Phone 2.0 har USB-, Bluetoothoch Wi-Fi-anslutning. Följ instruktionerna i
anslutningsguiden för OSP-program.
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OBS!
Se till att kryssrutan On-Screen
Phone under Inställningar >
Anslutningsinställningar >
On-Screen Phone är markerad.
Du bör vara medveten om att batteriet
kan ta slut snabbare på grund av
den aktuella energiförbrukningen om
On-Screen Phone är anslutet via Wi-Fi.
När du ansluter din mobiltelefon till
datorn med en surfpunkt och använder
Internet på datorn, kan det leda till
ytterligare avgifter beroende på ditt
DataPro-abonnemang.
Det kan hända att åtkomsten
till Internet med Wi-Fi-nätverk
inte fungerar bra beroende på
nätverkstrafiken. När du förstorar
fönstret för On-Screen Phone kan
visningen på skärmen gå långsamt.

Kontrollera anslutningen mellan
telefonen och datorn
Så snart enheterna anslutits drar du ned
statusfältet högst upp på startskärmen
för att kontrollera anslutningsstatus för
On-Screen Phone.

Så här bryter du anslutningen mellan
mobilen och datorn
Klicka på
i övre vänstra hörnet av
fönstret för mobilen på skärmen. Du kan
även dra ned statusfältet högst upp på
startskärmen och välja On-Screen Phone
ansluten > Koppla bort On-Screen
Phone. Tryck på Koppla bort i dialogrutan
för bortkoppling.
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Inställningar
Trådlösa Inställningar
I den här menyn kan du hantera Wi-Fioch Bluetooth-anslutningar, mobila
surfpunkter och datadelning, flygplansläge
och VPN-anslutningar. Öppna menyn
på startskärmen genom att trycka på
menyknappen
> Inställningar >
Trådlösa Inställningar.

Flygplansläge
Med flygplansläge kan du snabbt stänga av
alla trådlösa anslutningar.
1 Du aktiverar det på skärmen Trådlösa
Inställningar genom att trycka på
kryssrutan Flygplansläge (en blå
markering visas).
2 Tryck igen för att avaktivera det.
ELLER
1 Håll Ström-/lås-knappen
nedtryckt och tryck på Flygplansläge.
2 Håll Ström-/lås-knappen
nedtryckt och tryck på Flygplansläge igen
för att avaktivera det.
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Wi-Fi – aktiverar Wi-Fi och ansluter till
tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
Wi-Fi-inställningar – här kan du skapa
och hantera trådlösa åtkomstpunkter.
Ställ in nätverksmeddelande eller lägg till
Wi-Fi-nätverk. Du kommer åt skärmen
för avancerade Wi-Fi-inställningar via
skärmen för Wi-Fi-inställningar. Tryck på
menyknappen och därefter på Avancerat.
Wi-Fi Direct-inställningar – markera
kryssrutan för att aktivera Wi-Fi Direct.
Ange Wi-Fi Direct-enhetsnamn och sök
efter andra enheter.
Bluetooth – slå på eller av funktionen
trådlös Bluetooth.
Bluetooth-inställningar
- Enhetsnamn: Ange ett Bluetoothnamn för din enhet.
- Sökbar: Ställ in enheten så att den är
synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Sök efter enheter: Ställ in enheten så
att den är synlig för andra Bluetoothenheter.
Internetdelning och mobil surfpunkt
– du kan ändra inställningarna för
internetdelning och mobil Wi-Fiåtkomstpunkt.

VPN-inställningar – visar en lista med
virtuella privata nätverk (VPN) som du
tidigare har konfigurerat. Du kan lägga till
olika typer av VPN.
Mobilnät – ställ in alternativ för
dataroaming, nätverksläge och -operatörer,
namn på åtkomstpunkt (APN) m.m.

Samtalsinställningar
Du kan ställa in Fasta nummer,
Röstbrevlåda och Övriga
samtalsinställningar inklusive Avvisa
samtal, Nummerpresentatör, Ytterligare
inställningar, Skicka meddelande,
Samtalslängd, Vidarefordra samtal.

Ljud
Justera ljud, inställningar för
standardmeddelande och vibrationsläge.
Du kan även hantera ljud- och haptisk
återkoppling.
Tyst läge – markera detta om du vill tysta
alla ljud utom media och alarm.
Vibrera – ställ in alternativet om du vill
att telefonen ska återkoppla till dig med
vibration.

Volym – justera telefonens
volyminställningar så att de passar dina
och omgivningens behov.
Telefonens ringsignal – välj ringsignal för
inkommande röstsamtal.
Ringsignal för meddelande – välj
ringsignal för meddelanden som
nya mottagna meddelanden eller
kalenderhändelser.
Ljud vid knapptryckning – välj om ljud
ska höras när du använder knappsatsen.
Ljud vid val – välj om ljud ska höras när
du trycker på knappar, ikoner och andra
objekt på skärmen.
Skärmlåsljud – välj om ljud ska höras när
skärmen låses eller låses upp.
Haptisk återkoppling – vibrerar när du
trycker på funktionsknappar eller utför
andra åtgärder.
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Inställningar
Skärm
Ljusstyrka – justera skärmens ljusstyrka.
Rotera skärmen automatiskt – ange om
du vill växla orientering automatiskt när du
roterar telefonen.
Animering – ange om en animering ska
visas.
Tidsgräns för skärm – justera
tidsfördröjning för när skärmen ska stängas
av automatiskt.
Visa typsnitt – ändra vilket teckensnitt
som ska användas på skärmen.
Främre nyckel LED-tidsgräns – justera
tidsfördröjning för när LED-lampan på
telefonens framsida automatiskt ska
stängas av.
Skärm optimering – ändra upplösningen
för nedladdade program för att passa
skärmens storlek.
Rörelsesensor kalibrering – återställ
kalibrering för rörelsesensor.

Rörelse
Flytta markören – markera för att ställa
in enheten så att markören flyttas när du
trycker på valfri sida av enheten så att
markören flyttas medan du skriver.
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Flytta objekt – om du markerar detta, kan
du flytta ett objekt till andra startskärmar
genom att trycka och hålla ned ett objekt
och luta enheten.
Ljud av – markera detta för att stänga av
ljudet genom att vända på telefonen medan
den ringer.
Snooze (stopp) – du kan snooza (stoppa)
alarmet genom att vända på telefonen.
Föregående/nästa objekt – markera detta
för att visa föregående/nästa foto i galleriet
genom att trycka på vänster/höger sida av
telefonen.
Paus - Markera detta för att pausa videon
genom att vända på telefonen.

Plats och säkerhet
Använd trådlösa nätverk – om du
markerar Använd trådlösa nätverk hittar
telefonen din ungefärliga position med
hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du
markerar det här alternativet får du frågan
om du går med på att låta Google använda
din plats i samband med de här tjänsterna.
Använd GPS-satelliter – om du markerar
Använd GPS-satelliter hittar telefonen den
gata du befinner dig på.

Ställ in skärmlåset – Ange ett
upplåsningsmönster som säkerhet för
telefonen. Ett antal skärmbilder med
instruktioner öppnas så att du kan lägga
in ett upplåsningsmönster för skärmen. Du
kan ställa in PIN-kod eller lösenord istället
för mönster eller lämna det som Inget.
När du sätter på mobilen eller aktiverar
skärmen uppmanas du att rita ditt
upplåsningsmönster för att låsa upp
skärmen.
Skärmlås timer – ställ in vilotiden innan
skärmlåset aktiveras.
Konfigurera SIM-kortlås – skapa ett SIMkortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.
Synliga lösenord – markera att lösenord
ska visas när du skriver dem eller
avaktivera alternativet så att de döljs.
Välj enhetsadministratörer – lägg till eller
ta bort administratörer.
Använd säkra uppgifter – med det
här alternativet kan du komma åt
säkerhetscertifikat.

Installera från SD-kort – välj om du
vill installera krypterade certifikat från
microSD-kortet.
Ange lösenord – ställ in eller ändra
lösenord för lagring av inloggningsuppgifter.
Rensa lagring – ta bort allt innehåll i
lagring av inloggningsuppgifter och återställ
lösenordet.

Så här använder du
upplåsningsmönster, PIN-kod eller
lösenord
Ange ett upplåsningsmönster, lösenord
eller en PIN-kod för att skydda telefonen.
Följ procedurerna nedan för att ställa in ett
skärmlås.
Inställningar
Tryck på menyknappen
> Plats och säkerhet > Ställ in
skärmlåset och välj mellan Grafiskt
lösenord, PIN eller Lösenord.
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Inställningar
Varning

Varning!

Var försiktig vid användning
av upplåsningsmönstret, PINkoden eller lösenordet. Det
är viktigt att du kommer ihåg
skärmupplåsningsinformationen
som du har angett. Du har
fem försök på dig att ange
skärmupplåsningsinformationen. Om
du använder alla fem försöken kan du
försöka igen efter 30 sekunder.

Om du gör en fabriksåterställning
kommer alla användarprogram och
användardata att raderas. Kom ihåg
att säkerhetskopiera viktiga data innan
du gör en fabriksåterställning.

Om du inte kommer ihåg
upplåsningsmönstret, PIN-koden eller
lösenordet:
Om du har loggat in på Google-kontot
via telefonen och inte lyckats ange rätt
mönster fem gånger i rad trycker du
på Glömt mönster? Du ombeds logga
in på ditt Google-konto och skapa ett
nytt upplåsningsmönster. Om du inte
har skapat något Google-konto på
telefonen eller om du har glömt PINkoden eller lösenordet måste du göra en
fabriksåterställning.
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1 Stäng av strömmen.
2 Håll följande knappar nedtryckta i
åtta sekunder: Ström-/låsknapp +
volymknappen nedåt.
3 Släpp upp knapparna när skärmen för
FABRIKSÅTERSTÄLLNING visas.
4 Tryck på ström-/låsknappen om du vill
bekräfta – ta bort alla användardata,
och tryck på volymknapparna om du vill
avbryta.

Program
Okända källor – med det här alternativet
kan du installera program som du hämtar
från webbplatser, e-post eller från andra
platser än Play Butik.

Varning

Sekretess

En del program du installerar kan göra
att telefonen inte fungerar som den
ska, eller så kan de användas till att
olovligen ange din position eller att
hämta information om dig över internet.

Här kan du göra en fabriksåterställning. Var
försiktig eftersom alla dina data då raderas.

Skydda din telefon och dina personliga
data genom att bara hämta program från
pålitliga källor som Play Butik.
Hantera program – hantera och ta bort
installerade program.
Aktiva tjänster – kontrollera vilka tjänster
som är aktiva.
Använt utrymme – visa hur mycket
utrymme som används av program.
Batteriförbrukning – visa hur batteriet
har använts.
Utveckling – ange alternativ för
programutveckling.

Konton och synkronisering
Här aktiverar du bakgrundsdata, automatisk
synkronisering och synkronisering eller
lägger till nya konton.

SD-kort och telefonminne
Här kan du kontrollera det totala tillgängliga
utrymmet på microSD-kortet. Du kan också
avaktivera microSD-kortet för att ta bort
eller formatera det på ett säkert sätt.

Språk och tangentbord
Välj språk och anpassa inmatningsmetoden
och tangentbordsinställningar.

Röstindata och -utdata
Ställ in inställningar för röstigenkänning och
använd text-till-tal-inställningarna om du
vill konfigurera Android-syntesen text-till-tal
för de program som kan utnyttja den.

Tillgänglighet
Med tillgänglighetsinställningarna kan
du konfigurera all åtkomst till de pluginprogram som finns installerade på
telefonen.
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Inställningar
OBS!

Date & time (Tid och datum)

Kräver ytterligare plugin-program för
att bli valbar.

Ställ in datum, tid, tidszon och datum och
tidsformat.

Anslutningstillställningar
USB-anslutningsläge – det går att
använda mobilen som masslagringsenhet
om ett minneskort har satts i. Du kan ange
Masslagring som standardinställning för
USB-anslutningsläge.
On-Screen Phone – tryck på den här
ikonen för att använda On-Screen Phone.
Läs i Webben på skärmen på sidan 83.
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Om telefonen
Visa juridisk information, kontrollera
telefonstatus och programversioner och
utför en programuppdatering.

Programuppdatering
Uppdatering av
telefonprogramvara
Med den här funktionen kan du uppdatera
till den senaste versionen av telefonens
inbyggda programvara. Det gör du enkelt
och bekvämt via Internet utan att behöva
besöka ett servicecenter.
Mer information om hur man använder den
här funktionen finns på:
http://www.lg.com
Eftersom användarens odelade
uppmärksamhet fordras under
uppdateringsproceduren för
mobiltelefonens inbyggda programvara bör
du läsa alla anvisningar och kommentarer
som visas vid varje steg innan du går
vidare. Lägg märke till att du allvarligt
kan skada mobiltelefonen om du drar ut
USB-kabeln eller tar ut batterierna under
uppgraderingen.

Uppdatering av programvara
för LG-mobil via OTA (Overthe-Air)

här funktionen finns bara tillgänglig när
LG har tillverkat en senare version av den
inbyggda programvaran som kan användas
i din enhet.  
Först kan du kontrollera
programvaruversionen på mobilen:
>
Tryck på menyknappen
Inställningar > Om telefonen. Du kan
kontrollera programvaruversionen längst
ned i listan.
Om du vill uppdatera telefonprogramvaran
trycker du på menyknappen
> Inställningar > Om telefonen >
Programuppdatering > Kontrollera nu
för uppdatering.
OBS!
LG förbehåller sig rätten att efter
eget godtycke göra uppdateringar av
den fasta programvaran för utvalda
modeller och garanterar inte att de
senaste versionerna av den inbyggda
programvaran finns tillgängliga för alla
mobilmodeller.

Med den här funktionen kan du enkelt
uppdatera den fasta programvaran på
telefonen till den senaste versionen via OTA
utan att ansluta via USB-datakabel. Den
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Programuppdatering
OBS!
Din personliga information, exempelvis
information om ditt Google-konto och
andra konton, data och inställningar
för system/program, de program du
har hämtat och din DRM-licens kan
förloras när du uppgraderar telefonens
programvara. Därför rekommenderar
LG att du säkerhetskopierar din
personliga information innan du
uppgraderar programvaran. LG har
inget ansvar för förluster av personliga
data.
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Upphovsrätt och varumärken
Obs!
Programvara med öppen källkod
Om du vill ta reda på motsvarande
källkod för GPL, LGPL, MPL och andra
licenser för öppen källkod kan du
besöka
http://opensource.lge.com/
Alla licensvillkor, friskrivningar och
meddelanden som vi hänvisar till finns
att hämta med hjälp av källkoden.

DivX Mobil
OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt
videoformat som har skapats av DivX,
LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation.
Detta är en officiell DivX Certified®-enhet
som kan spela upp DivX-video. Mer
information om och programvaruverktyg för
konvertering av filer till DivX-videoformat
finns på webbplatsen divx.com.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Du måste
registrera den här DivX®-certifierade
enheten hos DivX innan du kan spela upp
köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du
din registreringskod. Gå till DivX VODsektionen på enhetens inställningsmeny.
Gå till vod.divx. com för mer information

om hur du slutför registreringen.
DivX Certified® för uppspelning av
DivX®-video upp till HD 720p, inklusive
premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certified® och tillhörande
logotyper är varumärken som tillhör Rovi
Corporation eller dess dotterbolag och som
används enligt licens.

Dolby Mobile
Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories. Dolby och dubbel-Dsymbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
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Tillbehör
Följande tillbehör finns till LG-P936 (de tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval).

Reseadapter

Datakabel
Ansluta LG-P936 till
datorn.

Användarhandbok
Läs mer om LG-P936.

Stereoheadset

Obs!
- Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.
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Tekniska data
Temperaturgränser
Max: +55°C (urladdning), +45°C (laddning)
Lägst: -10°C

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment
Model Name
LG-P936
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

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

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee/Director

19. Mar. 2012

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
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Felsökning
I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder
din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem
kan du enkelt lösa själv.
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Meddelande

Möjliga orsaker

Möjliga åtgärder

SIM-kortsfel

Det finns inget SIMkort i telefonen eller
så har det satts in
felaktigt.

Kontrollera att SIM-kortet är installerat
på ett korrekt sätt.

Ingen
nätverksanslutning/
avbruten
nätverksanslutning

Signalen är svag
eller du är utanför
operatörens nät.
Operatören använde
nya tjänster.

Flytta dig högre, till ett fönster eller en
öppen yta. Kontrollera nätoperatörens
täckningskarta.
Kontrollera om SIM-kortet är mer än
6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut
SIM-kortet hos din leverantörs närmaste
butik. Kontakta tjänsteleverantören.

Koderna
överensstämmer
inte

När du byter
säkerhetskod måste
du bekräfta den nya
koden genom att
ange den igen.
De två koder som
du har angett
överensstämmer
inte.

Om du glömmer koden kontaktar du din
tjänsteleverantör.

Meddelande

Möjliga orsaker

Möjliga åtgärder

Det går inte att
ställa in ett program

Erbjuds inte av
tjänsteleverantören
eller kräver
registrering.

Kontakta tjänsteleverantören.

Samtal är inte
tillgängliga

Uppringningsfel
Nytt SIM-kort har
satts i.
Gräns för förbetald
kostnad är nådd.

Nytt nätverk ej godkänt.
Kontrollera om det finns nya
restriktioner.

Strömbrytaren har
tryckts ned för
snabbt.
Batteriet är inte
laddat.
Batterikontakterna
är smutsiga.

Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två
sekunder.
Ladda batteriet. Kontrollera
laddarindikatorn på skärmen.
Rengör batterikontakterna.

Telefonen slås ej på

Kontakta tjänsteleverantören eller
återställ gränsen med hjälp av PIN2.
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Felsökning
Meddelande

Möjliga orsaker

Möjliga åtgärder

Batteriet är inte
laddat.
Yttertemperaturen är
för hög eller låg.
Kontaktproblem

Ladda batteriet.

Uppladdningsfel
Ingen spänning
Laddaren ur funktion
Fel laddare
Batteriet ur funktion
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Se till att telefonen laddas vid normal
temperatur.
Kontrollera laddaren och anslutningen till
telefonen. Kontrollera batterikontakterna
och rengör dem om det behövs.
Anslut laddaren till ett annat uttag.
Om laddaren inte värms upp ska du
byta ut den.
Använd bara originaltillbehör från LG.
Byt ut batteriet.

Otillåtet nummer

Funktionen Fasta
nummer är
påslagen.

Kontrollera menyn Inställningar och slå
av funktionen.

Det går inte att ta
emot/skicka SMS
och bild

Minnet är fullt

Ta bort några meddelanden från
telefonen.

Filerna öppnas inte

Filformatet kan inte
användas

Kontrollera vilka filformat som kan
användas.

SD-kortet fungerar
inte

Det går endast att
använda filsystemen
FAT16 och FAT32

Kontrollera SD-kortets filsystem via
kortläsare eller formatera om SD-kortet
med telefonen.

Meddelande

Möjliga orsaker

Möjliga åtgärder

Skärmen slås inte
på när jag tar emot
ett samtal.

Problem med
avståndssensorn

Om du använder skyddstejp eller ett
fodral, kontrollerar du att området runt
avståndssensorn inte har täckts för. Se
till att området runt avståndssensorn är
rent.

Inget ljud

Vibrationsläge

Kontrollera inställningen på ljudmenyn
så att telefonen inte befinner sig i
vibrationsläge eller tyst läge.

Lägg på eller lås

Periodiskt
programvarufel

Ta ur batteriet, sätt i det igen och slå på
telefonen.
Försök utföra en programuppdatering
via webbplatsen.

Starta om telefonen

1. Stäng av telefonen.
2. Ta av batterihöljet.
3. Sätt i batteriet.
4. Stäng luckan.
5. Starta telefonen igen.

Telefonen är låst och
fungerar inte.
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norsk

Brukerhåndbok for LG-P936
Denne veiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke telefonen.
Hvis du trenger mer informasjon, kan du gå til www.lg.com.

• Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder
kanskje ikke din telefon. Dette er avhengig av
telefonens programvare og din tjenesteleverandør.
• Denne telefonen anbefales ikke for synshemmede
på grunn av det virtuelle tastaturet på
berøringsskjermen.
• Copyright © 2012 LG Electronics, Inc. Med
enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker
tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle
andre varemerker tilhører de respektive eierne.
• Google™, Kart™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ og Play Butikk™ er varemerker for
Google Inc.
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Kaste det gamle utstyret ditt
1 Når dette symbolet med en søppeldunk
med kryss på er festet til et produkt,
betyr det at produktet dekkes av
EU-direktivet 2002/96/EC.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter
skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner
som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om avfallshåndtering av
gamle apparater, kan du kontakte
lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller butikken
der du kjøpte produktet.  

Kassering av brukte batterier/
akkumulatorer
1 Når dette symbolet med en søppeldunk
med kryss på er festet til et batterier/
akkumulatorer for et produkt, betyr det
at produktet dekkes av EU-direktivet
2006/66/EC.
2 Dette symbolet kan være kombinert
med symbolene forkvikksølv (Hg),
kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis
batteriet inneholder mer enn 0,0005
% kvikksølv, 0,002 % kadmium eller
0,004 % bly.
3 Alle batterier/akkumulatorer skal
kastes i egne gjenbruksstasjoner
som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
4 Riktig avfallshåndtering av gamle
batterier/akkumulatorer bidrar til å
forhindre mulige negative konsekvenser
for miljøet og folkehelsen.  
5 Hvis du vil ha mer detaljert
informasjon om avfallshåndtering
av gamle batterier/akkumulatorer,
kan du kontakte lokale
myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan
være farlig eller ulovlig å ikke følge disse
retningslinjene.

Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering for
radiobølger og SAR (Specific Absorption
Rate). Denne mobiltelefonmodellen,
LG-P936, er laget for å overholde
relevante sikkerhetskrav for eksponering
for radiobølger. Disse kravene er basert
på vitenskapelige retningslinjer som tar
hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre
alle, uavhengig av alder og helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden for mobile
enheter bruker måleenheten SAR
(Specific Absorption Rate). SARtester er utført ved bruk av standard
driftsplasseringer når enheten overfører
med det høyeste sertifiserte strømnivået
i alle testede frekvensbånd.
• De ulike telefonmodellene fra LG kan ha
ulike SAR-verdier, men de er alle laget
for å følge relevante retningslinjer for
eksponering for radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales av ICNIRP
(International Commission on NonIonizing Radiation Protection), er 2 W/kg
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som gjennomsnitt for 10 g vev.

• De høyeste SAR-verdiene DASY4 har
testet for denne telefonmodellen, er
0,567 W/kg (10 g) når telefonen brukes
ved øret, og 0.872 W/kg (10 g) når den
bæres på kroppen.
• Telefonen overholder retningslinjene
for RF-stråling ved vanlig håndholdt
bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut 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. Denne enheten krever en
kvalitetstilkobling til nettverket for å
kunne overføre datafiler eller meldinger.
Enkelte ganger kan overføringen av
datafiler eller meldinger bli forsinket i
påvente av en slik tilkobling. Pass på
å overholde avstandsinstruksjonene
ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av
produktet
ADVARSEL!
B ruk bare batterier, ladere og tilbehør
som er godkjent for bruk med akkurat
denne telefonmodellen. Bruk av annet
tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og
kan i tillegg være farlig.

• Ikke demonter telefonen. Ved behov
•

•
•
•
•
•

for reparasjon må du ta den med til en
kvalifisert servicetekniker.
Reparasjoner under garanti kan, etter
LGs skjønn, inkludere reservedeler eller
-kort som er enten nye eller renoverte,
forutsatt at de har samme funksjonalitet
som delene som byttes ut.
Hold enheten unna elektriske apparater
som TVer, radioer og PC-er.
Enheten bør holdes unna varmekilder
som radiatorer og komfyrer.
Ikke slipp telefonen i bakken.
Ikke utsett enheten for mekaniske
vibrasjoner eller støt.
Slå av telefonen der dette er pålagt
gjennom spesielle bestemmelser. Du

•

•
•
•
•
•
•

•
•

må for eksempel ikke bruke telefonen
på sykehus, fordi den kan påvirke
medisinsk utstyr.
Ikke bruk telefonen når den lades, hvis
du er våt på hendene. Det kan føre til
elektrisk støt eller alvorlig skade på
telefonen.
Unngå å lade telefonen nær brennbart
materiale. Telefonen kan bli varm og
utgjøre en brannfare.
Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av
enheten (du må ikke bruke løsemidler
som benzen, tynner eller alkohol).
Unngå å lade opp telefonen når den er
plassert på et mykt underlag/tekstiler.
Telefonen skal bare lades i et godt
ventilert område.
Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
Du bør ikke oppbevare telefonen nær
magnetiserte kort eller billetter, da dette
kan påvirke informasjonen som er lagret
i magnetstripen.
Ikke utsett skjermen for skarpe
gjenstander, da dette kan skade
telefonen.
Ikke utsett telefonen for væsker eller
fukt.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
• Bruk tilbehør som øretelefoner med
forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det
ikke er nødvendig.
• Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke
enheten eller prøve å berøre eller fjerne
glasset. Hvis glasset skades som følge
av feil bruk eller hardhendt behandling
av enheten, dekkes ikke dette av
garantien.
• Telefonen er en elektronisk enhet
som avgir varme under normal bruk.
Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt
uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre
til ubehag eller mindre brannskader.
Vær derfor forsiktig når du håndterer
telefonen under eller rett etter bruk.

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
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mobiltelefoner.

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

Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og forskrifter som
gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.
• Du må ikke bruke en håndholdt telefon
under bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle
oppmerksomhet.
• Kjør til siden og parker før du
foretar eller svarer på et anrop hvis
kjøreforholdene krever det.
• Radiosignaler fra telefonen kan
forstyrre elektroniske systemer i
bilen, for eksempel stereoanlegg og
sikkerhetsutstyr.
• Når kjøretøyet ditt er utstyrt med
kollisjonspute, må du ikke hindre den
med installert eller bærbart, trådløst
utstyr. Det kan føre til alvorlige skader
ved at kollisjonsputen ikke fungerer som
den skal.

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

Unngå hørselsskader
Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes
for høy lyd over lengre perioder. Vi
anbefaler derfor at du ikke slår håndsettet
av eller på når det er nær øret. Vi anbefaler
også at voluminnstillingene for musikk og
samtaler ikke overstiger moderate nivåer.
• Når du bruker hodetelefoner, bør du
redusere volumet hvis du ikke kan høre
folk som snakker i nærheten, eller hvis
en person som sitter ved siden av deg,
kan høre hva du lytter til.
MERK: Høyt lydtrykk fra hodetelefoner
kan skade hørselen.

Glassdeler
Noen deler av mobiltelefonen er laget av
glass. Hvis du mister telefonen i bakken,
eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt,
kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må
du ikke berøre det eller forsøke å fjerne
det. Ikke bruk telefonen før glasset er
byttet ut av et autorisert servicesenter.

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

Omgivelser med
eksplosjonsfare
• Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
• Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller
kjemikalier.

• Du må ikke frakte brennbare gasser,
væsker eller eksplosiver i den delen av
bilen der du har mobiltelefonen eller
tilbehør.
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
På fly
Trådløse enheter kan forårsake interferens
i fly.
• Slå alltid av enheten før du går om
bord på fly.
• Ikke bruk enheten på bakken med
mindre mannskapet har gitt tillatelse
til det.

•
•

Barn

•

Oppbevar telefonen på et trygt sted,
utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen
har små deler som kan føre til risiko for
kvelning hvis de løsner.

•

Nødanrop

•

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

•

Informasjon om og behandling
av batteriet

•

• Det er ikke nødvendig å lade batteriet

•

helt ut før det lades opp igjen. Til
forskjell fra noen andre batterisystemer
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•

er det ingen minneeffekt som kan gå ut
over batteriets ytelse.
Bruk bare batterier og ladere fra LG.
LG-ladere er laget for å gi lengst mulig
batterilevetid.
Du må ikke demontere eller kortslutte
batteriet.
Metallkontaktene på batteriet må holdes
rene.
Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger
er tilfredsstillende. Batteriet kan lades
opp flere hundre ganger før det må
byttes ut.
Hvis batteriet ikke har vært brukt på en
stund, bør du lade det opp før bruk.
Unngå å utsette batteriladeren for
direkte sollys eller bruke den på steder
med høy luftfuktighet, for eksempel
på badet.
Unngå å plassere batteriet på varme
eller kalde steder, da dette kan ha en
negativ effekt på batteriets ytelse.
Det kan være fare for eksplosjon hvis
batteriet byttes ut med feil type batteri.
Kast batterier i samsvar med
produsentens instruksjoner. Hvis det er
mulig, bør batteriene resirkuleres. De

må ikke kastes som husholdningsavfall.

• Hvis du må bytte batteri, tar du det
med deg til nærmeste autoriserte LG
Electronics-servicested eller nærmeste
forhandler for å få hjelp.
• Ta alltid laderen ut av veggkontakten når
telefonen er fulladet, slik at laderen ikke
bruker strøm unødvendig.
• Den faktiske batterivarigheten vil være
avhengig av nettverkskonfigurasjon,
produktinnstillinger, bruksmønster,
batteri og miljøbetingelser.
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Bli kjent med telefonen din
Les dette før du begynner å
bruke telefonen.
Det er fint om du kan undersøke om
eventuelle problemer du har med
telefonen, er omtalt i denne delen før du
sender telefonen til service eller ringer en
servicerepresentant.

1. Telefonminne
Du må administrere programmer og slette
data, for eksempel programmer eller
meldinger, for å frigjøre mer minne.
Administrere programmer
1 Trykk på Meny-tasten
på
hjemmeskjermen, og trykk deretter
på Innst. > Programmer > Ordne
applikasjoner.
2 Når listen over programmer vises, blar du
nedover listen og trykker på programmet
du vil avinstallere.
3 Trykk på Avinstaller, og trykk deretter på
OK for å bekrefte at du vil avinstallere det
aktuelle programmet.
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2. Forlenge batterilevetiden
Du kan forlenge batteriets levetid mellom
oppladingene ved å slå av funksjoner
som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i
bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor
mye batterikapasitet programmer og
systemressursene bruker.
Slik forlenger du batterilevetiden
– Slå av radiokommunikasjon du ikke
bruker, for eksempel Wi-Fi, Bluetooth
eller GPS.
– Demp skjermens lysstyrke og angi
kortere tidsavbrudd før lyset slås av.
– Slå av automatisk synkronisering for
Gmail™, Kalender, Kontakter og andre
programmer.
– Enkelte av programmene du har lastet
ned, kan redusere batterilevetiden.
– Kontroller batteriets ladenivå når du
bruker nedlastede programmer.
Slik viser du batteriets ladenivå
på
1 Trykk på Meny-tasten
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
Innst. > Om telefonen > Status.
2 Batteristatusen (lader eller ikke lader) og
-nivået vises i toppmenyen i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som
bruker batterikapasitet
på
1 Trykk på Meny-tasten
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
Innst. > Om telefonen > Batteribruk.
2 Batteriforbrukstiden vises øverst i
skjermbildet. Enten hvor lenge det er siden
forrige tilkobling til en strømkilde, eller (når
tilkoblet en strømkilde) hvor lenge du sist
kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet
viser også en liste over programmer og
tjenester som bruker batterikapasitet,
rangert etter forbruk.

3. Installere et operativsystem
med åpen kildekode
Hvis du installerer et operativsystem med
åpen kildekode på telefonen i stedet for å
bruke operativsystemet fra leverandøren,
kan dette føre til at telefonen ikke fungerer
som den skal.

Advarsel
• Hvis du installerer og bruker et
annet operativsystem enn det som
fulgte med telefonen, dekkes ikke
telefonen lenger av garantien.
• For å beskytte telefonen og dine
personlige data bør du bare laste
ned applikasjoner fra pålitelige
kilder, for eksempel Play Butikk.
Hvis noen applikasjoner ikke er
installert på riktig måte, kan det
føre til at telefonen ikke fungerer
normalt, eller at det kan oppstå en
alvorlig feil. Du må avinstallere disse
applikasjonene og alle tilhørende
data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke opplåsingsmønster,
PIN-kode eller passord
Angi et opplåsingsmønster, en PIN-kode
eller et passord, slik at telefonen blir
sikrere. Følg fremgangsmåten nedenfor for
å angi skjermlås.
, og trykk
Trykk på Meny-tasten
deretter på Innst. > Sted og sikkerhet >
Angi skjermlås og velg Mønster, PIN-kode
eller Passord.
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Bli kjent med telefonen din
Advarsel
Ta forholdsregler når du bruker
opplåsingsmønster, PIN-kode eller
passord. Det er svært viktig at du
husker opplåsingsmønsteret du har
angitt. Du har 5 forsøk på å angi
mønsteret for skjermopplåsning. Hvis
du har brukt opp alle 5 forsøkene, må
du vente i 30 sekunder før du kan
prøve å låse opp telefonen på nytt.
Når du har glemt opplåsingsmønster, PINkode eller passord:
Hvis du har logget på en Google-konto
på telefonen og brukt feil mønster 5
ganger, trykker du på Glemt mønsteret?
Du vil bli bedt om å logge deg på med
Google-kontoen din og opprette et nytt
opplåsingsmønster.
Hvis du ikke har opprettet en Googlekonto på telefonen, eller hvis du har glemt
PIN-koden eller passordet, må du utføre
en nullstilling.
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5. Bruke nullstilling
(fabrikkgjenoppretting)
Hvis du må gjenopprette telefonens
opprinnelige tilstand, bruker du Nullstill til
å gjenopprette telefonen.
1 Slå av strømmen.
2 Trykk og hold på følgende taster samtidig
i 8 sekunder: av/på-/låsetast + tast for
volum ned.
3 Når skjermbildet TILBAKESTILL TIL
FABRIKKINNSTILLINGER vises, slipper du
tastene.
4 Trykk på av/på-/låsetasten for å
bekrefte – slett alle brukerdata. Trykk på
volumtastene for å avbryte.
Advarsel
Når du utfører en tilbakestilling
til fabrikkinnstillingene, vil alle
brukerapplikasjoner og brukerdata
bli slettet. Husk å ta sikkerheskopi
av alle viktige data før du utfører en
tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

6. Bruke et microSD-kort
Bilder sammen med musikk- og videofiler
kan bare lagres på eksterne minner. Du må
installere et microSD-kort før du kan lagre
filene på eksterne minner. Du kan ikke
lagre disse elementene på eksterne minner
hvis du ikke har satt inn et microSD-kort.
Advarsel
Ikke ta ut microSD-kortet før du har
løst det ut. Hvis du gjør det, kan
både microSD-kortet og telefonen bli
skadet, og dataene som er lagret på
microSD-kortet, kan bli ødelagt.  For
å fjerne microSD-kortet på en sikker
måte, trykker du på Meny-tasten
på hjemmeskjermen, og deretter på
Innst. > SD-kort og telefonlagring >
Utløs SD-kort.

7. Koble telefonen til en
datamaskin via USB
1 Bruk USB-kabelen som fulgte med
telefonen, til å koble den til en USB-port
på datamaskinen din. Du vil motta en
beskjed om at USB-forbindelsen er
opprettet og kan se en hurtigmeny for
USB-forbindelsestype.
2 Trykk på Masselagring og OK for å
bekrefte at du ønsker å overføre filer
mellom telefonens microSD-kort og
datamaskinen.
Du vil motta en beskjed når telefonen
er tilkoblet som USB-lagring. Telefonens
microSD-kort kobles til som en stasjon på
datamaskinen. Du kan nå kopiere filer til
og fra microSD-kortet.
TIPS
Du har ikke tilgang til microSD-kortet
fra telefonen mens det er tilkoblet som
USB-lagring. Så du kan ikke bruke
programmer som er avhengige av
microSD-kortet, for eksempel musikk.
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8. Synkronisere telefonen
med en datamaskin (LG PC
Suite)
LG PC Suite IV er et program for å koble
mobiltelefonen til en PC ved hjelp av en
USB-datakabel. Så snart mobiltelefonen er
koblet til, kan du bruke funksjonene dens
på PC-en.
Hovedfunksjonene i LG PC Suite IV
• enkelt opprette, redigere og slette data
på telefonen
• synkronisere mobiltelefondata med
PC-data (kontakter, kalender, SMSmeldinger, bokmerker og anropslogg)
• enkelt overføre multimediefiler (bilder,
videoer, musikk) ved å dra og slippe
mellom en PC og telefonen
Slik installerer du LG PC Suite
PC-programmet LG PC Suite kan lastes
ned fra LGs webområde.
1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
2 Gå til Support > Støtte for mobiltelefon
> velg modell (LG-P936)
3 Klikk på PC-synk fra Download, og klikk
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deretter på WINDOW PC-synk Last ned
for å laste ned PC-programmet LG PC
Suite.
Eller du kan laste ned programmet fra det
forhåndsinstallerte microSD-kortet.
1 Koble USB-datakabelen til PC-en.
Kontroller at Masselagring er aktivert på
telefonen.
2 Kopier mappen LGPCSuiteIV fra
masselagringsenheten til PC-en.
3 Kjør filen LGInstaller.exe på PC-en, og følg
instruksjonene.
4 Når installeringen av LG PC Suite IV
er fullført, deaktiverer du modusen
Masselagring for å kjøre LG PC Suite IV.
MERK: Ikke fjern eller slett andre
programfiler som er installert på
minnekortet. Dette kan skade de
forhåndsinstallerte applikasjonene.
MERK: LGs integrerte USB-driver
er nødvendig for å kunne koble
sammen en LG-enhet og en PC. Den
installeres automatisk når du installerer
PC-programmet LG PC Suite.

9. Lås opp skjermbildet når du
bruker datatilkobling

12. Ikke koble til telefonen når
du slår PC-en av/på.

Skjermen vil bli sort hvis den ikke røres
på en stund etter at det er opprettet
en dataforbindelse. Trykk på av/på-/
låsetasten for å slå på LCD-skjermen.

Husk å koble telefonen fra PC-en når du
skal slå PC-en av eller på, for dette kan
medføre feil på PC-en.

10. Hold telefonen rett opp
Hold telefonen rett opp som en
vanlig telefon.
Under anrop eller sending/mottak av data
bør du unngå å berøre den nedre delen av
telefonen, der antennen befinner seg. Det
kan forringe samtalekvaliteten.

11. Når skjermen låser seg
Hvis telefonen ikke reagerer eller
skjermen fryser:
Trykk og hold på av/på-/låsetasten
i 12 sekunder for å slå av telefonen.
Deretter trykker du og holder på av/på-/
låsetasten igjen i 3 sekunder for å slå på
telefonen.
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Telefonen
Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder på av/på-/låsetasten i 3 sekunder.
Når du skal slå av telefonen, trykker du og holder på av/på-/låsetasten i 3 sekunder og
trykker på Strøm av og OK for å bekrefte.

Sett forfra
Hodetelefoner
Kameralinse på forsiden
– Brukes til å ta bilde av
seg selv.
Hurtigtaster
– Telefon-tasten
– Kontakter-tasten
– Meldinger-tasten
– Programmer-tasten
Meny-/Søk-tast
– Viser tilgjengelige alternativer for
det gjeldende skjermbildet.
– Trykk og hold for å aktivere
søkefunksjonen.
Hjem-tast
– Går tilbake til hjemmeskjermen uansett
hvilket skjermbilde man er i.

Av/på-/låsetast
– Slå telefonen av/på ved å
holde denne tasten inne.
– Slår skjermen av/på og
låser den.
Infrarød sensor
– Registrerer nærkontakt
med andre gjenstander,
for eksempel hodet ditt
under en samtale, slik at
du ikke aktiverer uønskede
funksjoner ved et uhell.
Tilbake-tast
– Går tilbake til forrige
skjermbilde.
– Lukker hurtigmenyer og
dialogbokser.

Advarsel
Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen
og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren på LCDskjermen med en beskyttelsesfilm. Det kan føre til at den ikke fungerer som den skal.
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TIPS
– Trykk på Meny-tasten
for å kontrollere hvilke alternativer som er tilgjengelige når du
åpner et program.
– Hvis det er noe feil med telefonen når du bruker den, eller hvis du ikke kan slå den på, kan du
prøve å ta ut batteriet, sette det inn igjen og så vente 5 sekunder før du slår den på igjen.

Sett fra siden
3,5 mm hodetelefoner

Volumtaster
- Lar deg justere ringe- og
mediavolumet eller volumet for
innkommende samtale.
– Trykk og hold på tasten for volum
ned for å bytte til stillemodus.

Lade-/tilbehørskontakt
Av/på-/låsetast

Mikrofon

Sett bakfra
Bakdeksel

Kameralinse
Flash (Blits)

Spor for microSD-kort
- Inneholder det forhåndsinstallerte
microSD™-kortet på 16 GB (kan
utvides til 32 GB).

Utsparing for
fingertuppene
Batteri
SIM-kortspor
Høyttaler
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Komme i gang
Sette inn SIM-kortet og
batteriet
Før du kan begynne å bruke telefonen, må
du konfigurere den. Slik setter du inn SIMkortet og batteriet:
1 Hold telefonen støtt i den ene hånden. Med
den andre hånden løfter du bakdekselet
ved hjelp av utsparingen for fingertuppene
nederst på dekselet, og tar deretter av
dekselet.

2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet. Pass
på at det gylne kontaktområdet på kortet
peker ned.

3 Sett batteriet på plass ved å sette
gullkontaktene på telefonen og batteriet
mot hverandre.
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4 Sett dekselet tilbake på plass (som vist
nedenfor). Trykk batteridekselet ned til det
klikker på plass.

MERK
Batteriet må lades helt opp første gang
for å forbedre batterilevetiden.

MERK

Lade opp telefonen
1 Koble USB-kabelen til veggadapteren.
2 Sett USB-kabelen inn i lade-/
tilbehørskontakten på telefonen (som
vist nedenfor). Pass på at USB-symbolet
peker opp.

Telefonen har en intern antenne. Vær
forsiktig så du ikke skraper opp eller
skader baksiden, da dette vil føre til
dårligere ytelse.
Hvis telefonen slår seg av når batteriet
er helt utladet, betyr det at batteriet
er svakt. I så fall vil LED-lyset for
tastaturet nederst på telefonen
begynne å blinke når telefonen kobles
til laderkabelen (TA eller USB). Dette
er normalt når batteriet er svakt for å
beskytte mot overstrøm, for telefonen
er konstruert for å beskytte batteriet
mot skade. Etter et par minutter vil
LCD-skjermen slå seg på på normal
måte.
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Komme i gang
Sette inn et microSD-kort
Sett inn et microSD™-kort for å bruke
kameraet og andre multimediafunksjoner.
Multimediainnhold kan lagres på microSDkortet. LG-P936 har et forhåndsinstallert
microSD-kort.

2 Sett deretter microSD-kortet inn i sporet.
Pass på at det gylne kontaktområdet på
kortet peker nedover.

MERK
Enheten støtter microSD-kort på opptil
32 GB.
1 Slå av telefonen før du setter inn eller
fjerner microSD-kortet. Fjern bakdekselet.

Fjerne microSD-kortet
Før du kan fjerne microSD-kortet på en
sikker måte, må du løse det ut.
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MERK

Formatere microSD-kortet

På Android OS 2.3 og høyere kan du
laste ned programmer fra Play Butikk
og lagre dem på et microSD-kort og
på telefonen. Hvis du ikke løser ut
kortet, kan det på grunn av denne
funksjonen forårsake en feil fordi
informasjonen mellom microSDkortet og telefonen ikke stemmer helt
overens. I verste tilfelle kan microSDkortet bli skadet eller ødelagt.

MicroSD-kortet er kanskje formatert fra før.
Hvis det ikke er det, må du formatere det
før du kan bruke det.

1 Trykk på Meny-tasten
på
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
Innst. > SD-kort og telefonlagring >
Utløs SD-kort.
2 Fjern batteridekselet, og dra microSD-kortet
forsiktig ut av sporet.
Advarsel
Ikke ta ut microSD-kortet før du har
løst det ut. Hvis du gjør det, kan
både microSD-kortet og telefonen bli
skadet, og dataene som er lagret på
microSD-kortet, kan bli ødelagt.

MERK
Når du formaterer microSD-kortet,
slettes alle filene på det.
1 Trykk på Meny-tasten
på
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
Innst. > SD-kort og telefonlagring >
Utløs SD-kort.
2 Trykk på Slett SD-kort og Slett SD-kortknappen.
3 Hvis du har angitt et opplåsingsmønster,
taster du inn dette og trykker på Slett
alt. Kortet formateres og er deretter klart
til bruk.
MERK
Hvis det er noe innhold på microSDkortet ditt, vil mappestrukturen
muligens endres etter formatering
fordi alle filene vil være slettet.
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Komme i gang
Veksle mellom og avslutte
programmer
Multitasking er lett med Android fordi
åpne programmer fortsetter å kjøre selv
når du åpner et nytt program. Du trenger
ikke å avslutte et program før du åpner
et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne
applikasjoner. Android administrerer hvert
program og stopper og starter dem etter
behov, for å sikre at passive programmer
ikke bruker ressurser unødvendig.

Veksle mellom programmer
- Trykk og hold på Hjem-tasten
.
Det vises en liste over nylig brukte
programmer. Trykk på programmet du
vil åpne.
Slik stopper/avslutter du et program
på
1 Trykk på Meny-tasten
hjemmeskjermen, og trykk deretter
på Innst. > Programmer > Ordne
applikasjoner.
2 Trykk på det ønskede programmet, og
trykk deretter på Tvungen stopp for å
avslutte.
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MHL
MHL (Mobile High-Definition Link) er en
grensesnittstandard for mobil lyd/video
for tilkobling av mobiltelefoner og annen
bærbar forbrukerelektronikk til HDTVer og HD-skjermer. MHL-standarden
benytter en enkelt kabel med et 5-pinners
grensesnitt og støtte for HD video opptil
1080p og digital lyd. Når video- eller
bildevisningsprogrammet vises på
mobiltelefonskjermen, kan du se bildeeller videofilen på TV-en eller skjermen.
MERK
Når enheten er koblet til en HDTV med
MHL-funksjonalitet, vil kabelen både
lade enheten og overføre medieinnhold.
Hvis den er koblet til en HDTV uten
MHL, vil ikke kabelen lade opp den
tilkoblede enheten med mindre du
bruker en MHL-HDMI-adapter.

Startskjermen
Tips for berøringsskjerm
Med en enkel berøring av fingeren
kan du åpne tilgjengelige programmer,
foreta menyvalg og få tilgang til data
som er lagret på telefonen. Følgende
betegnelser brukes til å beskrive de
tilgjengelige handlingene du kan utføre på
berøringsskjermen:
Trykk – Ved hjelp av et lett trykk med
fingeren kan du velge elementer, koblinger,
snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.
Trykk og hold – Trykk og hold på et
element på skjermen ved å berøre det uten
å løfte fingeren før en handling et utført.
Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige
valg for en kontakt, kan du trykke og
holde på kontakten i kontaktlisten til
kontekstmenyen vises.
Dra – Trykk og hold et øyeblikk på
elementet, og beveg fingeren til ønsket
plassering uten å løfte den. Du kan dra
elementer på hjemmeskjermen for å flytte
dem til en ny plassering.
Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over
skjermen uten å stoppe (så du ikke drar
et element i stedet). Du kan for eksempel
bla opp eller ned i en liste eller fra venstre
mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike

hjemmeskjermene.
Trykk to ganger – Trykk to ganger for å
zoome inn på en nettside eller et kart. Du
kan for eksempel trykke raskt to ganger
på en del av en nettside for å tilpasse den
til skjermbredden. Du kan også trykke to
ganger for å zoome inn eller ut når du tar
et bilde (med kameraet), og når du bruker
kart.
Før fingrene sammen for å zoome – Du
kan føre pekefingeren og tommelen
sammen eller fra hverandre for å zoome
inn eller ut når du bruker nettleseren, kart
eller bilder.
Roter skjermen – I mange programmer og
menyer vil visningsretningen justeres etter
enhetens fysiske visningsretning.
MERK
• Hvis du vil velge et element, trykker
du på midten av ikonet.
• Trykk ikke for hardt,
berøringsskjermen er følsom nok til å
registrere en lett, men fast berøring.
• Trykk på ønsket alternativ med
fingertuppen. Pass på at du ikke
berører tastene eller ikonene rundt.
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Startskjermen
Infrarød sensor

MERK

Når du mottar og foretar anrop, slår
denne sensoren bakgrunnsbelysningen
automatisk av og låser berøringstastaturet
ved å føle når telefonen er nær øret. Dette
forlenger batterilevetiden og forhindrer at
du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet
under samtaler.

• Automatisk skjermsparer kan
konfigureres manuelt i Innstilling.
• Hvis det finnes programmer som
kjører når du låser telefonen,
kan de fortsette å kjøre i låst
modus. Det anbefales at du
lukker alle programmer før du
aktiverer låst modus, for å unngå
unødvendige kostnader (f.eks. for
telefonsamtaler, Internett-tilgang og
datakommunikasjon).

Låse telefonen
Når LG-P936 ikke er i bruk, kan du trykke
på av/på-/låsetasten
for å låse
telefonen. Dette bidrar til å hindre at du
trykker på taster ved et uhell, og sparer
batteristrøm.
Og hvis du ikke bruker telefonen på
en stund, vil hjemmeskjermen eller en
annen skjerm som vises, bli erstattet av
låseskjermen etter 30 sekunder uten
aktivitet for å spare batteriet og forhindre
utilsiktet oppringing.
Du kan vekke telefonen ved å trykke på
av/på-/låsetasten
. Låseskjermen
vises. Skyv låseskjermen opp. Det siste
skjermbildet du brukte, vil så åpnes.
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Angi et opplåsingsmønster:
Du kan angi ditt eget opplåsingsmønster
ved å knytte sammen fire eller flere prikker.
Du låser opp telefonen ved å tegne det
samme mønsteret på skjermen.
Advarsel
Hvis du har tegnet feil
opplåsingsmønster 5 ganger, må du
vente i 30 sekunder før du prøver
på nytt.

Raskt bytte til stillemodus

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan raskt sette telefonen i stillemodus
ved å trykke og holde på tasten for volum
ned til du ser
på statuslinjen.

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å
legge til elementer for rask tilgang, for
eksempel snarveier og widgeter. Du kan
også legge til mapper eller endre bakgrunn.
•  Widgeter: Legg til widgeter
som oppdateres dynamisk på
hjemmeskjermen for å få rask tilgang
til programmer uten å åpne hele
programmet.
•  Snarveier: Legg til snarveier til
programmer, bokmerker for nettsider,
kontakter, e-post og spillelister for
musikk på hjemmeskjermen.
•  Mapper: Legg til mapper der du kan
organisere kontakter og snarveier.
•  Bakgrunner: Endre bakgrunnen på
hjemmeskjermen.
Slik legger du til widgeter, snarveier og
mapper på hjemmeskjermen:
1 Velg en plassering (paneler på
hjemmeskjermen) for å legge til et element
ved å dra hjemmeskjermen fra venstre mot
høyre eller omvendt.
2 Trykk på Meny-tasten
> Legg til.
Eller trykk og hold på et tomt sted på
hjemmeskjermen.

Hjem
Bare skyv fingeren mot venstre eller høyre
hvis du vil vise panelene.
Du kan også tilpasse hvert panel med
snarveier og mapper. Du kan også tilpasse
hvert panel med widgeter, som er snarveier
til favorittprogrammene dine.
MERK
Nederst på hjemmeskjermen kan
du se hurtigtaster. Hurtigtastene gir
deg enkelt tilgang til de mest brukte
funksjonene med ett trykk.
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3 Trykk på elementtypen du vil legge til på
skjermen: Widgeter, Snarveier, Mapper
eller Bakgrunner.
4 Trykk på en tilgjengelig widget, snarvei
eller mappe.
5 Du vil se et nytt ikon på hjemmeskjermen.
Hvis du vil plassere ikonet i et annet panel,
drar du det til ønsket plassering i det nye
panelet og slipper det.
TIPS
Hvis du vil legge til et forhåndslastet
program på hjemmeskjermen, eller et
program du har lastet ned fra Play Butikk,
trykker du og holder på det aktuelle ikonet
i skjermbildet Programmer for å legge det
til på hjemmeskjermen.

MERK
Hvis det ikke er noen ledig plass på det
aktuelle panelet på hjemmeskjermen,
vil ikke Legg til være tilgjengelig. Du
må slette eller fjerne et element før du
kan legge til et nytt element. Du har
også mulighet til å bytte til et annet
panel på hjemmeskjermen.
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Hvis du vil slette et programikon fra
hjemmeskjermen, trykker du og holder på
snarveisikonet du vil slette og drar det til
nederst på skjermen.
Du kan ikke slette de forhåndslastede
programmene. (Bare ikonene kan slettes
fra skjermen.)

Gå tilbake til en nylig brukt
applikasjon
1 Trykk og hold på Hjem-tasten
.
Skjermbildet vil vise ikonene for
programmene du nylig har brukt.
2 Trykk på et ikon for å åpne programmet,
eller trykk på Tilbake-tasten
for å gå
tilbake til det aktive programmet.

Varslingsfelt

Vise statuslinjen

Varslingsikoner på statuslinjen gir
beskjed om innkommende meldinger,
kalenderhendelser, alarmer samt pågående
hendelser, som når du for eksempel er i en
samtale. Du kan vise en liste over alle de
siste varslene.
Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste
delen av skjermbildet.

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for
å vise telefoninformasjon, for eksempel
signalstyrke, nye meldinger, batteristatus
og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.
Nedenfor finner du en tabell med
beskrivelser av ikonene som kan vises i
statusfeltet.
[Statuslinjen]

Ikon

Beskrivelse
Det er ikke satt inn noe SIMkort
Ingen nettverkssignaler er
tilgjengelige
Flymodus er på

Vibreringsmodus Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Datamodus

Trykk og hold på statuslinjen, og skyv
den ned med fingeren. Eller trykk på
Meny-tasten
> Varsler. Herfra kan
du kontrollere og raskt slå av og på Stillemodus (Vibrer), Wi-Fi, Bluetooth, GPS og
Datamodus.

Koblet til et trådløst nettverk
Kablet headset er tilkoblet
Samtale i gang
Parkert samtale
Høyttalertelefonen er på
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Ikon

Beskrivelse

Beskrivelse
3 varsler til vises ikke

Tapt anrop

Data synkroniseres

Bluetooth er på

Nedlasting fullført

Koblet til en Bluetooth-enhet

Ny e-post

Alarmen er stilt inn
Ny mobilsvarmelding

Ny Gmail
Ny Google Talk-melding

Ringetonen er slått av

Ny tekst-/multimediamelding

Vibreringsmodus er på

En sang spilles av

Batteri fulladet

Kommende hendelse

Batteriet lades

Internett-deling via USB er aktiv.

Telefonen er koblet til en PC
med USB-kabel

Laster opp data

Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt
er aktivt
Både Internett-deling via USB
og Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt
er aktive.

GPS er på

Data inn og ut

Laster ned data

Mottar posisjonsdata fra GPS
On-Screen Phone tilkoblet
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Ikon

Telefonmikrofonen er slått av

Skjermtastatur
Du kan taste inn tekst ved hjelp av
skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises
automatisk når du må skrive inn tekst.
Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker
du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil
skrive inn tekst.
LG-tastatur – QWERTY – Skrive inn
bokstaver

venstre for markøren.
 kjul QWERTY-tastaturet – Trykk for å
S
skjule QWERTY-tastaturet.
Enter – Trykk for å flytte markøren til
neste linje.
LG-tastatur – QWERTY
– Skrive inn tall og symboler

￼
￼
Skift – Trykk én gang for å skrive en
stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive
bare store bokstaver.
Tall- og symbol-/innstillingstast – Trykk
for å endre innskrivingsmodus til tall og
symboler. Trykk og hold for å angi ulike
innstillinger for LG-tastaturet.
Slettetast – Trykk for å slette tegn til

 LT – Trykk for å sette inn flere
A
symboler. QWERTY-tastaturet skifter til
alternative tegn.
Bokstav-/innstillingstast – Trykk
for å endre innskrivingsmodus til
bokstaver. Trykk og hold for å angi ulike
innstillinger for LG-tastaturet.
Mellomromstast – Trykk for å sette inn
mellomrom.
Slettetast – Trykk for å slette tegn til
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Startskjermen
venstre for markøren.
Skjul QWERTY-tastaturet – Trykk for å
skjule QWERTY-tastaturet.
Enter – Trykk for å flytte markøren til
neste linje.
LG-tastatur – Telefontastatur
for å bytte til
Trykk og hold på
telefontastaturet på LG-tastaturet. Trykk på
Innst. for LG-tastatur > Tastaturoppsett,
og trykk deretter på Telefontastatur.
Med telefontastaturet kan du skrive inn
bokstaver ved å trykke på tasten med de
bokstavene du vil bruke, på samme måte
som på en vanlig telefon med 12 taster.
Du må kanskje trykke på en tast opptil fire
ganger for å skrive bokstaven eller tallet
du ønsker.

￼

32

Skift – Trykk én gang for å skrive en
stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive
bare store bokstaver.
Mellomromstast – Trykk for å sette inn
mellomrom.
Slettetast – Trykk for å slette tegn til
venstre for markøren.
Tall- og symbol-/innstillingstast –
Trykk for å endre innskrivingsmodus til
tall og symboler. Trykk og hold for å angi
ulike innstillinger for LG-tastaturet.
Enter – Trykk for å flytte markøren til
neste linje.
Skjul tastaturet – Trykk for å skjule
tastaturet.
T9-tast – Trykk for å slå på
innskrivingsmodusen T9.

Skrive inn tekst

123-modus

 Skift – Trykk én gang for å skrive
en stor bokstav. Trykk to ganger for
å skrive bare store bokstaver. Den
fargede sirkelen på knappen angir
om funksjonen for store bokstaver er
låst på
eller om den bare er på
for ett tegn
.
 Tall- og symbol-/innstillingstast –
Trykk for å endre til 123-modus for å
skrive inn tall og symboler. Trykk og
hold for å angi ulike innstillinger for
LG-tastaturet.
 Enter – Legger til en ny linje mens du
skriver inn tekst.
 Skjul tastaturet – Fjerner tastaturet
fra skjermen.
 Slettetast – Sletter all tekst du har
skrevet.
for å sette inn mellomrom.
Trykk på

I denne modusen går det raskere å skrive
inn tall i en tekstmelding (for eksempel
et telefonnummer). Trykk på tastene med
tallene du ønsker, før du manuelt bytter
tilbake til ønsket modus for tekstinnskriving
ved å trykke på
-tasten.

Skrive inn bokstaver med
aksent
Når du velger fransk som
tekstinnskrivingsspråk, kan du skrive inn
franske spesialtegn (f.eks. "á").

På telefontastaturet
Etter at det tilhørende bokstavtegnet
forsvinner, trykk på samme tast gjentatte
ganger inntil du ser det spesialtegnet du
ønsker.

På Qwerty-tastaturet
Trykk og hold på a-tasten.
Når tegnet med aksent vises, trykker du på
det for å sette det inn.
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Konfigurasjon av Google-konto
Den første gangen du åpner en Googleapplikasjon på telefonen, vil du bli bedt om
å logge deg på med Google-kontoen din.
Hvis du ikke har en Google-konto, blir du
bedt om å opprette en.

Opprette en Google-konto
1 På hjemmeskjermen trykker du på
Programmer-tasten
.
2 Trykk på Gmail > Neste > Opprett for å
starte installeringsveiviseren for Gmail™.
3 Trykk på et tekstfelt for å åpne tastaturet,
og skriv inn navn og brukernavn for
Google-kontoen. Når du har skrevet
inn teksten, kan du hoppe til det neste
tekstfeltet ved å trykke på Neste på
tastaturet.
4 Når du er ferdig med å angi navn og
brukernavn, trykker du på Neste. Telefonen
vil kommunisere med Googles servere og
undersøke om brukernavnet er tilgjengelig.
5 Skriv inn passordet to ganger. Følg deretter
instruksjonene og skriv inn de obligatoriske
og frivillige opplysningene i tilknytning til
kontoen. Vent på at serveren oppretter
kontoen din.
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Logge inn på Google-kontoen
1 Skriv inn e-postadressen og passordet, og
trykk deretter på Logg på.
2 Når du har logget deg på, kan du bruke
Gmail™ og dra nytte av forskjellige
Google-tjenester på telefonen.
3 Når Google-kontoen er konfigurert på
telefonen, vil den automatisk synkroniseres
med Google-kontoen på Internett.
(Avhengig av synkroniseringsinnstillingene.)
Når du har logget deg på, vil telefonen
synkroniseres med Google-tjenestene,
for eksempel GmailTM, Kontakter, Google
Kalender og fotoalbumprogrammet Picasa.
Du kan også bruke Google MapsTM, laste
ned programmer fra Play Butikk™, ta
sikkerhetskopi av innstillingene på Googles
servere og dra nytte av andre Googletjenester på telefonen.

VIKTIG
• Noen programmer, blant annet Kalender,
fungerer bare med den første Googlekontoen du oppretter. Hvis du vil bruke
flere Google-kontoer på telefonen, bør du
logge først på den kontoen du planlegger
å bruke med slike programmer. Når
du logger på, synkroniseres Gmail,
kalenderhendelser og annen informasjon
fra tjenester og programmer på Internett
med telefonen. Hvis du ikke logger på
en Google-konto under konfigureringen,
blir du bedt om å opprette eller logge på
en Google-konto første gang du starter
et program som krever en slik konto, for
eksempel Gmail eller Play Butikk™.
• Hvis du har en berdiftskonto via bedriften
din eller en annen organisasjon, kan
IT-avdelingen ha egne instruksjoner for
hvordan du logger på denne kontoen.
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Koble til nettverk og enheter
Wi-Fi
For å bruke Wi-Fi på telefonen må du ha
tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller
"hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne,
og det er bare å koble seg til disse. Andre
tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av
andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må
konfigurere telefonen for at den skal kunne
koble seg til dem.

Slå på Wi-Fi
Åpne varslingsfeltet på hjemmeskjermen ,
og trykk på
for å slå på Wi-Fi.
ELLER
, og deretter
Trykk på Meny-tasten
Innst. > Trådløse kontroller > Wi-Fi
.

Slik kobler du deg til et Wi-Finettverk
Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne
funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.
1 Trykk på Meny-tasten
på
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
Innst. > Trådløse kontroller > Wi-Fiinnstillinger.
2 Trykk på Wi-Fi for å slå på funksjonen og
begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Finettverk.
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– Det vises en liste over tilgjengelige
Wi-Fi-nettverk. Sikre nettverk vises
med et låsikon.
3 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
– Hvis nettverket er åpent, vil du bli bedt
om å bekrefte at du ønsker å koble
deg til det, ved å trykke på Koble til.
– Hvis nettverket er sikret ,vil du bli
bedt om å skrive inn et passord
eller andre påloggingsopplysninger.
(Du kan få mer hjelp hos
nettverksadministratoren.)
4 Statuslinjen øverst på skjermen vil vise et
ikon som angir Wi-Fi-statusen.
TIPS
Hvis du er utenfor rekkevidde av
et Wi-Fi-nettverk og bruker en
nettverkstilkobling. Det kan påløpe
tilleggskostnader for dataoverføring.

MERK

TIPS

Denne enheten støtter WEP, WPA/
WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2
(PSK) og 802.1x EAP. (Enkelte
EAP-metoder støttes ikke.) Hvis
Wi-Fi -tjenesteleverandøren eller
nettverksadministratoren angir
kryptering for nettverkssikkerheten,
må du skrive inn nøkkelen i
popup-vinduet. Hvis kryptering
ikke er angitt, vises ikke dette
popup-vinduet. Du får nøkkelen fra
Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller
nettverksadministratoren.

Se dokumentasjonen som fulgte
med Bluetooth-enheten hvis du vil
ha informasjon om paringsmodus og
passord (vanligvis 0 0 0 0 – fire nuller).

Bluetooth
Via Bluetooth
1 I skjermbildet Trådløse kontroller trykker
du på Bluetooth for å slå på Bluetoothinnstillingene.
2 Trykk på Bluetooth-innstillinger > Søk
etter enheter.
3 Trykk på navnet til enheten du vil pare
telefonen med, og klikk deretter på Par for
å pare og koble til.

Slik sender du data fra telefonen via
Bluetooth
Du kan sende data via Bluetooth ved å
kjøre en tilsvarende applikasjon, ikke via
Bluetooth-menyen, til forskjell fra andre
mobiltelefoner.
* Sende bilder: Åpne Galleri-programmet,
og trykk på et bilde. Trykk deretter på
Meny > Del > Bluetooth. Kontroller at
Bluetooth er på, og trykk på Søk etter
enheter. Velg enheten du vil sende data
til, fra listen.
* Eksportere kontakter: Åpne Kontakterprogrammet. Trykk på kontakten du vil
dele, og trykk deretter på Meny-tasten
og velg Del > Bluetooth. Kontroller
at Bluetooth er på, og trykk på Søk etter
enheter. Velg enheten du vil sende data
til, fra listen.
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* Sende flere valgte kontakter: Åpne
Kontakter-programmet. Hvis du vil
velge mer enn én kontakt, trykker du
på Meny-tasten
, og deretter Del.
Trykk på kontaktene du vil sende, eller
trykk på Velg alt. Trykk deretter på Del
> Bluetooth. Kontroller at Bluetooth er
på, og trykk på Søk etter enheter. Velg
enheten du vil sende data til, fra listen.
* Koble til FTP (kun FTP-serveren støttes
på denne telefonen): Trykk på Menytasten
på hjemmeskjermen, og trykk
deretter på Innst. > Trådløse kontroller
> Bluetooth-innstillinger. Kontroller at
Bluetooth er på. Trykk på Synlig for å
merke av og gjøre telefonen synlig for
andre Bluetooth-enheter. Søk deretter
etter andre enheter. Finn ønsket tjeneste,
og koble til FTP-serveren.
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TIPS
Støttet Bluetooth-versjon er Bluetooth
3.0, og den er sertifisert av Bluetooth
SIG. Den er kompatibel med andre
enheter som er sertifisert av Bluetooth
SIG.
- Hvis du vil søke etter denne
telefonen på andre enheter, trykker
du på Meny-tasten
på
hjemmeskjermen, og deretter trykker
du på Innst. > Trådløse kontroller
> Bluetooth-innstillinger. Kontroller
at Bluetooth er på. Trykk på Synlig for
å merke av og gjøre telefonen synlig
for andre Bluetooth-enheter i 120
sekunder.
– Profiler som støttes, er HFP/HSP,
A2DP, AVRCP, OPP, FTP (server) og
PBAP.

Datadeling

MERK

Du kan bruke telefonen til å gi
datatilkobling til en datamaskin ved å
aktivere datadeling og koble dem sammen
ved hjelp av en USB-kabel.
Slik forbinder du telefonen med
datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel
1 Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp
av en USB-kabel.
2 Du kan se en hurtigmeny for USBforbindelsestype. Trykk på Internett-deling
via USB, og velg OK for å bekrefte, og trykk
deretter på Internett-deling via USB.
3 Det vises en blå hake som angir at
funksjonen er aktivert.

   - Datadeling krever at du har et
relevant DataPro-abonnement.
Enheter som er koblet sammen
via Internett-deling, benytter
den inkluderte dataoverføringen
i DataPro-abonnementet.
Abonnementet er ikke ubegrenset,
og tilleggs kostnader kan
påløpe hvis den inkluderte
dataoverføringen overskrides.  
Ytelsen kan variere, avhengig av
antall enheter som er tilkoblet og
andre faktorer.
  - Du har ikke tilgang til telefonens
microSD-kort på datamaskinen når
du bruker Internett-deling via USB.
på
  - Trykk på Meny-tasten
hjemmeskjermen, og trykk deretter
på Innst. > Trådløse kontroller
> Internett-deling og portabelt
tilgangspunkt > Internett-deling
via USB.
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Mobile tilgangspunkter

Wi-Fi Direct

Du kan også bruke smarttelefonen til å
opprette en mobil bredbåndstilkobling
for opptil åtte andre enheter. Opprett et
tilgangspunkt, og del tilkoblingen.
Når du vil opprette et portabelt
tilgangspunkt, trykker du på Meny-tasten
> Innst. > Trådløse kontroller
> Internett-deling og portabelt
tilgangspunkt > Portabelt Wi-Fitilgangspunkt. Angi et passord ved første
gangs bruk.

Lær deg hvordan du bruker WLAN
Direct-funksjonen til å koble sammen to
enheter via WLAN uten at du trenger et
tilgangspunkt.

MERK
Mobile tilgangspunkter krever et
relevant DataPro-abonnement.
Enheter som er tilkoblet det mobile
tilgangspunktet, benytter den
inkluderte dataoverføring i DataProabonnementet. Abonnementet er ikke
ubegrenset, og tilleggs kostnader
kan påløpe hvis den inkluderte
dataoverføringen overskrides.  Ytelsen
kan variere, avhengig av antall enheter
som er tilkoblet og andre faktorer.
Hvis du ikke bruker et passord, vil
andre kunne bruke forbindelsen til det
mobile tilgangspunktet.
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Koble enheten til en annen WLAN-enhet
1 Innst. > Trådløse innstillinger og
nettverksinnstillinger > Wi-Fi Directinnstillinger > Wi-Fi Direct
2 Trykk på Meny > Skann.
3 Velg en enhet og deretter Koble til. Når
eieren av den andre enheten godtar
tilkoblingen, er paringen fullført.
4 Hvis du vil deaktivere funksjonen WLAN
Direct, velger du Koble fra Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Share
Musikk, bilder og videoinnhold kan deles
mellom brukere som er koblet sammen via
det samme nettverket (Wi-Fi, Wi-Fi Direct
eller portabelt tilgangspunkt).
Kontroller nettverksinnstillingene på
forhånd, og kontroller at brukerne er koblet
til det samme nettverket.
Sende data
1 Programmer-tasten

> Wi-Fi Share

2 Legg til filene du vil dele.
3 Øverst i skjermbildet kan du se alle
enhetene som er koblet sammen med
telefonen din.  
Velg enhetene du vil dele med, og trykk
på . Når den andre enheten godtar
forespørselen, begynner telefonen å sende.
Bruk Meny-tasten for å bruke flere
funksjoner.
Motta data
Velg OK når du blir bedt om det for å
bekrefte at du er villig til å motta data.

SmartShare
SmartShare bruker DLNA-teknologi
(Digital Living Network Alliance) til å dele
digitalt innhold via et trådløst nettverk.
Begge enhetene må være DNLA-sertifisert
for å støtte denne funksjonen.
Slå på SmartShare og tillate deling av
innhold
1 Trykk på Programmer-tasten
>
SmartShare.
> Innst..
2 Trykk på Meny-tasten
3 Merk av for Synlig for å slå på.
   – Trykk på Godta forespørsler alltid for

automatisk å godta forespørsler om
deling fra andre enheter.
   – Trykk på Motta filer for automatisk å
tillate opplasting av filer til telefonen fra
andre enheter.
4 Trykk på hver innholdstype du vil dele, i
Delingsinnhold. Du kan velge blant Bilder,
Videoer og Musikk.
5 SmartShare er nå aktivert og klart til
deling av innhold.
Dele innhold fra eksternt
innholdsbibliotek til andre enheter
La avspillingsenheten (f.eks. TV) spille
av multimedieinnhold fra et eksternt
innholdsbibliotek (f.eks. PC).
MERK
Kontroller at DLNA-funksjonen
til enhetene (f.eks. TV og PC) er
konfigurert på riktig måte.
1 Trykk på Programmer-tasten
>
SmartShare.
2 Trykk på knappen øverst til høyre for å
velge avspillingsenheten fra listen.
3 Trykk på knappen øverst til venstre for å
velge enheten med et eksternt bibliotek.
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4 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
5 Trykk på et miniatyrbilde av et
innholdselement, eller trykk på Menytasten
og deretter Spill.
Dele innhold fra telefonen fil
avspillingsenheten (f.eks. TV)
MERK
Kontroller at avspillingsenheten er
konfigurert på riktig måte.
1 Når du blar i bilder og videoer i Galleri,
kan du trykke og holde på filer for å merke
dem. På denne måten kan du velge flere
filer du vil dele.
2 Trykk på Del > SmartShare. SmartShare
starter automatisk med de valgte filene.
3 Velg avspillingsenheten fra listen for å spille
av filene.
MERK
Følg de samme trinnene for å dele
innhold ved hjelp av musikkspilleren,
kameraet og videospilleren.
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MERKNAD
Kontroller at enheten din er koblet til
hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du
vil bruke dette programmet. Noen
DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er)
støtter bare DMP-funksjonen for
DLNA og vil ikke vises på listen over
avspillingsenheter. Det er ikke sikkert
at enheten kan spille av alt innhold.
Slik laster du ned innhold fra et eksternt
innholdsbibliotek
1 Trykk på Programmer-tasten
>
SmartShare.
2 Trykk på knappen øverst til venstre for å
velge enheten med et eksternt bibliotek.
3 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
4 Trykk på et miniatyrbilde av et
innholdselement og deretter på tasten
Nedlastingsmeny.
MERKNAD
Noen få typer innhold støttes ikke.

Slik laster du opp innhold fra telefonen
til et eksternt innholdsbibliotek
MERK
Kontroller at SD-kortet er satt inn på
riktig måte og at du har merket av for
Motta filer i innstillingsmenyen.
1 Trykk på Programmer-tasten
>
SmartShare.
2 Trykk på knappen øverst til venstre, og velg
Min telefon.
3 Du kan bla i innholdsbiblioteket.
4 Trykk og hold på et miniatyrbilde av et
innholdselement, og trykk deretter på
tasten Opplastingsmeny.
5 Velg enheten med et eksternt
innholdsbibliotek som du vil laste opp til.
MERKNAD
Noen DLNA-aktiverte enheter støtter
ikke DMS-opplasting, og du kan derfor
ikke laste opp filer til disse. Noen få
typer innhold støttes ikke.
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Anrop
Foreta anrop

Svare på og avvise et anrop

1 Trykk på
for å åpne tastaturet.
2 Skriv inn nummeret på tastaturet. Trykk på
for å slette et tall.
Slett-ikonet
for å foreta
3 Trykk på Anrop-ikonet
et anrop.
4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du
.
på Avslutt-ikonet

Når skjermen er låst

TIPS
Hvis du vil angi "+" for internasjonale
anrop, trykker du og holder på
.

Ringe til kontaktene dine
1 Trykk på
for å åpne Kontakter.
2 Bla gjennom kontaktlisten, eller trykk
på søkefeltet og skriv inn de første
bokstavene i navnet til kontakten du vil
ringe.
3 Trykk på kontakten du vil ringe, i listen
som vises.
4 Trykk på nummeret du vil ringe, i
skjermbildet Kontaktopplysninger
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Når telefonen ringer, drar du Svar-ikonet
mot høyre.
mot venstre hvis
Dra Avvis-ikonet
du vil avvise et innkommende anrop.
Dra Beklagermelding-feltet oppover hvis
du vil sende en melding til anroperen.
Hvis anroperen er ukjent, er ikke
Beklagermelding feltet tilgjengelig.

Når skjermen er låst opp
Når telefonen ringer, trykker du på
Svar-ikonet
. Hvis du vil avvise et
innkommende anrop, trykker du på Avvisikonet
.
Dra Beklagermelding-feltet oppover hvis
du vil sende en melding til anroperen.
Hvis anroperen er ukjent, er ikke
Beklagermelding feltet tilgjengelig.

Justere volumet for
innkommende samtale
Hvis du vil justere volumet for
innkommende samtale under et anrop,
bruker du volumtastene på venstre side
av telefonen.

Ringe en samtale nr. 2

Vise anropsloggene

1 Trykk på Meny-tasten
under det
første anropet, og velg
. Eller trykk på
Tastatur-ikonet
.
Tast deretter inn nummeret du vil ringe.
2 Tast nummeret eller søk i kontaktene dine.
for å koble til
3 Trykk på Anrop-ikonet
anropet.
4 Begge anropene vises på anropsskjermen.
Det første anropet låses, og samtalen
parkeres.
5 Trykk på kontakten på skjermen for å
veksle mellom samtaler, eller trykk på
for å slå sammen samtalene.
6 Trykk på Avslutt for å avslutte aktive
samtaler. Hvis det ikke finnes noen aktiv
samtale, vil dette avslutte den parkerte
samtalen.

Trykk på Anrop-ikonet
på
hjemmeskjermen, og deretter kategorien
Anropslogg.
Vis en fullstendig liste over alle oppringte,
mottatte og tapte taleanrop.

MERK
Du blir belastet for alle anrop du
foretar.

TIPS
Trykk på en hvilken som helst
anropsloggoppføring for å vise datoen,
klokkeslettet og varigheten for anropet.
TIPS
, og
Trykk på Meny-tasten
deretter på Slett alle hvis du vil slette
alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger
Du kan konfigurere innstillinger for
telefonanrop, for eksempel viderekobling
av anrop, og andre spesialfunksjoner som
tilbys av din operatør.
1 Trykk på Meny-tasten
på
hjemmeskjermen, og deretter Innst..
2 Velg Anropsinnstillinger.
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Kontakter
Du kan legge til kontakter på telefonen
og synkronisere dem med kontaktene på
din Google-konto, eller andre kontoer som
støtter konktaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt
1 Trykk på Programmer-tasten
på
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
for å åpne kontaktene.
2 Trykk på søkefeltet, og skriv inn navnet til
kontakten ved hjelp av tastaturet.

Legge til en ny kontakt
1 Trykk på
, og tast inn nummeret til den
nye kontakten. Trykk på Meny-tasten
, deretter Legg til i Kontakter og deretter
Opprett ny kontakt.
2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny
. Velg mellom Ta
kontakt, trykker du på
bilde og Velg fra galleri.
.
3 Velg kontakttypen ved å trykke på
4 Trykk på en kategori av
kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene
for kontakten.
5 Trykk på Lagre for å lagre
kontaktoppføringen.
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Favorittkontakter
Du kan klassifisere kontakter du ringer
ofte, som favoritter.
Slik legger du til en kontakt blant
favorittene
på
1 Trykk på Programmer-tasten
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
for å åpne kontaktene.
2 Trykk på en kontakt for å vise
kontaktopplysningene.
3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens
navn. Stjernen vil bli gullfarget, og
kontakten legges til i favorittlisten.
Slik fjerner du en kontakt fra favorittlisten
på
1 Trykk på Programmer-tasten
hjemmeskjermen, og trykk deretter på
for å åpne kontaktene.
2 Trykk på kategorien Grupper, og trykk
deretter på Favoritter.
3 Trykk på en kontakt for å vise
kontaktopplysningene.
4 Trykk på gullstjernen til høyre for
kontaktens navn. Stjernen blir grå, og
kontakten fjernes fra favorittene.

Meldinger/e-post
Meldinger
Telefonen kombinerer SMS og MMS i én
intuitiv og brukervennlig meny.

Sortert boks
Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet
med en annen person, kan vises i
kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å
få oversikt over samtalen.

Sende en melding
1 Trykk på ikonet
på hjemmeskjermen,
og trykk deretter på Ny melding for å
opprette en ny melding.
2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt
i feltet Til. Etter hvert som du skriver
inn telefonnummeret, vil det dukke opp
kontakter som samsvarer med søket.
Du kan trykke på en av de foreslåtte
mottakerne. Du kan også legge til flere
kontakter.
MERK
Du betaler for én tekstmelding for hver
person du sender meldingen til.

for å åpne
4 Trykk på Meny-tasten
alternativmenyen. Velg mellom Lggg
til emne, Forkast, Legg ved, Legg til
smeiley, Maler og Mer(Alle meldinger,
Tastaturinnstillinger).
5 Trykk på Send for å sende meldingen.
6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen
plassert etter mottakernavnet/-nummeret.
Svarene vises på skjermen. Etter hvert
som du viser og sender flere meldinger,
opprettes det en meldingstråd.
Advarsel
Grensen på 160 tegn kan variere fra
land til land, avhengig av språk og
hvordan tekstmeldingene kodes.
Advarsel
Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges
til i en tekstmelding, konverteres
meldingen automatisk til en
multimediemelding, og prisen blir
endret deretter.

3 Trykk på tekstfeltet for å begynne å skrive
inn meldingen.
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Meldinger/e-post
MERK
Når du mottar en tekstmelding under
en samtale, hører du en varslingstone.

Bruke smilefjes
Du kan live opp meldingene dine ved hjelp
av smilefjes.
Mens du skriver en ny melding, trykker
, , og deretter på
du på Meny-tasten
Legg til smiley.

Endre meldingsinnstillingene
Meldingsinnstillingene i telefonen er
forhåndsdefinert, slik at du kan sende
meldinger umiddelbart. Du kan endre
innstillingene etter eget ønske.
u På hjemmeskjermen trykker du på
Meldinger
> Meny-tasten
> Innst..
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E-post
Du kan bruke e-postprogrammet til å
lese e-post fra andre leverandører enn
Gmail. E-post-programmet støtter følgende
kontotyper: POP3, IMAP og Microsoft
Exchange ActiveSync (for Enterprisebrukere).

Åpne e-postprogrammet
u På hjemmeskjermen trykker du på

Programmer-tasten
> E-post.
Første gang du åpner e-postprogrammet
vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med
å legge til en e-postkonto.

Microsoft Exchange-e-postkonto
E-postadresse – Skriv inn e-postadressen
for kontoen.
Brukernavn – Skriv inn brukernavnet for
kontoen.
Passord– Skriv inn passordet for kontoen.
Domene – Skriv inn domenet for kontoen
(valgfritt).
Serveradresse – Skriv inn
serveradressen.
Bruk SSL – Velg om du vil bruke SSL for
Microsoft Exchange.

Annen e-postkonto (POP3, IMAP)

Skjermbildet Kontoer

E-postadresse – Skriv inn e-postadressen
for kontoen.
Passord – Skriv inn passordet for kontoen.
Siden Konfigurering fullført vises, og du må
angi et navn. Kontoen vil nå vises i listen
over kontoer i mappen E-post.
POP3 / IMAP4 – Velg protokolltype, enten
POP3 eller IMAP4.
Innkom. server – Skriv inn serveradressen
for innkommende e-post.
Sikkerhetstype – TLS/SSL/Av.
Portnummer – Vanligvis vises
standardnummeret til hver konto.
Utgående server – Skriv inn
serveradressen for utgående e-post.
Sikker SMTP-tilkobling – TLS/SSL/Av.
Portnummer – Vanligvis vises
standardnummeret til hver konto.
Trykk på Neste-knappen for å koble til
serveren. Siden Konfigurering fullført
vises. Du må angi et navn for kontovisning
og Mitt navn. Trykk deretter på Fullført.
Kontoen vil nå vises i listen over kontoer i
mappen E-post.

Skjermbildet Kontoer viser Kombinert
innboks og hver av e-postkontoene dine.
u Trykk på Programmer-tasten
>
E-post. Kontolisten vises.
TIPS
Slik oppretter du en snarvei til
innboksen til en konto:
Trykk og hold på en e-postkonto i
kontolisten. Trykk deretter på Legg til på
hjemmeskjerm.
Du kan trykke på en konto for å vise
tilhørende Innboks. Kontoen du som
standard sender e-post fra, er angitt med
et hakemerke.

Åpne den kombinerte innboksen
Hvis du har konfigurert e-postprogrammet
til å sende og motta post for mer enn én
konto, kan du vise meldinger som er sendt
til alle kontoene dine, i den kombinerte
innboksen.
u Trykk på E-post > Kombinert innboks
(i skjermbildet Kontoer).
Meldinger i Kombinert innboks er
fargekodet langs venstre side i henhold til
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Meldinger/e-post
konto med de samme fargene som brukes
for kontoene i skjermbildet Kontoer.
Et lydvarsel eller vibrering gir deg beskjed
når det kommer ny e-post i innboksen.
Trykk på e-postvarslingen for å slå den av.

Skrive og sende e-post
1 Trykk på Opprett i e-postprogrammet.
2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert
som du skriver inn tekst, dukker det opp
kontakter som samsvarer med søket.
3 Trykk på feltet Kopi/blindkopi for å sende
en kopi eller blindkopi til andre kontakter/epostadresser.
4 Skriv inn meldingsteksten.
5 Trykk på Legg ved hvis du vil legge ved en
fil som skal sendes med meldingen.
6 Trykk på Send.
Hvis du ikke vil sende meldingen med en
gang, trykker du på Lagre for å lagre den
i en Utkast-mappe. Hvis du vil fortsette
å skrive på en melding i Utkast-mappen,
trykker du på den. Meldingen lagres også
som utkast hvis du trykker på Tilbaketasten før du sender den.
Trykk på Avbryt hvis du vil avbryte og
slette meldingen, inkludert lagrede utkast.
Hvis du ikke er koblet til noe nettverk, for
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eksempel hvis telefonen er i flymodus,
lagres meldingene du sender, i Utboksmappen til du er koblet til nettverket igjen.
Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger
som venter, vises utboksen i skjermbildet
Kontoer.
MERK
Meldinger som sendes ved hjelp av
en Exchange-konto, blir ikke lagret på
telefonen, men på selve Exchangeserveren. Hvis du vil vise sendte
meldinger i mappen Sendt (eller med
etiketten Sendt), må du som regel
åpne mappen/etiketten Sendt og velge
Oppdater fra alternativmenyen.

Jobbe med kontomapper
Hver konto har mappene Innboks, Utboks,
Sendt, Utkast, Slettede elementer og
Junk. Du kan ha flere mapper, avhengig
av hvilke funksjoner som støttes av
tjenesteleverandøren.

Legge til og redigere e-postkontoer
Legge til en e-postkonto
1 Trykk på Programmer-tasten
>
E-post.
2 Velg MS Exchange eller Annet.
Hvis du allerede har aktivert en
e-postkonto, starter ikke veiviseren
automatisk.
I så fall trykker du på Meny-tasten
Legg til konto.

>

Slik endrer du kontoinnstillinger
1 Åpne skjermbildet Kontoer.
> Innst..
2 Trykk på Meny-tasten

Slette en e-postkonto
1 Åpne skjermbildet Kontoer.
2 Trykk på den kontoen du vil slette.
3 Trykk på Fjern konto i menyen som åpnes,
og velg Fjern i dialogboksen for å bekrefte.
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Nettsamfunn
Du kan bruke tjenester for nettsamfunn
(sosiale nettverk) og administrere
mikrobloggen din via telefonen. Du kan
oppdatere statusen din, laste opp bilder og
vise venners statusoppdateringer i sanntid.
Du kan legge til Facebook-, Twitter- og
Myspace-kontoene dine på telefonen.
Hvis du ikke har en konto, kan du gå til
hjemmesidene deres for å opprette en.
MERK
Det kan påløpe tilleggskostnader
når du bruker tjenester på Internett.
Kontakt nettverksleverandøren for å
kontrollere dataprisen.

Legge til en konto på
telefonen
1 Trykk på Meny-tasten
> Innst. >
Kontoer og synkronisering.
2 Trykk på Legg til konto.
3 Trykk på et hvilken som helst sosialt
nettverk du vil bruke.
4 Skriv inn e-postadressen og passordet for
kontoen for det sosiale nettverket, og trykk
på Logg på.
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Legge til en widget for
et sosialt nettverk på
hjemmeskjermen
Hvis du legger til en widget for et sosialt
nettverk på hjemmeskjermen, vil widgeten
vise din status når telefonen oppdateres
fra nettverket.
Du kan også få direkte tilgang til
nettsamfunnet ved å trykke på widgeten.
1 Trykk og hold på en ledig plass på
hjemmeskjermen.
MERK : Hvis det ikke er noen ledig
plass på det aktuelle panelet på
hjemmeskjermen, vil ikke Legg til være
tilgjengelig. Du må slette eller fjerne
et element før du kan legge til et nytt
element. Du har også mulighet til å bytte til
et annet panel på hjemmeskjermen.
2 Når widgetene vises, blar du gjennom en
.
widget og trykker på Social+

Vise og oppdatere egen status
1 Gå til panelet på hjemmeskjermen der
widgeten Social+ er. Du kan se gjeldende
status for de sosiale programmene du
angir.
2 Du kan velge de sosiale programmene du
.
vil vise. Trykk på
3 Trykk på feltet "Hva gjør du?" for å
oppdatere egen status med kommentarer
eller laste opp bilder.
– Merk av for alle de sosiale programmene
du vil oppdatere. Alle programmene blir
oppdatert samtidig.
4 Når du har skrevet inn kommentarer med
eventuelle vedlegg, trykker du på Post.
TIPS
Du kan bruke informasjon om
vennene dine på sosiale nettverk eller
synkronisere alle data mot Kontakter.

Synkronisere kontoer på
telefonen
Du kan synkronisere informasjon fra
kontoer knyttet til sosiale nettverk ved
hjelp av Kontakter og andre funksjoner på
telefonen, hvis det er aktuelt.
1 På hjemmeskjermen trykker du på
Meny-tasten
> Innst. > Kontoer
og synkronisering. Velg kontoen du
vil synkronisere, og angi de nødvendige
opplysningene.
2 Merk av for Bakgrunnsdata og Autosynk.
3 Trykk på kontoen som skal synkroniseres.
4 Merk av for synkroniseringsalternativer som
Synkroniser kontakter.
" " angir at synkronisering er aktivert.

Fjerne kontoer på telefonen
1 På hjemmeskjermen trykker du på Menytasten
> Innst. > Kontoer og
synkronisering.
2 Trykk på kontoen(e) du vil slette, og trykk
deretter på Fjern konto (to ganger).
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Kamera
Når du vil slå på kameraet, trykker du på Programmer-tasten

> Kamera

.

Bli kjent med søkeren

Lysstyrke
– Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet.
Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for
høyere lysstyrke.
Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene.
Bytt kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameraet på baksiden og
forsiden.
Videomodus – Skyv dette ikonet
nedover for å bytte til
videomodus.
Ta et bilde – Velg dette alternativet for å
ta et bilde.
Galleri – Med dette alternativet får
du tilgang til de lagrede
bildene og videoene fra
videokameramodusen. Bare
trykk, så vises galleriet på
skjermen.
Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Du finner
mer informasjon under Avanserte innstillinger på side 56.
Blits – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.
MERK
Du kan lukke alle snarveisalternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du
trenger å gjøre, er å trykke på skjermen én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen,
trykker du på skjermen én gang til.
54

Ta et bilde

Når du har tatt bildet

1 Trykk på Kamera på hjemmeskjermen.
2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder
telefonen horisontalt.
3 Trykk og hold lett på utløserknappen. Det
vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
4 Hold telefonen slik at motivet vises i
fokusruten.
5 Når fokusruten endrer farge til grønn, har
kameraet fokusert på motivet.
6 Trykk på utløserknappen.

Bildet du har tatt, vises på skjermen hvis
du har aktivert Automatisk visning.
Del   Trykk for å dele bildet ved hjelp
av ulike metoder, for eksempel
Bluetooth eller Meldinger.

MERK
Forløpning kan forekomme når du tar
bilde innendørs. Dette er en følge av
kameraets egenskaper. (Forløpning
betyr at det er en fargeforskjell mellom
den midterste og de ytterste delene
av bildet.)

MERK
Det kan påløpe tilleggskostnader hvis
du sender MMS-meldinger under
roaming.
Angi som   Trykk for å bruke bildet som

kontaktikon eller bakgrunn.
Gi nytt navn    Trykk for å endre navn på

det valgte bildet.
  Trykk for å slette bildet.
  Trykk for å ta et nytt bilde med én
gang. Det gjeldende bildet blir lagret.
  Trykk for å vise et galleri med lagrede
bilder.
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Kamera
Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for å åpne alle
avanserte alternativer.
Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla
når du
i listen. Trykk på Tilbake-taste
har valgt et alternativ.
Fokus – Trykk for å velge fokusering.
• Auto : gjør at kameraet fokuserer
automatisk.
• Ansiktsgjenkj. : Kameraet registrerer og
fokuserer automatisk på ansikter.
Bildestørrelse – Trykk for å angi størrelsen
(i piksler) for bildet du tar. Velg en
pikselverdi blant disse alternativene: 8M
(3264 x 2448), W6M (3264 x 1836), 5M
(2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), W3M
(2304 x 1296), 1M (1280 x 960), W1M
(1536 x 864).
Scenemodus – Velg innstillinger for farge
og lys etter omgivelsene.
• Normal : justeres automatisk etter
omgivelsene.
• Portrett : når du vil ta bilder av
mennesker.
• Landskap : når du vil ta bilde av
naturlandskap, for eksempel trær,
blomster og himmelen.
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• Sport : når du vil ta bilde av
sportsaktiviteter.
• Solnedgang : når du vil ta bilde av
solnedgangen.
• Natt : når du vil ta bilde av nattlandskap.
Lave lukkerhastigheter brukes for å ta
bilder om natten.
ISO – Bestemmer følsomheten til
lysmåleren på kameraet. Velg mellom Auto,
400, 200 og 100.
Hvitbalanse – Velg mellom Automatisk,
Glødende, Pent vær, Fluorescerende og
Skyet.
Fargeeffekt – Velg en fargetone for det
nye bildet.
Tidsur – Med selvutløseren kan du angi
en forsinkelse etter at du har trykket på
utløserknappen. Velg Av, 3 sek., 5 sek.
eller 10 sek. Dette er ideelt hvis du vil være
med på bildet selv.
Fotomodus – Velg mellom Normal,
Seriefoto og Panorama.
Lukkerlyd – Velg én av fire lukkerlyder.
Automatisk visning – Hvis du aktiverer
Automatisk visning, vises bildet du nettopp
har tatt, automatisk.
Tag plassering – Aktiver denne hvis du

vil bruke telefonens plasseringsbaserte
tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk
dem med posisjon. Hvis du laster opp
merkede bilder til en blogg som støtter
geotagging, kan du se bildene på et kart.
MERK
Denne funksjonen bruker trådløse
nettverk. Du må merke av for Bruk
trådløse nettverk.
På hjemmeskjermen trykker du på
Meny-tast
> Innst. > Sted og
sikkerhet > Bruk trådløse nettverk.

MERK
• Når du slår av kameraet,
tilbakestilles enkelte innstillinger til
standardinnstillingene. Kontroller
kamerainnstillingene neste gang du
skal ta et bilde.
• 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.

Vise de lagrede bildene
– Gjenopprett alle
standardinnstillingene for kameraet.
– Trykk når du vil vite hvordan en
funksjon virker. Dette gir en kort
veiledning.

Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra
kameramodus. Alt du trenger å gjøre, er
å trykke på Galleri-knappen
, så vises
galleriet.
TIPS
Bla til venstre eller høyre for å vise
andre bilder eller videoer.
– Trykk for å vise
lysbildefremvisning.
– Trykk for å få tilgang til
følgende alternativer:

Lysbildefremvisning

Meny
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Kamera
Del for å dele bildet ved hjelp
av ulike metoder, for eksempel
Bluetooth eller Meldinger.
Slett for å dele bildet.
Mer for å få tilgang til
alternativer som Detaljer,
Angi som, Beskjær, Roter
mot venstre og Roter mot
høyre.

Angi et bilde som bakgrunn

1 Trykk to ganger på bildet du vil angi som
bakgrunn, for å åpne det.
2 Trykk på skjermen for å åpne Alternativermenyen.
3 Trykk på Meny > Mer > Angi som >
Bakgrunn.
4 Beskjær bildet som du vil, og trykk på
Lagre.
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Videokamera
Bli kjent med søkeren
Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen.
Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke
eller mot + for høyere lysstyrke.
Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene.
 kamera – Med dette alternativet kan du bytte mellom kameralinsen på
Bytt
baksiden og forsiden.
Kameramodus – Skyv dette ikonet
oppover for å skifte til
kameramodus.
Start opptak – Med dette alternativet kan du
starte opptaket.
00:00:00

Ta opp

Galler – Med dette alternativet får du tilgang
til de lagrede bildene og videoene
fra videokameramodusen. Bare
trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Du finner
mer informasjon under Avanserte innstillinger på side 60.
Blits – Du kan bruke blitsen når du tar opp videoer i mørke omgivelser.
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Videokamera
Ta opp en video

MERK

1 Trykk på Kamera på hjemmeskjermen, og
skyv kameramodusknappen for å bytte til
videokameramodus. Ikonet endres til
.
2 Videokameraets søker vises på skjermen.
3 Pek linsen mot videomotivet mens du
holder telefonen horisontalt.
én gang for å
4 Trykk på ikonet Ta opp
starte opptaket.
5 REC vises nederst i søkeren sammen med
et tidsur som viser lengden på videoen.
på skjermen for
6 Trykk på ikonet Stopp
å stanse opptaket.

Det kan påløpe tilleggskostnader hvis
du laster ned MMS-meldinger under
roaming.

Når du har spilt inn en video
Det vises et stillbilde som representerer
videoen, på skjermen.
Spill   Trykk for å spille av videoen.
Del   Trykk for å dele bildet ved hjelp
av ulike metoder, for eksempel
Bluetooth eller Meldinger.
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N.navn   Trykk for å endre navn på den

valgte videoen.
  Trykk for å slette videoen du nettopp
har spilt inn. Trykk på OK for å
bekrefte. Søkeren vises igjen.
  Trykk for å spille inn en ny video med
en gang. Den gjeldende videoen blir
lagret.
  Trykk for å vise et galleri med lagrede
videoer.

Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for å åpne alle
avanserte alternativer.
Endre videokamerainnstillingene ved å bla i
listen. Trykk på Tilbake-tasten
når du
har valgt et alternativ.
Videostørrelse – Trykk for å angi
størrelsen (i piksler) for videoen du spiller
inn. Velg blant videostørrelsene Full HD
(1920 x 1088), HD (1280 x 720), TV
(720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA

(320 x 240) og QCIF (176 x 144) (MMS).
Hvitbalanse – Hvitbalansen sikrer at hvite
områder i videoen er realistiske. For at
kameraet skal kunne justere hvitbalansen
riktig, må du kanskje angi lysforholdene.
Velg blant Automatisk, Glødende, Pent
vær, Fluorescerende og Skyet.
Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal
brukes på videoen du tar.
Tale – Velg Demp for å spille inn en video
uten lyd.
Automatisk visning – Hvis du slår på
Automatisk visning, blir videoen du nettopp
tok opp, spilt av automatisk.
– Gjenopprett alle videokameraets
standardinnstillinger.
– Trykk når du vil vite hvordan en
funksjon virker. Dette gir en kort veiledning.

Justere volumet når du viser
en video
Hvis du vil justere lydvolumet på en
video mens den spilles av, bruker du
volumtastene på venstre side av telefonen.

Se på de lagrede videoene
1 Trykk på
i søkeren.
2 Galleriet vises på skjermen.
3 Trykk på en video for å spille den av
automatisk.

61

Multimedia
Du kan lagre multimediefiler på et
microSD-kort, slik at du får enkel tilgang til
alle bilde- og videofilene dine.

Galleri
Trykk på Programmer-tasten
Galleri.

>

Visningsmodus
Når du åpner galleriet, vises bildene i
mappevisning. Når du åpner mappen, vises
bildene i rutenettvisning. Når du trykker
på et bilde i rutenettvisningen, vises det i
fullskjermsmodus.

Kalendervisning
Trykk på
i mappevisning for å
bytte til kalendervisning. Kalenderen åpnes,
og dagene vises sammen med bildene
som ble tatt på de enkelte dagene.

Tidslinjevisning
Telefonens Galleri har en tidslinjevisning
av bilder og videoer. I rutenettmodus drar
du
mot høyre. Datoen da bildene
ble tatt, vises med den nyeste først.
Hvis du velger en bestemt dato, vil alle
bildene du tok den dagen, vises som en
gruppe.
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Menyalternativer for Galleri
Trykk på et bilde, og deretter på Menytasten
for å se følgende tilgjengelige
alternativer: Del, Slett og Mer. Trykk på
Mer for å få tilgang til Detalj, Angi som,
Beskjær, Roter og Høyre/Venstre.

Sende et bilde
1 For å sende et bilde, trykk og hold på det.
2 Trykk på Del, og velg et hvilket som helst
av de tilgjengelige programmene.
3 Når du velger E-post, Gmail eller
Meldinger, vil bildet bli lagt ved en
melding. Deretter kan du skrive og sende
meldingen på vanlig måte.
TIPS
Hvis du har opprettet en konto for
et sosialt nettverk på telefonen, kan
du dele bildene dine på dette sosiale
nettverkssamfunnet.

Sende en video

Vise bildedetaljer

1 For å sende en video, trykk og hold på den
ønskede videoen.
2 Trykk på Del, og velg et hvilket som helst
av de tilgjengelige programmene.
3 Når du velger E-post, Gmail eller
Meldinger, vil videoen bli lagt ved en
melding. Deretter kan du skrive og sende
meldingen på vanlig måte.

Du kan vise et bildes detaljerte
opplysninger, for eksempel navn, dato, tid,
størrelse og type.
Trykk på Meny > Mer > Detalj mens du
viser et bilde.

Bruke et bilde
Bruk bilder som bakgrunner eller til å
identifisere anropere.
1 Trykk og hold på et bilde, og velg deretter
Mer > Angi som.
2 Velg mellom Kontaktikon eller Bakgrunn.

Vise en lysbildefremvisning
Når du vil vise bildene som en
lysbildefremvisning, åpner du Galleri
og trykker på et bilde.  Når bildet vises,
trykker du på skjermen for å vise menyen.
Trykk på Bildevisning for å starte en
lysbildefremvisning av alle bildene.

Overføre filer ved hjelp av
USB-masselagringsenheter
Slik overfører du filer ved hjelp av en
USB-enhet:
1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en
USB-kabel.
2 Du kan se en hurtigmeny for USBforbindelsestype. (Trykk på Meny-tasten
på hjemmeskjermen, og velg deretter
Innst. > Tilkoblingsinnstillinger > USBforbindelsestype > Masselagring.)
3 Trykk på Masselagring og deretter OK for
å bekrefte.
4 Du kan vise telefonens innhold på PC-en
og overføre filene.
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MERK
Hvis du ikke vil vise en hurtigmeny
for USB-forbindelsestype,
fjerner du merkingen for Ikke
spør igjen på hurtigmenyen
for USB-forbindelsestype, eller
slår av Spør alltid (Innst. >
Tilkoblingsinnstillinger > Spør
alltid).

Musikk
Telefonen har en musikkavspiller som gir
deg mulighet til å spille av alle
favorittsangene dine. Du får tilgang til
musikkavspilleren fra hjemmeskjermen ved
å trykke på Programmer-tasten
og
deretter Musikk.

Lagre musikk- og videofiler
fra PC på telefonens eksterne
lagringsmedium.
– Du kan kopiere eller flytte videofiler
fra PC-en til telefonens flyttbare
lagringsmedier ved hjelp av en kortleser.
– Hvis det finnes en videofil med en
undertekstfil (.smi- eller .srt-fil med
samme navn som videofilen), må
de plasseres i samme mappe for at
underteksten skal vises automatisk når
videofilen spilles av.
- Respekter opphavsrett ved nedlasting av
musikk- eller videofiler. Vær oppmerksom
på at skadede filer eller filer med feil
filtype kan skade telefonen.

Slik spiller du av musikk- og
Lagre musikk- og videofiler på videofiler på telefonen
telefonen
Spille av musikk- og videofiler

Koble telefonen til PC-en ved hjelp av
USB-kabelen.
Du vil motta en beskjed om at USBforbindelsen er opprettet og kan se en
hurtigmeny for USB-forbindelsestype. Trykk
på Masselagring og OK. Åpne deretter
mappen du vil vise på datamaskinen.
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Finn den aktuelle filen i galleriet, og trykk
på den for å spille den av.

Spille av musikk

Arbeide med spillelister

1 Trykk på Programmer-tasten
på
hjemmeskjermen, og trykk
deretter på Musikk.
2 Trykk på kategorien Sanger.
3 Trykk på sangen du vil spille av.
for å sette sangen på pause.
4 Trykk på
for å gå til neste sang.
5 Trykk på
for å gå tilbake til
6 Trykk på
begynnelsen av sangen. Trykk to ganger på
for å gå tilbake til forrige sang.
Hvis du vil justere volumet når du lytter til
musikk, bruker du volumtastene på venstre
side av telefonen.
Hvis du vil vise alternativene for en sang,
trykker du og holder på en hvilken som
helst sang i listen. Følgende alternativer
vises: Spill av, Legg til i spillelisten, Bruk
som ringetone, Slett, Del, Søk og Detalj.

Du kan opprette spillelister for å ordne
musikkfilene i sett med sanger som du kan
spille i den rekkefølgen du har angitt eller i
tilfeldig rekkefølge.

Opprette en spilleliste
1 Når det vises en liste over sanger i
biblioteket, trykker du og holder på den
første sangen du vil legge til i den nye
spillelisten.
2 Trykk på Legg til i spillelisten.
3 Trykk på Ny spilleliste.
4 Angi et navn på spillelisten, og trykk på
Lagre.
Den nye spillelisten legges til i spillelistene
i biblioteket.
Du kan også legge til sangen som spilles
på avspillingsskjermen, som den første
sangen i en spilleliste ved å trykke på
Meny-tasten
, og deretter velge Legg
til i spillelisten, eller du kan velge Lagre
som spilleliste for å lagre alle sangene i et
album som du spiller, som en spilleliste.
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Slik fjerner du en sang fra
spillelisten
1 Åpne en spilleliste.
2 Trykk og hold på sangen du vil fjerne, og
velg Fjern fra spillelisten, eller trykk på
, mens spillelisten du
Meny-tasten
lytter til for øyeblikket, vises, og velg Fjern
fra spillelisten for å fjerne alle sangene
fra den gjeldende spillelisten.

Slik gir du spillelisten nytt
navn eller sletter en spilleliste
1 Åpne Spilleliste i biblioteket.
2 Trykk og hold på spillelisten for å vise
menyen, og velg Slett eller Gi nytt navn.
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MERK
Musikkfiler kan være beskyttet av
åndsverksloven og internasjonale
avtaler om opphavsrett. Det kan derfor
være nødvendig å innhente tillatelse
eller en lisens for å reprodusere eller
kopiere musikk. I enkelte land forbyr
nasjonal lovgivning privat kopiering av
opphavsrettslig beskyttet materiale. Før
du laster ned eller kopierer filen, bør
du kontrollere hvilke lover som gjelder
for bruk av slikt materiale i det aktuelle
landet.

Google-applikasjoner
Om Google-applikasjoner
Google-applikasjoner, inkludert
mobilversjoner av Gmail, Google Talk,
Google Kalender og Google Maps er lastet
opp på telefonen.
1 Konfigurer først en Google-konto. Angi
deretter brukernavn og passord og logg
deg på.
2 Etter at du har logget deg på, vil
kontaktene, e-posten og kalenderen
i Google-kontoen din automatisk
synkroniseres med telefonen.

Kart™
Slik åpner du Kart og viser hvor
du er
1 Trykk på Programmer-tasten , og
velg Kart.
2 Trykk på ikonet for Min plassering
på kartet.
Det blå punktet i midten av kartet angir
hvor du er. En blå sirkel rundt punktet
angir at din faktiske plassering er innenfor
sirkelen.

Slik henter du en adresse og flere
opplysninger om en plassering
u
Trykk og hold på en plassering på

kartet. En boble med adressen og et
miniatyrbilde fra Street View (hvis det er
tilgjengelig) vises over plasseringen.
u
Trykk på ballongen for å få tilgang til
flere alternativer.

Slik viser du lag for kart, satellitt
eller trafikk
u
Trykk på ikonet Lag

på kartet, og
velg et alternativ for lag. Du kan velge
mellom Trafikk, Satellitt, Terreng, Bredde
eller Flere lag.

Søke etter plasseringer og
steder
Du kan søke etter en plassering og vise
den på kartet. Du kan også søke etter
steder på kartet som vises.

Slik søker du etter en plassering
1 Trykk på søkefeltet øverst i skjermbildet
mens du viser et kart. Du kan også trykke
på Meny-tasten
og deretter Søk.
2 Skriv inn stedet du leter etter, i søkefeltet.
Du kan skrive inn en adresse, en by
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eller en bransjetype eller virksomhet. For
eksempel "teater i New York".
3 Trykk på Søk.
    Markører med bokstavetiketter angir
søketreff på kartet.
MERK
Plasseringsinformasjonen kan være
unøyaktig hvis GPS og Wi-Fi er slått
av. Kontroller at GPS og Wi-Fi er
slått på.

Få veibeskrivelser
Slik får du veibeskrivelser
1 Trykk på Meny-tasten
i
kartvisningen, og velg Kjøreanvisninger.
2 Skriv inn et startpunkt i den første
tekstboksen og bestemmelsesstedet i den
andre tekstboksen.
    Hvis du vil vise motsatt kjøreretning,
trykker du på Meny-tasten
og
velger Bytt om på start og slutt.
3 Trykk på ikonet for veibeskrivelse for reise
med bil, offentlig transport eller til fots.
4 Trykk på Få veibeskrivelse.
Veibeskrivelser til bestemmelsesstedet
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vises i en liste.
Slik viser du en liste med detaljert
beskrivelse av ruten.
Du kan vise hver sving på ruten i form av
en liste med detaljerte beskrivelser.
Mens en liste over veibeskrivelsene vises,
for
trykker du på ikonet Navigering
å vise en detaljert beskrivelse av ruten i
navigeringsvisning.
Slik søker du etter plasseringer langs
ruten
Du kan søke etter virksomheter, områder
du er interessert i og andre elementer
langs ruten. Når du søker mens du
navigerer, viser søkeresultatet plasseringer
langs ruten i stedet for plasseringer som
er i nærheten av der du befinner deg.
u
Trykk på Søk-tasten, og søk etter
områder du er interessert i.
    Resultatene vises i form av markører
langs ruten. Det første resultatet
er merket med en etikett. Du kan
trykke på en etikett hvis du vil ha mer
informasjon om markøren.
u
Når du er ferdig, trykker du på ikonet
Navigering
for å gå tilbake til
navigeringsvisning.

Mine steder
Mine steder oppretter bokmerker for
favorittstedene dine, for eksempel adresser
eller lokale virksomheter, slik at du raskt
kan finne dem senere.
Slik viser du Mine steder
Trykk på Meny-tasten
i kartvisningen,
og velg Mine steder.

Tømme kartet
Slett informasjon, for eksempel ruter og
søkeresultater fra kartet.
Slik sletter du kartet
Trykk på Meny-tasten
og velg Tøm kartet.

i kartvisningen,

Latitude
Finne vennene dine ved hjelp av Google
LatitudeTM
Med Google Latitude kan du og vennene
dine se hverandres posisjon på kartet, og
du kan få veibeskrivelser til dine venners
posisjon ved hjelp av Google Latitude.
Posisjonen din deles ikke automatisk. Kun
etter invitasjon.
Du må bli med i Latitude og deretter
invitere vennene dine til å se posisjonen

din, eller godta invitasjoner fra vennene
dine.
Slik blir du med i Latitude
u
Trykk på Meny-tasten
i
kartvisningen, og velg Bli med i Latitude.
    Første gang du blir med i Latitude,
blir du bedt om å godta Googles
retningslinjer for personvern. Når du er
med i Latitude, endres alternativet Bli
med i Latitude til Latitude.
Slik åpner du Latitude
Når du har blitt med i Latitude, kan du
åpne programmet for å finne vennene dine
og se oppdateringene deres.
u
Trykk på Meny-tasten
i
kartvisningen, og velg Latitude.
Slik inviterer du vennene dine til å dele
posisjonene sine
Når du har blitt med i Latitude, kan du
begynne å dele posisjonen din med
vennene dine. Bare venner som du
uttrykkelig har invitert eller godtatt, kan se
posisjonen din.
1 Åpne Latitude, trykk på Meny-tasten
,
og velg Legg til venner.
2 Trykk på Velg fra kontakter eller Legg til
via e-postadresse i menyen som åpnes.
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3 Trykk på Legg til venner nederst i
skjermbildet. Hvis vennene dine allerede
bruker Latitude, mottar de en forespørsel
via e-post og en melding i Latitude. Hvis de
ikke er med i Latitude ennå, mottar de en
e-post der de blir invitert til å logge seg på
Latitude med Google-kontoen sin.
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Tips
I kartvisningen trykker du på Menytasten
> Mer for følgende
alternativer: Laber, Bufferinnstillinger,
Hjelp, Vilkår, Personvern og
kunngjøringer og Om.

Steder

Play Butikk™

Slik finner du steder
Trykk på ikonet Steder
i Google
Maps for å finne ulike steder, for eksempel
bensinstasjoner, kaféer, barer, restauranter
osv.
Når du har valgt en kategori, vises en
liste over de nærmeste stedene sammen
med avstandsangivelse, kompasspeiling,
beskrivelse og til og med andres
kommentarer. Du kan tilpasse dine
egne kategorier for søk etter posisjoner.
Du kan også legge til ikonet Steder på
hjemmeskjermen.

Du kan se gjennom og laste ned tusenvis
av morsomme og nyttige programmer og
spill på Play Butikk™. Du kan vise andres
kommentarer til programmer og skrive
dine egne kommentarer. Hvis du installerer
programmer og spill fra Play Butikk™,
vises disse i telefonens meny under de
forhåndslastede programmene, og du kan
finne dem ved å bla nedover med fingeren.
Du kan åpne nedlastede programmer fra
Play Butikk ved å trykke på Meny-tasten
> Mine apper.
Slik laster du ned programmer og spill
1 På startsiden til Play Butikk trykker du på
en kategori nesten øverst i skjermbildet.
2 Bla for å vise underkategorier, og trykk på
den du vil vise.
3 Trykk på programmet hvis du vil vise
skjermbildet med opplysninger, eller fortsett

å sortere underkategorien ved å trykke på
Bestselgere, Populære gratis-apper, Mest
innbringende, Nye bestselgere, Populære
gratisnyheter og Trender.
4 Trykk på programmet du vil installere.
Beskrivelsen og prisen for programmet
vises.
5 Trykk på pris-knappen øverst til høyre i
skjermbildet for programmer som koster
penger. For gratis programmer trykker
du på GRATIS-knappen. Programmet blir
deretter lastet ned og installert.
MERK
Når du vil kjøpe et program, må du
konfigurere en betalingsmetode i
Google Checkout™. Du kan bruke et
kredittkort eller få kostnaden belastet
mobilabonnementet.

MERK
Når du vil avslutte et spill eller et
program, bruker du Hjem- eller Tilbaketasten. Da kommer du tilbake til
hjemmeskjermen. Eller velg Meny (eller
Alternativer) i spillet eller programmet,
og velg deretter Avslutt. (Valget for
å avslutte kan variere, avhengig av
spillet/programmet). Hvis du avslutter
programmer som fortsetter å kjøre
i bakgrunnen (etter at du har gått
tilbake til hjemmeskjermen), vil det
spare batteriet og redusere uønsket
dataforbruk.

Gmail™
Gmail™ kan konfigureres når du
konfigurerer telefonen første gang.
Avhengig av innstillingene dine
synkroniseres Gmail™ på telefonen din
med Gmail™-kontoen din på Internett
helt automatisk. Standardvisningen er
innboksen din i Gmail™.
, og velg
Trykk på Meny-tasten
Oppdater for å sende eller motta e-post
og for å synkronisere e-posten din med
Gmail™-kontoen på Internett. Trykk
på Meny-tasten
for følgende
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tilleggsalternativer: Skriv e-post, Kontoer,
Gå til etiketter, Søk og Mer.
, og velg
Trykk på Meny-tasten
Kontoer > Legg til konto for å legge til
en ny Gmail-konto. Du kan også endre
innstillingene ved å trykke på Meny-tasten
> Mer > Innstillinger i et hvilket som
helst skjermbilde i kontoen.

– Med dette alternativet
Innstillinger
kan du justere ulike innstillinger.
Mer
– Velg Avslutt alle chatter for å
avslutte alle aktive chatter, Inviteringer for
å vise en liste over venner du har invitert
til chatten eller Blokkert for å vise en liste
over venner du har blokkert.

Google Talk™

Du kan konfigurere Google Talk til å sende
deg et varsel hver gang du mottar en
melding i en chat. Du kan også angi at det
skal lyde en ringetone eller at telefonen
skal vibrere.
Du kan også konfigurere Google Talk
slik at du blir logget på automatisk når
du slår på telefonen, og du kan angi om
mobilindikatoren skal vises ved siden av
navnet ditt i andre personers vennelister.

Google Talk™ er
direktemeldingsprogrammet til Google. Det
lar deg kommunisere med andre Google
Talk™-brukere.
for følgende
Trykk på Meny-tasten
tilgjengelige alternativer.
Alle venner
– Viser alle vennene du
kan kommunisere med.
Legg til venn
– Send invitasjon til å
prate.
Søk
– Søker etter kontakter å chatte
med eller chatteoppføringer som inneholder
ordene du har skrevet inn.
Logg av
– Logg av samtalen. Når du
trykker på Talk-ikonet på hjemmeskjermen,
logges du på automatisk hvis du har
aktivert Logg på automatisk.
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Endre innstillinger i Google Talk

Slik konfigurerer du varsler for nye
Google Talk-meldinger
1 Trykk på Meny-tasten
i vennelisten,
og velg Innstillinger.
2 Merk av for Varsling for å motta et
varsel på statuslinjen når du mottar en ny
chattemelding.
3 Trykk på Velg ringetone for å velge hvilken

ringetone som skal brukes til å varsle deg
om en ny chat.
4 Trykk på Vibrer for å velge hvilken
innstilling for vibrering som skal brukes når
du mottar varsling om en ny chat.

Slik viser eller skjuler du
mobilindikatoren for vennene dine
1 Trykk på Meny-tasten
i vennelisten,
og velg Innstillinger.
2 Merk av eller opphev merkingen for
Mobilindikator. Hvis du har merket
av for Mobilindikator, ser vennene dine
AndroidTM ved siden av navnet ditt i
vennelisten når du er logget på Google Talk
på en Android-telefon.

Slik angir du at Google Talk skal
endre statusen din
1 Trykk på Meny-tasten
i vennelisten,
og velg Innstillinger.
2 Merk av eller opphev merkingen for
Automatisk bortestatus.
Når du har merket av for Automatisk
bortestatus, vil statusen din bli endret
automatisk når skjermen slås av.

Slik angir du om du skal logge på
Google Talk automatisk
1 Trykk på Meny-tasten
i vennelisten,
og velg Innstillinger.
2 Merk av eller opphev merkingen for Logg
på automatisk. Når du har merket av
for Logg på automatisk, blir du logget på
Google Talk når du slår på telefonen.
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Stille alarmen
1 Trykk på Programmer-tasten
på
hjemmeskjermen, og velg Alarm/Klokke.
2 Når du vil legge til en ny alarm, trykker du
(hvis nødvendig).
på kategorien
3 Trykk på Ny alarm, og still inn
alarmtidspunktet.
4 Angi eventuelle andre alternativer, og trykk
på Lagre.
for å
5 Trykk på Meny-tasten
legge til flere alarmer eller justere
alarminnstillingene.

Bruke kalkulatoren
1 Trykk på Programmer-tasten
på
hjemmeskjermen, og velg Kalkulator.
2 Trykk på nummertastene for å taste inn
tall.
3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker
du på ønsket funksjon (+ - x ÷) etterfulgt
av =.
4 For mer avanserte regnefunksjoner trykker
, og deretter
du på Meny-tasten
trykker du på Utvidet panel og velger et
alternativ.
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Legge til en hendelse i
kalenderen
MERK
Du må opprette en Google-konto før du
bruker kalenderen.
1 Trykk på Programmer-tasten
på
hjemmeskjermen, og velg Kalender.
2 Trykk på en dato for å vise en hendelse.
Hendelsene som forekommer den
datoen, vises under kalenderen. Trykk
på hendelsen for å vise opplysningene
om hendelsen. Hvis du vil legge til en
øverst til høyre
hendelse, trykker du på
i kalenderen.
3 Trykk på feltet Emne , og skriv inn navnet
på hendelsen. Kontroller datoen, og tast
inn klokkeslettet da hendelsen begynner
og slutter.
4 Trykk på feltet Hvor for å skrive inn stedet
for hendelsen.
5 Hvis du vil legge til en merknad
i hendelsen, trykker du på feltet
Beskrivelse og angir opplysningene.
6 Hvis hendelsen skal gjentas, angir du
Gjentagelse, og Påminnelser om
nødvendig.

7 Trykk på Lagre for å lagre hendelsen
i kalenderen. En farget firkantmarkør i
kalenderen viser dager da det er lagret
hendelser. Hvis du har angitt en alarm for
hendelsen, vil den utløses når hendelsen
skal starte.

Endre kalendervisning
1 Trykk på Programmer-tasten
på
hjemmeskjermen, og velg
Kalender.
2 Trykk på Dag, Uke, Dagsplan eller Måned
øverst i kalenderen.

Polaris Office
Med Polaris Office kan du vise, opprette
og redigere dokumentfiler på enheten.
De lastede filene kan være fra enhetens
microSD-kort eller fra nedlastede
e-postvedlegg. Programmet Polaris Office
støtter følgende filformater: txt, doc, docx,
xls, xlsx, ppt, pptx og pdf.

Opprette et nytt dokument
1 På hjemmeskjermen trykker du på
Programmer-tasten
> Polaris
Office.
2 Registrer deg med navn og e-postadresse
på siden Brukerregistrering. Hvis du vil

hoppe over registreringen, trykker du på
Senere.
3 Trykk på Mine mapper for å få tilgang til
mapper og dokumenter på microSD-kortet.
> Ny fil for å
4 Trykk på Meny-tasten
starte på et nytt dokument.
5 Trykk på en dokumenttype.
6 Skriv inn innhold i dokumentet ved hjelp av
verktøyene nederst i skjermbildet.
7 Når du er ferdig med å arbeide med
dokumentet, trykker du på Meny-tasten
> Fil > Lagre (eller Lagre som hvis
du vil gi dokumentet nytt navn) for å lagre.
for å
8 Trykk på Tilbake-tasten
avslutte.

Vise og redigere et dokument på
enheten
1 På hjemmeskjermen trykker du på
Programmer-tasten
> Polaris
Office.
2 Trykk på Mine mapper for å få tilgang til
mapper og dokumenter på microSD-kortet.
3 Gå til mappen som inneholder filen du vil
åpne, hvis den ikke er i rotmappen.
Trykk på dokumentet du vil vise eller
redigere.
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MERK

Dokumentverktøy i Polaris Office

Du kan også åpne et vedlegg i en
e-post ved å trykke på vedlegget i
meldingen.

Polaris Office-programmet har en
verktøylinje som vises automatisk når du
oppretter et dokument.
1 Hvis du vil vise verktøylinjen i et
eksisterende dokument, trykker du
på Meny-tasten
og velger
Redigeringsmodus.
2 Trykk på et ikon på verktøylinjen, og
alternativene for det tilhørende verktøyet
vises i en hurtigmeny i form av en ballong,
slik at du kan trykke på dem og bruke
dem.
3 Trykk på ikonet på verktøylinjen på
nytt hvis du vil skjule ballongen med
verktøyalternativene. Venstre- og
høyrepiler på verktøylinjen angir at du
kan bla horisontalt for å vise flere ikoner.
Verktøyene på verktøylinjen kan variere,
avhengig av dokumenttypen.

4 Dokumentet åpnes. Hvis du vil redigere det,
trykker du på Meny-tasten
og velger
Redigeringsmodus.
u
Når du vil veksle mellom sider eller
panorere dokumentet, blar du i den
aktuelle retningen.
u
Hvis du vil endre zoomenivået,
trykker du på Meny-tasten
>
Zoom. Trykk deretter på det ønskede
zoomenivået, eller før fingrene sammen
for å zoome til ønsket nivå.
u
Bruk verktøylinjen nederst i skjermbildet
for å redigere dokumentet (Word-,
Excel- eller PowerPoint-fil).
u
Trykk på Meny-tasten
for flere
menyalternativer, for eksempel Ny flyt
tekst, Bokklips, Send fil og Innstilling
5 Når du er ferdig med redigeringen, trykker
du på Lagre. Trykk på Tilbake-tasten
for å avslutte.
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Administrere dokumenter på
Internett
1 På hjemmeskjermen trykker du på
Programmer-tasten
> Polaris
Office.
2 Trykk på Legg til konto > Box.net for å få
tilgang til Internett-kontoen din.
3 Skriv inn e-postadressen og passordet
for å få tilgang til kontoen, og trykk på
Legg til.
4 Vis og administrer dokumentene dine på
serveren etter eget behov.

Stemmesøk
Du kan søke og foreta andre handlinger
ved hjelp av stemmen, for eksempel ringe
eller sende en tekstmelding til en kontakt,
opprette et notat eller få veibeskrivelser ved
et enkelt trykk på ikonet Stemmekontroll.
1 På hjemmeskjermen trykker du på
Programmer-tasten
> Stemmesøk.
2 Vent til du blir bedt om å si en
kommando, og deretter sier du hva du
ønsker å gjøre.
3 Når du søker ved hjelp av stemmen, vil
søkeresultatet vises i nettleseren. Trykk på
det ønskede resultatet, eller fortsett å søke.

Taleopptaker
Bruk taleopptakeren til å spille inn
talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale
1 Trykk på Programmer-tasten
på
hjemmeskjermen, og velg
Taleopptaker.
2 Trykk på  Ta opp for å starte opptaket.
3 Trykk på  Stopp for å avslutte opptaket.
MERK
Trykk på Liste for å få tilgang til
taleopptakene. Du kan lytte til de
lagrede opptakene.

Sende taleopptaket
1 Når du er ferdig med innspillingen, kan du
sende lydklippet ved å trykke på Del.
2 Velg mellom Bluetooth, Wi-Fi Share,
E-post, Gmail og Meldinger. Når du
velger E-post, Gmail eller Meldinger, vil
taleopptaket legges til i den meldingen du
skriver, og så kan du skrive og sende den
på vanlig måte.
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Verktøy
Programbehandling
Du kan administrere programmer med App
Manager.
1 Du kan se programmene som er i bruk
for øyeblikket, ved å trykke på fanen
Pågående programmer. Ressurskrevende
programmer har beskrivelser i rødt.
Trykk på stoppikonet for å avslutte
programmene.
2 Du kan se installerte programmer ved å
trykke på fanen Installerte programmer.
3 Du kan se kapasiteten til systemminnet og
SD-kortet ved å trykke på fanen Lager.
4 Du kan plassere verktøyet App Manager
på hjemmeskjermen, slik at du enkelt
kan kontrollere hvor mange programmer
som kjører.
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Internett
Nettleser
Internett gir deg tilgang til en rask og
fargerik verden av spill, musikk, nyheter,
sport, underholdning og mye mer – direkte
på mobiltelefonen.
MERK
Det vil påløpe tilleggskostnader når du
kobler til denne tjenesten og laster ned
innhold. Kontakt nettverksleverandøren
for å kontrollere prisen på overføring.
< Verktøylinje >
Ikonlinjen på skjermen nedenfor gjør det
enklere å bruke nettleseren.
Nettleseren gjør det mulig å vise nettsider
på samme måte som på en datamaskin.
 Tilbake – Går til den forrige nettsiden.
 Frem – Brukes sammen med Tilbaketasten. Med dette alternativet kan du
gå frem og tilbake mellom nettsider
uten å måtte åpne flere vinduer.

 Vinduer – Viser alle åpne vinduer.
Nytt vindu – Åpner et nytt vindu.
Innstilling – Går til Nettleserinnstilling.

Bruke alternativer
Trykk på Meny-tasten
for å vise
følgende alternativer:
Les den senere – Legg til gjeldende
nettside som et bokmerke.
Legg til RSS-feeds – Legg til
favorittnettsiden. Når et nytt element
dukker opp på nettsiden, blir du
automatisk varslet ved hjelp av
Google-leseren.
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Internett
MERK
RSS (Really Simple Syndication) er en
serie med formater for Internett-feeds
og brukes til å publisere innhold som
oppdateres ofte, for eksempel bloggposter,
nyhetsoverskrifter eller podcaster. Et
RSS-dokument, som kalles en feed,
Internett-feed eller kanal, inneholder enten
et sammendrag av innhold fra en tilknyttet
side eller hele teksten. RSS gjør det enkelt
å holde seg oppdatert på favorittnettsider
på en automatisk måte som er enklere enn
å sjekke manuelt. Brukeren abonnerer på
en feed ved å skrive inn koblingen til den
i leseren, eller ved å klikke på et RSS-ikon
som starter abonnementsprosessen,
i en nettleser. Leseren kontrollerer
regelmessig om det er nytt innhold i
feedene brukeren abonnerer på, og laster
ned alle oppdateringer som oppdages.
Ikonmenyen Legg til RSS-feeds vil være
deaktivert for nettsider der RSS-feeds ikke
er tilgjengelige.
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Del side – Trykk for å dele nettsiden.
 Finn på siden – Gjør det mulig å finne
tekst på den gjeldende nettsiden.
Velg tekst – Velg tekst på nettsiden.
Merk teksten du vil ha, med fingeren.
Den merkede teksten kopieres til
utklippstavlen, og du kan lime den
inn hvor som helst der det er mulig å
sette inn tekst.
Mer
• Hjemmeside – Gå til hjemmesiden.
• Bruk som startside – Bruk gjeldende
nettside som startside.
• Lag snarvei til Hjem – Legg til snarvei til
den gjeldende siden på hjemmesiden.
• Sideinformasjon – Vis informasjon om
nettsiden.
• Nedlastinger – Vis nedlastingshistorikk.
TIPS
Trykk på Tilbake-tasten
tilbake til forrige side.

for å gå

Legge til bokmerker
1 Trykk på
ved siden av feltet for URLadresse.
• I Miniatyrbildevisning trykker du på
Legg til, angir et navn og en URLadresse og trykker på OK.
• I Listevisning trykker du på Bokmerke,
angir et navn og en URL-adresse og
trykker på OK.

Endre nettleserinnstillingene
Trykk på
alternativ.

, og angi et hvilket som helst
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On-Screen Phone
LG On-Screen Phone 2.0
On-Screen Phone 2.0 gjør det mulig å
vise mobiltelefonskjermen på en PC via
tilkobling med USB, Bluetooth eller Wi-Fi.
Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra
PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

On-Screen Phone-ikoner
  Kobler mobiltelefonen til eller fra
PC-en.
  Roterer On-Screen Phone-vinduet
(bare tilgjengelig i programmer som
støtter rotasjon).
  Starter LG Hjem Panorama eller
endrer innstillinger for On-Screen
Phone.
  Maksimerer On-Screen Phonevinduet.
  Avslutter On-Screen Phoneprogrammet.
  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

On-Screen Phone-funksjoner
– Sanntidsoverføring og kontroll: viser
og styrer mobiltelefonskjermen ved
tilkobling til PC.
– Musekontroll: gjør det mulig å
kontrollere mobiltelefonen ved å
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bruke musen til å klikke og dra på
PC-skjermen.
– Tekstskriving med tastaturet: gjør det
mulig å skrive en tekstmelding eller et
notat ved hjelp av PC-tastaturet.
- Filoverføring (mobiltelefon til PC):
sender filer fra mobiltelefonen (f.eks.
Galleri, Videospiller, Musikk og Polaris
Office) til PC-en. Høyreklikk og dra for å
sende en fil til PC-en.
- Filoverføring (PC til mobiltelefon):
sender filer fra PC-en til mobiltelefonen.
Velg filene du vil overføre, og dra og slipp
dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene
du sender, lagres i OSP-mappen.
- LG Hjem Panorama: viser hele
arbeidsområdet i LG Hjem. Du kan enkelt
organisere ikoner eller Widgeter og kjøre
programmer ved å dobbeltklikke på
snarveien.
MERKNAD: Sørg for at LG Hjem er
standardstarter. Det kan hende at enkelte
widgeter ikke fungerer ordentlig på LG
Home Panorama.

Slik installerer du On-Screen Phone
på PC-en
Gå til LG Home (http://www.lg.com), og
velg Support > Støtte for mobiltelefon
> Velg modell (LG-P936) > klikk på OSP
(On-Screen Phone) for å laste ned. Deretter
kan du installere On-Screen Phone på
PC-en.

Slik kobler du mobiltelefonen til
PC-en
On-Screen Phone 2.0 gir
tilkoblingsmuligheter for USB, Bluetooth
og Wi-Fi. Følg instruksjonene i
tilkoblingsveiviseren i OSP-programmet.

MERK
Sørg for at avmerkingsboksen
for On-Screen Phone i Innst. >
Tilkoblingsmuligheter > On-Screen
Phone er merket.
Vær oppmerksom på at batteriet kan
gå tomt raskere på grunn av høyere
strømforbruk hvis On-Screen Phone er
tilkoblet via Wi-Fi.
Når du kobler mobiltelefonen til
PC-en via et mobilt tilgangspunkt og
bruker PC-en til å gå inn på Internett,
kan det påløpe tilleggskostnader for
dataoverføring, avhengig av DataProabonnementet ditt.
Når du bruker Wi-Fi-nettverk, er det
ikke sikkert Internett-tilgangen fungerer
som den skal, avhengig av trafikken
på nettverket. Når du forstørrer
On-Screen Phone-vinduet, kan det
hende at visningen på skjermen blir
langsommere.
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On-Screen Phone
Slik kontrollerer du tilkoblingen
mellom telefonen og PC-en
Når enhetene har blitt koblet sammen,
drar du ned statuslinjen øverst
på hjemmeskjermen for å sjekke
tilkoblingsstatusen for On-Screen Phone.

Slik kobler du telefonen fra PC-en
Klikk på
øverst til venstre i On-Screen
Phone-vinduet. Du kan også dra ned
statuslinjen øverst på hjemmeskjermen
og velge On-Screen Phone tilkoblet >
Frakoble On-Screen Phone. Trykk på
Koble fra i dialogboksen for frakobling.
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Innst.
Trådløse kontroller
Med denne menyen kan du administrere
Wi-Fi- og Bluetooth-tilkoblinger, portabelt
tilgangspunkt og Internett-deling av data,
flymodus og VPN-tilkoblinger Når du vil
åpne denne menyen, trykker du på Menytasten
på hjemmeskjermen > Innst.
> Trådløse kontroller.

Flymodus
Med flymodus kan du raskt slå av alle
trådløse forbindelser.
1 Åpne Trådløse kontroller, og merk av
for Flymodus for å aktivere den (en blå
hake vises).
2 Trykk en gang til for å deaktivere den.
ELLER
1 Trykk og hold på av/på-/låsetasten
, og trykk på Flymodus.
2 Trykk og hold på av/på-/låsetasten
, og trykk på Flymodus på nytt for
å slå den av.
Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
Wi-Fi-innstillinger – Her kan du
konfigurere og administrere trådløse
tilgangspunkter. Angi nettverksvarsel,
eller legg til et Wi-Fi-nettverk.

Skjermbildet for avanserte Wi-Fiinnstillinger åpnes fra skjermbildet for
Wi-Fi-innstillinger. Trykk på Meny-tasten
og deretter på Avansert.
Wi-Fi Direct-innstillinger – Huk av i
avmerkingsboksen for å aktivere Wi-Fi
Direct. Angi enhetsnavn for Wi-Fi Direct, og
søk etter andre enheter.
Bluetooth – Slå Bluetooth-funksjonen på
eller av.
Bluetooth-innstillinger
- Enhetsnavn: Angi et Bluetooth-navn
for enheten.
- Synlig: Angi at enheten skal være
synlig for andre Bluetooth-enheter.
- Søk etter enheter: Angi at enheten
skal være synlig for andre Bluetoothenheter.
Internett-deling og portabelt
tilgangspunkt – Du kan konfigurere
innstillingene for Internett-deling via USB
og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.
VPN-innstillinger – Viser VPN-listen
(Virtual Private Network) som er konfigurert.
Her kan du legge til ulike typer VPN.
Mobilnettverk – Angi alternativer
for dataroaming, nettverksmodus og

85

Innst.

Du kan angi Faste nummer, Mobilsvar og
andre anropsinnstillinger, inkludert Avviste
nummer, Send melding, Samtalevarighet,
Viderekoble samtale, Generelle innstillinger.

Hørbart valg – Velg om du vil høre en lyd
når du trykker på knapper, ikoner og andre
elementer på skjermen.
Skjermlåslyder – Velg om du vil høre en
lyd når skjermen låses eller låses opp.
Haptisk feedback – Vibrerer når du
trykker på valgtaster og ved bruk av visse
interaktive funksjoner.

Lyd

Skjerm

operatører, navn på tilgangspunkt (APN) og
så videre.

Anropsinnstillinger

Juster lyd, standardinnstillinger for varsling
og vibreringsmodus. Du kan også behandle
lyd og haptisk feedback.
Stillemodus – Merk av for dette
alternativet for å slå av all lyd bortsett fra
media og alarmer.
Vibrer – Angi om telefonen skal gi
tilbakemelding ved hjelp av vibrering.
Volum – Juster voluminnstillingene på
telefonen etter eget behov og omgivelsene.
Telefonringetone – Velg ringetone for
innkommende anrop.
Ringetone for varsel – Velg ringetone for
varsler om for eksempel mottak av nye
meldinger eller kalenderhendelser.
Hørbare tastelyder – Velg om du vil høre
toner når du bruker tastaturet.
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Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på skjermen.
Roter skjerm automatisk – Angi at
visningsretningen skifter automatisk når du
snur på telefonen.
Animasjon – Velg dette alternativet for å
tillate animasjon.
Skjermsparer – Angi tidsforsinkelsen før
skjermen slår seg av automatisk.
Visningsskrifttype – Endre skrift.
Tidsavbrudd for front LED – Angi
tidsforsinkelsen før LED-lampen på forsiden
av telefonen automatisk slår seg av.
Skjermoptimalisering – Endre oppløsning
for nedlastede programmer for å tilpasse
dem til skjermstørrelsen.
Bevegelsessensorkalib. – Gjør at
du kan tilbakestille kalibreringen av

bevegelsessensoren.

Sted og sikkerhet

Bevegelse

Bruk trådløse nettverk – Hvis du krysser
av for Bruk trådløse nettverk, vil telefonen
finne din omtrentlige plassering ved hjelp
av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du krysser
av for dette alternativet blir du spurt om du
vil tillate Google bruke plasseringen din i
forbindelse med disse tjenestene.
Bruk GPS-satellitter – Hvis du krysser av
for Bruk GPS-satellitter, vil telefonen finne
din plassering helt ned til gatenivå.
Angi skjermlås – Angi et
opplåsingsmønster for å sikre telefonen.
Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper
deg å tegne et mønster for å låse opp
telefonen. Du kan velge PIN-kode eller
passord i stedet for mønster, eller du kan la
alternativet stå tomt.
Når du slår på telefonen eller låser
opp skjermen, blir du bedt om å tegne
opplåsingsmønsteret for å låse opp
skjermen.
Tidsur for skjermsparer – Angi det inaktive
tidsrommet før skjermlåsen aktiveres.
Angi SIM-lås – Angi SIM-kortlåsen eller
endre PIN-kode.
Synlige passord – Velg dette for å vise

Beveg kursor – Merk av for dette hvis du
vil at markøren skal flyttes mens du skriver
ved å trykke på en side på enheten.
Omplasser enhet – Hvis du merker av for
dette, kan du flytte et element til andre
hjemmeskjermer ved å trykke på og holde
elementet og vinkle enheten.
Lydløs – Mer av for dette hvis du vil kunne
dempe lyden på innkommende anrop ved å
vende telefonen når den ringer.
Slumre (Stopp) – Merk av for dette for
å aktivere slumrefunksjonen for (stoppe)
alarmen ved å vende telefonen.
Foregående/neste enhet – Merk av for
dette hvis du vil vise forrige/neste bilde i
galleriet ved å trykke på venstre/høyre side
på telefonen.
Pause – Merk av for dette for å sette
videoen på pause ved å vende telefonen.
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Innst.
passord når du skriver dem inn, eller
opphev valget hvis du vil skjule passord når
du skriver dem inn.
Velg enhetsadministratorer – Legg til eller
fjern administratorer.
Bruk sikker påloggingsinformasjon – Gir
deg tilgang til sikre sertifikater.
Installer fra SD-kort – Velg dette
alternativet for å installere krypterte
sertifikater fra SD-kortet.
Angi passord – Angi eller endre passordet
for lageret for påloggingsinformasjon.
Tøm lager – Tøm lageret for
påloggingsinformasjon for alt innhold, og
tilbakestill passordet.

Bruke opplåsingsmønster, PIN-kode
eller passord
Angi et opplåsingsmønster, en PIN-kode
eller et passord, slik at telefonen blir
sikrere. Følg fremgangsmåten nedenfor for
å angi skjermlås.
, og trykk
Trykk på Meny-tasten
deretter på Innst. > Sted og sikkerhet >
Angi skjermlås og velg enten Mønster,
PIN-kode eller Passord.
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Advarsel
Ta forholdsregler når du bruker
opplåsingsmønster, PIN-kode eller
passord. Det er svært viktig at du
husker opplåsingsmønsteret du har
angitt. Du har 5 forsøk på å angi
mønsteret for skjermopplåsning. Hvis
du har brukt opp alle 5 forsøkene, må
du vente i 30 sekunder før du kan
prøve å låse opp telefonen på nytt.
Når du har glemt opplåsingsmønster, PINkode eller passord:
Hvis du har logget på en Google-konto
på telefonen og brukt feil mønster 5
ganger, trykker du på Glemt mønsteret?
Du vil bli bedt om å logge deg på med
Google-kontoen din og opprette et nytt
opplåsningsmønster. Hvis du ikke har
opprettet en Google-konto på telefonen,
eller hvis du har glemt PIN-koden eller
passordet, må du utføre en nullstilling.

Advarsel

Advarsel

Når du utfører en nullstilling, vil alle
brukerapplikasjoner og brukerdata
bli slettet. Husk å ta sikkerhetskopi
av alle viktige data før du utfører en
tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Avhengig av programmene du
installerer, er det ikke sikkert at
telefonen vil fungere slik den skal,
og den kan også bli brukt ulovlig til å
fastslå hvor du befinner deg, og til å få
tilgang til din personlige informasjon
via Internett.

1 Slå av strømmen.
2 Trykk og hold på følgende taster samtidig
i 8 sekunder: av/på-/låsetast + tast for
volum ned.
3 Når skjermbildet TILBAKESTILL TIL
FABRIKKINNSTILLINGER vises, slipper du
tastene.
4 Trykk på av/på-/låsetasten for å
bekrefte – slett alle brukerdata. Trykk på
volumtastene for å avbryte.

Programmer
Ukjente kilder – Kryss av for å tillate at
programmer du henter fra nettsider, e-post
eller alle andre kilder enn Play Butikk, kan
installeres.

For å beskytte telefonen og dine personlige
data bør du bare laste ned applikasjoner
fra pålitelige kilder, for eksempel Play
Butikk.
Ordne applikasjoner – Administrer og fjern
installerte programmer.
Aktive tjenester – Se hvilke tjenester som
kjører.
Lagerbruk – Se lager som brukes av
programmene.
Batteribruk – Se hva som har brukt
batteriet.
Utvikling – Angi alternativer for
programutvikling.
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Innst.
Kontoer og synkronisering

Taleinndata og -utdata

Her kan du aktivere Bakgrunnsdata og
Autosynk og synkronisere eller legge til
nye kontoer.

Angi innstillinger for stemmegjenkjennelse
og bruk innstillinger for tekst til tale til å
konfigurere Androids tekst-til-tale-syntese
for programmer som kan gjøre bruk av
dette.

Personlig
Gir deg mulighet til å gjenopprette
fabrikkinnstillingene. Vær forsiktig, dette vil
slette alle dataene dine.

SD-kort og telefonlagring
Gir deg mulighet til å vise tilgjengelig plass
på microSD-kortet. Du kan også løse ut
microSD-kortet for å fjerne det på en sikker
måte, eller for å formatere det.
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Tilgjengelighet
Innstillingene for Tilgjengelighet brukes til
å konfigurere eventuelle programtillegg du
har installert på telefonen.
MERK
Kan bare velges med tilleggsutstyr.

Språk og tastatur

Tilkoblingsinnstillinger

Velg språk og tilpass innskrivingsmetoden
og tastaturinnstillingene.

USB-forbindelsestype – Telefonen kan
bare brukes som masselagringsenhet
hvis et minnekort er satt inn. Du kan angi
Masselagring som standardinnstilling for
USB-forbindelsestype.
On-Screen Phone – Trykk på dette
ikonet for å bruke On-Screen Phone. Se
On-Screen Phone på side 82.

Dato og tid
Still inn dato, klokkeslett, tidssone og datoog tidsformat.

Om telefonen
Vis juridisk informasjon, telefonens
status og programvareversjoner og utfør
programvareoppdateringer.
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Oppdatering av programvare
Programvareoppdatering
Med denne funksjonen kan du oppdatere
fastvaren på telefonen til nyeste versjon
fra Internett uten at du må stikke innom et
servicesenter.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan
du bruker denne funksjonen, kan du gå til:
http://www.lg.com
Du må ikke forlate telefonen under
fastvareoppdateringen, for du må lese
alle instruksjoner og merknader som
vises for hvert trinn før du fortsetter.
Vær oppmerksom på at hvis du fjerner
USB-kabelen eller batteriet under
oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig
skade på telefonen.

Mobiltelefonprogramvare for
LG oppdateres via OTA (Overthe-Air)
Med denne funksjonen kan du enkelt
oppdatere telefonfastvaren til siste versjon
via OTA uten å koble til USB-datakabelen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny
fastvareversjon for enheten din.  
Først kan du kontrollere
programvareversjonen på telefonen:
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>
Trykk på Meny-tasten
Innst. > Om telefonen. Du kan se
programvareversjonen nederst på listen.
Når du vil oppdatere programvaren på
telefonen, trykker du på Meny-tasten
> Innst. > Om telefonen >
Oppdater programvare > Sjekk nå for
oppdatering.
MERK
LG forbeholder seg retten til å gjøre
fastvareoppdateringer tilgjengelig bare
for utvalgte modeller og etter eget
skjønn. Det gis ingen garanti om at nye
versjoner av fastvare gjøres tilgjengelig
for alle modeller.

MERK
Dine personlige data – inkludert
informasjon om Google-kontoen
din og eventuelle andre kontoer,
system-/programdata og -innstillinger,
eventuelle nedlastede programmer
og DRM-lisensen – kan gå tapt
under oppdatering av telefonens
programvare. LG anbefaler derfor at
du tar sikkerhetskopi av alle personlige
data før du oppdaterer telefonens
programvare. LG påtar seg intet ansvar
for eventuelle tap av personlige data.
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Opphavsrett og varemerker
Merknad:
Programvare med åpen
kildekode
Du kan skaffe tilhørende kildekode for
GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for
åpen kildekode ved å gå til
http://opensource.lge.com/
Alle nevnte lisensvilkår, forbehold
og kunngjøringer er tilgjengelige for
nedlasting sammen med kildekoden.

DivX Mobile
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat laget av DivX, LLC, et
datterselskap av Rovi Corporation. Dette er
en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller
av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha
mer informasjon og programvareverktøy for
å konvertere filene dine til DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX
Certified®-enheten må være registrert før
du kan spille av DivX Video-on-Demandfilmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe
registreringskoden under DivX VOD i
enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.
divx. com hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du fullfører registreringen.
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DivX Certified® for avspilling av DivX®videoer opptil HD 720p, inkludert
betalingsinnhold.
DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer
er varemerker for Rovi Corporation eller
datterselskapene og brukes med lisens.

Dolby Mobile
Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet
er varemerker for Dolby Laboratories.

Tilbehør
LG-P936 kan brukes med tilbehøret nedenfor (enhetene nedenfor kan være
tilleggsutstyr som kjøpes separat).

Reiseadapter

Datakabel
Koble sammen
LG-P936 og PC-en.

Brukerhåndbok
Finn ut mer om
LG-P936.

Stereoheadset

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

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment
Model Name
LG-P936
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

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

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee/Director

19. Mar. 2012

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
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Problemløsing
I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen
av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du
enkelt løse selv.
Melding

Mulige årsaker

SIM-feil

Det er ikke satt
inn noe SIM-kort i
Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
telefonen, eller det er
satt inn på feil måte.

Mulige løsninger

Ikke koblet
til nettverk /
svakt signal

Signalet er svakt,
eller du er utenfor
leverandørens
dekningsområde.
Nye tjenester fra
tjenesteleverandøren.

Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent
område. Kontroller nettverksoperatørens
dekningskart.
Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12
måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort
på nettverksleverandørens nærmeste avdeling.
Kontakt tjenesteleverandøren.

Kodene
samsvarer
ikke

Hvis du vil endre en
sikkerhetskode, må
du bekrefte den nye
koden ved å skrive
den inn to ganger.
De to kodene du
skrev inn, er ikke
like.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer
koden.
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Problemløsing
Melding

Mulige årsaker

Støttes ikke av
Ingen
tjenesteleverandøren
programmer
eller krever
kan brukes
registrering.

Kan ikke
ringe

Anropsfeil
Nytt SIM-kort er satt
inn.
Kostnadsgrensen er
nådd.

Trykket ikke
lenge nok på av/
på-knappen.
Kan ikke slå
Batteriet er ikke
på telefonen
ladet.
Batterikontaktene er
skitne.
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Mulige løsninger
Kontakt tjenesteleverandøren.
Nytt nettverk er ikke godkjent.
Kontroller nye restriksjoner.
Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen
ved hjelp av PIN 2-koden.
Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder.
Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på
skjermen.
Rengjør batterikontaktene.

Melding

Mulige årsaker

Mulige løsninger

Batteriet er ikke
ladet.
Det er for varmt eller
for kaldt ute.
Kontaktproblem

Lad opp batteriet.

Ladefeil
Uten spenning
Laderfeil
Feil lader
Batterifeil

Sørg for at telefonen lades ved normal
temperatur.
Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om
nødvendig.
Koble laderen til en annen kontakt.
Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut.
Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Bytt ut batteriet.

Nummeret
ikke tillatt

Funksjonen Fast
nummer er på.

Kontroller innstillingsmenyen, og slå av
funksjonen.

Kan ikke
motta/
sende SMS
og bilder.

Minne fullt

Slett noen meldinger fra telefonen.

Filer åpnes
ikke

Ikke støttet filformat

Kontroller at filformatet støttes.

SD-kort
fungerer
ikke

FAT16- og FAT32filsystemet støttes

Kontroller filsystemet for SD-kortet via
kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av
telefonen.
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Problemløsing
Melding

Mulige årsaker

Mulige løsninger

Skjermen
slås ikke
på når jeg
mottar et
anrop.

Problem med
infrarød sensor

Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui,
kontrollerer du om sensorområdet er dekket.
Pass på at området rundt sensoren er rent.

Ingen lyd

Vibreringsmodus

Kontroller innstillingsstatusen for lydmenyen for å
forsikre deg om at telefonen ikke er i vibreringseller stillemodus.

Samtalen
brytes eller
telefonen
fryser

Programvareproblem

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på
telefonen.
Prøv å bruke tjenesten for
programvareoppdatering via webområdet.

1. Slå av telefonen.
2. Ta av batteridekselet.
Telefonen
låser seg og Starte telefonen på nytt 3. Sett inn batteriet.
fungerer ikke.
4. Lukk dekselet.
5. Slå på telefonen igjen.
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Dansk

LG-P936 Brugermanual
Denne vejledning hjælper dig med at komme i gang med at bruge telefonen.
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du besøge www.lg.com.

• Vejledningen kan indeholde indhold, der ikke gælder
for din telefon. Det afhænger af telefonens software
og din tjenesteudbyder.
• Denne telefon anbefales ikke til synshæmmede på
grund af skærmtastaturet.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er
registrerede varemærker tilhørende LG Group og
dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker
tilhører deres respektive ejere.
• Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ og
Play Butik™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
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Bortskaffelse af din gamle telefon
1 Skraldespanden med kryds over på
produktet betyder, at produktet er
dækket af det europæiske direktiv
2002/96/EC.
2 Alle elektriske og elektroniske
produkter skal bortskaffes separat
fra husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af
regeringen eller de lokale myndigheder.
3 Korrekt bortskaffelse af din gamle
telefon er en hjælp til at forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige virkninger.
4 Hvis du vil have yderligere oplysninger
om bortskaffelse af din gamle
telefon, skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik,
hvor du købte produktet.  

Kassering af batterier/akkumulatorer
1 Når batterier/akkumulatorer i dit
produkt er forsynet med dette symbol,
der viser en skraldespand med kryds
over, betyder det, at batterierne/
akkumulatorerne er omfattet af det
europæiske direktiv 2006/66/EC.
2 Dette symbol kan være ledsaget af
kemiske symboler for kviksølv (Hg),
cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005
% kviksølv, 0,002 % cadmium eller
0,004 % bly.
3 Alle batterier/akkumulatorer
skal bortskaffes separat fra
husholdningsaffald via bestemte
indsamlingsfaciliteter, der er
godkendt af regeringen eller de lokale
myndigheder.
4 Korrekt kassering af dine gamle
batterier/akkumulatorer en hjælp
til at forhindre de mulige negative
konsekvenser for miljøet og
sundhedsskadelige virkninger.  
5 Hvis du vil have yderligere
oplysninger om bortskaffelse af
dine gamle batterier/akkumulatorer,
skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik,
hvor du købte produktet.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan
være farligt eller ulovligt, hvis disse
retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for
radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for radiobølger
og SAR (Specific Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). Denne mobiltelefon
model LG-P936 er designet til at overholde
gældende sikkerhedskrav for eksponering
over for radiobølger. Dette krav er baseret
på videnskabelige retningslinjer, der
indeholder sikkerhedsmargener, som er
udformet med henblik på at sørge for
sikkerhed for alle uanset alder og helbred.
• Retningslinjerne for udsættelse for
radiobølger benytter måleenheden SAR
(Specific Absorption Rate - specifik
absorptionshastighed). SAR-test udføres
ved hjælp af standardiserede metoder,
mens telefonen sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle
anvendte frekvensbånd.
• Mens der kan være forskelle på
SAR-niveauerne for forskellige
LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til
at opfylde de relevante retningslinjer for
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udsættelse for radiobølger.

• Den SAR-grænse, der anbefales af
ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection), er på
2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
• Den højeste SAR-værdi for denne
telefonmodel, testet af DASY4, er 0,567
W/kg (10 g) under brug ved øret og
0,872 W/kg (10 g), når den bæres på
kroppen.
• Denne enhed imødekommer
retningslinjerne for RF-eksponering, når
den enten bruges i den normale position
mod øret, eller når den er placeret på
mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når
der benyttes bæreetui, bælteklips eller
holder i forbindelse med kropsbåren
drift, bør dette udstyr ikke indeholde
metal, ligesom det bør placeres i
mindst 1,5 cm afstand fra kroppen.
Før enheden kan overføre datafiler eller
meddelelser, kræver den forbindelse til
et netværk. I visse tilfælde vil overførsel
af datafiler eller meddelelser blive
forsinket, indtil en sådan forbindelse er
tilgængelig. Kontroller, at ovenstående
instruktioner vedr. separationsafstand
følges, indtil overførsel er fuldført.

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

mekaniske vibrationer eller stød.

• Sluk for telefonen på steder, hvor det

•

•

• Skil ikke enheden ad. Aflever den til en
•

•
•
•
•

kvalificeret servicetekniker, når der er
brug for reparation.
Reparationer under garanti kan efter
LG's skøn inkludere reservedele
eller printkort, der enten er nye eller
istandsatte, forudsat at de har en
funktionalitet, som svarer til de dele, der
erstattes.
Hold enheden væk fra elektriske
apparater, som f.eks tv'er radioer og
pc'er.
Hold enheden væk fra varmekilder, som
f.eks. radiatorer eller komfurer.
Tab ikke enheden.
Enheden må ikke udsættes for

•

•
•
•
•

er påkrævet i henhold til særlige regler.
Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor
en tændt telefon kan risikere at påvirke
medicinsk udstyr.
Rør ikke ved telefonen med våde
hænder, mens den oplades. Du risikerer
at få elektrisk stød eller ødelægge
telefonen.
Oplad ikke telefonen i nærheden af
brændbart materiale, da telefonen
kan blive varm og dermed udgøre en
brandfare.
Brug en tør klud til at rengøre enheden
på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler
som f.eks. benzol, fortynder eller
alkohol).
Oplad ikke telefonen, mens den ligger
på bløde møbler.
Telefonen bør oplades i et område med
god udluftning.
Udsæt ikke enheden for store mængder
røg eller støv.
Opbevar ikke telefonen ved siden af
kreditkort eller billetter, da de kan
påvirke oplysningerne på magnetstriben.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
• Tryk ikke på skærmen med en skarp
•
•
•

•
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genstand, da det kan beskadige
telefonen.
Udsæt ikke telefonen for væske eller
fugt.
Vær forsigtig med brug af tilbehør, som
f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen
unødvendigt.
Undlad at bruge, berøre eller forsøge
at fjerne eller reparere beskadiget glas,
hvis det er knust, skåret eller revnet.
Skader på glasskærmen, der skyldes
misbrug eller forkert brug, er ikke
dækket af garantien.
Din telefon er en elektronisk enhed,
der udvikler varme ved normal brug.
Ekstremt langvarig, direkte kontakt med
huden under forhold uden tilstrækkelig
ventilation kan resultere i ubehag eller
mindre forbrændinger. Udvis derfor
forsigtighed, når du håndterer telefonen
under eller umiddelbart efter brug.

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

Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer angående
brug af mobiltelefoner i de områder, hvor
du kører.
• Brug ikke en håndholdt mobiltelefon
under bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
• Kør ind til siden, og parker bilen, før du
foretager eller besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
• Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse
elektroniske systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

• Hvis din bil er udstyret med en airbag,
må der ikke være bærbart trådløst
udstyr i vejen for den. Det kan medføre,
at airbaggen svigter eller forårsager
alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere
korrekt.
• Hvis du lytter til musik, når du er ude,
skal du sikre, at lydstyrken er på et
fornuftigt niveau, så du er opmærksom
på omgivelserne. Dette er især vigtigt,
når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader
Du kan beskadige din hørelse, hvis du er
udsat for høj lyd i længere tid ad gangen.
Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller
slukker telefonen, når den er tæt på dit øre.
Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik
og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du
skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke
kan høre folk, der taler i nærheden af
dig, eller hvis en person ved siden af dig
kan høre, hvad du lytter til.
BEMÆRK: For høj lyd og højt tryk fra
øretelefoner kan forårsage høretab.

Glasdele
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
tjenesteudbyder.

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

Områder med brand- og
eksplosionsfare
• Anvend ikke telefonen, når du tanker
brændstof.

• Anvend ikke telefonen i nærheden af
brændstof eller kemikalier.

• Transporter og opbevar ikke
letantændelige gasarter, væsker og
sprængstoffer samme sted i bilen, som
du opbevarer mobiltelefonen og dens
tilbehør.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
I fly
Trådløse enheder kan forårsage interferens
i fly.
• Sluk altid mobiltelefonen, inden du går
om bord i et fly.
• Brug ikke telefonen, mens flyet befinder
sig på jorden, medmindre du har fået
tilladelse af kabinepersonalet.

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

•

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

•
•
•

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

•
•

•
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helt, før du genoplader det. Til forskel
fra andre batterisystemer er der ikke
nogen hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.
Brug kun LG-batterier og -opladere.
LG-opladere er udviklet til at forlænge
batteriets levetid.
Du må ikke skille batteriet ad eller
kortslutte det.
Hold batteriets metalkontakter rene.
Udskift batteriet, når det ikke længere
har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan
genoplades hundredvis af gange, inden
det skal udskiftes.
Genoplad batteriet, hvis det ikke er
blevet brugt i lang tid, for at forlænge
brugstiden.
Udsæt ikke batteriopladeren for direkte
sollys, og brug den ikke i omgivelser
med høj fugtighed, som f.eks.
badeværelset.
Opbevar ikke batteriet i varme eller
kolde omgivelser, da det kan forringe
batteriets ydeevne.

• Der kan opstå eksplosionsfare, hvis
batteriet udskiftes med en forkert type.

• Bortskaffelse af brugte batterier skal
ske iht. producentens vejledning.
Genbrug batteriet, hvis det er muligt.
Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.
• Hvis du skal udskifte batteriet, bør
du henvende dig hos nærmeste
autoriserede LG Electronicsservicecenter eller -forhandler for at
få hjælp.
• Tag altid opladeren ud af stikkontakten,
når telefonen er fuldt opladet. På den
måde undgår du, at opladeren bruger
unødvendigt meget strøm.
• Den faktiske batterilevetid
afhænger af netværkskonfiguration,
produktindstillinger, brugsmønstre,
batteri og miljø.
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Lær din telefon at kende
Læs dette, før du begynder at
bruge enheden!
Kontroller, om de problemer, du har oplevet
med telefonen, er beskrevet i dette afsnit,
før du indleverer den til service eller ringer
til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse
For at gøre plads til mere hukommelse
skal du administrere dine programmer og
slette nogle data, som f.eks. programmer
eller beskeder.
Administration af programmer
1 Tryk på tasten Menu
fra
startskærmen, og tryk på Indstillinger
> Programmer > Administrere
applikationer.
2 Når listen over programmer vises, skal
du rulle og trykke på det program, du vil
afinstallere.
3 Tryk på Afinstaller, og tryk derefter på OK
for at bekræfte, at du vil afinstallere det
ønskede program.
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2. Optimering af batterilevetid
Du kan forlænge batteriets levetid
mellem opladningerne ved at deaktivere
de funktioner, som du ikke har brug for
at køre konstant i baggrunden. Du kan
også overvåge, hvordan programmer og
systemressourcer forbruger batteristrøm.
Sådan udvides batteriets levetid
- Sluk for radiokommunikation, som du
ikke bruger, f.eks. Wi-Fi, Bluetooth eller
GPS.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en
kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af
Gmail™, kalender, kontakter og andre
programmer.
- Nogle af de programmer, du har
downloadet, kan tære på batteriets
levetid.
- Kontroller batteriets opladningsniveau
under brug af downloadede programmer.
Sådan får du vist batteriets
opladningsniveau
fra
1 Tryk på tasten Menu
startskærmen, og tryk på Indstillinger >
Om telefonen > Status.
2 Batteriets status (opladning eller ikke

opladning) og niveau vises på den øverste
menu på skærmen.
Sådan overvåges og kontrolleres
batteriforbruget
fra
1 Tryk på tasten Menu
startskærmen, og tryk på Indstillinger >
Om telefonen > Batteriforbrug.
2 Øverst på skærmen vises batteriets
brugstid. Enten tiden siden sidste tilslutning
til en strømkilde, eller når telefonen er
tilsluttet en strømkilde, hvor længe der sidst
blev brugt batteristrøm. Skærmen viser
også programmer og tjenester, som bruger
batteristrøm, lige fra det største til det
mindste forbrug.

3. Installation af et open
source-operativsystem
Installation af et open sourceoperativsystem på telefonen og ingen brug
af det operativsystem, der blev leveret af
producenten, kan forårsage, at telefonen
ikke fungerer korrekt.

Advarsel
• Hvis du installerer et andet
operativsystem end det, som
producenten leverer, er din telefon
ikke længere dækket af garantien.
• Beskyt telefonen og personlige
data. Download kun programmer
fra kilder, du har tillid til (f.eks. Play
Butik). Hvis nogle programmer ikke
er korrekt installeret på telefonen,
fungerer telefonen muligvis ikke
korrekt, eller der kan opstå en
alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse
programmer på telefonen og alle
data og indstillinger for dem.

4. Brug af oplåsningsmønster,
PIN-kode eller adgangskode
Angiv et opløsningsmønster, en PIN-kode
eller adgangskode for at sikre telefonen.
Følg nedenstående procedure for at
indstille skærmlåsen.
, tryk på
Tryk på tasten Menu
Indstillinger > Placering og sikkerhed
> Konfigurer skærmlås, og vælg enten
Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
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Lær din telefon at kende
Advarsel
Vær forsigtig ved brug af et
opløsningsmønster, en PIN-kode eller
adgangskode. Det er meget vigtigt, at
du husker de oplysninger, du angiver
for skærmoplåsningen. Du har 5
forsøg til at angive oplysningerne
for skærmoplåsningen. Hvis du har
opbrugt alle 5 muligheder, skal du
vente i 30 sekunder, inden du forsøger
at låse telefonen op igen.
Hvis du ikke kan huske dit
oplåsningsmønster, din PIN-kode eller
adgangskode:
Hvis du har logget på en Google-konto
på telefonen og ikke kunne bruge det
korrekte mønster 5 gange, skal du trykke
på Glemt mønster? Du skal logge på med
din Google-konto, og du bliver bedt om at
oprette et nyt oplåsningsmønster.
Hvis du ikke har oprettet en Google-konto
på telefonen, eller hvis du har glemt din
PIN-kode eller adgangskode, er du nødt til
at udføre en hård nulstilling.
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5. Brug af hård nulstilling
(fabriksnulstilling)
Hvis telefonen har brug for at blive
gendannet til dens oprindelige tilstand,
skal du bruge en Hård nulstilling for at
initialisere telefonen.
1 Sluk for enheden.
2 Tryk på og hold følgende taster nede
samtidigt i 8 sekunder: Tænd/sluk-Lås/lås
op-tast + Lydstyrkeknappen ned.
3 Når skærmen HÅRD FABRIKSNULSTILLING
vises, skal du slippe tasterne.
4 Tryk på tænd/sluk-lås-tasten for at
bekræfte - slet alle brugerdata og tryk på
lydstyrketasterne for at annullere.
Advarsel
Hvis du udfører en Hård nulstilling,
slettes alle brugerprogrammer og
-data. Husk at sikkerhedskopiere
vigtige data, før du foretager en Hård
nulstilling.

6. Brug af et micro SD-kort
Billed-, musik- og videofiler kan kun
gemmes i ekstern hukommelse. Inden
du gemmer disse filer i en ekstern
hukommelse, skal du indsætte et micro
SD-kort. Hvis du ikke har indsat et micro
SD-kort, kan du ikke gemme disse
elementer på den eksterne hukommelse.
Advarsel
Fjern ikke micro SD-kortet uden
at afinstallere det først. Ellers kan
du risikere, at micro SD-kortet og
telefonen bliver beskadiget, og at data
på micro SD-kortet bliver ødelagt. Du
kan fjerne micro SD-kortet sikkert fra
startskærmen ved at trykke på tasten
Menu
og trykke på Indstillinger
> Lager på SD-kort og telefon >
Demonter SD-kort.

7. Tilslutning af telefonen til en
computer via USB
1 Brug det USB-kabel, som fulgte med
telefonen, til at tilslutte telefonen til en
USB-port på computeren. Du modtager
en meddelelse om, at USB er tilsluttet,
og du kan se en dialogboks for USBtilslutningstilstand.
2 Tryk på Lagerenhed og OK for at
bekræfte, at du vil overføre filer mellem
telefonens micro SD-kort og computeren.
Når telefonen er tilsluttet som USB-lager,
modtages en besked. Telefonens micro
SD-kort er installeret som et drev på din
computer. Nu kan du nu kopiere filer til og
fra microSD-kortet.
TIP
Du kan ikke få adgang til micro
SD-kortet fra telefonen, mens den er
tilsluttet som USB-lager. Så du kan ikke
bruge programmer, der er afhængige af
micro SD-kortet, som f.eks. Musik.
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8. Synkronisering af telefonen
til en computer (LG PC
Suite)
LG PC Suite IV er et program, du kan bruge
til at forbinde din mobiltelefon med en pc
vha. et USB-datakommunikationskabel. Når
du har oprettet tilslutning, får du adgang til
mobiltelefonens funktioner fra din pc.
Vigtige funktioner i LG PC Suite IV
• Nem oprettelse, redigering og sletning af
telefondata
• Synkroniser mobiltelefondata med
pc-data (kontaktpersoner, kalender,
SMS'er, bogmærker og opkaldslog)
• Overfør nemt multimediefiler (fotos,
videoer, musik) ved at trække og slippe
dem mellem en pc og din telefon
Installation af pc-programmet "LG PC
Suite"
Pc-programmet "LG PC Suite" kan
downloades fra LG's hjemmeside.
1 Gå til www.lg.com, og vælg det
pågældende land.
2 Gå til Support > Support til mobiltelefon
> Vælg modellen (LG-P936).
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3 Klik på PC Sync fra Download, og klik
på Download WINDOW PC Sync for at
downloade pc-softwaren "LG PC Suite".
Eller du kan downloade programmet fra det
forudinstallerede micro SD-kort.
1 Tilslut USB-datakablet til din pc. Sørg for,
at tilstanden Lagerenhed er aktiveret på
din telefon.
2 Kopier mappen LGPCSuiteIV fra
lagerenheden til din pc.
3 Kør filen LGInstaller.exe på din pc, og følg
vejledningen.
4 Når installationen af LG PC Suite IV er
fuldført, skal du deaktivere tilstanden
Lagerenhed for at køre LG PC Suite IV.
BEMÆRK: Fjern eller slet ikke andre
programfiler, der er installeret på
hukommelseskortet. Det kan beskadige de
allerede installerede programmer.
BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver
skal bruges til at slutte en LG-enhed til
en pc og installeres automatisk, når du
installerer pc-programmet "LG PC Suite".

9. Skærmen skal låses
op, når du anvender en
dataforbindelse

11. Hvis skærmen fryser

Skærmen nedtones, hvis den ikke bliver
berørt i et stykke tid, mens du anvender
en dataforbindelse. Hvis du vil aktivere
LCD-skærmen, skal du trykke på Tænd/
sluk-Lås/lås op-tasten.

Tryk på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten, og
hold den nede i 12 sekunder for at slukke
den. Tryk derefter på Tænd/sluk/Lås/lås
op-tasten i 3 sekunder for at genstarte
telefonen.

10. Hold telefonen lige op

12. Tilslut ikke telefonen, når
du tænder/slukker for
pc'en

Hold mobiltelefonen lige op og ned
som en almindelig telefon.
Mens du foretager/modtager opkald eller
sender/modtager data, skal du prøve at
undgå at holde på den nederste del af
telefonen, hvor antennen er placeret. Det
kan påvirke opkaldskvaliteten.

Hvis telefonen ikke reagerer på
brugerinput, eller skærmen fryser:

Sørg for at frakoble telefonen fra pc'en, når
du tænder eller slukker pc'en, da det ellers
kan resultere i pc-fejl.
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Din telefon
Tænd telefonen ved at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås-op-tasten og holde den nede i 3 sekunder.
Sluk telefonen ved at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten i 3 sekunder, og tryk på Sluk og
OK for at bekræfte.

Telefonen set forfra
Øresnegl

Tænd/sluk-Lås/lås op-tast

Foranstillet kameralinse
- Bruges til at tage billeder af
dig selv.

- Tænder/slukker din telefon,
når du trykker på og holder
tasten nede.
- Tænder og slukker skærmen
og låser den.

Hurtigtaster
- Tasten Telefon
- Tasten Kontakter
- Tasten Beskeder
- Tasten Programmer
Tasten Menu/Søg
- Viser tilgængelige indstillinger for
den aktuelle skærm.
- Tryk og hold nede for at aktivere
søgefunktionen.
Tasten Start
- Vender tilbage til startskærmen fra enhver
skærm.

Nærhedssensorer
- Registrerer nærhed til andre
genstande, som f.eks. dit
hoved under et opkald,
så du ikke ved et uheld
kommer til at aktivere
uønskede funktioner.
Tasten Tilbage
- Vender tilbage til den forrige
skærm.
- Lukker pop op-menuer og
dialogbokse.

Advarsel
Telefonens LCD- og touch skærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på
den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække LCD'ens nærhedssensor med en
beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.
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TIPS
- Tryk på tasten Menu
, når du åbner et program, for at se, hvilke indstillinger der er
tilgængelige.
- Hvis din telefon har fejl, når du bruger den, eller hvis du ikke kan slukke for den, kan du
prøve at fjerne batteriet, sætte det i igen og tænde for telefonen igen efter 5 sekunder.

Telefonen set fra siden
3,5 mm headsetstik

Lydstyrketaster
- Giver dig mulighed for at justere
ringetonen og medielydstyrken
eller justere lydstyrken under et
indgående opkald.
- Tryk på lydstyrkeknappen ned,
og hold den nede for at skifte til
lydløs tilstand.

Oplader-/adgangsport
Tænd/sluk-Lås/lås
op-tast

Mikrofon

Telefonen set bagfra
Bagdæksel

Kameralinse
Flash (Blitz)

Stik til micro SD-kort
- Indeholder det forudinstallerede
16 GB micro SD™-kort (kan
udvides op til 32 GB).

Rille til
fingerspidsen
Batteri
Stik til SIM-kort
Højttaler
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Sådan kommer du i gang
Installation af SIM-kortet og
batteriet

3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på
telefonen og batteriet passer sammen.

Inden du kan begynde at udforske din nye
telefon, skal du konfigurere den. Sådan
indsætter du SIM-kortet og batteriet:
1 Hold telefonen fast i hånden. Løft
bagdækslet med den anden hånd ved brug
af rillen til fingerspidsen, der er placeret
nederst på dækslet, og fjern dækslet.
4 Sæt bagdækslet tilbage i telefonen (som
vist nedenfor). Anvend et fast tryk nedad,
indtil batteridækslet klikker på plads.

2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen.
Sørg for, at området med guldkontakterne
på kortet vender nedad.
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Opladning af telefonen

BEMÆRK

1 Tilslut den kabelfri vægadapter og USBkablet.
2 Sæt USB-kablet (som vist nedenfor) i
telefonens oplader-/adgangsport. Sørg for,
at USB-symbolet vender opad.

Telefonen har en intern antenne.
Vær forsigtig med ikke at ridse eller
beskadige dette område bagpå, da det
vil forårsage tab af ydeevne.
Hvis telefonen slukkes, når batteriet
er fuldt opladet, er batteriet et svagt
batteri. I dette tilfælde vil tastaturets
LED-lys nederst på telefonen blinke,
når telefonen er tilsluttet opladerkablet
(TA eller USB). Dette er normalt
for et svagt batteri for at forhindre
maksimal gennemstrømning, fordi
telefonen er designet til at give en
rimelig beskyttelsesalgoritme mod
beskadigelse af batteriet. Og efter et
par minutter tændes LCD-lyset som
normalt.

BEMÆRK
Batteriet skal oplades helt for at
forbedre batteriets levetid.

Indsættelse af et micro
SD-kort
Indsæt et micro SD™-kort for at bruge
kameraet og andre multimediefunktioner.
Multimedieindhold kan gemmes på micro
SD-kortet. LG-P936 har et forudinstalleret
micro SD-kort.
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Sådan kommer du i gang
BEMÆRK
Denne enhed understøtter op til et
32 GB micro SD-kort.
1 Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner
micro SD-kortet. Fjern bagdækslet.

2 Isæt derefter micro SD-kortet i stikket.
Sørg for, at området med guldkontakterne
vender nedad.

Fjernelse af micro SD-kortet
Du skal afinstallere micro SD-kortet først
for at fjerne det sikkert fra telefonen.
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BEMÆRK
På Android OS 2.3 og nyere kan du
downloade programmer fra Play Butik
og gemme dem på et micro SD-kort
samt på telefonen. Hvis du springer
afinstallationsproceduren over, kan det
på grund af denne funktion forårsage
en fejl, fordi oplysninger mellem
micro SD-kortet og telefonen ikke
registreres korrekt. I værste tilfælde
kan micro SD-kortet blive ødelagt eller
beskadiget.
1 Tryk på tasten Menu
fra
startskærmen, og tryk på Indstillinger
> Lager på SD-kort og telefon >
Demonter SD-kort.
2 Fjern batteridækslet, og træk forsigtigt
micro SD-kortet ud af stikket.

Formatering af micro
SD-kortet
Dit micro SD-kort er muligvis allerede
formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal
du formatere kortet, før du kan bruge det.
BEMÆRK
Alle filer på kortet slettes, når du
formaterer micro SD-kortet.
1 Tryk på tasten Menu
fra
startskærmen, og tryk på Indstillinger
> Lager på SD-kort og telefon >
Demonter SD-kort.
2 Tryk på Slet SD-kort og knappen Slet
SD-kort.
3 Hvis du angiver et opløsningsmønster, skal
du angive det og trykke på Slet alt. Kortet
formateres og gøres klar til brug.

Advarsel

BEMÆRK

Fjern ikke micro SD-kortet uden
at afinstallere det først. Ellers kan
du risikere, at micro SD-kortet og
telefonen bliver beskadiget, og at data
på micro SD-kortet bliver ødelagt.

Hvis der er indhold på micro SD-kortet,
kan mappestrukturen være ændret
efter formateringen, fordi alle filer er
blevet slettet.
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Sådan kommer du i gang
Skift mellem og afslut
programmer
Multi-tasking er let med Android, fordi
de åbne programmer bliver ved at køre,
selvom du åbner et andet program. Du
behøver ikke afslutte et program, før du
åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere
åbne programmer. Android administrerer
hvert program, stopper og starter det efter
behov for at sikre, at ledige programmer
ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Skift mellem programmer
- Tryk på tasten Hjem
, og hold den
nede. En liste over programmer, du har
brugt for nylig, vises. Tryk derefter på det
program, du vil åbne.
Sådan stopper/afslutter du et program
fra
1 Tryk på tasten Menu
startskærmen, og tryk på Indstillinger
> Programmer > Administrere
applikationer.
2 Tryk på det ønskede program, og tryk på
Gennemtving stop for at afslutte.

24

MHL
MHL (Mobile High-Definition Link) er en
mobil standard for lyd/video-interface
for tilslutning af mobiltelefoner og andre
bærbare forbrugerenheder til HD-fjernsyn
og -skærme. MHL-standarden er udstyret
med et enkelt kabel med 5-bens-interface,
der kan understøtte op til 1080p HD-video
og digital lyd. Du kan se billed- og
videofiler gennem TV'et/monitoren, når
videoafspilleren eller billedviseren er synlig
på telefonens skærm.
BEMÆRK
Når din enhed er sluttet til et MHLaktiveret HDTV, oplader kablet enheden
og output-mediet samtidig. Hvis du
slutter til et HDTV uden MHL, oplader
kablet ikke enheden, medmindre der
bruges en MHL-HDMI-adapter.

Din Startskærm
Tip til touchskærmen
Ved at trykke med fingeren kan du få
adgang til tilgængelige programmer,
foretage menuvalg og få adgang til data,
der er gemt på telefonen. Følgende termer
bruges til beskrivelse af de forskellige
tilgængelige handlinger ved hjælp af
touchskærmen:
Tryk - Med et enkelt fingertryk kan
du vælge elementer, links, genveje og
bogstaver på skærmtastaturet.
Tryk og hold – Tryk og hold på et element
på skærmen ved at røre det uden at løfte
fingeren, indtil der sker en handling. For at
åbne en kontakts tilgængelige indstillinger
skal du f.eks. trykke på og holde
kontakten på kontaktlisten nede, indtil
kontekstmenuen åbnes.
Træk – Tryk og hold på et element i
et øjeblik, og flyt derefter fingeren på
skærmen uden at løfte fingeren, indtil
du når til målpositionen. Du kan trække
elementer på startskærmen for at flytte
rundt på dem.
Stryge eller skyde – Hvis du vil stryge eller
skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt
hen over skærmens overflade uden at
holde pause, efter at du har rørt skærmen

første gang (så du ikke i stedet trækker
et element). Du kan for eksempel skyde
skærmen op eller ned for at rulle i en liste
eller gennemse de forskellige startskærme
ved at stryge fra venstre mod højre (og
omvendt).
Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome
på en webside eller et kort. Tryk f.eks.
to gange på et afsnit på en webside for
at justere det pågældende afsnit, så det
passer til skærmens bredde. Du kan også
trykke to gange for at zoome ind og ud, når
du tager et billede (ved brug af kameraet),
og når du bruger kort.
Knib for at zoome – Brug pegefingeren og
tommelfingeren ved at knibe eller sprede
for at zoome ind eller ud, når du bruger
browseren, kort eller gennemser billeder.
Roter skærmen – Fra mange programmer
og menuer justerer skærmens retning sig
til enhedens fysiske retning.
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Din Startskærm
BEMÆRK

Lås telefonen

• Tryk på midten af ikonet for at vælge
et element.
• Der er ingen grund til at trykke hårdt,
da touchskærmen er følsom nok til
at registrere selv et let, men dog
fast tryk.
• Brug spidsen af fingeren til at trykke
på den indstilling, du vil bruge. Pas
på du ikke kommer til at trykke på
andre taster eller ikoner.

Når du ikke bruger LG-P936, skal du
trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten
for at låse telefonen. På den måde
undgår du utilsigtede tryk og sparer på
batteriet.
Hvis du ikke bruger telefonen i et stykke
tid, bliver startskærmen eller den skærm,
du får vist, også automatisk erstattet med
låseskærmen efter 30 sekunders inaktivitet
for at spare på batteriet og forhindre
opkald i lommen.
Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke
.
på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten
Den låste skærm vises. Skyd låseskærmen
op. Den seneste skærm, du arbejdede på,
åbnes.

Nærhedssensorer
Når telefonen modtager eller udfører
opkald, slukker sensoren automatisk
baggrundsbelysningen og låser
touchastaturet ved at mærke, når
telefonen er i nærheden dit øre. Dette
forlænger batterilevetiden og forhindrer, at
touchastaturet utilsigtet aktiveres under
opkald.
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BEMÆRK

Hurtig skift til lydløs tilstand

• Den automatiske timeout for
skærmen kan konfigureres manuelt
under Indstillinger.
• Hvis der kører programmer, når du
låser telefonen, kører disse muligvis
stadig i låsetilstand. Vi anbefaler,
at du afslutter alle programmer,
før du går i låsetilstand for at
undgå unødvendige gebyrer (f.eks.
telefonopkald, internetadgang og
datakommunikation).

Hvis du hurtigt vil skifte telefonen
til lydløs tilstand, skal du trykke på
Lydstyrkeknappen ned og holde den nede,
på statusbjælken.
indtil du ser

Indstilling af oplåsningsmønster:
Du kan tegne dit eget oplåsningsmønster
ved at forbinde mindst fire prikker.
Lås telefonen op ved at tegne det angivne
mønster på skærmen.

Hjem
Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre
for at få vist panelerne.
Du kan også tilpasse hvert panel med
genveje og mapper. Du kan også tilpasse
hvert panel med widgets, som er genveje til
dine foretrukne programmer.
BEMÆRK
Du kan få vist hurtigtaster nederst på
startskærmen. Hurtigtasterne giver
let adgang med et enkelt tryk til de
funktioner, du bruger mest.

Forsigtig
Hvis der er mere end 5 mønsterfejl
i træk, skal du vente i 30 sekunder,
inden du kan prøve igen.

Tilpasning af startskærmen
Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje
elementer med hurtig adgang, som f.eks.
genveje, widgets, mapper, eller ved at
ændre baggrundsbilledet.
•  Widgets: Tilføj dynamisk opdaterede
widgets til startskærmen, så du får
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hurtig adgang til programmer uden at
skulle åbne hele programmet.
•  Genveje: Tilføj genveje til programmer,
internetbogmærker, kontakter, e-mail og
musikafspilningslister til startskærmen.
•  Mapper: Tilføj mapper for at organisere
kontakter og genveje.
•  Tapeter: Skift startskærmens
baggrundsbillede.
Sådan tilføjer du widgets, genveje og
mapper på startskærmen:
1 Vælg en placering (paneler på
startskærmen) for at tilføje et element ved
at stryge startskærmen fra venstre til højre
eller modsat.
2 Tryk på tasten Menu
> Tilføj.
Eller tryk og hold på en tom del af
startskærmen.
3 Tryk på den type element, du vil føje til
skærmen: Widgets, Genveje, Mapper
eller Tapeter.
4 Tryk på en tilgængelig widget, genvej eller
mappe.
5 Et nyt ikon vises på startskærmen. Hvis du
vil placere det på et andet panel, skal du
trække det til den ønskede placering på
det ønskede panel og slippe fingeren fra
skærmen.
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TIP
Hvis du vil tilføje et forudindlæst program
eller et program, du har downloadet fra
Play Butik til startskærmen, skal du blot
trykke og holde på det ikon, du ønsker på
skærmen Programmer, for at føje det til
startskærmen.

BEMÆRK
Hvis der ikke er ledig plads på et
bestemt panel på startskærmen, vil
Tilføj ikke være tilgængelig. Du skal
slette eller fjerne nogle elementer,
inden du kan tilføje et andet element.
I dette tilfælde har du mulighed
for at skifte til et andet panel på
startskærmen.
Hvis du vil slette et programikon fra
startskærmen, skal du trykke og holde på
det genvejsikon, du vil slette og trække til
nederst på skærmen.
Du kan ikke slette de forudindlæste
programmer. (Det er kun deres ikoner, der
kan slettes fra skærmen).

Sådan kommer du tilbage til
et program, du har brugt for
nylig
1 Tryk på tasten Hjem
, og hold den
nede. Skærmen viser ikonerne for de
programmer, du har brugt for nylig.
2 Tryk på et ikon for at åbne programmet,
eller tryk på Tasten Tilbage
for at
vende tilbage til det aktuelle program.

Panelet Notifikationer
Notifikationsikoner på statusbjælken
rapporterer ankomsten af nye beskeder,
kalenderbegivenheder, alarmer samt
igangværende begivenheder, som f.eks. når
du er midt i et opkald. Du kan få vist en
liste over alle de seneste notifikationer.
Notifikationspanelet kører øverst på
skærmen.

Vibratortilstand Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Datatilstand

Tryk på statusbjælken, og hold den nede,
og skyd den ned med fingeren. Eller tryk
på tasten Menu
> Notifikationer
fra startskærmen. Her kan du kontrollere
og hurtigt aktivere og deaktivere lydløs
tilstand (Vibrator), Wi-Fi, Bluetooth, GPS og
Datatilstand.

Visning af statusbjælke
Statusbjælken anvender forskellige
ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks.
signalstyrke, nye beskeder, batterilevetid og
aktive Bluetooth- og dataforbindelser.
Nedenstående tabel forklarer betydningen
af de ikoner, der vises i statusbjælken.
[Statuslinje]

Ikon

Beskrivelse
Intet SIM-kort isat
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Ikon

30

Beskrivelse

Ikon

Beskrivelse

Intet netværkssignal tilgængeligt

Batteriet oplades

Flytilstand er til

Telefonen er tilsluttet en pc via
USB-kabel

Forbundet til Wi-Fi-netværk

Downloader data

Headset med ledning tilsluttet

Uploader data

Opkald i gang

GPS er tændt

Opkald parkeret

Modtager positionsdata fra GPS

Højttaleren er tændt

On-Screen Phone tilsluttet

Telefonens mikrofon er slukket

3 yderligere notifikationer
vises ikke

Mistet opkald

Data synkroniserer

Bluetooth er tændt

Download udført

Forbundet til en Bluetoothenhed

Ny e-mail tilgængelig

Alarm er indstillet

Ny Gmail tilgængelig

Ny mobilsvarbesked tilgængelig

Ny Google Talk-besked
tilgængelig

Ringetonen er slukket
Vibrationstilstand er til

Ny sms-/mms-besked
tilgængelig

Batteriet er fuldt opladet

Sang afspilles

Ikon

Beskrivelse
Kommende begivenhed

LG-tastatur - QWERTY – Indtastning af
bogstaver

USB-modem er aktiv.
Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
Både USB-modem og Bærbart
Wi-Fi-hotspot er aktive.
Datadown og -upload

Skærmtastatur
Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet.
Skærmtastaturet vises automatisk på
skærmen, når der skal indtastes tekst. Du
kan få vist tastaturet manuelt ved blot at
trykke på et tekstfelt på det sted, du vil
indtaste tekst.

￼
Shift-tast – Tryk én gang, hvis det
næste bogstav, du skriver, skal være
stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver
skal være store.
Tal- og symboltast/Indstillingstast
– Tryk for at skifte til indtastning
af tal og symboler. Tryk og hold
nede for at indstille forskellige
LG-tastaturindstillinger.
Slettetast – Tryk for at slette tegn til
venstre for markøren.
Tasten Skjul tastatur – Tryk for at
skjule tastaturet.
Tasten Enter – Tryk for at flytte
markøren til den næste linje.
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LG-tastatur – QWERTY
– Indtastning af tal og symboler

￼
Alt-tast – Tryk for at indtaste yderligere
symboler. Tastaturet skifter for at skifte
mellem tegn.
Tasten Bogstaver/Indstillinger
– Tryk for at ændre input til
indtastning af bogstaver. Tryk og
hold nede for at indstille forskellige
LG-tastaturindstillinger.
Mellemrumstast – Tryk for at indtaste
et mellemrum.
Slettetast – Tryk for at slette tegn til
venstre for markøren.
Tasten Skjul tastatur – Tryk for at
skjule tastaturet.
Tasten Enter – Tryk for at flytte
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markøren til den næste linje.
LG-tastatur – Telefontastatur
Hvis du vil skifte til telefontastaturet
på LG-tastaturet, skal du trykke
og holde den nede. Tryk på
på
LG-tastaturindstillinger > Tastaturlayout,
og tryk derefter på Telefontastatur. Med
telefontastaturet kan du indtaste bogstaver
ved at trykke på tasten med det ønskede
bogstav, ligesom når du trykker på en
almindelig telefon med 12 taster. Du skal
muligvis trykke på en tast op til fire gange
for at skrive det ønskede bogstav eller tal.

￼
Shift-tast – Tryk én gang, hvis det
næste bogstav, du skriver, skal være
stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver
skal være store.
Mellemrumstast – Tryk for at indtaste

et mellemrum.
Slettetast – Tryk for at slette tegn til
venstre for markøren.
Tal- og symboltast/Indstillingstast
– Tryk for at skifte til indtastning
af tal og symboler. Tryk og hold
nede for at indstille forskellige
LG-tastaturindstillinger.
Tasten Enter – Tryk for at flytte
markøren til den næste linje.
Tasten Skjul tastatur – Tryk for at
skjule tastaturet.
T9-tast – Tryk for at aktivere
T9-indtastningstilstanden.

Indtastning af tekst
 Shift-tast – Tryk én gang, hvis det
næste bogstav, du skriver, skal
være stort. Tryk to gange for store
bogstaver. Den farvede cirkel på
knappen fortæller dig, om store
bogstaver er låst på
, eller hvis
det kun er for ét tegn
.
 Tasten Tal og symboler/Indstillinger
– Tryk for at ændre til 123-tilstand og
indtastning af tal og symboler. Tryk og
hold nede for at indstille forskellige

LG-tastaturindstillinger.
 Tasten Enter – Tilføjer en anden linje
ved indtastning af tekst.
 Tasten Skjul tastatur – Fjerner
tastaturet fra skærmen.
 Slettetast – Sletter den tekst, du har
indtastet.
Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
.
trykke på

123-tilstand
Med denne tilstand kan du hurtigere
indtaste tal i en tekstmeddelelse (f.eks.
et telefonnummer). Tryk på tasterne,
der svarer til de ønskede cifre, før du
manuelt skifter tilbage til den relevante
tekstindtastningsmetode ved at taste på
tasten
.
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Indtastning af bogstaver med
accenttegn
Hvis du vælger fransk som sprog til
tekstindtastning, kan du indtaste særlige
franske tegn (f.eks. "á").

Fra telefontastatur
Når det tilsvarende bogstav er væk, skal du
trykke på samme tast flere gange, indtil det
ønskede specialtegn vises.

Fra Qwerty-tastatur
Tryk på tasten "a", og hold den nede, for at
indtaste accenten.
Når bogstavet med accenttegnet vises, skal
du trykke på det for at indtaste det.
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Konfiguration af en Google-konto
Første gang du åbner et Google-program
på telefonen, skal du logge på med din
eksisterende Google-konto. Hvis du ikke
har en Google-konto, bliver du bedt om at
oprette en.

Oprettelse af Google-konto
1 F ra startskærmen skal du trykke på tasten
Programmer
.
2 Tryk på Gmail > Næste > Opret for at
starte installationsguiden til Gmail™.
3 Tryk på et tekstfelt for at åbne tastaturet
og indtaste dit navn og brugernavnet
for din Google-konto. Når du er færdig
med at indtaste tekst, kan du flytte til
næste tekstfelt ved at klikke på Næste på
tastaturet.
4 Når du er færdig med at indtaste navn
og brugernavn, skal du trykke på Næste.
Din telefon vil kommunikere med Googleservere og kontrollere tilgængeligheden af
brugernavnet.
5 Indtast og genindtast din adgangskode.
Følg derefter anvisningerne, og indtast
de krævede og valgfrie oplysninger om
kontoen. Vent, indtil din konto er oprettet
på serveren.

Log på din Google-konto
1 Indtast din e-mail-adresse og
adgangskode, og tryk derefter på Log ind.
2 Når du har logget på, kan du bruge
Gmail™ og få fordel af Google-tjenesterne
på din telefon.
3 Så snart du har konfigureret din
Google-konto, synkroniseres telefonen
automatisk med din Google-konto
på internettet. (Afhængigt af dine
synkroniseringsindstillinger).
Når du er logget på, synkroniseres
telefonen med dine Google-tjenester,
som f.eks. GmailTM, Kontakter, Google
Kalender og Picasa-fotoalbummer.
Du kan også bruge Google MapsTM,
downloade programmer fra Play Butik™,
sikkerhedskopiere dine indstillinger til
Google-servere og få fordel af andre
Google-tjenester på din telefon.
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VIGTIGT!
• Visse programmer såsom Kalender
fungerer kun sammen med den
første Google-konto, du tilføjer. Hvis
du planlægger at benytte mere end
én Google-konto sammen med
din telefon, skal du sikre dig, at du
logger på den konto, du vil benytte
sammen med sådanne programmer,
først. Når du logger på, synkroniseres
dine kontakter, Gmail-meddelelser,
kalenderbegivenheder og øvrige
oplysninger fra disse programmer og
tjenester på internettet med din telefon.
Hvis du ikke logger på en Google-konto
i forbindelse med konfigurationen, bliver
du bedt om at logge på eller oprette en
Google-konto, første gang du starter et
program, der kræver en sådan konto,
f.eks. Gmail eller Play Butik™.
• Hvis du har en virksomhedskonto
gennem din virksomhed eller en anden
organisation, har din it-afdeling muligvis
særlige instruktioner vedr. logon for den
pågældende konto.
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Wi-Fi
Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen,
skal du have adgang til et trådløst
adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle
adgangspunkter er åbne, og du kan oprette
direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte
eller kræver andre sikkerhedsfunktioner, så
du skal konfigurere telefonen til at kunne
oprette forbindelse til dem.

Tænd Wi-Fi
Åbn panelet Notifikationer fra
startskærmen, og tryk på
for at
aktivere Wi-Fi.
ELLER
, og tryk på
Tryk på tasten Menu
Indstillinger > Trådløst og netværk >
Wi-Fi
.

Sådan opretter du forbindelse til et
Wi-Fi-netværk
Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger
funktionen. Det forlænger batterilevetiden.
1 Tryk på tasten Menu
fra
startskærmen, og tryk på Indstillinger
> Trådløst og netværk > Wi-Fiindstillinger.
2 Tryk på Wi-Fi for at aktivere funktionen

og starte scanningen efter tilgængelige
Wi-Fi-netværk.
- Der vises en liste over tilgængelige
Wi-Fi-netværk. Sikre netværk er
afmærket med et låsikon.
3 Tryk på et netværk for at oprette
forbindelse til det.
- Hvis netværket er åbent, bliver du
bedt om at bekræfte, at du vil oprette
forbindelse til det, ved at trykke på
Forbind.
- Hvis netværket er sikret, bliver du
bedt om at indtaste en adgangskode
eller andre rettighedsoplysninger. (Bed
netværksadministratoren om detaljer).
4 Statusbjælken øverst på skærmen viser et
ikon, der angiver din Wi-Fi-status.
TIP
Hvis du er uden for et Wi-Fi-netværk og
bruger en netværksforbindelse. Der kan
forekomme ekstra afgifter.
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BEMÆRK

TIP

Denne enhed understøtter WEP,
WPA/WPA2- PSK, WPA PSK, WPA2
Only PSK og 802.1x EAP. (Visse
EAP-metoder understøttes ikke).
Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller
netværksadministrator indstiller
kryptering for netværkssikkerhed, skal
du indtaste nøglen i pop-up-vinduet.
Hvis kryptering ikke er indstillet, vises
dette pop-up-vindue ikke. Du kan få
koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder
eller netværksadministrator.

Læs den dokumentation, der følger
med Bluetooth-enheden for at få
oplysninger om parringstilstand og
adgangskode (typisk 0 0 0 0 – fire
nuller).

Bluetooth
Brug af Bluetooth
1 Fra skærmen Trådløst og netværk skal
du trykke på Bluetooth for at aktivere
Bluetooth-indstillingen.
2 Tryk på Bluetooth-indstillinger > Scan
efter enheder.
3 Tryk på navnet på den enhed, du vil parre
med, og tryk derefter på Par for at parre
og oprette forbindelse.
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Sådan sendes data fra telefonen via
Bluetooth
Du kan sende data via Bluetooth ved
at køre et tilsvarende program; ikke
fra Bluetooth-menuen i modsætning til
almindelige mobiltelefoner.
* Afsendelse af billeder: Åbn
galleriprogrammet, og tryk på et
billede. Tryk derefter på Menu > Del >
Bluetooth. Kontroller, om Bluetooth er
aktiveret, og tryk på Scan efter enheder.
Tryk derefter på den enhed på listen, som
du vil sende data til.
* Eksport af kontakter: Åbn programmet
Kontakter. Tryk på den kontakt, du vil
dele, tryk på tasten Menu
, og
tryk på Del > Bluetooth. Kontroller, om
Bluetooth er aktiveret, og tryk på Scan
efter enheder. Tryk derefter på den
enhed på listen, som du vil sende data til.

* Afsendelse af flere valgte kontakter: Åbn
programmet Kontakter. Hvis du vil vælge
mere end én kontakt, skal du trykke på
tasten Menu
og trykke på Del .
Tryk på de kontakter, du vil sende, eller
tryk på Vælg alle. Tryk derefter på Del
> Bluetooth. Kontroller, om Bluetooth er
aktiveret, og tryk på Scan efter enheder.
Tryk derefter på den enhed på listen, som
du vil sende data til.
* Tilslutning til FTP (Kun FTP-serveren
understøttes på dette håndsæt): Tryk
på tasten Menu
fra startskærmen,
og tryk på Indstillinger > Trådløst og
netværk > Bluetooth-indstillinger. Sørg
for, at Bluetooth er aktiveret. Tryk på
Synlig for at markere og gøre telefonen
synlig for andre Bluetooth-enheder. Søg
derefter efter andre enheder. Find den
ønskede tjeneste, og opret forbindelse til
FTP-serveren.

TIP
Den understøttede Bluetooth-version
er Bluetooth 3.0 og er certificeret
af Bluetooth SIG. Den er kompatibel
med andre Bluetooth SIG-certificerede
enheder.
- Hvis du vil søge efter denne telefon
fra andre enheder, skal du trykke på
tasten Menu
fra startskærmen
og trykke på Indstillinger >
Trådløst og netværk > Bluetoothindstillinger. Sørg for, at Bluetooth
er aktiveret. Tryk på Synlig for at
markere og gøre telefonen synlig
for andre Bluetooth-enheder i 120
sekunder.
- Understøttede profiler er HFP/HSP,
A2DP, AVRCP, OPP, FTP (Server) og
PBAP.
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Data-tethering

BEMÆRK

Du kan bruge telefonen som
dataforbindelse til en computer ved at
aktivere data-tethering og tilslutte dem
med et USB-kabel.
Sådan opretter du forbindelse via
telefonen og computeren med modem
ved hjælp af USB
1 Slut telefonen til computeren med et
USB-kabel.
2 Du kan se en dialogboks for USBforbindelsestilstand. Tryk på USB-modem
og OK for at bekræfte, og tryk derefter på
USB-modem.
3 Der vises en blå markering, der angiver, at
funktionen er aktiveret.

   - Data-tethering kræver en passende
DataPro-dataplan. Enheder, der
er forbundet via modem, bruger
data fra din DataPro-plan. Planer
er ikke ubegrænsede, og der kan
opkræves betydelige afgifter, hvis
man overstiger de inkluderede
tilladte data. Ydeevnen kan variere,
afhængigt af antallet af forbundne
enheder og andre faktorer.
  - Du kan ikke få adgang til telefonens
micro SD-kort på computeren, når
du bruger USB-modem.
  - Tryk på tasten Menu
fra startskærmen, og tryk på
Indstillinger > Trådløst og netværk
> Tethering og bærbart hotspot >
USB-modem.

Mobile hotspots

Wi-Fi Direct

Du kan også bruge din smartphone til at
angive en mobil bredbåndsforbindelse for
op til 8 andre enheder. Opret et hotspot, og
del din forbindelse.
Hvis du vil oprette et bærbart hotspot,
>
skal du trykke på tasten Menu
Indstillinger > Trådløst og netværk >
Tethering og bærbart hotspot > Bærbart
Wi-Fi-hotspot. Angiv en adgangskode ved
første brug.

Find ud af, hvordan du bruger WLAN
Direct-funktionen til at forbinde to
enheder via en WLAN uden at kræve et
adgangspunkt.

BEMÆRK
Mobile hotspots kræver en passende
DataPro-dataplan. Enheder, der er
forbundet til dit mobile hotspot bruger
data fra din DataPro-plan. Planer
er ikke ubegrænsede, og der kan
opkræves betydelige afgifter, hvis
man overstiger de inkluderede tilladte
data. Ydeevnen kan variere, afhængigt
af antallet af forbundne enheder og
andre faktorer. Hvis du ikke bruger en
adgangskode, vil andre kunne bruge
din mobile hotspot-forbindelse.

Forbind din enhed til en anden WLANenhed
1 Indstillinger > Trådløst og netværk >
Wi-Fi Direct inds. > Wi-Fi Direct.
2 Tryk på Menu > Scanning.
3 Vælg en enhed, og vælg derefter Opret
forbindelse. Når ejeren af den anden
enhed accepterer forbindelsen, er
parringen fuldført.
4 Du kan deaktivere funktionen WLAN Direct
ved at vælge Afbryd Wi-Fi Direct.
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Wi-Fi Share

SmartShare

Du kan dele musik-, billed- og videoindhold
mellem brugere, der er forbundet via det
samme Wi-Fi-, Wi-Fi Direct- eller bærbare
hotspot-netværk.
Kontroller dine netværksindstillinger
på forhånd, og sørg for, at brugerne er
forbundet til det samme netværk.

SmartShare bruger DLNA-teknologi
(Digital Living Network Alliance) til at dele
digitalt indhold via et trådløst netværk.
Begge enheder skal være DLNAcertificerede for at understøtte denne
funktion.

Send data
1 Tasten Programmer
> Wi-Fi Share.
2 Tilføj de filer, du vil dele.
3 Øverst på skærmen kan du se alle de
enheder, der er forbundet med din telefon.
Vælg de enheder, du vil dele med, og tryk
derefter på . Når de andre enheder
accepterer anmodningen, begynder
enheden at sende.
Brug tasten Menu til at bruge flere af dens
funktioner.
Modtag data
Når du bliver bedt om det, skal du vælge
OK for at bekræfte, at du gerne vil modtage
data.
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Sådan tændes der for SmartShare og
gives tilladelse til deling af indhold
1 Tryk på tasten Programmer
>
SmartShare.
>
2 Tryk på tasten Menu
Indstillinger.
3 Tryk på feltet Synlig for at aktivere
funktionen.
   – Tryk på Accepter altid anmodning
for automatisk at acceptere
delingsanmodninger fra andre enheder.
   – Tryk på Modtager filer for automatisk
at tillade upload af filer til min telefon
fra andre enheder.
4 Tryk på hver type indhold, du gerne vil
dele, under afsnittet Deling af indhold. Vælg
mellem Billeder, Videoer og Musik.
5 SmartShare er nu aktiveret og klar til at
dele indhold.

Sådan deles indhold fra det eksterne
indholdsbibliotek til andre enheder
Lader din gengivelsesenhed (f.eks. TV)
afspille multimedieindhold fra eksternt
indholdsbibliotek (f.eks. PC)
BEMÆRK
Kontroller, at DLNA-funktionaliteten
for dine enheder er rigtigt konfigureret
(f.eks. TV og PC)
1 Tryk på tasten Programmer
>
SmartShare.
2 Tryk på den øverste højre knap for at vælge
enheden på lister med gengivelsesenheder.
3 Tryk på den øverste venstre knap, og vælg
enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
4 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
5 Tryk på en indholdsminiature, eller tryk på
tasten Menu,
og tryk på knappen
Afspil.

Sådan deles indhold fra din telefon til din
gengivelsesenhed (f.eks. TV)
BEMÆRK
Kontroller, at din gengivelsesenhed er
rigtigt konfigureret.
1 Tryk og hold nede for at vælge filer, mens
du gennemser dine billeder eller videoer
vha. programmet Galleri. Så får du
mulighed for at vælge flere filer til deling.
2 Tryk på Del > SmartShare. SmartShare
startes automatisk med de valgte filer.
3 Vælg enheden på lister med
gengivelsesenheder for at afspille filerne.
BEMÆRK
Følg lignende trin for at bruge
musikafspilleren, kameraet og
videoafspilleren til deling af indhold.
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Tilslutning til netværk og enheder
BEMÆRK
Kontroller, at din enhed er sluttet til dit
hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fitilslutning for at bruge dette program.
Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks.
tv) understøtter kun DMP-funktionen
i DLNA. Disse enheder vises ikke på
listen med gengivelsesenheder. Din
enhed ikke kan muligvis ikke afspille
alle typer indhold.
Sådan downloader du indhold fra et
eksternt indholdsbibliotek
1 Tryk på tasten Programmer
>
SmartShare.
2 Tryk på den øverste venstre knap, og vælg
enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
3 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
4 Tryk på en indholdsminiature, og tryk
derefter på knappen Downloadmenu.
BEMÆRK
Visse typer indhold understøttes ikke.
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Sådan uploader du indhold fra
telefonen til eksternt indholdsbibliotek
BEMÆRK
Kontroller, at SD-kortet er korrekt
isat, og at Modtager filer i
indstillingsmenuen er markeret.
1 Tryk på tasten Programmer
>
SmartShare.
2 Tryk på den øverste venstre knap, og vælg
Min telefon.
3 Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
4 Tryk på en indholdsminiature, og hold
den nede, og tryk derefter på tasten
Uploadmenu.
5 Vælg en enhed fra det eksterne
indholdsbibliotek, der skal uploades.
BEMÆRK
Visse DLNA-aktiverede enheder
understøtter ikke DMS-uploadfunktionalitet og vil ikke blive uploadet.
Visse typer indhold understøttes ikke.

Opkald
Foretagelse af opkald
1 Tryk på
for at åbne tastaturet.
2 Indtast nummeret på tastaturet. Du kan
slette et ciffer ved at trykke på ikonet Ryd
.
for at foretage
3 Tryk på ikonet Opkald
et opkald.
4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet
.
Afslut
TIP
Du kan indtaste "+" for at foretage
internationale opkald ved at trykke på
og holde den nede.

Opkald til dine kontakter
1 Tryk på
for at åbne dine kontakter.
2 Rul gennem kontaktlisten, eller tryk på
feltet Søg, og indtast de første bogstaver i
den kontakt, du vil ringe til.
3 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på den
liste, der vises.
4 Tryk på det telefonnummer, du vil ringe til,
på skærmen Kontaktinfo.

Besvarelse eller afvisning af
et opkald
Når skærmen er låst
Når telefonen ringer, skal du trække ikonet
Svar
mod højre.
mod venstre for at
Træk ikonet Afvis
afvise et indgående opkald. Træk bjælken
Undskyld-SMS opad, hvis du vil sende
en besked til den, der ringer. Hvis du
ikke kender den, der ringer, er bjælken
Undskyld-SMS ikke tilgængelig.

Når skærmen er låst op
Når telefonen ringer, skal du trykke på
ikonet Svar
. Tryk på ikonet Afvis
for at afvise et indgående opkald.
Træk bjælken Undskyld-SMS opad, hvis du
vil sende en besked til den, der ringer. Hvis
du ikke kender den, der ringer, er bjælken
Undskyld-SMS ikke tilgængelig.

Justering af opkaldslydstyrken
Hvis du vil justere lydstyrken under
et indgående opkald, skal du bruge
lydstyrkeknappen op/ned på telefonens
venstre side.
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Opkald
Foretagelse af et andet opkald Visning af dine opkaldslogs
1 Tryk på tasten Menu
under dit første
opkald, og vælg
. Eller tryk på ikonet
Tastatur
.
Indtast derefter det nummer, du vil ringe til.
2 Indtast nummeret, eller søg i dine
kontakter.
for at tilslutte
3 Tryk på ikonet Opkald
opkaldet.
4 Begge opkald vises på
opkaldsskærmbilledet. Det første opkald
låses og parkeres.
5 Tryk på kontakten på skærmen for at skifte
for at
mellem opkald, eller tryk på
flette opkaldene.
6 Hvis du vil afslutte aktive opkald, skal du
trykke på Afslut. Hvis der ikke er nogen
aktive opkald, afsluttes Parker opkald.
BEMÆRK
Du vil blive afkrævet afgift for hvert
opkald.
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Tryk på ikonet Opkald
på
startskærmen og fanen Opkaldslog.
Se den komplette liste over alle udførte,
modtagne og ubesvarede stemmeopkald.
TIP
Tryk på enhver opkaldslogpost for at
få vist dato, klokkeslæt og varighed
for opkaldet.
TIP
, og tryk
Tryk på tasten Menu
derefter på Slet alle for at slette alle
optagede elementer.

Opkaldsindstillinger
Du kan konfigurere indstillinger for
telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald,
og andre specialfunktioner, som tilbydes af
tjenesteudbyderen.
1 Tryk på tasten Menu
fra
startskærmen, og tryk på Indstillinger.
2 Tryk på Opkaldsindstillinger.

Kontakter
Du kan tilføje kontakter på telefonen og
synkronisere dem med kontakterne på
din Google-konto eller andre konti, som
understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt
1 Tryk på tasten Programmer
fra
startskærmen, og tryk derefter på
for at åbne dine kontakter.
2 Tryk på feltet Søg, og indtast
kontaktnavnet ved hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt
1 Tryk på
, og indtast den nye kontakts
nummer. Tryk på tasten Menu
, tryk
på Føj til kontakter og derefter Opret ny
kontakt.
2 Hvis du vil føje et billede til den nye
. Vælg fra
kontakt, skal du trykke på
Tag et billede eller Vælg fra galleri.
.
3 Vælg kontakttype ved at trykke på
4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger,
og indtast detaljerne om kontakten.
5 Tryk på Gem for at gemme
kontaktindtastningen.

Favoritkontakter
Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer
til, som favoritter.
Sådan tilføjes en kontakt til dine favoritter
fra
1 Tryk på tasten Programmer
startskærmen, og tryk derefter på
for
at åbne dine kontakter.
2 Tryk på en kontakt for at få vist
oplysningerne for den.
3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens
navn. Stjernen bliver guldfarvet, og
kontakterne føjes til dine favoritter.
Sådan fjernes en kontakt fra listen over
favoritter
fra
1 Tryk på tasten Programmer
startskærmen, og tryk derefter på
for
at åbne dine kontakter.
2 Tryk på fanen Grupper, og tryk på
favoritter.
3 Tryk på en kontakt for at få vist
oplysningerne for den.
4 Tryk på guldstjernen til højre for kontaktens
navn. Stjernen bliver grå, og kontakten
fjernes fra dine favoritter.
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Beskeder/E-mail
Beskeder
Din telefon kombinerer SMS og MMS i én
intuitiv og brugervenlig menu.

Forgrenet felt
Beskeder (SMS og MMS), der udveksles
med en anden part, kan vises i kronologisk
rækkefølge, så du let kan få et overblik
over samtalen.

Afsendelse af en besked
1 Tryk på ikonet
på startskærmen, og
tryk derefter på Ny besked for at oprette
en ny besked.
2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer
i feltet Til. Når du indtaster navnet på
kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du
kan trykke på en foreslået modtager. Du
kan også tilføje flere kontakter.
BEMÆRK
Du debiteres for en SMS for hver
person, du sender beskeden til.
3 Tryk på tekstfeltet for at indtaste beskeden.
for at åbne
4 Tryk på tasten Menu
indstillingsmenuen. Vælg mellem Tilføj
emne, Kasser, Vedhæft, Indsæt smiley,
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Skabeloner og Mrer(Alle e-mails,
Indstillinger for tastatur).
5 Tryk på Send for at sende din besked.
6 Beskedskærmen åbnes med beskeden
vist efter modtagernavn/-nummer. Svar
vises på skærmen. Når du får vist og
sender yderligere beskeder, oprettes en
beskedtråd.
Advarsel
Begrænsningen på 160 tegn kan
variere fra land til land, afhængigt af
hvordan SMS er kodet, og hvordan
sproget er anvendt i beskeden.
Advarsel
Hvis et billede, en video eller lydfil
føjes til en SMS-besked, omdannes
den automatisk til en MMS-besked,
og du bliver opkrævet beløbet for en
MMS.

BEMÆRK
Når du modtager en SMS-besked
under et opkald, høres en beskedtone.

Brug af humørikoner
Du kan gøre dine beskeder mere levende
med humørikoner.
Når du skriver en ny besked, skal du trykke
, og tryk derefter på
på tasten Menu
Indsæt smiley.

Ændring af dine beskedindstillinger
Telefonens beskedindstillinger er
foruddefinerede, så du kan sende
beskeder med det samme. Du kan ændre
indstillingerne ud fra dine præferencer.
u Tryk på Beskeder
> tasten Menu
> Indstillinger fra startskærmen.

Sådan åbnes programmet E-mail
u Tryk på tasten Programmer

>
E-mail fra startskærmen.
Første gang du åbner programmet E-mail,
åbnes en installationsguide, hvor du kan få
hjælp til at tilføje en e-mail-konto.

Microsoft Exchange-e-mail-konto
E-mail-adresse - Indtast kontoens e-mailadresse.
Brugernavn – Indtast kontoens
brugernavn.
Adgangskode – Indtast kontoens
adgangskode.
Domæne – Indtast kontoens domæne
(valgfrit)
Serveradresse – Indtast serveradressen.
Brug SSL – Vælg, om du vil bruge SSL til
Microsoft Exchange eller ej.

E-mail

Anden (POP3, IMAP) e-mail-konto

Du kan bruge programmet E-mail til at
læse e-mails fra andre tjenesteudbydere
end Gmail. Programmet E-mail understøtter
følgende kontotyper: POP3, IMAP og
Microsoft Exchange ActiveSync (til
Enterprise-brugere).

E-mail-adresse – Indtast kontoens
e-mail-adresse.
Adgangskode – Indtast kontoens
adgangskode. Siden Konfiguration fuldført
vises, og du skal indtaste et navn. Kontoen
vises nu på listen over konti i din e-mailmappe.
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Beskeder/E-mail
POP3/IMAP4 – Vælg protokoltype, enten
POP3 eller IMAP4.
Indgående server – Indtast adressen på
serveren til indgående mail.
Sikkerhedstype – TLS/SSL/Fra.
Portnummer – Normalt vises hver kontos
standardnummer.
Udgående server – Indtast adressen på
den udgående server.
SMTP-sikker forbindelse – TLS/SSL/Fra.
Portnummer – Normalt vises hver kontos
standardnummer.
Tryk på knappen Næste for at
oprette forbindelse til serveren. Siden
Konfiguration gennemført vises. Du skal
indtaste “navn” for kontovisning og Mit
navn. Tryk derefter på Udført.
Kontoen vises nu på listen over konti i din
e-mail-mappe.

Skærmen Konti
På skærmen Konti vises din kombinerede
indbakke og hver af dine e-mail-konti.
u Tryk på tasten Programmer
>
E-mail. Kontolisten vises.
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TIP
Sådan opretter du en genvej til en
kontos indbakke:
Tryk og hold på en e-mail-konto på
kontolisten. Tryk derefter på Føj til
startbillede.
Du kan trykke på en konto og få vist dens
indbakke. Den standardkonto, du sender
e-mail fra, er angivet med en markering.

Sådan åbnes din kombinerede
indbakke
Hvis du har konfigureret E-mail til at sende
og modtage e-mails fra mere end én konto,
kan du få vist alle de beskeder, der er
sendt til alle dine konto, i din kombinerede
indbakke.
u Tryk på E-mail > Kombineret
indbakke (på skærmen Konti).
Beskeder i den kombinerede indbakke
har farvekoder i venstre side, og for hver
konto bruges de samme farver, som bruges
til dine konti på skærmen Konti.
Når der ankommer en ny e-mail i
indbakken, afspilles der en lyd, og
telefonen vibrerer. Tryk på meddelelsen om
e-mail for at lukke den.

Oprettelse og afsendelse af en
e-mail
1 I programmet E-mail skal du trykke på
Skriv.
2 Angiv en adresse til modtageren af
beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist
tilsvarende adresser fra dine kontakter.
3 Tryk på feltet Cc/Bcc for at kopiere eller
sætte på bcc til andre kontakter/e-mailadresser.
4 Skriv teksten i beskeden.
5 Tryk på Vedhæft for at vedhæfte den fil, du
vil sende sammen med beskeden.
6 Tryk på Send.
Hvis du ikke er klar til at sende beskeden,
skal du trykke på Gem for at gemme den
i en mappe af typen Kladder. Tryk på
en besked i en mappe af typen Kladder
for at genoptage arbejdet med den. Din
besked gemmes også som en kladde,
hvis du trykker på tasten Tilbage, før du
sender den.
Tryk på Annuller for at afbryde og slette
en besked, herunder også evt. gemte
kladder. Hvis du ikke har forbindelse til et
netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand,
gemmes de beskeder, du sender, i mappen

Udbakke, indtil du igen har forbindelse til
et netværk. Hvis den indeholder ventende
beskeder, vises udbakken på skærmen
Konti.
BEMÆRK
De beskeder, der sendes via en
Exchange-konto, gemmes ikke på
telefonen. De gemmes i stedet på
selve Exchange-serveren. Hvis du vil se
dine sendte beskeder i mappen Sendt
(eller som er markeret som Sendt), er
det ofte nødvendigt at åbne mappen/
etiketten Sendt og vælge Opdater i
indstillingsmenuen.

Arbejde med kontomapper
Hver konto har mapperne Indbakke,
Udbakke, Sendt, Kladder, Papirkurv og
Uønsket. Afhængigt af de funktioner, din
kontoudbyder understøtter, kan der være
flere mapper.
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Beskeder/E-mail
Tilføjelse og redigering af e-mailkonti
Sådan tilføjes en e-mail-konto
1 Tryk på tasten Programmer
>
E-mail.
2 Vælg MS Exchange eller Andre.
Hvis der allerede er konfigureret en e-mailkonto, aktiveres guiden ikke automatisk.
I dette tilfælde skal du trykke på tasten
> Tilføj konto.
Menu

Sådan redigerer du
kontoindstillinger:
1 Åbn skærmbilledet Konti.
> Indstillinger.
2 Tryk på tasten Menu

Sådan slettes en e-mail-konto
1 Åbn skærmbilledet Konti.
2 Tryk på og hold den konto nede, du vil
slette.
3 Tryk på Fjern konto i den menu, der
åbnes, og tryk på Fjern i dialogboksen for
at bekræfte.
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Socialt netværk
Med telefonen kan du benytte sociale
netværk og administrere din micro-blog i
online miljøer. Du kan opdatere din aktuelle
status og uploade fotos og få vist dine
venners statusopdateringer i realtid.
Du kan føje dine Facebook-, Twitter- eller
Myspace-konti til telefonen. Hvis du
ikke har en konto, kan du besøge deres
websteder for at konfigurere en.
BEMÆRK
Der opkræves muligvis ekstra
betaling ved brug af online-tjenester.
Kontroller dataafgifterne hos din
netværksudbyder.

Tilføjelse af en konto til
telefonen
1 Tryk på tasten Menu
> Indstillinger
> Konti og synkronisering fra
startskærmen.
2 Tryk på Tilføj konto.
3 Tryk på den sociale netværkstjeneste, du
vil bruge.
4 Angiv den e-mail-adresse og adgangskode,
som du konfigurerer til din sociale

netværkskonto, og tryk derefter på Log på.

Tilføjelse af en widget for
dit sociale netværk på
startskærmen
Hvis du tilføjer en widget for dit sociale
netværk på startskærmen, vil denne
widget vise din status, når telefonen
modtager opdateringer fra netværket.
Du kan også få adgang til det sociale
netværk direkte ved at trykke på den
relevante widget.
1 Tryk på og hold et tomt område på
startskærmen nede.
BEMÆRK : Hvis der ikke er nogen
ledig plads på et bestemt panel på
startskærmen, kan du ikke tilføje nogen
widgets. Du skal slette eller fjerne et
element, inden du kan tilføje et andet
element. I dette tilfælde har du mulighed
for at skifte til et andet panel på
startskærmen.
2 Når forskellige widgets vises, skal du rulle
gennem widget'en og trykke på Sociale+
.
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Socialt netværk
Visning og opdatering af
status

Synkronisering af konti på
telefonen

1 Gå til panelet på startskærmen, hvor
widget'en Sociale+ er. Du kan se den
aktuelle status for de sociale programmer,
du indstiller.
2 Du kan vælge alle de sociale programmer,
.
du gerne vil se. Tryk på
3 Tryk på feltet "Hvad laver du?" for at opdatere
din status med kommentarer eller uploade
billeder.
- Kontroller alle de sociale programmer, du
gerne vil opdatere. Alle opdateres samtidig.
4 Når du har indtastet kommentarer med
eventuelle vedhæftede filer, skal du trykke på
Send.

Du kan synkronisere oplysninger fra dine
sociale netværkskonti med dine kontakter
og andre funktioner på telefonen, hvis de
er gældende.
1 Tryk på tasten Menu
> Indstillinger
> Konti og synkronisering fra
startskærmen. Vælg den konto, du vil
synkronisere, og indtast de nødvendige
oplysninger.
2 Marker Baggrundsdata og Automatisk
synkronisering.
3 Tryk på den konto, der skal synkroniseres.
4 Marker synkroniseringsindstillinger, som
f.eks. Synkroniser kontaktpersoner.
" " angiver, at synkronisering er
aktiveret.

TIP
Du kan kun bruge oplysninger om
venner i dine sociale netværk eller
synkronisere alle data til kontakter.
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Fjernelse af konti på telefonen
1 Tryk på tasten Menu
> Indstillinger
> Konti og synkronisering fra
startskærmen.
2 Tryk på den eller de konti, du vil slette, og
tryk derefter på Fjern konto (to gange).

Kamera
Hvis du vil åbne kameraet, skal du trykke på tasten Programmer

> Kamera

.

Lær søgeren at kende

Lysstyrke
– Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i linsen.
Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere
lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.
Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke.
Skift af kamera - Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste
kamera.
Videotilstand – Skub dette ikon ned for
at skifte til videotilstand.
Sådan tages et foto – Giver dig
mulighed for at tage et foto.
Galleri – Giver adgang til de
gemte fotos og videoer i
kameratilstanden. Du skal blot
trykke, så vises galleriet på
skærmen.
Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af
avancerede indstillinger på side 56.
Blitz – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et foto i mørke
omgivelser.
BEMÆRK
Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærmbillede til søgeren.
Tryk blot en gang på midten af skærmen. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du
trykke på skærmen igen.
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Kamera
Sådan tages et foto
1 Tryk på Kamera fra startskærmen.
2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod
det motiv, du vil fotografere.
3 Tryk let på optageknappen, og hold den
nede. Der vises en fokusboks i midten af
skærmbilledet til søgeren.
4 Placer telefonen, så du kan se billedets
motiv i fokuseringsfeltet.
5 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har
kameraet fokuseret på motivet.
6 Slip optageknappen.
BEMÆRK
Der kan optræde skygger, når du
tager billeder indendørs, på grund af
kameraets karakteristika. (Skygger
defineres som en farveforskel mellem
midten og siderne).

Når du har taget fotoet
Det foto, du har taget, vises på skærmen,
hvis Automatisk visning er indstillet til Til.
Del   Tryk for at dele billedet via
forskellige metoder, som f.eks.
Bluetooth eller Beskeder.
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BEMÆRK
Der kan forekomme ekstra afgifter,
når der hentes MMS-beskeder under
roaming.
Angiv som   Tryk for at bruge billedet

som Kontaktikon eller
Baggrundsbillede.
Omdøb   Tryk for at redigere navnet på det
valgte billede.
  Tryk for at slette billedet.
  Tryk for at tage et nyt billede med
det samme. Det aktuelle foto vil blive
gemt.
  Tryk for at få vist et galleri med dine
gemte fotos.

Brug af avancerede
indstillinger
I søgeren skal du trykke på
for at
åbne de avancerede indstillinger.
Du kan ændre kameraindstillingen ved
at rulle på listen. Når du har valgt en
indstilling, skal du trykke på tasten Tilbage
.
Fokus –Tryk for at vælge fokustilstand.

• Auto : Kameraet fokuserer automatisk.
• Ansigtssporing : Kameraet registrerer
og fokuserer automatisk på ansigter.
Billedestr. – Tryk for at indstille størrelsen
(i pixel) på det billede, du tager. Vælg
en pixelværdi fra følgende indstillinger:
8M(3264X2448), W6M(3264X1836),
5M(2560X1920), 3M(2048X1536),
W3M(2304X1296), 1M(1280X960),
W1M(1536X864).
Landskab – Vælg de farve- og
lysindstillinger, der passer til de aktuelle
omgivelser.
• Normal : Justerer automatisk til
omgivelserne.
• Portræt : God til optagelse af personer.
• Landskab: God til optagelse af
naturmotiver, som f.eks. træer, blomster
og himlen.
• Sport : God til optagelse af sportsmotiver.
• Solnedgang : God til optagelse af
solnedgange.
• Nat : God til optagelse om natten.
Langsomme lukkerhastigheder bruges til
at registrere natlandskab.
ISO - Kontroller kameraets følsomhed
over for lys. Vælg mellem Auto, 400, 200
og 100.

Hvidbalance – Vælg mellem Automatisk,
Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende
og Skyet.
Farveeffekt – Vælg en farvetone til det
nye foto.
Timer – Selvudløseren gør det muligt
at indstille en forsinkelse, efter at der er
trykket på optageknappen. Vælg Fra, 3 sek,
5 sek eller 10 sek. Dette er ideelt, hvis du
selv vil være med på et foto.
Optagelsestilstand – Vælg mellem Normal,
Kontinuerlig optagelse og Panorama.
Lukkerlyd – Vælg en af de fire lukkerlyde.
Automatisk visning – Hvis du har slået
Automatisk visning til, får du automatisk
vist det billede, du lige har taget.
Tag-placering – Aktiver for at anvende de
tjenester på din telefon, som er baseret på
placering. Uanset hvor du er, kan du tage
billeder og forsyne dem med tags, der viser
placeringen. Hvis du uploader mærkede
billeder til en blog, der understøtter Geotagging, vises billederne på et kort.
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Kamera
BEMÆRK

Visning af gemte fotos

Denne funktion bruger trådløse
netværk. Du skal markere Brug
trådløse netværk.
>
Tryk på tasten Menu
Indstillinger > Placering og
sikkerhed > Brug trådløse netværk
fra startskærmen.

Du kan få adgang til de gemte fotos i
kameratilstanden. Tryk blot på knappen
Galleri
for at få vist galleriet.

– Gendan alle kameraets
standardindstillinger.
– Tryk, hver gang du vil vide, hvordan
en funktion bruges. Dermed åbnes
en lynguide.
BEMÆRK
• Når du afslutter kameraet,
vender nogle indstillinger
tilbage til standarden. Kontroller
kameraindstillingerne, før du tager
det næste foto.
• Indstillingsmenuen er overlejret
over søgeren, så når du ændrer
elementer ved billedfarve
eller -kvalitet, vil du få vist
billedændringerne bag ved
indstillingsmenuen.
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TIP
Knips mod venstre eller højre for at se
andre fotoer eller videoer.
Diasshow

Menu

– Tryk for at se diasshow.
– Tryk for at få adgang til
følgende indstillinger:
Del for at dele billedet via
forskellige metoder, som f.eks.
Bluetooth eller Beskeder.
Slet – for at dele billedet.
Flere – for at få adgang
til indstillinger, som f.eks.
Detaljer, Indstil som,
Beskær, Roter til venstre,
Roter til højre.

Indstilling af et foto om
baggrund

1 Tryk på det foto, du vil bruge som
baggrund, for at åbne det.
2 Tryk på skærmen for at åbne
indstillingsmenuen.
3 Tryk på Menu > Flere > Indstil som >
Baggrundsbillede.
4 Beskær billedet som ønsket, og tryk på
Gem.
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Videokamera
Lær søgeren at kende
Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i
linsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe en
video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en video med
højere lysstyrke.
Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke.

Skift
af kamera - Giver dig mulighed for at skifte mellem det forreste og bageste
kamera.
Kameratilstand – Skub dette ikon opad for
at skifte til kameratilstand.
Start optagelse – Giver dig mulighed for at
starte optagelsen.
00:00:00

REC

Galleri – Giver adgang til de gemte fotos og
videoer i videokameratilstanden. Du
skal blot trykke, så vises galleriet
på skærmen.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se Brug af
avancerede indstillinger på side 61.
Blitz – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et foto i mørke
omgivelser.
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Optagelse af en video

BEMÆRK

1 Tryk på Kamera fra startskærmen, og skub
knappen for kameratilstand for at skifte til
videotilstand. Ikonet skifter til
.
2 Videokameraets søger vises på skærmen.
3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen
mod videoens motiv.
en gang for at
4 Tryk på ikonet Optag
starte optagelsen.
5 REC vises nederst i søgeren med en timer,
der angiver videoens længde.
på skærmen for at
6 Tryk på ikonet Stop
stoppe optagelsen.

Der kan forekomme ekstra afgifter,
når der hentes MMS-beskeder under
roaming.

Efter optagelse af en video
Der vises et stillbillede på skærmen, der
repræsenterer din video.
Afspil   Tryk for at afspille videoen.
Del   Tryk for at dele billedet via
forskellige metoder, som f.eks.
Bluetooth eller Beskeder.

Omdøb   Tryk for at redigere navnet på

den valgte video.
  Tryk for at slette den video, du lige har
optaget. Tryk på OK for at bekræfte.
Søgeren vises igen.
  Tryk for at optage en anden video
med det samme. Den aktuelle video
gemmes.
  Tryk for at få vist et galleri med dine
gemte videoer.

Brug af avancerede
indstillinger
I søgeren skal du trykke på
for at åbne
de avancerede indstillinger.
Juster videokameraindstillingerne ved
at rulle på listen. Når du har valgt en
indstilling, skal du trykke på tasten Tilbage
.
Videostørrelse – Tryk for at indstille
størrelsen (i pixel) på den video, du
optager. Vælg videostørrelsen fra Full
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Videokamera
HD(1920X1088), HD(1280X720),
TV(720X480), VGA(640X480),
QVGA(320X240) og QCIF(176X144)(MMS).
Hvid balance – Hvidbalancen sikrer, at
de hvide områder i videoer ser realistiske
ud. Med henblik på at sikre, at kameraet
kan justere hvidbalancen korrekt, skal du
muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem
Automatisk, Elektrisk belysning, Solrigt,
Selvlysende og Skyet.
Farveeffekt – Vælg en farvetone til den
nye video.
Tale – Vælg Lydløs for at optage en video
uden lyd.
Automatisk visning – Hvis du aktiverer
Auto-visning, afspilles den video, som du
lige har optaget, automatisk.
– Gendan alle videokameraets
standardindstillinger.
– Tryk, hver gang du vil vide, hvordan
en funktion bruges. Dermed åbnes en
lynguide.
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Visning af gemte videoer
1 I søgeren skal du trykke på
.
2 Galleriet vises på skærmen.
3 Tryk på en video for at afspille den
automatisk.

Justering af lydstyrken ved
visning af en video
Hvis du vil justere lydstyrken for en
video, mens den afspilles, skal du bruge
lydstyrketasterne på venstre side af
telefonen.

Multimedie
Du kan gemme multimediefiler på et micro
SD-kort for at få let adgang til alle dine
billed- og videofiler.

Galleri
Tryk på tasten Programmer

> Galleri.

Visning
Når du åbner galleriet, vises dine fotos i
mappevisning. Når du åbner en mappe,
vises dine fotos i gittervisning. Når du
trykker på et foto fra gittervisning, vises det
i fuld visning.

Kalendervisning
Tryk på
i mappevisning for
at skifte til kalendervisning. Kalenderen
åbnes, og du kan se de fotos, der er taget
på de forskellige dage.

Tidslinjevisning
Telefonens Galleri giver en tidslinjevisning
af dine fotos og videoer. Fra gittervisning
kan du trække
til højre. Den
dato, billederne er taget, vises med det
nyeste først.
Hvis du vælger en bestemt dato, grupperes
alle de fotos, du har taget den pågældende
dag, sammen.

Valgmuligheder for menuen Galleri
Tryk på et foto, og tryk på tasten Menu
for at se følgende tilgængelige
indstillinger: Del, Slet og Flere. Tryk på
Flere for at få adgang til Detaljer, Indstil
som, Beskær, Roter til venstre og Roter
til højre.

Afsendelse af et foto
1 Hvis du vil sende et foto, skal du blot trykke
og holde fingeren nede på det ønskede
foto.
2 Tryk på Del, og vælg fra de tilgængelige
programmer.
3 Når du vælger E-mail, Gmail eller
Beskeder, vedhæftes fotoet til en besked,
som du så kan skrive og sende normalt.
TIP
Hvis du har konfigureret en social
netværkskonto på telefonen, kan du
dele dit foto med det pågældende
sociale netværk.
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Multimedie
Afsendelse af en video

Vis fotodetaljer

1 Hvis du vil sende en video, skal du blot
trykke og holde fingeren nede på den
ønskede video.
2 Tryk på Del, og vælg fra de tilgængelige
programmer.
3 Når du vælger E-mail, Gmail eller
Beskeder, vedhæftes videoen til en
besked, som du så kan skrive og sende
normalt.

Du kan få vist detaljerede oplysninger
om et foto, f.eks. navn, dato, klokkeslæt,
størrelse og type.
Mens du får vist et foto, skal du trykke på
Menu > Flere > Detaljer.

Brug af et billede
Vælg billeder, du vil bruge som
baggrundsbillede eller til at identificere den
person, der ringer.
1 Tryk på og hold et foto nede, og tryk
derefter på Flere > Indstil som.
2 Vælg Kontaktikon eller Baggrundsbillede.

Visning af et diasshow
Hvis du vil have vist et diasshow af dine
fotos, skal du åbne galleriet og trykke på
et foto. Når fotoet bliver vist, skal du trykke
på skærmen for at se menuen. Tryk på
Diasshow for at begynde diasshowet af
alle dine fotos.
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Overførsel af filer ved hjælp af
USB-lagerenheder
Sådan overfører du filer ved hjælp af en
USB-enhed:
1 Slut telefonen til en pc ved hjælp af USBkablet.
2 Du kan se dialogboksen for USBforbindelsestilstand. (Tryk på tasten
fra startskærmen, og tryk på
Menu
Indstillinger > Forbindelsesindstillinger
> USB forbindelsen mode >
Lagerenhed).
3 Tryk på Lagerenhed og OK for at
bekræfte.
4 Du kan få vist indholdet af telefonen på din
pc og overføre filerne.

BEMÆRK
Hvis du ikke ønsker at se dialogboksen
for USB-forbindelsestilstand,
skal du afmarkere Spørg ikke
igen ved dialogboksen USBforbindelsestilstand eller deaktivere
Spørg altid (Indstillinger >
Forbindelsesindstillinger > Spørg
altid).

Gem musik- eller videofiler fra pc'en
på telefonens flytbare lager.

Telefonen har en musikafspiller, hvor du
kan afspille alle dine foretrukne numre. For
at få adgang til musikafspilleren fra
startskærmen skal du trykke på tasten
Programmer
og Musik.

- Du kan kopiere eller flytte filer fra pc'en
til telefonens flytbare lager ved hjælp af
en kortlæser.
- Hvis der findes en videofil med en fil
med undertekster (.smi-fil med samme
navn som videofilen), skal du placere
den i samme mappe for at få vist
underteksterne automatisk, når videofilen
afspilles.
- Ved overførsel af musik- eller videofiler
skal ophavsrettigheder overholdes.
Bemærk, at en beskadiget fil eller en
fil med forkert filtype kan beskadige
telefonen.

Sådan gemmes musik/
videofiler på telefonen

Sådan afspilles musik/
videofiler på telefonen

Slut telefonen til din pc ved hjælp af
USB-kablet.
Du modtager en besked om, at der er
oprettet forbindelse via USB, og du kan se
dialogboksen for USB-forbindelsestilstand.
Tryk på Lagerenhed og OK. Åbn derefter
den mappe, du vil have vist fra din
computer.

Afspilning af musik/videofiler
Find den ønskede fil i galleriet, og tryk på
den for at afspille den.

Musik
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Multimedie
Afspilning af en sang

eller som du kan blande.

1 Tryk på tasten Programmer
fra
startskærmen, og tryk på
Musik.
2 Tryk på fanen Sange.
3 Tryk på den sang, du vil spille.
for at sætte sangen på pause.
4 Tryk på
for at springe til næste sang.
5 Tryk på
for at gå tilbage til
6 Tryk på
begyndelsen af sangen. Tryk to gange på
for at gå tilbage til den forrige sang.
Hvis du vil ændre lydstyrken, mens
du lytter til musik, skal du trykke på
lydstyrketasterne op/ned i telefonens
venstre side.
Hvis du vil have vist indstillingerne for
en sang, skal du trykke på og holde en
hvilken som helst sang på listen nede. Du
kan se følgende indstillinger: Afspil, Føj til
playliste, Brug som ringetone, Slet, Del,
Søg og Detaljer.

Sådan opretter du en playlist

Arbejde med playlister
Du kan oprette playlister for at organisere
dine musikfiler i sæt med sange, som du
kan afspille i den rækkefølge, du angiver,
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1 Når du får vist en liste over sange i
biblioteket, skal du trykke på den første
sang, du ønsker at føje til den nye playliste,
og holde den nede.
2 Tryk på Føj til playliste.
3 Tryk på Ny playliste.
4 Indtast et navn til playlisten, og tryk på
Gem.
Den nye playliste føjes til biblioteket
playlister.
Du kan også tilføje den sang, der afspilles
på skærmen Afspilning, som den første
sang på en playliste ved at trykke på
tasten Menu
, derefter trykke på Føj til
playliste eller trykke på Gem som playliste
for at gemme alle sangene i et album, som
du afspiller som playliste.

Sådan fjerner du en sang fra
en playliste
1 Åbn en playliste.
2 Tryk på den sang, du vil fjerne, og hold
den nede, og tryk derefter på Fjern fra
playliste, eller tryk på tasten Menu
, mens du ser den aktuelle playliste, der
afspilles, og tryk derefter på Fjern fra
playliste for at fjerne alle sangene fra den
aktuelle playliste.

Sådan omdøber eller sletter
du en playliste

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

1 Åbn biblioteket playliste.
2 Tryk på playlisten, og hold den nede for at
få vist menuen, og tryk derefter på Slet
eller Omdøb.
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Google-programmer:
Om Google-programmer
Google-programmer, inklusive mobile
versioner af Gmail, Google Talk, Google
Kalender og Google Maps, er indlæst på
telefonen.
1 Opret først en Google-konto. Indtast
derefter brugernavn og adgangskode, og
log på.
2 Når du er logget på, synkroniseres dine
kontakter, e-mails og din kalender på din
Google-konto automatisk med din telefon.

Sådan åbner du Google Maps og får
vist din placering
fra

på

Kortet bliver centreret på en blå prik,
der angiver din placering. En blå cirkel
omkring prikken angiver, at din aktuelle
placering er inden for cirklen.
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u
Tryk på en placering på kortet, og hold

den nede. En ballon med adressen
og en miniature fra Street View (hvis
tilgængelig) åbnes over placeringen.
u
Tryk på ballonen for at få adgang til
yderligere indstillinger.

Sådan får du vist kort-, satellit- eller
trafiklag
u
Tryk på ikonet Lag

Google Maps™
1 Tryk på tasten Programmer
startskærmen, og tryk på
Maps.
2 Tryk på ikonet Min placering
kortet.

Sådan får du en adresse og
yderligere oplysninger for en
placering

på kortet, og
vælg en indstilling for lag. Du kan vælge
mellem Trafik, Satellit, Terræn, Latitude
eller Flere lag.

Søgning efter placeringer og
steder
Du kan søge efter en placering og få vist
den på kortet. Du kan også søge efter
steder på det kort, du får vist.

Sådan søger du efter en placering
1 Tryk på feltet Søg øverst på skærmen,
mens du får vist et kort. Du kan også
trykke på tasten Menu
og trykke
på Søg.

2 Indtast det sted, du søger efter, i søgefeltet.
Du kan indtaste en adresse, en by eller
en type virksomhed eller institution. F.eks.
“teater i New York”.
3 Tryk på ikonet Søg.
    Markører med bogstavetiketter angiver
søgematches på kortet.
BEMÆRK
Oplysninger om placering kan være
unøjagtige, hvis GPS og Wi-Fi er
deaktiveret. Sørg for, at GPS og Wi-Fi
er aktiveret.

Sådan får du rutevejledning
Sådan får du rutevejledning
1 Tryk på tasten Menu,
mens du kigger
på et kort, og tryk på Vejledning.
2 Angiv et startpunkt i det første tekstfelt og
din destination i det andet tekstfelt.
    Tryk på tasten Menu
for at ændre
retning, og tryk på Skift start og slut.
3 Tryk på ikonet for bil, offentlig transport
eller vejledning til fods.
4 Tryk på Få vejledning. Vejledningen til din
destination vises på en liste.

Sådan får du vist sving for svingvejledning på en liste
Du kan få vist hvert sving på din rute som
en liste over skriftlig vejledning.
, når du får
Tryk på ikonet Navigation
vist en liste over vejledning, for at se sving
for sving-vejledning i visningen Navigation.
Sådan søger du efter placeringer langs
ruten
Du kan søge efter virksomheder,
interessante steder og andre funktioner
langs ruten. Når du søger, mens du
navigerer, inkluderer dine resultater
placeringer langs ruten i stedet for
placeringer, der er i nærheden af din
aktuelle placering.
u
Tryk på tasten Søg, og søg efter
placeringer, der har interesse.
    Resultaterne vises som markører langs
ruten. Det første resultat markeres. Du
kan trykke på en etiket for at få flere
oplysninger om markøren.
u
Når du er færdig, skal du trykke på
ikonet Navigation
for at vende
tilbage til visningen Navigation.
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Google-programmer:
Mine steder
Mine steder anbringer bogmærker ud for
dine foretrukne steder, som f.eks. adresser
eller lokale virksomheder, så du nemt kan
finde dem hurtigt senere.
Sådan får du vist Mine steder
Tryk på tasten Menu
, mens du kigger
på et kort, og tryk på Mine steder.

Ryd kort
Ryd eventuelle oplysninger, som f.eks. ruter
og søgeresultater, fra kortet.
Sådan rydder du et kort
Tryk på tasten Menu
, mens du kigger
på et kort, og tryk på Ryd kort.

Latitude
Sådan finder du dine venner med Google
LatitudeTM
Med Google Latitude kan du og dine
venner se hinandens placeringer på kort og
få vejledning til dine venners placeringer
ved hjælp af Google Latitude. Din placering
bliver ikke delt automatisk. Det er
udelukkende efter invitation.
Du skal først tilmelde dig Latitude og
derefter invitere dine venner til at få vist
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din placering eller acceptere invitationer fra
dine venner.
Sådan tilmelder du dig Latitude
u
Tryk på tasten Menu
, mens du
kigger på et kort, og tryk på Tilmeld dig
Latitude.
    Første gang du tilmelder dig Latitude,
bliver du bedt om at acceptere eller
afvise Googles privatlivspolitik. Når
du har tilmeldt dig Latitude, ændres
indstillingen Tilmeld dig Latitude til
Latitude.
Sådan åbner du Latitude
Når du har tilmeldt dig Latitude, kan du
åbne det for at finde dine venner og få vist
deres opdateringer.
u
Tryk på tasten Menu
, mens du
kigger på et kort, og tryk på Latitude.
Sådan inviterer du venner til at dele
deres placeringer
Når du har tilmeldt dig Latitude, kan du
begynde at dele din placering med dine
venner. Kun de venner, du udtrykkeligt
har inviteret eller accepteret, kan se din
placering.
1 Åbn Latitude, tryk på tasten Menu
,
og tryk på Tilføj venner.

2 Tryk på Vælg fra kontaktpersoner eller
Tilføj via e-mail-adresse i den menu,
der åbnes.
3 Tryk på Tilføj venner nederst på skærmen.
Hvis dine venner allerede bruger Latitude,
modtager de en e-mail-anmodning og en
besked på Latitude. Hvis de endnu ikke er
tilmeldt Latitude, modtager de en e-mail,
der inviterer dem til at logge på Latitude
med deres Google-konto.

Places
Sådan finder du steder
Tryk på ikonet Places
, mens du er
i Google Maps, for at finde forskellige
mødesteder, som f.eks. tankstationer,
caféer, barer, restauranter osv.
Når du vælger en kategori, kan du se
en liste over de nærmeste matches,
inklusive deres afstand, devierende pejling,
beskrivelse og endda brugeranmeldelser.
Du kan tilpasse dine egne søgekategorier
for placeringer og endda tilføje ikonet
Steder til din startskærm.

Tip
> Flere,
Tryk på tasten Menu
mens du kigger på et kort, for at
få følgende indstillinger: Labs,
Cacheindstillinger, Hjælp, Vilkår,
Fortrolighed og Meddelelser og Om.

Play Butik™
Med Play Butik™ kan du gennemse og
downloade tusindvis af sjove og nyttige
programmer og spil. Du kan tjekke
andre brugeres kommentarer vedr. et
program, eller du kan indsende dine
egne kommentarer. Hvis du installerer
programmer og spil fra Play Butik™,
vises de i telefonens menu under de
forudindlæste programmer, og du kan finde
dem ved at rulle ned med fingeren. Du kan
åbne downloadede programmer fra Play
Butik ved at trykke på tasten Menu
>
Mine apps.
Sådan downloader du programmer og
spil
1 Tryk på en kategori øverst på skærmen fra
startskærmen Play Butik.
2 Rul for at få vist underkategorier, og tryk på
den, du vil se nærmere på.
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Google-programmer:
3 Tryk på et program for at åbne skærmen
med detaljer eller for yderligere at sortere
underkategorien ved at trykke på Bedst
betalte, Bedste gratis, Højeste omsætning,
Bedste nye betale, Bedste nye gratis,
Tendenser.
4 Tryk på det program, du vil installere.
Beskrivelsen og prisen for programmet
bliver vist.
5 Tryk på knappen pris øverst på skærmen
for betalte programmer. For gratis
programmer skal du trykke på knappen
GRATIS. Programmerne bliver derefter
downloadet og installeret.
BEMÆRK
Hvis du vil købe et betalt program, skal
du konfigurere en betalingsmetode
med Google Checkout™. Du har
mulighed for at bruge et kreditkort eller
opkræve via fakturaen fra din udbyder.
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BEMÆRK
Når du vil afslutte et spil eller program,
skal du bruge tasten Home eller
Tilbage, så du kommer tilbage til
startskærmen. Eller vælg Menu (eller
Indstillinger) i spillet eller programmet,
og vælg Afslut. (Indstillingen Afslut
kan variere afhængigt af spillet/
programmet). Hvis du afslutter
programmer, der bliver ved med at køre
i baggrunden (efter du er gået tilbage
til startskærmen), vil det hjælpe med at
bevare batteriets levetid og reducere
uønsket dataforbrug.

Gmail™
Gmail™ kan konfigureres, første gang
du konfigurerer telefonen. Afhængigt
af indstillingerne for synkronisering,
synkroniseres Gmail™ på telefonen
automatisk med Gmail™-kontoen på
internettet. Listen over indbakkeposter er
standardvisningen i Gmail™.
, tryk derefter
Tryk på tasten Menu
på Opdater for at sende eller modtage ny
e-mail og for at synkronisere din e-mail
med din Gmail™-konto på internettet. Tryk
på tasten Menu
for at få følgende

yderligere indstillinger: Skriv, Konti, Gå til
etiketter, Søg og Flere.
, og tryk på Konti
Tryk på tasten Menu
> Tilføj konto til en anden Gmail-konto.
Du kan også ændre indstillingerne ved
at trykke på tasten Menu
> Flere
> Indstillinger fra en hvilken som helst
skærm i en konto.

Google Talk™
Google Talk™ er Googles chatprogram.
Det giver dig mulighed for at kommunikere
med andre brugere af Google Talk™.
for følgende
Tryk på tasten Menu
tilgængelige indstillinger.
Alle venner
– Viser alle de venner, du
kan kommunikere med.
Tilføj ven
– Send invitationer til chat
Søg
– Søger efter kontaktpersoner,
du kan chatte med, eller en chatoptagelse,
der indeholder det eller de ord, du har
indtastet.
Log af
– Log af chatten. Når du
trykker på ikonet Tal fra startskærmen,
logges du automatisk på, hvis du aktiverer
Log mig på automatisk.
Indstillinger
– Giver dig mulighed for

at justere forskellige indstillinger.
Flere
– Vælg mellem Afslut alle chats
for at lukke alle de aktuelle chats, Inviterer
for at se en liste over de venner, du har
inviteret til chat, eller Blokeret for at få vist
en liste over de venner, du har blokeret.

Ændring af Google Talk-indstillinger
Du kan konfigurere Google Talk til at sende
dig en besked for hver meddelelse, du
modtager i en chat, og også afgive en
ringetone eller få telefonen til at vibrere.
Du kan også konfigurere Google Talk
til at logge dig på automatisk, når du
tænder telefonen, og du kan angive, om
mobilindikatoren skal vises ved siden af dit
navn på andre personers vennelister.

Sådan konfigurerer du beskeder for
nye Google Talk-meddelelser
1 Tryk på tasten Menu
fra vennelisten,
og tryk derefter på Indstillinger.
2 Marker notifikationer for at modtage
en notifikation i statusbjælken, når der
kommer en ny chatbesked.
3 Tryk på Vælg ringetone for at vælge en
ringetone, der ringer for at underrette dig
om en ny chat.
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Google-programmer:
4 Tryk på Vibrator for at vælge
vibrationsindstillingen, når du modtager en
notifikation for en ny chat.

Sådan får du vist eller skjuler
mobilindikatoren for venner
1 Tryk på tasten Menu
fra vennelisten,
og tryk derefter på Indstillinger.
2 Marker eller afmarker Mobilindikator. Hvis
Mobilindikator er markeret, kan dine venner
se et omrids af AndroidTM ud for dit navn
på deres venneliste, når du er logget på
Google Talk på en Android-telefon.

Sådan indstiller du, om du logger
automatisk på Google Talk
1 Tryk på tasten Menu
fra vennelisten,
og tryk derefter på Indstillinger.
2 Marker eller afmarker Log på automatisk.
Når Log på automatisk er markeret,
logges du på Google Talk, når du tænder
telefonen.
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Sådan indstiller du Google Talk til at
ændre din status
1 Tryk på tasten Menu
fra vennelisten,
og tryk derefter på Indstillinger.
2 Marker eller afmarker Automatisk vækstatus.
Når Automatisk væk-status er markeret,
ændres din status automatisk til Væk, når
skærmen er slukket.

Værktøjer
Indstilling af alarmen
1 Tryk på tasten Programmer
fra
startskærmen, og tryk på
Alarm/Ur.
for at tilføje en ny alarm
2 Tryk på fanen
(hvis det er nødvendigt).
3 Tryk på Ny alarm, og indstil alarmtiden.
4 Indstil en hvilken som helst anden ønsket
indstilling, og tryk på Gem.
for at
5 Tryk på tasten Menu
tilføje en anden alarm eller justere
alarmindstillingerne.

Brug af lommeregneren
1 Tryk på tasten Programmer
fra
startskærmen, og tryk på
Lommeregner.
2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
3 Ved enkle beregninger skal du trykke på
den funktion, du skal bruge (+, –, x eller
÷), efterfulgt af =.
4 Ved mere komplekse beregninger skal du
, trykke på
trykke på tasten Menu
Avanceret panel og derefter vælge en
indstilling.

Tilføjelse af en begivenhed til
kalenderen
BEMÆRK
Du skal først oprette en Google-konto
for at kunne bruge Kalender.
1 Tryk på tasten Programmer
fra
startskærmen, og tryk på
Kalender.
2 Tryk på datoen for at få vist en begivenhed.
De begivenheder, der forekommer den
pågældende dato, vises under kalenderen.
Tryk på begivenheden for at få vist dens
detaljer. Hvis du vil tilføje en begivenhed,
i øverste højre hjørne
skal du trykke på
af kalenderen.
3 Tryk på feltet Hvad, og indtast navnet
på begivenheden. Marker datoen, og
indtast start- og sluttidspunkt for, hvornår
begivenheden skal starte og slutte.
4 Tryk på feltet Hvor for at indtaste
placeringen.
5 Du kan føje et notat til begivenheden ved
at trykke på feltet Beskrivelse og indtaste
oplysningerne.
6 Hvis du vil gentage begivenheden, skal
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Værktøjer
du indstille Gentagelse og indstille
Påmindelser, hvis det er nødvendigt.
7 Tryk på Gem for at gemme begivenheden
i kalenderen. En farvet firkant i kalenderen
markerer alle dage, hvor der er gemt
begivenheder. Der lyder en alarm ved
begivenhedens starttidspunkt, hvis du har
indstillet det.

Ændring af kalendervisningen
1 Tryk på tasten Programmer
fra
startskærmen, og tryk på
Kalender.
2 Tryk på Dag, Uge, Agenda eller Måned
øverst i kalenderen.

Polaris Office
Med Polaris Office kan du få vist, oprette
og redigere dokumentfiler på din enhed.
De indlæste filer kan være fra enhedens
micro SD-kort eller fra vedhæftede filer fra
downloadede e-mails. Programmet Polaris
Office understøtter følgende filformater: txt,
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Opret et nyt dokument
1 Tryk på tasten Programmer
>
Polaris Office.
2 Registrer dit navn og din e-mail-adresse på
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siden Brugerregistrering. Hvis du vil springe
registreringsprocessen over, skal du trykke
på Senere.
3 Tryk på Mine filer for mapper og
dokumenter på dit micro SD-kort.
> Ny for at
4 Tryk på tasten Menu
starte et nyt dokument.
5 Tryk på en dokumenttype.
6 Angiv indhold i dokumentet ved hjælp af
værktøjet nederst på skærmen.
7 Når du er færdig med at arbejde på
dokumentet, skal du trykke på tasten
> Gemme > Gemme
Menu
(eller Gem som for at indtaste et nyt
dokumentnavn) for at gemme.
for at afslutte.
8 Tryk på tasten Tilbage

Få vist og rediger et dokument på
enheden
1 Tryk på tasten Programmer
>
Polaris Office fra startskærmen.
2 Tryk på Mine mapper for mapper og
dokumenter på dit micro SD-kort.
3 Flyt til den mappe, der indeholder
den fil, du vil åbne, hvis den ikke er i
rodbiblioteket.
Tryk på det dokument, du vil se eller
redigere.

BEMÆRK

Polaris Office-dokumentværktøj

Du kan også åbne en vedhæftet
fil i en e-mail ved at trykke på den
vedhæftede fil i beskeden.

Polaris Office-programmet har en
værktøjslinje, der vises automatisk, når du
opretter et dokument.
1 Hvis du vil have vist værktøjslinjen i et
eksisterende dokument, skal du trykke
på tasten Menu
og derefter vælge
Redigering.
2 Tryk på et værktøjslinjeikon for at få
vist indstillingerne for den tilsvarende
værktøjslinje i en pop op-ballon, som du
kan trykke på og bruge.
3 Hvis du vil skjule pop op-ballonen med
værktøjslinjeindstillingerne, skal du trykke
på værktøjslinjeikonet igen. Venstre og
højre pile på værktøjslinjen angiver, at du
kan rulle vandret for at se flere ikoner.
Værktøjerne på værktøjslinjen varierer
afhængigt af dokumenttypen.

4 Dokumentet åbnes, så du kan se det.
Hvis du vil redigere det, skal du trykke
på tasten Menu
og derefter vælge
Redigering.
u
Hvis du vil flytte mellem sider eller
panorere gennem dokumentet, skal du
rulle i den tilsvarende retning.
u
Hvis du vil ændre zoomniveau, skal du
trykke på tasten Menu
> Zoom,
derefter trykke på det zoomniveau, du
ønsker, eller blot knibe for at zoome for
at få det zoomniveau, du ønsker.
u
Brug værktøjslinjen nederst på skærmen
for at redigere dokumentet (Word-,
Excel- eller PowerPoint-fil).
u
Tryk på tasten Menu
for yderligere
menuindstillinger, som f.eks. Reflow
tekst, Bookclip, Send fil og Indstilling.
5 Når du er færdig med at redigere, skal
du trykke på Gem. Tryk derefter på tasten
Tilbage
for at afslutte.

Administrer dokumenter online
1 Tryk på tasten Programmer
>
Polaris Office fra startskærmen.
2 Tryk på Tilføj konto > Box.net for at få
adgang til din onlinekonto.
3 Angiv din e-mail-konto og adgangskode for
at få adgang til din konto, og tryk derefter
på Tilføj.
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Værktøjer
4 Se og administrer dine dokumenter på
serveren, som du gerne vil.

Stemmesøgning
Du kan søge efter stemme og udføre andre
stemmehandlinger, som f.eks. at ringe
eller skrive til en kontakt, sende en e-mail,
oprette en note eller få vejledning med blot
et enkelt klik på ikonet Stemmekontrol.
1 Tryk på tasten Programmer
>
Stemmesøgning.
2 Vent på beskeden "Sig en kommando",
og sig derefter din forespørgsel.
3 Søgeresultaterne for en forespørgsel vises
i webbrowseren. Tryk på det resultat, du
ønsker, eller fortsæt søgningen.

Diktafon
Brug diktafonen til at optage
stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme
1 Tryk på tasten Programmer
fra
startskærmen, og tryk på Diktafon.
2 Tryk på  Optag for at starte optagelsen.
3 Tryk på  Stop for at afslutte optagelsen.
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BEMÆRK
Tryk på Liste for at få adgang til dine
stemmeoptagelser. Du kan lytte til
gemte optagelser.

Afsendelse af stemmeoptagelsen
1 Når du har fuldført optagelsen, kan du
sende lydklippet. Tryk på Del.
2 Vælg mellem Bluetooth, Wi-Fi-deling,
E-mail, Gmail og Beskeder. Når du
vælger E-mail, Gmail eller Beskeder,
føjes stemmeoptagelsen til den besked, du
skriver, og beskeden sendes normalt.

Application Manager
Du kan styre dine programmer med App
Manager.
1 Du kan se de programmer, der er i brug,
ved at trykke på fanen Kørende prog.
Programmer med stort ressourceforbrug
vises med beskrivelser i rødt. Tryk på ikonet
for stop for at afslutte programmerne.
2 Du kan se de programmer, der er
installeret, ved at trykke på fanen
Installerede prog.
3 Du kan se kapaciteten i
systemhukommelsen og SD-kortet ved at

trykke på fanen Lagring.
4 Tryk på tænd/sluk-lås-tasten for at
bekræfte - slet alle brugerdata og tryk på
lydstyrketasterne for at annullere.
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Internettet
Browser
Browseren giver dig adgang til en hurtig
verden i farver med spil, musik, nyheder,
sport, underholdning og meget mere
direkte på din mobiltelefon.
BEMÆRK
Der opkræves muligvis yderligere
gebyrer, når du opretter forbindelse til
disse tjenester og downloader indhold.
Kontroller dataafgifterne hos din
netværksudbyder.
< Værktøjslinje >
Ikonlinjen på skærmbilledet nedenfor gør
det nemmere at bruge browseren.
Browseren, der giver dig mulighed for at
kigge på websider på samme måde, som
du vil gøre det på en computer.
 Tilbage – Flytter til den forrige
webside.
 Fremad – Bruges sammen med tasten
Tilbage. Dette giver dig mulighed for
at gå frem og tilbage mellem websider
uden at skulle åbne flere vinduer.
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 Vinduer – Viser alle dine åbne vinduer.
Nyt vindue – Åbner et nyt vindue.
 Indstillinger – Flytter til
Browserindstillinger.

Brug af indstillinger
Tryk på tasten Menu
for at få vist
følgende indstillinger:
 Læs det senere – Føjer den aktuelle
webside til Læs det senere.
 Tilføj RSS-feed – Tilføjer din foretrukne
webside. Når der vises et nyt element
på websiden, får du automatisk
besked af Google Reader.

BEMÆRK
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 resumé af indholdet af en
tilknyttet hjemmeside eller den fulde
tekst. RSS gør det muligt for folk at følge
deres foretrukne websider automatisk,
hvilket er nemmere end at kontrollere dem
manuelt. Brugeren abonnerer på en feed
ved at indtaste dets link i en læser eller
ved at trykke på et RSS-ikon i en browser,
der starter abonnementsprocessen.
Læseren kontrollerer regelmæssigt
de feeds, brugeren abonnerer på, for
nyt indhold og downloader alle de
opdateringer, den finder. For utilgængelige
RSS-feedwebsteder vil ikonmenuen "Tilføj
RSS-feeds" være utilgængelig.

 Del side – Tryk for at dele websiden.
 Find på siden – Giver dig mulighed for
at finde tekst på den aktuelle webside.
 Vælg tekst – Vælger tekst på
websiden. Fremhæv den ønskede
tekst med fingeren. Den fremhævede
tekst kopieres til udklipsholderen, og
du kan indsætte den hvor som helst,
der kan indsættes tekst.
Mere
• Startside – Flytter til startsiden.
• Angiv startside – Indstiller den aktuelle
side som din startside.
• Tilføj genvej til hjemmeskærm – Tilføj
den nuværende side til startskærmen
som en genvej.
• Sideinfo – Får vist detaljer om websiden.
• Downloads – Får vist
downloadhistorikken.
TIP
Hvis du vil vende tilbage til forrige
webside, skal du trykke på tasten
Tilbage
.
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Internettet
Tilføjelse af bogmærker
1 Tryk på
ud for webadressefeltet.
• Fra miniaturevisningen skal du trykke på
Tilføj, angive et navn og en webadresse
og trykke på OK.
• Fra listevisningen skal du trykke på
Tilføj bogmærke, angive et navn og en
webadresse og trykke på OK.

Ændring af
browserindstillinger
Tryk på
, og angiv eventuelle ønskede
indstillinger.
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On-Screen Phone
LG On-Screen Phone 2.0
Med On-Screen Phone kan du få vist
din mobiltelefons skærmbillede på en pc
gennem tilslutning via USB, Bluetooth eller
Wi-Fi. Du kan også styre din mobiltelefon
fra din pc vha. musen eller tastaturet.

On-Screen Phone-ikoner
  Forbinder din mobiltelefonen til din pc
eller afbryder forbindelsen.
  Roterer vinduet On-Screen Phone
(kun tilgængeligt for programmer, der
understøtter rotation).
  Åbner LG Home Panorama eller
ændrer præferencer for On-Screen
Phone.
  Maksimerer On-Screen Phonevinduet.
  Afslutter On-Screen Phoneprogrammet.
  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

On-Screen Phone-funktioner
- Styring og overførsel i realtid: Viser og
styrer din mobiltelefons skærm, når du er
tilsluttet din pc.
- Musestyring: Giver dig mulighed for
at styre din mobiltelefon ved at bruge

musen til at klikke og trække på din
pc-skærm.
- Tekstindtastning med tastatur: Giver
dig mulighed for at skrive en tekstbesked
eller et notat vha. dit computertastatur.
- Filoverførsel (mobiltelefon til pc):
Sender en fil fra din mobil (f.eks. Galleri,
Videoafspiller, Musik og Polaris Office) til
din pc. Du skal blot højreklikke og trække
for at sende en fil til din pc.
- Filoverførsel (pc til mobiltelefon):
Sender filer fra din pc til din mobiltelefon.
Du skal blot vælge de filer, du vil overføre,
og trække og slippe til On-Screen Phonevinduet. De filer, du sender, lagres i
OSP-mappen.
- LG Home Panorama: Viser hele
arbejdsfladen for LG Home. Du kan
nemt arrangere ikoner eller widgets og
køre et program ved at dobbeltklikke på
genvejen.
BEMÆRK: Kontroller, at LG Home er
standardåbneren. Nogle widgets fungerer
muligvis ikke korrekt på LG Home
Panorama.
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On-Screen Phone
Sådan installeres On-Screen Phone
på din pc
Besøg LG Home (http://www.lg.com), og gå
til Support > Support til mobiltelefon >
Vælg modellen ( LG-P936 ) > Klik på OSP
( On-Screen Phone ) for at downloade. Du
kan installere On-Screen Phone på din pc.

Sådan slutter du din mobiltelefon
til pc'en
On-Screen Phone 2.0 muliggør tilslutning
via USB, Bluetooth og Wi-Fi. Følg
instruktionerne i OSP-programmets
tilslutningsguide.
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BEMÆRK
Kontroller, at afkrydsningsfeltet
On-Screen Phone i Indstillinger
> Forbindelsesindstillinger >
On-Screen Phone er markeret.
Bemærk, at batteriet muligvis løber
hurtigere tør pga. strømforbruget,
hvis der er oprettet forbindelse til
On-Screen Phone via Wi-Fi.
Når du tilslutter mobiltelefonen til din
pc via Mobile Hotspot og får adgang til
internettet på pc'en, kan der opkræves
yderligere gebyrer afhængigt af din
DataPro-dataplan.
Adgang til internettet ved hjælp af
Wi-Fi-netværk fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af netværkstrafikken.
Når du forstørrer On-Screen Phonevinduet, kan visningen på skærmen
blive langsom.

Sådan kontrolleres forbindelsen
mellem telefon og pc
Når der er oprettet forbindelse mellem
enhederne, skal du trække statusbjælken
øverst på startskærmen nedad for
at kontrollere forbindelsesstatus for
On-Screen Phone.

Sådan frakobler du din telefon fra
din pc
Klik på
øverst til venstre i vinduet
On-Screen Phone. Du kan også trække
statusbjælken øverst på skærmbilledet
nedad og vælge "On-Screen tilsluttet"
> "Afbryd On-Screen-telefon". Tryk på
"Afbryd forbindelse" i dialogboksen for
afbrydelse af forbindelse.
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Indstillinger
Trådløs og netværk
Denne menu giver dig mulighed for
at administrere forbindelser via Wi-Fi
og Bluetooth, bærbart hotspot og data
via USB-modem, flytilstand og VPNforbindelser. Hvis du vil have adgang til
denne menu, skal du fra startskærmen
> Indstillinger
trykke på tasten Menu
> Trådløst og netværk.

Flytilstand
Med flytilstand kan du hurtigt deaktivere
alle trådløse forbindelser.
1 Fra skærmen Trådløst og netværk skal
du markere afkrydsningsfeltet Flytilstand
for at aktivere flytilstand (der vises en blå
markering).
2 Tryk igen for at deaktivere flytilstand.
ELLER
1 Tryk på Tænd/sluk-Lås/Lås op-tasten
, og hold den nede, og tryk på
Flytilstand.
2 Tryk på Tænd/sluk-Lås/Lås op-tasten
, og hold den nede, og tryk på
Flytilstand igen for at deaktivere flytilstand.
Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes
forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.
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Wi-Fi-indstillinger – Giver dig mulighed
for at konfigurere og administrere
trådløse adgangspunkter. Angiv en
netværksmeddelelse, eller tilføj et Wi-Finetværk. Skærmbilledet Avancerede
Wi-Fi-indstillinger åbnes fra skærmbilledet
Wi-Fi-indstillinger. Tryk på tasten Menu, og
tryk på Avanceret.
Wi-Fi Direct inds. – Afkryds feltet for at
aktivere Wi-Fi Direct. Angiv enhedsnavn for
Wi-Fi Direct, og scan efter andre enheder.
Bluetooth – Aktiver eller deaktiver den
trådløse Bluetooth-funktion.
Bluetooth-indstillinger
- Enhedsnavn: Angiv et Bluetooth-navn
for din enhed.
- Synlig: Indstil din enhed til at være
synlig for andre Bluetooth-enheder.
- Scan efter enheder: Indstil din enhed
til at være synlig for andre Bluetoothenheder.
Tethering og bærbart hotspot – Du kan
konfigurere indstillingerne for tethering og
bærbart Wi-Fi-hotspot.
VPN-indstillinger – Viser en liste over
virtuelle private netværk (VPN'er), som du
tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje

forskellige typer VPN'er.
Mobilnetvaerk – Angiv indstillinger
for dataroaming, netværkstilstand og
-operatører, navne på adgangspunkter
(APN'er) osv.

Opkaldsindstillinger
Du kan indstille Faste opkaldsnumre,
Mobilsvar og Andre indstillinger for opkald,
inklusive Afvis opkald, Send besked,
Opkaldsvarighed, Viderestilling af opkald,
Yderligere indstillinger.

Lyd

Notifikationstone – Vælg ringetone til
notifikationer, som f.eks. modtagelse af nye
beskeder eller kalenderbegivenheder.
Hørbare tryktoner – Vælg, om du vil høre
toner, når du bruger tastaturet.
Hørbart valg – Vælg, om du vil høre en
lyd, når du trykker på knapper, ikoner og
andre elementer på skærmen.
Lyde ved skærmlås – Vælg, om du vil
høre en lyd, når skærmen låses eller
låses op.
Feedback ved touch – Vibrator ved tryk på
taster og visse brugerinteraktioner.

Juster lyd, standardindstillinger for
beskeder og vibrationstilstand. Du kan også
administrere hørbar feedback og feedback
ved touch.
Lydløs – Marker denne for at sætte
alle lyde til lydløs, bortset fra medier og
alarmer.
Vibrator – Indstil, om telefonen skal
vibrere.
Lydstyrke – Juster telefonens
lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine
behov og omgivelser.
Telefonringetone – Vælg ringetone til
indgående opkald.
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Indstillinger
Vis
Lysstyrke – Juster lysstyrken for skærmen.
Roterskærm automatisk – Indstil til
automatisk retningsskift ved drejning af
telefonen.
Animation – Indstil for at tillade
animationer.
Timeout for skærm – Indstil
tidsforsinkelsen, inden skærmen
automatisk slukkes.
Vis skrifttype - rediger
displayskriftstørrelse.
Fronttast LED-timeout - Indstil
tidsforsinkelsen, inden LED-indikatoren på
forsiden af telefonen automatisk slukker.
Skærmoptimering - Ændre størrelsen på
opløsning af hentede programmer, så de
passer til skærmens størrelse.
Kalibrering af motionssensor – Giver
dig mulighed for at nulstille kalibrering af
motionssensor.

Bevægelse
Flyt cursor – Marker for at indstille
enheden til at flytte markøren ved at
trykke på en af enhedens sider for at flytte
markøren, mens du skriver.

88

Flyt element - Hvis du markerer denne
indstilling, kan du flytte et element til andre
startskærme ved at trykke på et element
og holde det nede samt vippe enheden.
Lyd fra - Marker denne indstilling for at
slukke for lyden til det indgående opkald
ved at vende telefonen, når den ringer.
Slumre (stop) – Afkrydses for at snooze
(stoppe) alarmen ved at vende telefonen.
Forrige/næste element – Marker denne for
at få vist det forrige/næste foto i galleriet
ved at trykke på telefonens venstre eller
højre side.
Pause - Afkrydses for at sætte videoen på
pause ved at vende telefonen.

Placering og sikkerhed
Brug trådløse netværk – Hvis du markerer
Brug trådløse netværk, bestemmer
telefonen din omtrentlige placering ved
hjælp af Wi-Fi og de mobile netværk.
Når du afkrydser denne indstilling, bliver
du spurgt, om du accepterer, at Google
anvender din placering ved levering af
tjenesterne.
Brug GPS-satellitter – Hvis du markerer
Brug GPS-satellitter, bestemmer telefonen
din placering med nøjagtighed på

gadeniveau.  
Konfigurer skærmlås – indstil et
oplåsningsmønster for at beskytte
telefonen. Åbner en række skærmbilleder,
som fører dig gennem oprettelsen af et
oplåsningsmønster for skærmen. Du kan
indstille en PIN-kode eller Adgangskode
i stedet for Mønster, eller du kan vælge
Ingen.
Når du tænder telefonen eller vækker
skærmen, bliver du bedt om at tegne
dit oplåsningsmønster for at kunne låse
skærmen op.
Skærmlåstimer – Indstil mængden af
ledig tid, inden skærmlåsen er aktiveret.
Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIMkortlås, eller skift SIM PIN-kode.
Synlige adgangskoder – Vælg for at
få vist adgangskoder, mens du skriver
dem, eller fjern markering for at skjule
adgangskoder, mens du skriver dem.
Vælg enhedsadministratorer – Tilføj eller
fjern administratorer.
Brug sikre oplysninger – Giver dig adgang
til sikkerhedscertifikater.

Installer fra SD-kort – Vælg at installere
krypterede certifikater fra micro SD-kortet.
Indstil adgangskode – Angiv, eller skift
adgangskoden til oplysningslageret.
Ryd lager - Ryd oplysningslagring af alt
indhold, og nulstil dens adgangskode.

Brug af Lås mønster op, PIN-kode
eller Adgangskode
Angiv et oplåsningsmønster, en PIN-kode
eller adgangskode for at sikre telefonen.
Hvis du vil indstille skærmlåsen, skal du
følge nedenstående procedure.
, tryk på
Tryk på tasten Menu
Indstillinger > Placering og sikkerhed
> Konfigurer skærmlås, og vælg mellem
Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
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Indstillinger
Advarsel

Forsigtig

Vær forsigtig, når du bruger et
oplåsningsmønster, en PIN-kode
eller adgangskode. Det er meget
vigtigt, at du husker oplysningerne
for det oplåsningsmønster, du har
angivet for skærmen. Du har 5 forsøg
til at indtaste oplysningerne for
oplåsningsmønsteret for skærmen.
Hvis du har brugt alle 5 forsøg, skal du
vente i 30 sekunder, inden du forsøger
at låse telefonen op igen.

Hvis du udfører en hård nulstilling,
slettes alle brugerprogrammer og
-data. Husk at tage sikkerhedskopier
af alle vigtige data, før du udfører en
hård nulstilling.

Hvis du ikke kan huske dit
oplåsningsmønster, din PIN eller
adgangskode:
Hvis du er logget på en Google-konto
på telefonen og ikke kunne bruge det
korrekte mønster 5 gange, skal du trykke
på Glemt mønster? Du bliver bedt om at
logge på med din Google-konto og om
at oprette et nyt oplåsningsmønster. Hvis
du ikke har oprettet en Google-konto på
telefonen, eller hvis du har glemt din PINkode eller adgangskode, behøver du ikke
foretage en hård nulstilling.
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1 Sluk for enheden.
2 Tryk på følgende taster, og hold dem nede
samtidig i 8 sekunder: Tænd/sluk-Lås/lås
op-tast + Lydstyrke ned.
3 Når skærmen FABRIKSNULSTILLING vises,
skal du slippe tasterne.
4 Tryk på tænd/sluk-lås-tasten for at
bekræfte - slet alle brugerdata og tryk på
lydstyrketasterne for at annullere.

Programmer
Ukendte kilder - Marker for at tillade
installationen af programmer, du får fra
websteder, e-mail eller andre placeringer
end Play Butik.

Advarsel

Fortrolighed

Afhængigt af de programmer, du
installerer, fungerer mobiltelefonen
muligvis ikke korrekt og kan bruges
til at oprette ulovlig forbindelse til din
position og opnå adgang til personlige
oplysninger via internettet.

Giver dig mulighed for at udføre en
fabriksnulstilling. Vær forsigtig, da dette kan
slette alle dine data.

Beskyt telefonen og personlige data.
Download kun programmer fra kilder, du
har tillid til, f.eks. Play Butik.
Administrere applikationer – Administrer
og fjern installerede programmer.
Kørende tjenester - Kontroller aktuelt
kørende tjenester.
Lagerforbrug – Vis lagerforbrug efter
program.
Batteriforbrug – Vis batteriforbrug.
Udvikling – Angiv indstillinger for
programudvikling.

Konti og synkronisering

Lager på SD-kort og telefon
Giver dig mulighed for at kontrollere den
samlede tilgængelige ledige plads på
micro SD-kortet. Du kan også fjerne micro
SD-kortet for sikkert at fjerne det eller
formatere det.

Sprog og tastatur
Vælg sprog, og tilpas indtastningsmetoden
og tastaturindstillinger.

Stemmeinput og -output
Angiv indstillinger for stemmegenkendelse,
og brug indstillinger for tekst-til-tale til
at konfigurere Android-syntese for teksttil-tale for programmer, som kan benytte
denne funktion.

Giver dig mulighed for at aktivere
baggrundsdata, Automatisk synkronisering
og synkronisere eller tilføje nye konti.

91

Indstillinger
Tilgængelighed

Dato & Tid

Brug indstillinger for Tilgængelighed
til at konfigurere ethvert plug-in for
tilgængelighed, som du har installeret på
telefonen.

Indstil dato, klokkeslæt, tidszone og datoog klokkeslætsformater.

BEMÆRK
Kræver yderligere plug-in, før det kan
vælges.

Forbindelsesindstillinger
USB forbindelsen mode – Telefonen kan
kun bruges som en lagerenhed, hvis du har
isat et hukommelseskort. Du kan angive
Lagerenhed som standardindstillingen for
USB-tilslutningstilstanden.
On-Screen Phone – Tryk på dette ikon for
at bruge On-Screen Phone. Se On-Screen
Phone på side 83.
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Om telefonen
Få vist juridiske oplysninger, kontroller
telefonstatus og softwareversioner, og udfør
softwareopdateringen.

Softwareopdatering
Opdatering af telefonsoftware
Med denne funktion kan du opdatere
telefonens firmware til den seneste version
på en praktisk måde via internettet uden at
skulle besøge et servicecenter.
Hvis du vil have flere oplysninger om,
hvordan du bruger denne funktion, skal
du gå til:
http://www.lg.com
Da opdatering af mobiltelefonens firmware
kræver brugerens fulde opmærksomhed
under opdateringsprocessen, skal du sørge
for at kontrollere alle instruktioner og noter,
der vises ved hvert trin, inden du fortsætter.
Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet eller
batteriet under opgraderingen, kan din
mobiltelefon tage alvorlig skade.

Opdatering af
LG-mobiltelefons software via
OTA (Over-the-Air)

LG gør den nyere version af firmwaren
tilgængelig for din enhed.  
Først kan du kontrollere din mobiltelefons
softwareversion:
> Indstillinger
Tryk på tasten Menu
>Om telefonen. Du kan kontrollere
softwareversionen nederst på listen.
Hvis du vil udføre opdatering af telefonens
software, skal du trykke på tasten Menu
> Indstillinger > Om telefonen
> Softwareopdatering > Tjek nu for
opdatering.
BEMÆRK
LG forbeholder sig ret til kun at gøre
firmwareopdateringer tilgængelige for
udvalgte modeller efter eget valg og
garanterer ikke, at den nyeste version
af firmwaren er tilgængelig til alle
telefonmodeller.

Med denne funktion kan du opdatere
telefonens firmware til den nyere version
på en praktisk måde via OTA, uden at du
behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne
funktion er kun tilgængelig, hvis eller når
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Softwareopdatering
BEMÆRK
Dine personlige data, herunder
oplysninger om din Google-konto,
evt. øvrige konti, dine system- og
programdata og -indstillinger samt
evt. downloadede programmer og din
DRM-licens, slettes muligvis under
opdateringen af telefonens software.
Af samme årsag anbefaler LG, at du
sikkerhedskopierer dine personlige
data, før du opdaterer telefonens
software. LG er ikke ansvarlig for tab af
personlige data.

94

Copyright og varemærker
Bemærk:
Open-source-software
Før du kan indhente den tilsvarende
kildekode under GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, skal du
besøge
http://opensource.lge.com/
Alle nævnte licensbetingelser,
ansvarsfraskrivelser og meddelelser
er tilgængelige til download med
kildekoden.

DivX Mobile
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat, som er udviklet af DivX, LLC,
et datterselskab til Rovi Corporation. Dette
er en officiel DivX Certified®-enhed til
afspilning af DivX-video. Besøg www.divx.
com for at få yderligere oplysninger og
softwareværktøjer til at konvertere dine filer
til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne
DivX Certified®-enhed skal registreres
for at kunne afspille købte DivX
Video-on-Demand (VOD)-film. For at
få registreringskoden skal du finde
sektionen for DivX VOD i enhedens

konfigurationsmenu. Gå til vod.divx. com
for at få flere oplysninger om, hvordan du
gennemfører registreringen.
DivX Certified® til afspilning af
DivX®-video op til HD 720p, herunder
betalingsindhold.
DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer
er varemærker tilhørende Rovi Corporation
eller dets datterselskaber, og benyttes
under licens.

Dolby Mobile
Produceret under licens fra Dolby
Laboratories. Dolby og dobbelt-Dsymbolet er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
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Tekniske data
Arbejdstemperatur
Maks: +55°C (afladning), +45°C (opladning)
Min.: -10 °C

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
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LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
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Tilbehør
Følgende tilbehør kan bruges sammen med LG-P936 (de anførte dele kan være
ekstraudstyr).

Rejseadapter

Datakabel
Tilslut LG-P936 til
din pc.

Brugermanual
Få mere at vide
om din LG-P936.

Stereoheadset

BEMÆRK:
- Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.
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Fejlfinding
I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse
problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan
du nemt selv løse.
Besked

Mulige årsager
Mulige løsninger
Der er ikke noget SIMkort i telefonen, eller
Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Fejl i SIM
du har indsat kortet
forkert.
Gå til et vindue eller et åbent område.
Kontroller netværksudbyderens
Svagt signal, eller
dækningskort.
Ingen
du er uden for
netværksforbindelse/ dækningsområdet.
Kontroller, om SIM-kortet er mere end
mister
6-12 måneder gammelt. Hvis det er
Udbyderen
har
tilføjet
netværksforbindelsen
tilfældet, skal du ændre din SIM-kode hos
nye tjenester.
den nærmeste netværksudbyder. Kontakt
tjenesteudbyderen.
Hvis du vil ændre en
sikkerhedskode, skal
du bekræfte den nye
kode ved at indtaste Hvis du har glemt koden, skal du kontakte
Koderne er ikke ens den igen.
din tjenesteudbyder.
De to koder, du har
indtastet, stemmer
ikke overens.
Understøttes ikke af
Ikke alle programmer tjenesteudbyderen,
Kontakt din tjenesteudbyder.
eller registrering
kan indstilles
kræves.
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Besked

Opkald er ikke
tilgængelige

Telefonen kan ikke
tændes

Opladningsfejl

Mulige årsager
Opkaldsfejl
Nyt SIM-kort indsat.
Forudbetalt taletid
opbrugt.

Mulige løsninger
Nyt netværk er ikke autoriseret.
Kontroller, om der gælder nye
begrænsninger.

Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil
grænsen med PIN2.
For kort tryk på Til/fra- Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i
mindst to sekunder.
tasten.
Oplad batteriet. Kontroller
Batteriet er ikke
opladningsindikatoren på skærmen.
opladet.
Batteriets kontakter er Rengør batterikontakterne.
beskidte.
Oplad batteriet.
Batteriet er ikke
opladet.
Udendørstemperatur Sørg for, at telefonen oplades ved normal
er for varm eller for
temperatur.
kold.
Kontroller opladeren og forbindelsen til
Kontaktproblem
telefonen. Kontroller batteriets kontakter,
og rengør dem om nødvendigt.
Slut opladeren til et andet stik.
Ingen spænding
Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du
Opladeren er i stykker udskifte den.
Brug kun originalt LG-tilbehør.
Forkert oplader
Udskift batteriet.
Batteriet er i stykker
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Fejlfinding
Besked
Nummeret er ikke
tilladt

Mulige årsager
Funktionen Fast
opkaldsnummer er
slået til.

Ikke muligt at sende/
modtage SMS og
Hukommelse fuld
billede
Ikke-understøttet
Filer åbnes ikke
filformat
Kun FAT 16- og
SD-kort fungerer ikke FAT 32-filsystemet
understøttes.
Skærmen tænder
Problem med
ikke, når jeg modtager
nærhedssensor
et opkald.
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Ingen lyd

Vibrationstilstand

Læg på eller frys

Forbigående
softwareproblem

Mulige løsninger
Kontroller menuen Indstillinger, og slå
funktionen fra.
Slet nogle af beskederne på telefonen.
Kontroller, hvilke filformater der kan
understøttes.
Kontroller SD-kortets filsystem via
kortlæser, eller formater SD-kortet med
brug af telefonen.
Hvis du bruger nogen form for
beskyttelsestape eller etui, skal du
kontrollere, om området omkring
nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at
området omkring nærhedssensoren er
rengjort.
Kontroller lydmenuens indstillingsstatus
for at se, om du har sat telefonen i
vibrations- eller stilletilstand.
Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd
for telefonen.
Prøv at bruge softwareopdatering via
webstedet.

Besked

Mulige årsager

Telefonen er låst og
fungerer ikke.

Genstart af telefonen

Mulige løsninger
1. Sluk telefonen.
2. Fjern batterilåget.
3. Isæt batteriet.
4. Luk dækslet.
5. Tænd telefonen igen.
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Suomi

LG-P936 -käyttöopas
Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta matkapuhelintasi.
Lisätietoja saat osoitteesta www.lg.com.

• Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa
puhelimen varsinaisesta käytöstä. Tiedot voivat
vaihdella puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Tätä matkapuhelinta ei suositella näkövammaisille
kosketusnäyttönäppäimistön vuoksi.
• Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin
ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
• Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ ja
Play-kauppa™ ovat Google, Inc:in tavaramerkkejä.

Sisällys
Turvallisen ja tehokkaan käytön
suositukset......................................6
Puhelimen ominaisuudet...............12
Puhelimesi.....................................18
Alkuvalmistelut..............................20
SIM-kortin ja akun asentaminen........20
Puhelimen lataaminen......................21
MicroSD-kortin asentaminen............21
MicroSD-kortin poistaminen.............22
MicroSD-kortin alustaminen.............23
Sovellusten välillä siirtyminen ja
sovelluksista poistuminen.................24
MHL................................................24
Aloitusnäyttö..................................26
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.......26
Etäisyysanturit.................................27
Puhelimen lukitus............................27
Nopea siirtyminen äänettömään
tilaan...............................................28
Aloitusnäyttö . .................................28
Aloitusnäytön mukauttaminen...........28
Paluu edelliseen sovellukseen...........29
Ilmoituspaneeli.................................30
Tilapalkin näyttäminen......................30
Virtuaalinäppäimistö.........................32
2

Tekstin kirjoittaminen.......................34
Tila 123..........................................35
Erikoismerkkien kirjoittaminen..........35
Google-tilin määrittäminen............36
Google-tilin luominen.......................36
Kirjautuminen Google-tilille...............36
Laitteen yhdistäminen verkkoihin
ja muihin laitteisiin........................38
Wi-Fi...............................................38
Bluetooth.........................................39
Datayhteyden jakaminen..................41
Verkkoyhteyden tarjoaminen
matkapuhelimella.............................42
Wi-Fi Direct ....................................43
Wi-Fi-jakaminen..............................43
Älykäs jako......................................43
Puhelut..........................................47
Puhelun soittaminen.........................47
Yhteystiedon numeroon soittaminen.. 47
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.47
Puhelun äänenvoimakkuuden
säätäminen.....................................48
Toisen puhelun soittaminen..............48
Puhelutietojen tarkasteleminen.........48
Puheluasetukset..............................49

Yhteystiedot...................................50
Yhteystiedon etsiminen.....................50
Yhteystiedon lisääminen...................50
Suosikkiyhteystiedot.........................50
Viestitys/sähköposti.......................51
Viestitys..........................................51
Sähköposti......................................52
Yhteisöpalvelut..............................56
Tilin lisääminen puhelimeen..............56
Yhteisöpalvelu-widgetin lisääminen
aloitusnäyttöön................................56
Tilan katsominen ja päivittäminen ....57
Puhelimen tilien synkronoiminen.......57
Tilien poistaminen puhelimesta.........57
Kamera..........................................58
Etsimen ominaisuudet......................58
Valokuvan ottaminen .......................59
Kuvan ottamisen jälkeen...................59
Lisäasetusten käyttäminen...............60
Tallennettujen kuvien
tarkasteleminen...............................61
Kuvan asettaminen taustakuvaksi.....62
Videokamera..................................63
Etsimen ominaisuudet......................63

Videokuvan tallentaminen.................64
Videon tallentamisen jälkeen.............64
Lisäasetusten käyttäminen...............64
Tallennettujen videoiden katselu........65
Äänenvoimakkuuden säätäminen
videon katselun aikana.....................65
Multimedia.....................................66
Galleria...........................................66
Videon lähettäminen.........................67
Musiikki..........................................67
Musiikki- ja videotiedostojen
tallentaminen puhelimeen.................67
Musiikki- ja videotiedostojen
toistaminen puhelimessa..................67
Musiikkikappaleen toistaminen.........68
Google-sovellukset........................69
Tietoja Google-sovelluksista..............69
Google Maps™...............................69
Sijaintien ja paikkojen etsiminen.......69
Reittiohjeiden hakeminen.................70
Omat paikat . ..................................71
Kartan tyhjentäminen.......................71
Latitude...........................................71
Places.............................................72
Play-kauppa™................................72
Gmail™..........................................73
3

Sisällys
Apuohjelmat..................................76
Hälytyksen määrittäminen.................76
Laskimen käyttäminen.....................76
Tapahtuman lisääminen kalenteriin...76
Polaris Office...................................77
Äänihaku.........................................79
Äänitallentaja...................................79
Sovellushallinta................................80

Tilit ja synkronointi...........................92
Yksityisyys.......................................92
Tallennus SD-muistikorttiin ja
puhelimeen.....................................92
Kieli ja näppäimistö..........................92
Äänen tulo & lähtö...........................92
Käytettävyys....................................93
Yhteysasetukset...............................93
Päiväys ja aika.................................93
Tietoja puhelimesta..........................93

Web................................................81
Selain..............................................81
Asetusten käyttäminen.....................81
Kirjanmerkkien lisääminen................82
Selaimen asetusten muuttaminen.....83

Ohjelmistopäivitys.........................94
Ohjelmistopäivitys............................94
LG-matkapuhelimen
ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA)
-palvelun välityksellä........................94

On-Screen Phone...........................84
LG On-Screen Phone 2.0.................84

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit....95
DivX Mobile ....................................95
Dolby Mobile....................................95

Google Talk™..................................74

Asetukset.......................................87
Langattoman tietoliikenteen hallinta..87
Lentokonetila . ................................87
Puheluasetukset..............................88
Ääni................................................88
Näyttö.............................................89
Eletoiminto......................................89
Sijainti ja suojaus ............................89
Sovellukset......................................91
4

Lisävarusteet.................................96
Tekniset tiedot...............................97
Vianmääritys..................................98

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaitejätteistä annetun
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.  

Paristojen ja akkujen hävittäminen
1 Tämä merkki paristoissa/akuissa
tarkoittaa, että tuote kuuluu sähköja elektroniikkalaitejätteistä annetun
direktiivin 2006/66/EY soveltamisalaan.
2 Merkin yhteydessä voi olla myös
kemiallisen aineen merkki, kuten
elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy
(Pb), jos paristossa/akussa on yli
0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 %
kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
3 Kaikki paristot/akut ovat
ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
4 Vanhojen paristojen/akkujen
asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvia haittavaikutuksia.  
5 Lisätietoa vanhojen paristojen/
akkujen hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään,
jolta ostit laitteen.
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi olla
vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja
ominaisabsorptionopeuksista (SAR)
Matkapuhelinmalli LG-P936 on suunniteltu
täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset. Vaatimukset
perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja
sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien
henkilöiden turvallisuuden ikään tai
terveydentilaan katsomatta.
• Altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli SAR. SARtesteissä käytetään laitteen suurinta
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla
testattavilla taajuuskaistoilla.
• Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot
voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät
asianmukaiset radioaaltoaltistusta
koskevat suositukset.
• ICNIRP:n (International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg
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keskimäärin kymmenellä (10) grammalla
kudosta.
• Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n
testeissä saatu SAR-arvo oli 0,567 W/kg
(10 g) korvalla pidettäessä ja 0,872 W/
kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
• Tämä laite täyttää radiosignaalin
altistumiselle asetetut raja-arvot,
kun sitä käytetään joko normaalissa
käyttöasennossa korvaa vasten tai niin,
että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm
päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään
laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä
tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita
vähintään 1,5 cm päässä kehosta.
Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai
pidikkeessä ei 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.

Huolto ja ylläpito
VAROITUS
K äytä vain tälle puhelinmallille
hyväksyttyjä akkuja, latureita ja
lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden
käyttö voi mitätöidä takuun tai olla
vaarallista.

•
•

• Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin
•

•
•
•
•
•

hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus
on tarpeen.
Takuun alaisuuteen kuuluvissa
korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan
mukaan käyttää uusien osien ohella
huollettuja varaosia, sillä ehdolla että
ne vastaavat toiminnallisuudeltaan
korjattavia tuotteen osia.
Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden,
kuten televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai
muun lämpölähteen lähellä.
Älä pudota puhelinta.
Älä altista puhelinta mekaaniselle
värinälle tai iskuille.
Sulje puhelin aina alueilla, missä

•
•
•
•
•
•
•
•
•

säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi
käytä puhelinta sairaaloissa, koska se
saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä
laitteita.
Älä käsittele puhelinta märin käsin,
kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
Älä lataa puhelinta tulenarkojen
materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi
kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla
kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten
bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa
paikassa.
Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
Älä säilytä puhelinta maksu- tai
muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.
Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se
voi vahingoittaa puhelinta.
Älä kastele puhelinta.
Käytä varoen lisävarusteita, kuten
kuulokkeita. Älä koske antenniin
tarpeettomasti.
Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai
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Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
korjata rikkoutunutta, murentunutta
tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata
virheellisestä käytöstä aiheutunutta
näytön rikkoutumista.
• Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee
tavallisen käytön aikana. Erittäin
pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti
saattaa tuntua epämiellyttävältä tai
aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele
siksi puhelinta harkiten sekä käytön
aikana että käytön jälkeen.

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita
häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden
toimintaan.
• Älä käytä matkapuhelinta
lääketieteellisten laitteiden lähellä
ilman lupaa. Älä pidä puhelinta
sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi
rintataskussa).
• Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin
kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa
esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.
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Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia,
jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin
soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin
vaativat.
• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa
autosi elektronisiin järjestelmiin kuten
autostereoihin ja turvavarusteisiin.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista,
että kiinnitetty tai siirrettävä langaton
laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny
ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen
toiminta aiheuttaa vakavan vamman.

• Jos kuuntelet musiikkia, kun
liikut ulkona, käytä kohtuullista
äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit
tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on
erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita
Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen
voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi
suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle
tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai
lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja
puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä
kohtuullisena.
• Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita
käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi
olevien ihmisten puhetta tai jos
vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä
kuuntelet.
HUOMAUTUS: kuulokkeiden liian
kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita.

Lasiosat
Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu
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 puhelinta, ennen
kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut
rikkoutuneen lasin uuteen.

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

Räjähdysherkät alueet
• Älä käytä puhelinta täyttäessäsi
ajoneuvon polttoainetankkia.

• Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien
lähettyvillä.

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

9

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Lentokoneessa
Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa
häiriöitä lentokoneessa.
• Sammuta matkapuhelin, ennen kuin
nouset lentokoneeseen.
• Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun
jälkeen ilman miehistön lupaa.

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

• Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja
•
•
•
•
•

Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole välttämättä
mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa.
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.
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•

latureita. LG-laturit on suunniteltu
maksimoimaan akun käyttöikä.
Älä pura tai akkua tai aiheuta
lyhytsulkua.
Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
Vaihda akku, kun se ei enää toimi
toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja
kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan. Se maksimoi akun
käytettävyyden.
Älä altista laturia suoralle auringonvalolle
tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa
kosteassa tilassa.
Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se
saattaa heikentää akun suorituskykyä.
Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa
räjähdysvaaran.
Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien
mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden
mukana.
Jos akku on vaihdettava, ota
yhteys lähimpään LG Electronicsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai
jälleenmyyjään.

• Irrota laturi aina pistorasiasta, kun
puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta
laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
• Akun todellinen käyttöikä määräytyy
verkkomäärityksen, tuoteasetuksien,
käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja
ympäristötekijöiden mukaan.
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Puhelimen ominaisuudet
Lue nämä ohjeet ennen
2. Akun käyttöajan
puhelimen käytön aloittamista!
pidentäminen
Tarkista ennen palveluntarjoajalle
soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon,
mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä
osiossa.

1. Puhelimen muisti
Jos haluat lisätä käytettävissä olevan
muistin määrää, sinun on hallittava
sovelluksia tai poistettava joitain tietoja,
kuten sovelluksia tai viestejä.
Sovellusten hallinta
1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset >
Sovellukset > Sovellusten hallinta.
2 Kun sovellusluettelo tulee näkyviin, vieritä
luetteloa ja valitse poistettava sovellus.
3 Napauta Poista-kuvaketta ja vahvista sitten
sovelluksen poistaminen napauttamalla
OK-kuvaketta.
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Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten
välillä sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse
jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata,
miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit
kuluttavat akkua.
Voit pidetään akun käyttöaikaa
seuraavasti:
- Kytke pois käytöstä radiotoiminnot, joita et
käytä, kuten Wi-Fi, Bluetooth tai GPS.
- Pienennä näytön kirkkautta ja lyhennä
näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail™sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja
muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat
lyhentää akun käyttöaikaa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät
lataamiasi sovelluksia.
Akun varaustason tarkistaminen
1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset > Tietoja
puhelimesta > Tila.
2 Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja
varaustaso näkyvät näytön yläreunassa.

Akkua käyttävien sovelluksien valvonta
1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset > Tietoja
puhelimesta > Akun käyttö.
2 Näytön yläreunassa näkyy akun käyttöaika.
Näet kuinka kauan sitten laite oli viimeksi
kytkettynä virtalähteeseen, tai jos laite on
parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen,
kuinka kauan laitetta on viimeksi käytetty
akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät
sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty
eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa
käyttävään.

3. Avoimen lähdekoodin
käyttöjärjestelmän
asentaminen
Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän
puhelimeen asentaminen ja sen
käyttäminen valmistajan käyttöjärjestelmän
sijasta saattaa aiheuttaa puhelimeen
toimintahäiriöitä.

Varoitus
• Jos asennat muun kuin valmistajan
käyttöjärjestelmän ja käytät sitä
puhelimessa, puhelimen takuu
mitätöityy.
• Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi
käyttämällä vain sovelluksia,
jotka olet ladannut luotettavasta
palvelusta, kuten Play-kauppa. Jos
kaikkia sovelluksia ei ole asennettu
oikein, puhelin ei ehkä toimi
normaalisti tai siinä saattaa esiintyä
vakavia virheitä. Poista tarpeettomat
sovellukset sekä niiden tiedot ja
asetukset puhelimesta.

4. PIN-koodin, salasanan tai
lukituksen poistokuvion
käyttäminen
Voit suojata puhelimesi määrittämällä siihen
lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai
salasanan. Voit määrittää näytön lukituksen
noudattamalla seuraavia ohjeita.
ja valitse
Napauta valikkonäppäintä
sitten Asetukset > Sijainti ja suojaus >
Määritä näytön lukitus. Valitse sitten joko
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Puhelimen ominaisuudet
lukituksen poistokuvio, PIN-koodi tai
salasana.
Varoitus
Toimi huolellisesti, kun käytät
lukituksen poistokuviota, PIN-koodia
tai salasanaa. On erittäin tärkeää, että
muistat asettamasi näytön lukituksen.
Voit yrittää antaa näytön lukituksen
tiedot 5 kertaa. Jos annat sen väärin
5 kertaa, sinun on odotettava 30
sekuntia, ennen kuin voit yrittää avata
lukituksen uudelleen.
Jos et muista lukituksen poistokuviota,
PIN-koodia tai salasanaasi, toimi
seuraavasti:
Jos kirjauduit puhelimellasi Google-tiliin
ja annoit sitten kuvion väärin 5 kertaa,
napauta Unohditko kuvion? -painiketta
Sinun on kirjauduttava Google-tiliisi, jossa
sinua pyydetään luomaan uusi lukituksen
poistokuvio.
Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimessa
tai unohdat PIN-koodin tai salasanan,
sinun on tehtävä täysi palautus eli
palautettava tehdasasetukset.
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5. Täysi palautus
(tehdasasetusten
palauttaminen)
Jos puhelimesi on palautettava
alkuperäiseen tilaan, voit tehdä sen Täysi
palautus -toiminnolla.
1 Sammuta virta.
2 Pidä seuraavia painikkeita painettuna
samanaikaisesti 8 sekunnin ajan: virta- ja
lukitusnäppäin + äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin.
3 Vapauta näppäimet, kun
TEHDASASETUSTEN PALAUTUS -näyttö
avautuu.
4 Vahvista kaikkien käyttäjätietojen
poistaminen painamalla virta- ja
lukitusnäppäintä tai peruuta se
painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.
Varoitus
Jos palautat tehdasasetukset, kaikki
puhelimen sovellukset ja tiedot
poistetaan. Muista varmuuskopioida
kaikki tärkeät tiedot ennen kuin
palautat tehdasasetukset.

6. MicroSD-kortin käyttäminen 7. Puhelimen kytkeminen
Voit tallentaa kuvia, musiikkia ja
tietokoneeseen USBvideotiedostoja ulkoiseen muistiin.
kaapelilla

Ulkoiseen muistiin tallentaminen edellyttää,
että lisäät puhelimeen microSD-kortin. Jos
et ole lisännyt puhelimeen microSD-korttia,
et voi tallentaa mitään ulkoiseen muistiin.
Varoitus
Älä irrota microSD-korttia, ennen kuin
olet poistanut sen käytöstä. Tämä voi
vahingoittaa microSD-korttia, puhelinta
ja microSD-kortille tallennettuja
tietoja. Voit poistaa microSDmuistikortin turvallisesti napauttamalla
aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitsemalla sitten Asetukset
> Tallennus SD-muistikorttiin ja
puhelimeen > Poista SD-kortti
käytöstä.

1 Voit liittää puhelimen tietokoneeseen
kytkemällä puhelimen mukana toimitetun
USB-kaapelin tietokoneen USB-porttiin.
Kun teet tämän, saat ilmoituksen
siitä, että USB-yhteys on muodostettu.
Näyttöön avautuu myös USB-yhteystilan
ponnahdusikkuna.
2 Jos haluat siirtää tiedostoja puhelimesi
microSD-kortin ja tietokoneen välillä,
napauta Massamuisti-painiketta ja
vahvista valinta valitsemalla OK.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun puhelin on
kytketty USB-tallennuslaitteeksi. Puhelimen
microSD-kortti näkyy tietokoneessa siihen
asennettuna asemana. Tämän jälkeen
tiedostoja voi kopioida ja siirtää tietokoneen
ja microSD-muistikortin välillä.
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Puhelimen ominaisuudet
VIHJE
Et voi käyttää puhelimen microSDkorttia, kun puhelin on liitetty
tietokoneeseen USB-muistina. Et siis
voi käyttää microSD-korttia käyttäviä
sovelluksia, esimerkiksi Musiikkisovellusta.

8. Puhelimen synkronointi
tietokoneen kanssa (LG PC
Suite)
LG PC Suite IV on ohjelmisto, jonka avulla
voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen
USB-kaapelilla. Kun yhteys on muodostettu,
voit käyttää matkapuhelimen toimintoja
tietokoneen kautta.
LG PC Suite IV -ohjelmiston tärkeimmät
toiminnot
• Luo, muokkaa ja poista puhelimen tietoja
helposti.
• Synkronoi puhelimen tiedot tietokoneen
kanssa (yhteystiedot, kalenteri,
tekstiviestit, kirjanmerkit ja puhelutiedot).
• Siirrä multimediatiedostoja (valokuvat,
videot, musiikki) helposti vetämällä
ja pudottamalla niitä tietokoneesta
16

puhelimeen ja toisin päin.
LG PC Suite -tietokonesovelluksen
asentaminen
LG PC Suite -tietokonesovelluksen voi
ladata LG:n verkkosivustosta.
1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse
maa.
2 Valitse Tuki > Matkapuhelintuki ja valitse
malli (LG-P936).
3 Valitse Lataukset-kohdasta PC Sync
(PC-synkronointi). Lataa sitten LG PC
Suite -tietokonesovellus valitsemalla
WINDOW PC Sync Download (WINDOW
PCSync Lataukset).
Voit myös ladata ohjelman valmiiksi
asennetulta microSD-kortilta.
1 Liitä USB-datakaapeli tietokoneeseesi.
Varmista, että puhelimessasi on käytössä
Massamuisti-tila.
2 Kopioi LGPCSuiteIV-kansio massamuistista
tietokoneeseen.
3 Suorita LGInstaller.exe-asennustiedosto
tietokoneessa ja seuraa ohjeita.
4 Kun LG PC Suite IV on asennettu, poista
Massamuisti-tila käytöstä ennen LG PC

Suite IV -ohjelman käynnistämistä.
HUOMAUTUS: Älä siirrä tai poista
muita muistikorttiin tallennettuja
ohjelmatiedostoja. Tämä voi vahingoittaa
esiasennettuja sovelluksia.
HUOMAUTUS: LG-laitteen yhdistäminen
tietokoneeseen edellyttää LG:n
integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan
automaattisesti, kun asennat LG PC Suite
-tietokoneohjelmiston.

9. Lukitusnäyttö
tiedonsiirtoyhteyden aikana
Näyttö himmenee, jos sitä ei kosketa
hetkeen datayhteyttä käytettäessä. Voit
käynnistää LCD-näytön painamalla virtaja lukitusnäppäintä.

10. Puhelimen pitäminen
pystyssä

11. Jos näyttö jumiutuu
Jos puhelin ei reagoi kosketukseen
tai näyttö jumiutuu, toimi
seuraavasti:
Sammuta puhelin pitämällä virta- ja
lukitusnäppäintä painettuna 12 sekunnin
ajan. Käynnistä puhelin sitten uudelleen
pitämällä virta- ja lukitusnäppäintä
painettuna 3 sekunnin ajan.

12. Älä liitä puhelinta
tietokoneeseen samalla,
kun käynnistät tai
sammutat tietokoneesi.
Muista irrottaa puhelin tietokoneesta, kun
tietokone käynnistetään tai sammutetaan.
Jos et irrota puhelinta, tietokoneen
käynnistämisessä tai sammuttamisessa
saattaa ilmetä virheitä.

Pidä puhelinta pystyasennossa
normaalin puhelimen tapaan.
Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen
alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron
aikana. Puhelimen antenni sijaitsee
puhelimen alaosassa. Signaali voi
heikentyä, jos antennin tiellä on esteitä.
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Puhelimesi
Voit käynnistää puhelimen pitämällä virta- ja lukitusnäppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.
Voit sammuttaa puhelimen painamalla virta- ja lukitusnäppäintä 3 sekunnin ajan ja
vahvista sitten napauttamalla Virta pois > OK.

Puhelin edestäpäin
Kuuloke

Etukameran objektiivi
- Tällä voit ottaa kuvia itsestäsi.
Pikanäppäimet
- Puhelin-näppäin
- Yhteystiedot-näppäin
- Viestitys-näppäin
- Sovellukset-näppäin
Valikko- ja hakunäppäin
- Näyttää nykyisessä näytössä
käytettävissä oleva toiminnot.
- Voit käynnistää hakutoiminnon pitämällä tätä
painettuna.
Päänäkymäpainike
- Tällä painikkeella voit palata aloitusnäyttöön
mistä tahansa näytöstä.

Virta- ja lukitusnäppäin
- Voit kytkeä ja katkaista
puhelimen virran pitämällä
tätä näppäintä painettuna.
- Tällä painikkeella voit
sammuttaa ja käynnistää
näytön sekä lukita näytön.
Etäisyysanturit
- Nämä tunnistavat etäisyyden
muihin kohteisiin, kuten
etäisyyden päähäsi
puhuessasi puhelimeen.
Anturien ansiosta voit
välttää tahattomat toiminnot
puheluiden aikana.
Takaisin-näppäin
- Tällä painikkeella voit palata
edelliseen näyttöön.
- Tällä painikkeella voit
sulkea ponnahdusvalikot ja
valintaikkunat.

Varoitus
Jos puhelimen päälle istutaan tai lasketaan painavia esineitä, puhelimen LCDkosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-näytön etäisyysanturia suojakalvolla.
Tämä voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.
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VIHJEITÄ
- Näet sovelluskohtaiset vaihtoehdot avaamalla sovelluksen ja napauttamalla Valikkonäppäintä
.
- Jos puhelimen käytössä on virheitä tai sitä ei voi käynnistää, irrota akku, aseta se
uudelleen paikalleen ja käynnistä puhelimen viiden sekunnin kuluttua.

Sivunäkymä
3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet
- Näillä painikkeilla voit säätää
soittoäänen ja mediasisällön
äänenvoimakkuutta sekä
puheluiden äänenvoimakkuutta.
- Voit siirtyä äänettömään tilaan
pitämällä äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäintä painettuna.

Laturin ja lisävarusteiden liitäntä
Virta- ja lukitusnäppäin

Mikrofoni

Takanäkymä
Takakansi

Kameran objektiivi
Salama

microSD-korttipaikka
- Sisältää esiasennetun 16 Gt:n
microSD™-kortin (laajennettavissa
enintään 32 gigatavuun).

Lovi kannen
avaamiseen
Akku
SIM-korttipaikka
Kaiutin
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Alkuvalmistelut
SIM-kortin ja akun
asentaminen
Ennen kuin aloitat puhelimeesi
tutustumisen, sinun on määritettävä se
käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja
akun paikoilleen seuraavasti:
1 Pidä puhelinta tiukasti kädessäsi. Avaa
puhelimen takakansi avausloven avulla ja
irrota takakansi.

3 Asenna akku paikalleen asettamalla akun
ja puhelimen kullanväriset liittimet toisiaan
vasten.

4 Aseta puhelimen takakansi paikalleen
(alla olevien ohjeiden mukaisesti). Paina
takakantta alaspäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
2 Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan.
Varmista, että kortin kullanvärinen
kosketuspinta on alaspäin.
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Puhelimen lataaminen

HUOMAUTUS

1 Liitä USB-kaapeli ja kaapeliton seinälaturi.
2 Liitä USB-kaapeli puhelimen laturin ja
lisälaitteiden porttiin (alla olevan kuvan
mukaisesti). Varmista, että USB-merkki on
ylöspäin.

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä
naarmuta tai vaurioita tätä puhelimen
takaosan antennialuetta, sillä se voi
heikentää suorituskykyä.
Jos puhelin sammuu siksi, että akku
on täysin tyhjä, kyseessä on heikko
akku. Tässä tapauksessa puhelimen
alaosassa olevan näppäimistön
merkkivalo vilkkuu, kun puhelin on
liitettynä laturiin (USB tai TA). Tämä
on normaalia toimintaa heikolle
akulle. Tämä toiminto estää liiallisen
virransaannin, sillä puhelimessa on
suojausalgoritmi, joka suojaa akkua
vaurioilta. LCD-näyttö käynnistyy
normaalisti muutaman minuutin
kuluttua.

HUOMAUTUS
Lataa akku täyteen ensimmäisellä
latauskerralla. Näin pidennät akun
käyttöikää.

MicroSD-kortin asentaminen
Jos haluat käyttää kameraa ja muita
multimediatoimintoja, lisää puhelimeen
microSD™-kortti. Voit tallentaa
multimediasisältöä microSD-kortille.
LG-P936:ssa on valmiiksi asennettu
microSD-kortti.
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Alkuvalmistelut
HUOMAUTUS
Tämä laite tukee jopa 32 Gt:n
microSD-kortteja.
1 Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat
microSD-kortin puhelimeen tai poistat sen.
Irrota takakansi.

2 Aseta sitten microSD-muistikortti
korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset
kosketuspinnat ovat alaspäin.
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MicroSD-kortin poistaminen
MicroSD-kortin turvallinen poistaminen
edellyttää, että poistat sen ensin käytöstä.

HUOMAUTUS

Varoitus

Android 2.3 -käyttöjärjestelmässä ja
sitä uudemmissa käyttöjärjestelmissä
voit ladata sovelluksia Play-kauppaista
ja tallentaa ne microSD-kortille tai
puhelimeen. Tämän ominaisuuden
johdosta puhelimessa saattaa esiintyä
virheitä, jos et poista muistikorttia
käytöstä, koska puhelimen ja microSDkortin tiedot eivät tässä tapauksessa
ole synkronoituja. Pahimmassa
tapauksessa microSD-kortti voi vioittua
tai vahingoittua.

Älä irrota microSD-korttia, ennen kuin
olet poistanut sen käytöstä. Tämä voi
vahingoittaa microSD-korttia, puhelinta
ja microSD-kortille tallennettuja tietoja.

1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset >
Tallennus SD-muistikorttiin ja
puhelimeen > Poista SD-kortti käytöstä.
2 Irrota akun kansi ja vedä microSD-kortti
varovasti irti korttipaikasta.

MicroSD-kortin alustaminen
MicroSD-kortti voi olla jo valmiiksi alustettu.
Muussa tapauksessa alusta se ennen
käyttöä.
HUOMAUTUS
Alustaminen poistaa kaikki microSDkortin tiedostot.
1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset >
Tallennus SD-muistikorttiin ja
puhelimeen > Poista SD-kortti käytöstä.
2 Napauta Tyhjennä SD-kortti-kuvaketta ja
sitten Tyhjennä SD-kortti -kuvaketta.
3 Jos olet määrittänyt lukituksen
poistokuvion, anna se ja valitse sitten
Poista kaikki. Muistikortti alustetaan, ja se
on valmis käyttöön.
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Alkuvalmistelut
HUOMAUTUS
Jos microSD-kortilla on sisältöä,
alustaminen saattaa muokata
kansiorakennetta, koska kaikki
tiedostot poistetaan alustamisen
yhteydessä.

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

Sovellusten välillä siirtyminen
- Pidä aloitusnäyttö
-painiketta
painettuna. Näyttöön avautuu luettelo
viimeksi käytetyistä sovelluksista.
Napauta sovellusta, jota haluat käyttää.
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Sovelluksen käytön lopettaminen ja
sovelluksesta poistuminen
1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset >
Sovellukset > Sovellusten hallinta.
2 Napauta haluamaasi sovellusta ja lopeta
se sitten napauttamalla Pakkopysäytyspainiketta.

MHL
MHL (Mobile High-Definition Link) on äänen
ja videon liitäntästandardi, joka koskee
matkapuhelimien ja muiden kannettavien
kulutuselektroniikkalaitteiden liittämistä
teräväpiirtotelevisioihin ja -näyttöihin.
MHL-standardin liitäntätapaan kuuluu
yksi kaapeli, jossa on 5-nastainen liitäntä,
ja joka tukee jopa 1080p:n tarkkuuden
teräväpiirtovideota ja digitaalista ääntä.
Näet kuvan ja videotiedoston television/
näytön kautta, kun videosoitin tai
kuvankatselunäkymä näkyy puhelimesi
näytössä.

HUOMAUTUS
Kun laite on kytketty
teräväpiirtotelevisioon, jossa on MHL
käytössä, kaapeli lataa laitetta ja siirtää
mediatiedostoja samanaikaisesti. Jos
laite on kytketty teräväpiirtotelevisioon,
jossa MHL ei ole käytössä, kaapeli ei
lataa kytkettyä laitetta, ellei käytetä
MHL-HDMI-sovitinta.
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Aloitusnäyttö
Vihjeitä kosketusnäytön
käyttöön
Voit käyttää sovelluksia, valita
valikkokohteita sekä käyttää puhelimeen
tallennettuja tietoja koskettamalla näyttöä
sormellasi. Kosketusnäytön käytön
yhteydessä käytetään seuraavia termejä:
Napauta - Napauttaminen tarkoittaa
kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja
kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä
yhdellä sormen napautuksella.
Pidä painettuna - Tämä tarkoittaa sitä,
että kosketat tiettyä kohdetta näytöllä etkä
nosta sormeasi, ennen kuin toiminto on
suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata
yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot,
voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa
painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes
yhteystiedon tilannekohtainen valikko
avautuu näyttöön.
Vedä - Pidä kohdetta painettuna hetken ja
vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi
kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit
vaihtaa aloitusnäytön kohteiden järjestystä
vetämällä niitä.
Pyyhkäise tai liu'uta - Voit pyyhkäistä
tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä
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nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä
sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön
(jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi
siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita
tai valita haluamasi aloitusnäkymän
pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai
päinvastoin).
Kaksoisnapauta - Kaksoisnapauttamalla
voit lähentää verkkosivua tai karttaa.
Voit esimerkiksi sovittaa verkkosivun
osion näytön leveyden mukaiseksi
kaksoisnapauttamalla osiota nopeasti.
Kaksoisnapauttamalla voit myös zoomata
(lähentää ja loitontaa) näkymää kuvien
ottamisen yhteydessä (kameralla) ja Kartatsovelluksen käytön yhteydessä.
Zoomaus nipistämällä - Voit lähentää
kuvaa nipistämällä etusormea ja peukaloa
yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä
sormia. Tämä toiminto on käytössä
selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä
kuvien selaamisen yhteydessä.
Näytön suunnan vaihtaminen - monissa
sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta
määräytyy laitteen fyysisen suunnan
mukaisesti.

HUOMAUTUS
• Kun haluat valita kohteen, napauta
kuvakkeen keskiosaa.
• Älä paina liian lujaa. Kosketusnäyttö
on herkkä, joten kevyt painallus
riittää.
• Napauta haluamaasi asetusta tai
toimintoa sormenpäälläsi. Varo,
ettet napauta muita kuvakkeita tai
painikkeita.

Etäisyysanturit
Soitettaessa ja vastaanotettaessa puheluja
anturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee
kosketusnäppäimistön automaattisesti
havaittuaan, että käyttäjä on asettanut
puhelimen korvalleen. Tämä pidentää akun
käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön
tahattoman käytön puheluiden aikana.

Puhelimen lukitus
Kun et käytä LG-P936-puhelinta, lukitse
se painamalla virta- ja lukitusnäppäintä
. Tämä estää tahattomat
painallukset ja säästää akkua.
Jos et käytä puhelinta tietyn ajan kuluessa,
aloitusnäyttö tai muu valittu näyttö

korvataan automaattisesti lukitusnäytöllä
30 sekunnin kuluttua. Tämä säästää
akkuvirtaa ja estää tahattomat painallukset.
Voit avata puhelimen uudelleen painamalla
virta- ja lukitusnäppäintä
.
Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Liu'uta
lukitusnäyttöä ylöspäin. Näet näytöllä
viimeksi käyttämäsi näytön.
HUOMAUTUS
• Voit määrittää näytön automaattisen
aikakatkaisun manuaalisesti
asetuksissa.
• Jos puhelimessa on käynnissä
ohjelmia, kun lukitset puhelimen, ne
saattavat olla edelleen käynnissä
lukitustilassa. Suosittelemme,
että suljet kaikki ohjelmat ennen
lukitustilaan siirtymistä. Näin vältyt
ylimääräisiltä maksuilta (esimerkiksi
puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).
Lukituksen poistokuvion asettaminen:
Voit piirtää oman lukituksen poistokuvion
yhdistämällä vähintään neljä pistettä.
Voit avata lukituksen piirtämällä
poistokuvion näyttöön.
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Aloitusnäyttö
Varoitus

HUOMAUTUS

Jos annat lukituksen poistokuvion
väärin 5 kertaa peräkkäin, sinun on
odotettava 30 sekuntia, ennen kuin voit
yrittää uudelleen.

Aloitusnäytön pikakuvakkeet näkyvät
näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla
voit käyttää tärkeitä toimintoja helposti
yhdellä painalluksella.

Nopea siirtyminen
äänettömään tilaan
Voit asettaa puhelimen äänettömälle
nopeasti pitämällä äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta painettuna, kunnes
näet tilapalkissa kuvakkeen
.

Aloitusnäyttö
Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä
kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle.
Voit mukauttaa kutakin paneelia
pikakuvakkeilla ja kansioilla. Voit mukauttaa
kutakin paneelia myös pienoisohjelmilla,
joilla voit käyttää suosikkisovelluksiasi
nopeasti.
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Aloitusnäytön mukauttaminen
Voit mukauttaa aloitusnäyttöä lisäämällä
siihen pikakuvakkeita, pienoisohjelmia ja
kansioita tai vaihtamalla taustakuvaa.
•  Pienoisohjelmat: Lisää dynaamisesti
päivittyviä pienoisohjelmia
aloitusnäyttöösi. Niiden avulla voit
käyttää sovelluksia nopeasti avaamatta
koko sovellusta.
•  Pikakuvakkeet: lisää sovellusten,
kirjanmerkkien, yhteystietojen,
sähköpostin ja musiikkisoittolistojen
pikakuvakkeita aloitusnäyttöösi.
•  Kansiot: lisää kansioita, joilla voit
järjestää yhteystietoja ja pikakuvakkeita.
•  Taustakuva: vaihda aloitusnäytön
taustakuva.
Pienoisohjelmien, pikakuvakkeiden ja
kansioiden lisääminen aloitusnäyttöön:
1 Valitse kohta (aloitusnäytön paneeli), johon
haluat lisätä kohteen, pyyhkäisemällä

aloitusnäytössä vasemmalle tai oikealle.
2 Valitse valikkonäppäin
> Lisää.
Voit myös pitää aloitusnäytön tyhjää kohtaa
painettuna.
3 Napauta kohdetta, jonka haluat lisätä
aloitusnäyttöön: pienoisohjelma,
pikakuvake, kansio tai taustakuva.
4 Napauta käytettävissä olevaa
pienoisohjelmaa, pikakuvaketta tai kansiota.
5 Näet uuden kuvakkeen aloitusnäytössä.
Jos haluat siirtää sen toiseen paneeliin,
vedä se haluamaasi kohtaan haluamassasi
paneelissa ja nosta sitten sormesi näytöstä.
VIHJE
Jos haluat lisätä Play-kauppa-palvelusta
lataamasi tai valmiiksi ladatun sovelluksen
aloitusnäyttöön, pidä haluamaasi kuvaketta
painettuna Sovellukset-näytössä.

HUOMAUTUS
Jos tietyssä aloitusnäytön paneelissa
ei ole tilaa, Lisää-toiminto ei ole
käytettävissä. Sinun on tässä
tapauksessa poistettava paneelista
jokin kohde, ennen kuin voit lisätä
uuden kohteen. Voit tässä tapauksessa
myös käyttää toista aloitusnäytön
paneelia.
Jos haluat poistaa sovelluskuvakkeen
aloitusnäytöstä, pidä haluamaasi
kuvaketta painettuna ja vedä se näytön
alareunaan.
Et voi poistaa puhelimeen valmiiksi
asennettuja sovelluksia. (Voit ainoastaan
poistaa niiden kuvakkeet näytöstä.)

Paluu edelliseen sovellukseen
1 Pidä aloitusnäyttö-painiketta
painettuna. Näet näytössä kuvakkeet
viimeksi käyttämistäsi sovelluksista.
2 Voit avata sovelluksen napauttamalla
sovelluksen kuvaketta. Jos taas haluat
palata nykyiseen sovellukseen, paina
Takaisin-näppäintä
.
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Aloitusnäyttö
Ilmoituspaneeli

Bluetooth-yhteyden, GPS:n ja datatilan.

Tilapalkin ilmoituskuvakkeista
näet esimerkiksi uudet viestit,
kalenteritapahtumat, hälytykset sekä
käynnissä olevat tapahtumat, esimerkiksi
kesken olevat puhelut. Voit tarkastella
kaikkien viimeisimpien ilmoitusten luetteloa.
Ilmoituspaneeli näkyy näytön yläreunassa.

Tilapalkin näyttäminen
Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen
eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin
voimakkuuden, uudet viestit, akun
käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja
datayhteydet.
Seuraavassa taulukossa kuvataan
tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.
[Tilapalkki]

Kuvake Kuvaus
Ei SIM-korttia
Ei verkkosignaalia
Lentokonetila käytössä
Värinätila

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Datatila

Pidä tilapalkkia painettuna ja liu'uta
sitä alaspäin. Voit myös napauttaa
aloitusnäytössä ollessasi valikkonäppäintä.
Valitse sitten > Ilmoitukset. Täällä
voit tarkistaa ja ottaa käyttöön nopeasti
äänettömän tilan (värinä), Wi-Fi-yhteyden,
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Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
Langalliset kuulokkeet yhdistetty
Puhelu käynnissä
Puhelu pidossa

Kuvake Kuvaus
Kaiutin on käytössä
Puhelimen mikrofoni on
mykistetty

Kuvake Kuvaus
Vastaanotetaan GPSpaikkatietoja
On-Screen Phone yhdistetty

Vastaamaton puhelu

3 ilmoitusta ei näkyvissä

Bluetooth on käytössä

Tietoja synkronoidaan

Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen

Tiedostot haettu

Hälytys asetettu
Uusi vastaajaviesti
Soittoääni on mykistetty

Uusi sähköposti
Uusi Gmail-viesti
Uusi Google Talk -viesti

Värinätila käytössä

Uusi teksti- tai multimediaviesti

Akku täysi

Musiikkia toistetaan

Akkua ladataan

Tuleva tapahtuma

Puhelin on liitetty
tietokoneeseen USB-kaapelilla

USB-jako käytössä

Haetaan tietoja

Kannettava langaton Wi-Fiverkko on aktiivinen

Ladataan tietoja
GPS on käytössä

Sekä USB-jako että langaton
Wi-Fi-verkko käytössä
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Aloitusnäyttö
Kuvake Kuvaus
Tietoja vastaanotetaan ja
lähetetään

Virtuaalinäppäimistö
Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä.
Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti
näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat
näppäimistön näkyviin napauttamalla
tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.
LG-näppäimistö – QWERTY – kirjainten
kirjoittaminen

￼
Vaihtonäppäin - Napauta tätä kerran,
kun haluat kirjoittaa seuraavan kirjaimen
isolla. Kun haluat käyttää pelkästään
isoja kirjaimia, napauta kahdesti.
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 umero- ja symbolinäppäin /
N
Asetukset-näppäin - napauta tätä,
kun haluat kirjoittaa numeroita
tai symboleita. Voit määrittää
LG-näppäimistön asetuksia pitämällä
tätä painettuna.
Poista-näppäin - voit poistaa merkkejä
kohdistimen vasemmalta puolelta
napauttamalla tätä.
Piilota näppäimistö -näppäin
- tätä napauttamalla voit piilottaa
näppäimistön.
Enter-näppäin - tätä napauttamalla voit
siirtää kohdistimen seuraavalle riville.
LG-näppäimistö – QWERTY
– numeroiden ja symboleiden
kirjoittaminen

￼

 lt-näppäin - voit lisätä lisää symboleita
A
napauttamalla tätä. Näppäimistö vaihtuu
erikoismerkkinäppäimistöksi.
Kirjainnäppäin/Asetukset-näppäin napauta, kun haluat kirjoittaa kirjaimia.
Voit määrittää LG-näppäimistön
asetuksia pitämällä tätä painettuna.
Välilyöntinäppäin - voit lisätä
välilyönnin napauttamalla tätä.
Poista-näppäin - voit poistaa merkkejä
kohdistimen vasemmalta puolelta
napauttamalla tätä.
Piilota näppäimistö -näppäin
- tätä napauttamalla voit piilottaa
näppäimistön.
Enter-näppäin - tätä napauttamalla voit
siirtää kohdistimen seuraavalle riville.
LG-näppäimistö – puhelimen
näppäimistö
Kun haluat siirtyä puhelimen näppäimistöön
LG-näppäimistössä, pidä -kuvaketta
painettuna. Napauta seuraavia
kuvakkeita: LG-näppäimistöasetukset >
Näppäimistövaihtoehdot > Puhelimen
näppäimistö. Puhelimen näppäimistössä
voit kirjoittaa kirjaimia napauttamalla
haluamasi kirjaimen sisältävää näppäintä,

samalla tavalla kuin perinteisessä
12-näppäimisessä puhelimessa. Sinun on
ehkä napautettava näppäintä jopa neljä
kertaa saadaksesi haluamasi kirjaimen tai
numeron.

￼
V aihtonäppäin - Napauta tätä kerran,
kun haluat kirjoittaa seuraavan kirjaimen
isolla. Kun haluat käyttää pelkästään
isoja kirjaimia, napauta kahdesti.
Välilyöntinäppäin - voit lisätä
välilyönnin napauttamalla tätä.
Poista-näppäin - voit poistaa merkkejä
kohdistimen vasemmalta puolelta
napauttamalla tätä.
Numero- ja symbolinäppäin /
Asetukset-näppäin - napauta
tätä, kun haluat kirjoittaa numeroita
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Aloitusnäyttö
tai symboleita. Voit määrittää
LG-näppäimistön asetuksia pitämällä
tätä painettuna.
Enter-näppäin - tätä napauttamalla voit
siirtää kohdistimen seuraavalle riville.
Piilota näppäimistö -näppäin:
tätä napauttamalla voit piilottaa
näppäimistön.
T9-näppäin : tätä napauttamalla voit
ottaa käyttöön T9-tilan.
VIHJE
Jos haluat siirtyä nopeasti Androidnäppäimistöstä LG-näppäimistöön
(tai toisinpäin), pidä tekstikenttää
painettuna. Kun näyttöön avautuu
Muokkaa tekstiä -ponnahdusvalikko,
napauta Kirjoitustapa-kuvaketta.
Napauta sitten näppäimistöä, jota
haluat käyttää.
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Tekstin kirjoittaminen
 Vaihtonäppäin - Napauta tätä
kerran, kun haluat kirjoittaa
seuraavan kirjaimen isolla. Jos haluat
siirtyä kokonaan isoihin kirjaimiin,
kaksoisnapauta. Painikkeen värillinen
ympyrä ilmaisee, onko isot kirjaimet
on lukittu käyttöön
vai ovatko
ne käytössä vain yhdessä merkissä
.
 Numero- ja symbolinäppäin /
Asetukset-näppäin: napauta
tätä, kun haluat siirtyä 123-tilaan
ja kirjoittaa numeroita tai
erikoismerkkejä. Voit määrittää
LG-näppäimistön asetuksia pitämällä
tätä painettuna.
 Enter-näppäin: lisää uuden rivin, kun
kirjoitat tekstiä.
 Piilota näppäimistö -näppäin:
piilottaa näppäimistön näkyvistä.
 Poista-näppäin: poistaa kirjoitettua
tekstiä.
.
Voit lisätä välilyönnin napauttamalla

Tila 123
Voit lisätä numeroita tekstiviestiin
(esimerkiksi puhelinnumeron)
numerotilassa. Paina vaadittavia numeroita
vastaavia näppäimiä, ennen kuin
siirryt manuaalisesti takaisiin oikeaan
tekstinkirjoitustilaan napauttamalla
-näppäintä.

Erikoismerkkien kirjoittaminen
Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan, voit
kirjoittaa ranskalaisia tai merkkejä (kuten á).

Puhelimen näppäimistö
Kun vastaava kirjainmerkki häviää
näkyvistä, paina samaa näppäintä niin
monta kertaa, kunnes näet haluamasi
erikoismerkin.

Qwerty-näppäimistö
Voit lisätä aksenttimerkin pitämällä
a-näppäintä painettuna.
Kun näet haluamasi merkin näytössä, voit
kirjoittaa sen napauttamalla sitä.
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Google-tilin määrittäminen
Google-sovelluksen ensimmäisellä
käyttökerralla sinun on kirjauduttava
Google-tiliisi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä,
sinua pyydetään luomaan tili.

Google-tilin luominen
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäintä
.
2 Käynnistä ohjattu Gmail™-määritystoiminto
valitsemalla Gmail > Seuraava >Luo.
3 Avaa näppäimistö napauttamalla
tekstikenttää ja kirjoita nimesi ja
Google-tilisi käyttäjätunnus. Kun kirjoitat
tekstiä, voit siirtyä seuraavaan kenttään
napauttamalla näppäimistön Seuraavakohtaa.
4 Kun olet kirjoittanut nimen ja
käyttäjätunnuksen, napauta Seuraavakohtaa. Puhelin muodostaa yhteyden
Googlen palvelimiin ja tarkistaa
käyttäjätunnuksen käytettävyyden.
5 Kirjoita salasana kahdesti. Toimi näyttöön
tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä
koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia.
Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.
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Kirjautuminen Google-tilille
1 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja
napauta Sisäänkirjaus-kohtaa.
2 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita
puhelimessasi.
3 Kun olet määrittänyt puhelimeen Googletilin, se synkronoidaan automaattisesti
verkon Google-tilin kanssa. (Tämä riippuu
synkronointiasetuksistasi.)
Kun olet kirjautunut sisään, puhelimesi
synkronoi tiedot käyttämiesi Googlepalveluiden kanssa. Näitä voivat olla
esimerkiksi GmailTM, yhteystiedot, Googlekalenteri ja Picasa-kuva-albumit. Voit
myös käyttää Google MapsTM -karttoja,
ladata sovelluksia Play-kauppaista™,
varmuuskopioida asetuksesi Googlepalvelimiin sekä hyödyntää muitakin
Google-palveluita puhelimessasi.

TÄRKEÄÄ
• Osa sovelluksista, kuten Kalenteri,
toimivat vain ensimmäisenä lisätyssä
Google-tilissä. Jos aiot käyttää useita
Google-tilejä puhelimessa, kirjaudu
ensin tilille, jota haluat käyttää.
Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja
web-palvelujen yhteystiedot, Gmailviestit, kalenteritapahtumat ja muut
tiedot synkronoidaan. Ellet kirjaudu
Google-tilille asennuksen yhteydessä,
sinua kehotetaan kirjautumaan sisään tai
luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät
tiliä käyttävän sovelluksen (kuten Gmail
tai Play-kauppa™) ensimmäisen kerran.
• Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai
organisaation IT-osasto on mahdollisesti
määrittänyt erityisohjeita tilille
kirjautumisesta.
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Wi-Fi
Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta
yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkut
tukiasemat ovat avoimia, ja voit muodostaa
niihin yhteyden suoraan. Osa tukiasemista
on piilotettuja tai niissä käytetään erityisiä
suojausominaisuuksia, joten sinun on
määritettävä puhelimen asetukset, jotta voit
muodostaa yhteyden niihin.

Wi-Fi-yhteyden avaaminen
Avaa aloitusnäytössä ilmoituspaneeli ja ota
Wi-Fi käyttöön napauttamalla
-kohtaa.
tai
ja
Napauta valikkonäppäintä
valitse sitten Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi
.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen
Poista Wi-Fi-yhteys käytöstä, kun et käytä
sitä. Näin voit pidentää akun käyttöaikaa.
1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset >
Langattoman tietoliikenteen hallinta >
Wi-Fi-asetukset.
2 Ota Wi-Fi käyttöön ja aloita käytettävissä
olevien Wi-Fi-verkkojen haku napauttamalla
Wi-Fi-kohtaa.
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- Näyttöön avautuu luettelo käytettävissä
olevista Wi-Fi-verkoista. Suojatut verkot
on merkitty lukkokuvakkeella.
3 Voit muodostaa yhteyden verkkoon
napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
- Jos verkko on avoin, sinua pyydetään
vahvistamaan siihen yhdistäminen
napauttamalla Yhdistä-kohtaa.
- Jos verkko on suojattu, yhteyden
käyttäminen edellyttää salasanaa tai
muita tunnistetietoja. (Pyydä lisätietoja
verkon järjestelmänvalvojalta.)
4 Näytön yläreunan tilapalkissa on Wi-Fi-tilaa
ilmaiseva kuvake.
VIHJE
Jos et ole Wi-Fi-verkon alueella
ja käytät matkapuhelinverkon
yhteyttä, tiedonsiirrosta voidaan periä
tiedonsiirtomaksuja.

HUOMAUTUS

VIHJE

Tämä laite tukee seuraavia suojauksia:
WEP, WPA/WPA2- PSK, WPA PSK,
WPA2, vain PSK ja 802.1x EAP.
(Joitain EAP-menetelmiä ei tueta.)
Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai
järjestelmänvalvoja on suojannut
verkon salauksella, anna suojausavain
ponnahdusikkunassa. Jos salausta
ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei
ole näkyvissä. Saat suojausavaimen
Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai
järjestelmänvalvojalta.

Katso lisätietoja laiteparitilasta ja
salasanasta (joka on yleensä 0000, eli
neljä nollaa) Bluetooth-laitteen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.

Bluetooth
Bluetoothin käyttäminen
1 Ota Bluetooth käyttöön napauttamalla
Langattoman tietoliikenteen hallinta
-näytössä Bluetooth-kohtaa.
2 Valitse Bluetooth-asetukset > Etsi
laitteita.
3 Napauta laitetta, jonka kanssa haluat
muodostaa laiteparin, ja muodosta sitten
yhteys napauttamalla Liitä pariksi.

Tietojen lähetys puhelimesta Bluetoothyhteydellä
Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden
kautta vastaavalla sovelluksella, ei
Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa
matkapuhelimissa.
* Kuvien lähettäminen: Avaa Galleriasovellus ja napauta kuvaa. Valitse sitten
Valikko > Jaa > Bluetooth. Tarkista, että
Bluetooth on käytössä, ja napauta sitten
Etsi laitteita-kohtaa. Valitse luettelosta
laite, johon tiedot lähetetään.
* Yhteystietojen vieminen: Avaa
Yhteystiedot-sovellus. Napauta
yhteystietoa, jonka haluat jakaa, ja
napauta sitten valikkonäppäintä.
Valitse sen jälkeen Jaa > Bluetooth.
Tarkista, että Bluetooth on käytössä,
ja napauta sitten Etsi laitteita-kohtaa.
Valitse luettelosta laite, johon tiedot
lähetetään.

39

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin
* Useiden yhteystietojen lähettäminen:
Avaa Yhteystiedot-sovellus. Voit valita
useamman kuin yhden yhteystiedon
napauttamalla valikkonäppäintä
ja valitsemalla sitten Jaa. Napauta
yhteystietoja, jotka haluat lähettää, tai
valitse Valitse kaikki. Valitse sitten Jaa
> Bluetooth. Tarkista, että Bluetooth on
käytössä, ja napauta sitten Etsi laitteitakohtaa. Valitse luettelosta laite, johon
tiedot lähetetään.
* FTP-yhteyden muodostaminen (tämä
laite tukee vain FTP-palvelimia): Napauta
aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja
valitse sitten Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Bluetoothasetukset. Varmista, että Bluetooth
on käytössä. Valitse valintamerkki
ja määritä puhelin näkyväksi muille
Bluetooth-laitteille napauttamalla
Tunnistettavissa-kohtaa. Etsi sitten muita
laitteita. Etsi haluamasi palvelu ja avaa
FTP-palvelinyhteys.
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VIHJE
Tuettu Bluetooth-versio on Bluetooth
3.0. Se on Bluetooth SIG -sertifioitu. Se
on yhteensopiva muiden Bluetooth SIG
-sertifioitujen laitteiden kanssa.
- Jos haluat etsiä tätä puhelinta muista
laitteista, napauta aloitusnäytössä
valikkonäppäintä
ja valitse
sitten Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta >
Bluetooth-asetukset. Varmista,
että Bluetooth on käytössä. Valitse
valintamerkki ja määritä puhelin
näkyväksi muille Bluetooth-laitteille
120 sekunnin ajaksi napauttamalla
Tunnistettavissa-kohtaa.
- Tuettuja profiileja ovat HFP/HSP, A2DP,
AVRCP, OPP, FTP (palvelin) ja PBAP.

Datayhteyden jakaminen

HUOMAUTUS

Voit tarjota puhelimella datayhteyden
tietokoneelle ottamalla datayhteyden
jakamisen käyttöön ja liittämällä
puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Puhelimen datayhteyden jakaminen
tietokoneen kanssa USB:n avulla
1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USBkaapelilla.
2 Näyttöön avautuu USB-yhteystilan
ponnahdusikkuna. Vahvista yhteyden
muodostaminen valitsemalla USB-jako ja
sitten OK.
3 Näet sinisen valintamerkin, joka ilmaisee,
että toiminto on käytössä.

   - Datayhteyden jakaminen
edellyttää soveltuvaa DataProliittymäsopimusta. Jaettua yhteyttä
käyttävät laitteet käyttävät DataProliittymäsopimuksen mukaista
datayhteyttä. Liittymien tiedonsiirtoa
on rajoitettu. Jos ylität määritetyn
datatiedonsiirtomäärän, siitä voi
aiheutua sinulle huomattavia
kustannuksia. Suorituskyky saattaa
vaihdella liitettyjen laitteiden
määrän ja muiden tekijöiden
perusteella.
  - Et voi käyttää puhelimesi microSDkorttia tietokoneella, kun USB-jako
on käytössä.
  - Napauta aloitusnäytössä
valikkonäppäintä
ja valitse
sitten Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta >
Jakaminen & kannettava langaton
verkko > USB-jako.
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Verkkoyhteyden tarjoaminen
matkapuhelimella
Voit tarjota älypuhelimellasi
laajakaistayhteyden jopa kahdeksalle
muulle laitteelle. Luo verkkopiste ja jaa
yhteys.
Voit luoda langattoman verkon
verkkopisteen napauttamalla
ja valitsemalla
valikkonäppäintä
sitten Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Jakaminen
ja kannettava langaton verkko >
Kannettava langaton Wi-Fi-verkko.
Määritä salasana ensimmäisen
käyttökerran aikana.
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HUOMAUTUS
Matkapuhelimen verkkopisteiden
tarjoaminen edellyttää soveltuvaa
DataPro-dataliittymäsopimusta.
Matkapuhelimesi verkkopisteeseen
yhteydessä olevat laitteet käyttävät
DataPro-liittymäsi datayhteyttä.
Liittymien tiedonsiirtoa on
rajoitettu. Jos ylität määritetyn
datatiedonsiirtomäärän, siitä voi
aiheutua sinulle huomattavia
kustannuksia. Suorituskyky saattaa
vaihdella liitettyjen laitteiden määrän ja
muiden tekijöiden perusteella. Jos et
käytä salasanaa, muut voivat käyttää
matkapuhelimesi verkkopistettä.

Wi-Fi Direct
Opettele käyttämään WLAN Direct
-toimintoa, jolla voit yhdistää kaksi laitetta
WLAN-verkon kautta ilman tukiasemaa.
Laitteen yhdistäminen toiseen WLANlaitteeseen
1 Valitse Asetukset > Langattoman
tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi Direct
-asetukset > Wi-Fi Direct
2 Paina Valikko > Etsi.
3 Valitse laite ja valitse sitten Yhdistä. Kun
toisen laitteen omistaja hyväksyy yhteyden,
laitepari on muodostettu.
4 Kun haluat poistaa suoran WLAN-yhteyden
käytöstä, valitse Katkaise Wi-Fi Direct
-yhteys.

Wi-Fi-jakaminen
Voit jakaa musiikkia, kuvia ja videoita
samaan Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -verkkoon
tai langattomaan verkkoon yhteydessä
olevien käyttäjien kanssa.
Tarkista verkkoasetukset etukäteen ja
varmista, että käyttäjät ovat yhteydessä
samaan verkkoon.

Tietojen lähettäminen
1 Napauta Sovellukset-näppäintä
ja
valitse sitten Wi-Fi-jakaminen.
2 Lisää tiedostot, jotka haluat jakaa.
3 Näytön yläreunasta näet kaikki laitteet,
jotka ovat yhteydessä puhelimeesi.
Valitse laitteet, joiden kanssa haluat jakaa,
ja valitse sitten . Kun toinen laite
hyväksyy pyynnön, sisällön lähettäminen
aloitetaan.
Voit käyttää muita toimintoja
valikkonäppäimen avulla.
Tietojen vastaanottaminen
Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta
laitteesta valitsemalla pyydettäessä OK.

Älykäs jako
SmartShare käyttää DLNA (Digital Living
Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen
sisällön jakamiseen langattomassa
verkossa.
Toiminto edellyttää, että molemmat
käytettävät laitteet ovat DLNAyhteensopivia.
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SmartSharen käyttöönotto ja sisällön
jakamisen salliminen
1 Napauta Sovellukset-näppäintä
>
SmartShare.
>
2 Napauta valikkonäppäintä
Asetukset.
3 Ota toiminto käyttöön napauttamalla
Tunnistettavissa-valintaruutua.
   - Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden
jakopyynnöt automaattisesti, napauta
Hyväksy pyyntö aina-kohtaa.
   - Jos haluat automaattisesti hyväksyä
tiedostojen lataamisen muista laitteista
puhelimeesi, napauta Vastaanota
tiedostoja-kohtaa.
4 Napauta Jaetut sisällöt -osiossa kaikkia
niitä sisältötyyppejä, joita haluat jakaa. Voit
valita Kuvat, Videot tai Musiikki.
5 SmartShare on nyt käytössä ja valmiina
jakamaan sisältöjä.
Sisällön jakaminen etäkirjastosta
muihin laitteisiin
Voit katsoa etäkirjaston (kuten tietokoneen)
multimediasisältöä sisällön näyttämiseen
kykenevällä laitteella (esimerkiksi
televisiolla).
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HUOMAUTUS
Varmista, että laitteesi (esimerkiksi
tietokone tai televisio) DLNA-toiminnot
on oikein määritetty.
1 Napauta Sovellukset-näppäintä
>
SmartShare.
2 Valitse laite luettelosta napauttamalla
oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.
3 Valitse etäkirjasto napauttamalla
vasemmassa yläkulmassa olevaa
painiketta.
4 Voit selata sisältökirjastoa.
5 Napauta sisällön pikkukuvaa tai napauta
valikkopainiketta
ja sitten Toistapainiketta.
Sisällön jakaminen puhelimesta
toistolaitteeseen (esimerkiksi televisioon)
HUOMAUTUS
Varmista, että toistolaitteen asetukset
on määritetty oikein.
1 Voit valita kuvia tai videoita Galleriasovelluksessa pitämällä tiedostoja
painettuna. Voit valita jaettavaksi kerralla

useitakin tiedostoja.
2 Valitse Jaa > SmartShare. SmartShare
käynnistyy automaattisesti siten, että valitut
tiedostot ovat käytettävissä siinä.
3 Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne,
valitse sopiva laite.
HUOMAUTUS
Voit jakaa samalla tavalla
musiikkisoittimen, kameran tai
videosoittimen sisältöä.

Sisällön lataaminen etäkirjastosta
1 Napauta Sovellukset-näppäintä
>
SmartShare.
2 Valitse etäkirjasto napauttamalla
vasemmassa yläkulmassa olevaa
painiketta.
3 Voit selata sisältökirjastoa.
4 Napauta sisällön pikkukuvaa ja napauta
sitten Lataa-valikkonäppäintä.
HUOMIO
Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

HUOMIO
Sovelluksen käyttö edellyttää sitä,
että käyttämäsi laite on yhteydessä
kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä. Jotkin
DLNA-yhteensopivat laitteet (esim.
televisiot) tukevat vain DLNA:n
DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita
ei luetella käytettävien laitteiden
luettelossa. Laite ei ehkä voi toistaa
kaikkea sisältöä.

Sisällön lataaminen puhelimesta
etäkirjastoon
HUOMAUTUS
Varmista, että SD-kortti on asetettu
oikein paikoilleen ja että Asetuksetvalikon Vastaanota tiedostoja
-valintaruutu on valittuna.
1 Napauta Sovellukset-näppäintä
>
SmartShare.
2 Napauta vasemmalla ylhäällä olevaa
painiketta ja valitse sitten Oma puhelin.
3 Voit selata sisältökirjastoa.
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4 Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja
napauta sitten Lataa-valikkonäppäintä.
5 Valitse laite, josta lataat sisältöä
etäkirjastoon.
HUOMIO
Jotkin DLNA:ta käyttävät laitteet
eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten
niillä ei voi ladata sisältöä. Joitain
sisältötyyppejä ei tueta.
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Puhelut
Puhelun soittaminen
1 Avaa näppäimistö napauttamalla
-kuvaketta.
2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit
poistaa numeron napauttamalla Tyhjennä.
kuvaketta
3 Voit soittaa puhelun napauttamalla Soita.
kuvaketta
4 Voit lopettaa puhelun napauttamalla
.
puhelun Lopeta-kuvaketta
VIHJE
Voit lisätä +-merkin kansainväliseen
puhelinnumeroon pitämällä
-näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon
soittaminen
1 Avaa yhteystiedot napauttamalla
-kuvaketta.
2 Selaa yhteystietoluetteloa tai napauta
Haku-ruutua ja anna pari ensimmäistä
kirjainta sen yhteystiedon nimestä, jolle
haluat soittaa.
3 Napauta näyttöön avautuvassa luettelossa
sitä yhteystietoa, jolle haluat soittaa.

4 Napauta Yhteystiedot-näytössä sitä
numeroa, johon haluat soittaa.

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
Kun näyttö on lukittu
Kun puhelin soi, vedä Vastaus-kuvake
oikealle.
Jos haluat hylätä saapuvan puhelun,
vasemmalle.
vedä Hylkää-kuvake
Jos haluat lähettää soittajalle viestin,
vedä hylkäysviestipalkkia ylöspäin. Jos
soittajaa ei tunnisteta, Hylkäysviesti ei ole
käytettävissä.

Kun näyttö ei ole lukittu
Kun puhelin soi, voit vastata puheluun
napauttamalla Vastaa-kuvaketta
. Jos
haluat hylätä tulevan puhelun, napauta
Hylkää-kuvaketta
.
Jos haluat lähettää soittajalle viestin,
napauta hylkäysviestipalkkia ja vedä
sitä ylöspäin. Jos soittajaa ei tunnisteta,
Hylkäysviesti ei ole käytettävissä.
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Puhelun äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta
puhelun aikana puhelimen vasemmalla
sivulla olevilla äänenvoimakkuuden
säätönäppäimillä.

Toisen puhelun soittaminen
1 Napauta ensimmäisen puhelun aikana
valikkonäppäintä
ja valitse
sitten
. Voit myös napauttaa
valintanäppäinten kuvaketta
.
Anna tämän jälkeen numero, johon haluat
soittaa.
2 Näppäile numero tai hae se yhteystiedoista.
3 Voit yhdistää puhelun napauttamalla Soita.
kuvaketta
4 Molemmat puhelut näkyvät
puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu
lukitaan ja asetetaan pitoon.
5 Jos haluat siirtyä puhelusta toiseen,
napauta yhteystietoa näytössä. Jos haluat
-kohtaa.
yhdistää puhelut, napauta
6 Voit lopettaa käynnissä olevat puhelut
napauttamalla Lopeta-kuvaketta Jos
aktiivista puhelua ei ole, tämä toiminto
lopettaa pidossa olevan puhelun.
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HUOMAUTUS
Kaikista puheluista veloitetaan
erikseen.

Puhelutietojen
tarkasteleminen
Napauta aloitusnäytössä Soita-kuvaketta
ja valitse sitten Puhelutiedot-välilehti.
Näet kaikki soitetut, vastatut ja
vastaamattomat puhelut.
VIHJE
Voit tarkistaa tietyn puhelun
päivämäärän, kellonajan ja
keston napauttamalla haluamaasi
puhelutietojen kohtaa.
VIHJE
Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet
napauttamalla valikkonäppäintä
ja valitsemalla sitten Poista kaikki.

Puheluasetukset
Voit määrittää puheluasetukset, kuten
soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia
lisäpalveluja.
1 Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä
ja valitse sitten Asetukset.
2 Napauta Puheluasetukset-kohtaa.
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Yhteystiedot
Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja
synkronoida ne Google-tilin tai muiden
sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka
tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäintä
ja avaa sitten yhteystiedot
valitsemalla
.
2 Napauta Haku-kenttää ja kirjoita
yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen
1 Napauta
-kohtaa ja anna uuden
yhteystiedon numero. Napauta
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Lisää yhteystietoihin > Luo uusi
yhteystieto.
2 Jos haluat lisätä uuteen yhteystietoon
. Valitse Sieppaa kuva
kuvan, valitse
tai Valitse galleriasta.
3 Valitse yhteystiedon tyyppi napauttamalla
.
4 Valitse yhteystietoluokka napauttamalla ja
anna yhteystiedon tiedot.
5 Tallenna yhteystieto napauttamalla
Tallenna-kuvaketta.
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Suosikkiyhteystiedot
Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot
suosikkeihin.
Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetja avaa sitten yhteystiedot
näppäintä
valitsemalla
.
2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla
sitä.
3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla
puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu
kultaiseksi ja yhteystieto lisätään
suosikkeihisi.
Yhteystiedon poistaminen suosikeista
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetja avaa sitten yhteystiedot
näppäintä
valitsemalla
.
2 Napauta Ryhmät-välilehteä ja napauta
sitten Suosikit-kohtaa.
3 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla
sitä.
4 Napauta yhteystiedon nimen oikealla
puolella olevaa kultaista tähteä. Tähti
muuttuu harmaaksi ja yhteystieto
poistetaan suosikeista.

Viestitys/sähköposti
Viestitys
Voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä
yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Luetteloruutu
Viestit (tekstiviestit ja multimediaviestit)
voidaan näyttää aikajärjestyksessä, joten
voit helposti seurata keskusteluja.

Viestin lähettäminen
1 Napauta aloitusnäytön
--kuvaketta ja
luo sitten uusi viesti napauttamalla Uusi
viesti-kohtaa.
2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero
Vastaanottaja-kenttään. Kirjoittaessasi
yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat
nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa
ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit
halutessasi lisätä useita yhteystietoja.
HUOMAUTUS
Jokaisesta lähetetystä viestistä
veloitetaan tekstiviestin hinta.

Liitä, Hylkää, Lisää aihe, Lisää hymiö
tai Lisää (Pohjat, Kaikki viestit,
Näppäimistöasetukset).
5 Voit lähettää viestin napauttamalla Lähetäkohtaa.
6 Viesti avautuu näyttöön. Viestisi näkyy
vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen.
Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju
kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja
vastaat viesteihin.
Varoitus
160 merkin raja voi vaihdella maittain
tekstiviestin koodauksesta ja viestissä
käytetystä kielestä riippuen.
Varoitus
Jos tekstiviestiin lisätään kuva-,
video- tai äänitiedosto, se muunnetaan
automaattisesti multimediaviestiksi ja
siitä laskutetaan tämän mukaan.

3 Aloita viestin kirjoittaminen napauttamalla
tekstikenttää.
4 Avaa asetusvalikko napauttamalla
. Valitse Soita,
valikkonäppäintä
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Viestitys/sähköposti
HUOMAUTUS
Kun saat tekstiviestin puhelun aikana,
saat äänimerkin.

Hymiöiden käyttäminen
Piristä viestejäsi hymiöillä.
Kun kirjoitat uutta viestiä, napauta
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Lisää hymiö.

Microsoft Exchange -sähköpostitili

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty,
joten voit lähettää viestejä heti. Voit
muuttaa asetuksia mielesi mukaan.
u Valitse aloitusnäytössä Viestitys
>
Valikko-näppäin
> Asetukset.

Sähköpostiosoite – kirjoita tilin
sähköpostiosoite.
Käyttäjänimi– kirjoita tilin käyttäjänimi.
Salasana– kirjoita tilin salasana.
Toimialue– kirjoita tilin toimialue
(valinnainen).
Palvelinosoite– kirjoita
sähköpostipalvelimen osoite.
Käytä SSL:ää– määritä, käytetäänkö
Microsoft Exchangessa SSL-salausta.

Sähköposti

Muu sähköpostitili (POP3, IMAP)

Sähköposti-sovelluksella voit lukea
sähköpostisi muista sähköpostitileistäsi
kuin Gmail-tilistäsi. Sähköpostisovellus
tukee seuraavia tilityyppejä: POP3,
IMAP ja Microsoft Exchange ActiveSync
(yrityskäyttäjät).

Sähköpostiosoite – kirjoita tilin
sähköpostiosoite.
Salasana– kirjoita tilin salasana. Näyttöön
avautuu Asetukset määritetty -sivu. Sinun
on määritettävä nimi. Tämä tili näytetään
nyt sähköpostikansiosi tililuettelossa.
POP3/IMAP4 – Valitse protokollatyypiksi
joko POP3 tai IMAP4.

Viestiasetusten muuttaminen

Sähköposti-sovelluksen avaaminen
u Napauta aloitusnäytössä Sovellukset-
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ja napauta sitten
näppäintä
Sähköposti.
Kun avaat Sähköposti-sovelluksen
ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa
sinua sähköpostitilin määrittämisessä.

Saapuvan postin palvelin – Kirjoita
saapuvan postin palvelimen osoite.
Suojaustyyppi – Valitse TLS, SSL tai Pois
käytöstä.
Porttinumero – Tässä näytetään yleensä
kunkin tilin oletusportti.
Lähtevän postin palvelin – Kirjoita
lähtevän postin palvelimen osoite.
Suojattu SMTP-yhteys – Valitse TLS, SSL
tai Pois käytöstä.
Porttinumero – Tässä näytetään yleensä
kunkin tilin oletusportti.
Muodosta yhteys palvelimeen
napauttamalla Seuraava-painiketta
Näyttöön avautuu Asetukset määritetty
-sivu. Sinun on määritettävä tilin näyttönimi
ja oma nimi. Napauta tämän jälkeen
Valmis-kuvaketta.
Tämä tili näytetään nyt sähköpostikansiosi
tililuettelossa.

Tilit-näyttö
Tilit-näytössä näkyy yhdistetty
Saapuneet-kansio sekä kaikki yksittäiset
sähköpostitilisi.
u Napauta Sovellukset-näppäintä
>
ja valitse sitten Sähköposti.
Tilit-luettelo avautuu näyttöön.

VIHJE
Voit luoda pikakuvakkeen tilin
Saapuneet-kansiosta seuraavasti:
Pidä sähköpostitiliä painettuna
tililuettelossa. Napauta sitten Lisää
aloitusnäkymään-kohtaa.
Voit tarkastella tilin Saapuneet-kansiota
napauttamalla tilin nimeä. Tili, josta lähetät
sähköpostia oletusarvoisesti, on merkitty
valintamerkillä.

Yhdistetyn Saapuneet-kansion
avaaminen
Jos olet määrittänyt sähköpostin
lähettämään ja vastaanottamaan
sähköpostiviestejä useammasta kuin
yhdestä tilistä, voit tarkastella kaikkien tilien
kaikkia saapuneita viestejä yhdistetyssä
Saapuneet-kansiossasi.
u Valitse Sähköposti > Yhdistetty
Saapuneet-kansio (Tilit-näytössä).
Yhdistetyn Saapuneet-kansion viestit on
merkitty vasemmalla värein tilien mukaan.
Värit ovat samat, jotka ovat käytössä Tilitnäytössä näkyvissä tileissä.
Kun uusi sähköpostiviesti saapuu
Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä
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Viestitys/sähköposti
äänimerkillä ja värinällä. Lopeta merkkiääni
ja värinä napauttamalla sähköpostiviestiilmoitusta.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja
lähettäminen
1 Napauta Sähköposti-sovelluksessa Luokohtaa.
2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite.
Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi
ehdotuksia vastaanottajiksi.
3 Jos haluat lähettää viestin kopion tai
piilokopion muille yhteystiedoille tai muihin
sähköpostiosoitteisiin, napauta Kopio- tai
Piilokopio-kenttää.
4 Kirjoita viestin teksti.
5 Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla
Liitä-kuvaketta.
6 Valitse Lähetä.
Jos et halua lähettää viestiä vielä, voit
tallentaa sen Luonnokset-kansioon
napauttamalla Tallenna-kuvaketta. Kun
haluat jatkaa viestin käsittelyä, napauta
viestiä Luonnokset-kansiossa. Viesti
tallennetaan luonnoksena myös, jos
napautat Takaisin-näppäintä ennen viestin
lähettämistä.
Voit hylätä ja poistaa viestin, mukaan
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lukien siitä mahdollisesti tallennetut
luonnokset, valitsemalla Peruuta. Jos
et ole yhteydessä verkkoon, esimerkiksi
silloin, kun olet lentokoneessa, lähettämäsi
viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon,
kunnes olet taas yhteydessä verkkoon. Jos
Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä,
kansio näytetään Tilit-näytössä.
HUOMAUTUS
Exchange-tilillä lähetettyjä viestejä ei
tallenneta puhelimeen. Ne tallennetaan
Exchange-palvelimeen. Jos haluat
nähdä lähetetyt viestit Lähetetytkansiossa (tai Lähetetyt-tunnisteen
alla), avaa Lähetetyt-kansio tai
-tunniste ja valitse asetusvalikosta
Päivitä.

Tilin kansioiden käyttäminen
Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-,
Lähetetyt-, Luonnokset-, Roskakori- ja
Roskaposti-kansiot. Tililläsi voi olla
myös muita kansioita, mutta tämä riippuu
palvelintarjoajasi tukemista asetuksista.

Sähköpostitilien lisääminen ja
muokkaaminen
Sähköpostitilin lisääminen
1 Napauta Sovellukset-näppäintä
ja
valitse sitten Sähköposti.
2 Valitse MS Exchange tai Muu.
Jos sähköpostitili on jo määritetty, ohjattu
toiminto ei käynnisty automaattisesti.
Napauta tässä tapauksessa
> Lisää tili.
valikkonäppäintä

Tilin asetusten muuttaminen
1 Avaa Tilit-näyttö.
2 Napauta valikkonäppäintä
Asetukset.

>

Sähköpostitilin poistaminen
1 Avaa Tilit-näyttö.
2 Kosketa poistettavaa tiliä.
3 Napauta näyttöön avautuvassa valikossa
Poista tili ja vahvista poistaminen
napauttamalla valintaikkunassa Poistakohtaa.
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Yhteisöpalvelut
Voit käyttää puhelimellasi yhteisöpalveluja
ja hallita verkkopäiväkirjaasi. Voit päivittää
nykyisen tilasi, ladata kuvia ja tarkastella
kavereidesi tilatietoja reaaliajassa.
Voit lisätä puhelimeen Facebook-, Twittertai MySpace-tilin. Jos sinulla ei ole vielä
tiliä, voit siirtyä puhelimella yhteisöpalvelun
sivustoon ja luoda oman tilin.
HUOMAUTUS
Verkkopalveluihin yhdistäminen ja
niiden käyttö voivat olla maksullisia.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Tilin lisääminen puhelimeen
1 Valitse aloitusnäytössä valikkonäppäin
> Asetukset > Tilit ja synkronointi.
2 Napauta Lisää tili -kohtaa.
3 Napauta mitä tahansa yhteisöpalvelua, jota
haluat käyttää.
4 Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana,
joita käytit yhteisöpalvelun tilin luonnin
yhteydessä, ja napauta sitten Kirjaudu
sisään -kohtaa.
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Yhteisöpalvelu-widgetin
lisääminen aloitusnäyttöön
Jos lisäät yhteisöpalvelu-widgetin
aloitusnäyttöön, widget näyttää tilasi aina,
kun puhelin saa päivityksiä verkosta.
Voit avata yhteisöpalvelun myös
napauttamalla yhteisöpalvelun widgetsovellusta.
1 Pidä tyhjää kohtaa painettuna
aloitusnäytössä.
HUOMAUTUS: jos aloitusnäytön paneelissa
ei ole vapaata tilaa, et voi lisätä widgetiä:
sinun on poistettava kohde ennen
kuin voit lisätä uuden kohteen. Voit
tässä tapauksessa myös käyttää toista
aloitusnäytön paneelia.
2 Kun erilaisia widgetejä avautuu näyttöön,
selaa widgetejä ja napauta Yhteisö+
-kuvaketta.

Tilan katsominen ja
päivittäminen

Puhelimen tilien
synkronoiminen

1 Siirry aloitusnäytön paneeliin, jossa
Yhteisö+-widget on. Näet määrittämiesi
yhteisöpalvelusovellusten nykyisen tilan.
2 Voit valita kunkin yhteisöpalvelusovelluksen,
jota haluat tarkastella. Napauta
-kuvaketta.
3 Päivitä tilasi kommenteilla tai lataa kuvia
napauttamalla Mitä olet tekemässä?
-kenttää.
- Valitse kaikki yhteisöpalvelusovellukset,
jotka haluat päivittää. Tämä toiminto
päivittää ne kaikki yhtä aikaa.
4 Kun olet kirjoittanut kommentit
liitetiedostolla (jos sellaista on), napauta
Lähetä-kohtaa.

Voit synkronoida yhteisöpalvelujen
tilien tiedot yhteystietojesi ja muiden
puhelimesi toimintojen kanssa, jos ne ovat
käytettävissä.
1 Valitse aloitusnäytössä valikkonäppäin
> Asetukset > Tilit ja synkronointi.
Valitse tili, jonka haluat synkronoida ja anna
tarvittavat tiedot.
2 Valitse Taustatiedot ja Autom.
synkronointi.
3 Napauta synkronoitavaa tiliä.
4 Valitse synkronointivaihtoehdot, kuten
Synkronoi yhteystiedot.
-kuvake osoittaa, että synkronointi on
käytössä.

VIHJE
Voit käyttää kaveritietoja vain
yhteisöpalveluissa tai synkronoida
kaikki tiedot yhteystietoihisi.

Tilien poistaminen
puhelimesta
1 Valitse aloitusnäytössä valikkonäppäin
> Asetukset > Tilit ja synkronointi.
2 Napauta tilejä, jotka haluat poistaa, ja
napauta sitten Poista tili (kaksi kertaa).
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Kamera
Avaa Kamera-sovellus valitsemalla Sovellukset-näppäin

> Kamera

.

Etsimen ominaisuudet

Kirkkaus
– tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä.
Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmaisinta --merkin suuntaan, ja
jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.
Zoom – loitonna tai lähennä kuvaa. Voit käyttää myös äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.
Vaihda kamera - mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden välillä
vaihtamisen.
Videotila – voit siirtyä videotilaan
liu'uttamalla tätä kuvaketta.
Valokuvan ottaminen – mahdollistaa
valokuvan ottamisen.
Galleria – voit tarkastella tallennettuja
valokuvia ja videoita
kameratilassa. Voit
avata Gallerian näyttöön
napauttamalla.
Asetukset – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta. Katso lisätietoja
kohdasta Lisäasetusten käyttäminen sivulla 60.
Salama – voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
HUOMAUTUS
Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Napauta näytön keskiosaa
kerran. Voit palauttaa pikavalinnat napauttamalla näyttöä uudelleen.
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Valokuvan ottaminen

Kuvan ottamisen jälkeen

1 Napauta aloitusnäytössä Kamerapainiketta.
2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista
objektiivi kuvauskohteeseen.
3 Paina kuvauspainiketta kevyesti,
jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy
tarkennusruutu.
4 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy
tarkennusruudussa.
5 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi,
kamera on tarkentanut kohteen.
6 Vapauta Ota kuva -painike.

Ottamasi valokuva ilmestyy näyttöön, jos
Automaattinen esikatselu on käytössä.
Jaa   Jaa kuva käyttämällä useita eri
menetelmiä, kuten Bluetoothyhteyttä tai Viestitys-vaihtoehtoa,
napauttamalla tätä.

HUOMAUTUS
Kamerasta riippuen varjostukset
saattavat aiheuttaa ongelmia
otettaessa kuvia sisätiloissa. (Varjostus
tarkoittaa, että väri on erilainen
keskiosassa ja sivuilla.)

HUOMAUTUS
Operaattori saattaa periä lisämaksuja
multimediaviestien lähettämisestä
verkkovierailun aikana.
Aseta   Napauta tätä, kun haluat käyttää

kuvaa Yhteystiedon kuvakkeena
tai Taustakuvana.
Naam wijzigen   Muokkaa valitun kuvan
nimeä napauttamalla
tätä.
  Poista kuva napauttamalla tätä.
  Ota toinen kuva välittömästi
napauttamalla tätä. Nykyinen kuva
tallennetaan.
  Näytä tallennettujen valokuvien
galleria napauttamalla tätä.
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Kamera
Lisäasetusten käyttäminen
Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla
-kuvaketta.
Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla
luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen,
.
napauta Takaisin-näppäintä
Tarkennus – valitse tarkennustila
napauttamalla tätä.
• Autom.: mahdollistaa kameran
tarkentamisen automaattisesti.
• Kasvojen seuranta: kamera tunnistaa ja
tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.
Kuvakoko – voit määrittää otettavan kuvan
koon pikseleinä napauttamalla. Valitse
pikseliarvo seuraavista vaihtoehdoista:
8M (3264x2448), W6M (3264x1836),
5M (2560x1920), 3M (2048x1536), W3M
(2304x1296), 1M (1280x960), W1M
(1536x864).
Maisematila – valitse väri- ja
valoisuusasetukset kuvausolosuhteiden
mukaan.
• Normaali: säätää automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Muotokuva: tämä vaihtoehto sopii
ihmisten kuvaamiseen.
• Maisema: tämä vaihtoehto sopii
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maisemien, kuten puiden, kukkien ja
taivaan, kuvaamiseen.
• Urheilu: tämä vaihtoehto sopii
urheilutapahtumien kuvaamiseen.
• Auringonlasku: tämä vaihtoehto sopii
auringonlaskujen kuvaamiseen.
• Yökuvaus: tämä vaihtoehto sopii
yökuvaamiseen. Tämä toiminto säätää
sulkimen nopeuden hitaammaksi
yökuvausta varten.
ISO - säätää kameran valoherkkyyttä.
Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot:
Autom., 400, 200 ja 100.
Valkotasapaino – valitse Autom., Kirkas
valo, Aurinkoinen, Loisteputki tai Pilvinen.
Väritehoste - valitse värisävy uutta
valokuvaa varten.
Ajastin – voit määrittää laukaisimen
painamisen jälkeisen viiveen. Valitse Pois,
3 s, 5 s tai 10 s. Tällä toiminnolla, voit ottaa
kuvia, joissa olet itsekin mukana.
Kuvaustila – valitse Normaali, Jatkuva
kuvaus tai Panoraama.
Sulkijan ääni - valitse jokin neljästä
sulkijan äänestä.
Automaattinen esikatselu – jos otat
automaattisen esikatselutoiminnon

käyttöön, se näyttää ottamasi kuvan
automaattisesti.
Tunnisteen sijainti – ota käyttöön, jos
haluat käyttää puhelimen sijaintitietoihin
perustuvia palveluja. Tämän ansiosta
voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat
paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä
palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää
kuvat kartalla.
HUOMAUTUS
Tämä toiminto käyttää langattomia
verkkoja. Sinun on valittava kohta
Käytä langattomia verkkoja.
Valitse aloitusnäytössä
valikkonäppäin
> Asetukset
> Sijainti ja suojaus > Käytä
langattomia verkkoja.
– Palauta kaikki kameran
oletusasetukset.
– Napauta tätä, jos haluat tietää, miten
toiminto toimii. Saat pikaohjeen.

HUOMAUTUS
• Osa oletusasetuksista palautetaan,
kun suljet kameran. Tarkista
kamera-asetukset ennen seuraavan
kuvan ottamista.
• Asetusvalikko näkyy etsimen päällä,
joten kun muutat kuvan väri- tai
laatuasetuksia, näet muutokset
asetusvalikon takana näkyvässä
esikatselukuvassa.

Tallennettujen kuvien
tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja kuvia
kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun
napautat Galleria-painiketta
.
VIHJE
Liikuta sormeasi näytössä vasemmalle
tai oikealle, jos haluat katsoa muita
kuvia tai videoita.
Kuvaesitys

Valikko

– Näet diaesityksen
napauttamalla tätä.
– Voit käyttää seuraavia
vaihtoehtoja napauttamalla
tätä:
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Kamera
Jaa - jaa kuva erilaisilla
menetelmillä, kuten Bluetoothyhteyden tai Viestitysvaihtoehdon avulla.
Poista - poista kuva.
Lisää - käytä vaihtoehtoja,
kuten Tiedot, Aseta, Rajaa,
Kierrä vasemmalle tai Kierrä
oikealle.

Kuvan asettaminen
taustakuvaksi

1 Avaa taustakuvaksi haluamasi kuva
napauttamalla sitä.
2 Avaa asetusvalikko napauttamalla näyttöä.
3 Valitse Valikko > Lisää > Aseta >
Taustakuva.
4 Rajaa kuva haluamallasi tavalla ja napauta
Tallenna.
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Videokamera
Etsimen ominaisuudet
Kirkkaus – tämä määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Kun
haluat tummemman videokuvan, työnnä kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–)
kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, työnnä säädintä plusmerkkiä (+) kohti.
Zoom – loitonna tai lähennä kuvaa. Voit käyttää myös äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Vaihda kamera - mahdollistaa eteenpäin ja taaksepäin kuvaavien kameroiden
välillä vaihtamisen.
Kameratila – siirry kameratilaan liu'uttamalla
tätä kuvaketta.
Aloita tallentaminen – mahdollistaa
tallentamisen aloittamisen.
00:00:00

TAL

Galleria – voit tarkastella tallennettuja
valokuvia ja videoita
videokameratilassa. Voit avata
Gallerian näyttöön napauttamalla.

Asetukset – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta. Katso lisätietoja
kohdasta Lisäasetusten käyttäminen sivulla 64.
Salama – käytä salamaa, kun kuvaat videoita heikossa valaistuksessa.
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Videokamera
Videokuvan tallentaminen

HUOMAUTUS

1 Napauta aloitusnäytössä Kamerakuvaketta ja siirry videotilaan vetämällä
kameratilan painiketta. Kuvake muuttuu
-kuvakkeeksi.
2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista
objektiivi videon kohteeseen.
4 Aloita tallentaminen napauttamalla
kerran.
tallennuskuvaketta
5 REC-teksti näkyy etsimen alareunassa, ja
ajastin ilmaisee videon keston.
6 Pysäytä tallennus napauttamalla näytöstä
.
löytyvää pysäytyskuvaketta

Operaattori saattaa periä lisämaksuja
multimediaviestien lataamisesta
verkkovierailun aikana.

Videon tallentamisen jälkeen
Näytössä näkyy kuvaamaasi videota
esittävä still-kuva.
Soita   Toista video napauttamalla tätä.
Jaa   Jaa kuva käyttämällä useita eri
menetelmiä, kuten Bluetoothyhteyttä tai Viestitys-vaihtoehtoa,
napauttamalla tätä.
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Rename   Muokkaa valitun videon

nimeä napauttamalla tätä.
  Poista juuri tallentamasi video
napauttamalla tätä. Vahvista poisto
napauttamalla OK-painiketta Etsin
palaa näyttöön.
  Tallenna toinen video heti perään
napauttamalla tätä. Nykyinen video
tallennetaan.
  Näytä tallennettujen videoiden galleria
napauttamalla tätä.

Lisäasetusten käyttäminen
Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla
-kuvaketta.
Voit muuttaa videokameran asetuksia
selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut
asetuksen, napauta Takaisin-näppäintä
.
Videon koko – Voit määrittää tallennettavan
videon koon pikseleinä napauttamalla tätä.
Valitse videon kooksi täysi teräväpiirto

(1920x1088), HD (1280x720), TV
(720X480), VGA (640x480), QVGA
(320x240) tai QCIF (176x144) (MMS).
Valkotasapaino – Valkotasapaino
varmistaa, että videossa näkyvät valkoiset
alueet näyttävät realistisilta. Jotta kamera
voi säätää valkotasapainon oikein, sinun
on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet.
Valitse AUTO, Kirkas valo, Aurinkoinen,
Loisteputki tai Pilvinen.
Väritehoste – Valitse uudessa videossa
käytettävä värisävy.
Äänitallennus – Valitse Mykistä, jos haluat
tallentaa videon ilman ääntä.
Automaattinen esikatselu – Jos otat
Automaattinen esikatselu -asetuksen
käyttöön, tallentamasi video näytetään
automaattisesti.
– Palauta kaikki videokameran
oletusasetukset.
– Napauta tätä, jos haluat tietää, miten
toiminto toimii. Saat pikaohjeen.

Tallennettujen videoiden
katselu
1 Napauta etsimessä
-kuvaketta.
2 Galleria avautuu näyttöön.
3 Toista video automaattisesti napauttamalla
sitä.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen videon katselun
aikana
Voit säätää videon äänenvoimakkuutta
toiston aikana puhelimen vasemmalla
sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.
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Multimedia
Voit tallentaa multimediatiedostoja
microSD-kortille ja käyttää kuva- ja
videotiedostoja helposti.

Galleria
Valitse Sovellukset-näppäin
Galleria.

>

Näyttötila
Kun avaat Gallerian, valokuvasi esitetään
kansionäkymässä. Kun avaat kansion,
valokuvasi näkyvät ruudukkonäkymässä.
Kun napautat valokuvaa
ruudukkonäkymässä, se näytetään koko
näytön näkymässä.

Kalenterinäkymä
Voit siirtyä kansionäkymästä
kalenterinäkymään napauttamalla
-kuvaketta. Kalenteri avautuu ja
näet kunakin päivänä otetut valokuvat.
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Aikajananäkymä
Puhelimen Galleria-kohdassa voit
näyttää kuvat ja videot aikajanalla. Vedä
ruudukkonäkymässä
-kuvaketta
oikealle. Kuvauspäivämäärät tulevat
näkyviin viimeisimmästä alkaen.
Jos valitset tietyn päivämäärän, kaikki
kyseisenä päivänä otetut kuvat näkyvät
ryhmänä.

Galleria-valikon valinnat
Napauta valokuvaa ja napauta
valikkonäppäintä
, niin näet seuraavat
saatavilla olevat vaihtoehdot: Jaa, Poista ja
Lisää. Napauta Lisää-näppäintä, niin näet
vaihtoehdot Tiedot, Aseta, Rajaa, Kierrä
vasemmalle ja Kierrä oikealle.

Kuvan lähettäminen
1 Valitse lähetettävä kuva pitämällä sitä
valittuna.
2 Napauta Jaa-painiketta ja valitse jokin
käytettävissä olevista sovelluksista.
3 Kun valitset Sähköposti-, Gmail- tai
Viestitys-vaihtoehdon, valokuva liitetään
viestiin, ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää
sen tavalliseen tapaan.

VIHJE
Jos olet määrittänyt puhelimeesi
yhteisöpalvelun tilin, voit
jakaa valokuvasi kyseisessä
yhteisöpalvelussa.

Massamuisti ja OK. Avaa sitten haluamasi
kansio tietokoneelta.

Tallenna musiikki- tai videotiedostot
tietokoneesta puhelimen
irrotettavaan tallennusvälineeseen.

Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla
voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Voit
siirtyä aloitusnäytöstä musiikkisoittimeen
napauttamalla Sovellukset-näppäintä
ja napauttamalla sitten Musiikki-painiketta.

- Voit kopioida tai siirtää tiedostoja
tietokoneesta puhelimen irrotettavaan
tallennusvälineeseen kortinlukijan avulla.
- Jos videotiedoston mukana on
tekstitystiedosto (.smi-tiedosto, jonka nimi
on sama kuin videotiedostolla), sijoita
molemmat tiedostot samaan kansioon,
jolloin näet tekstityksen katsoessasi
videota.
- Muista tekijänoikeudet, kun lataat
musiikki- tai videotiedostoja. Huomaa,
että viallinen tiedosto tai tiedosto, jonka
tunniste on väärä, voi vahingoittaa
puhelinta.

Musiikki- ja videotiedostojen
tallentaminen puhelimeen

Musiikki- ja videotiedostojen
toistaminen puhelimessa

Yhdistä puhelin tietokoneeseen USBkaapelilla.
Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus
USB-kaapelin kytkemisestä ja näet USByhteyden tila -ponnahdusviestin. Valitse

Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen
Etsi haluamasi tiedosto Galleriasta ja toista
se napauttamalla.

Videon lähettäminen
1 Valitse lähetettävä video pitämällä sitä
valittuna.
2 Napauta Jaa-painiketta ja valitse jokin
käytettävissä olevista sovelluksista.

Musiikki
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Multimedia
Musiikkikappaleen
toistaminen
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetja valitse sitten Musiikki.
näppäintä
2 Valitse Kappaleet-välilehti.
3 Napauta toistettavaa kappaletta.
4 Keskeytä kappaleen toiston napauttamalla
-painiketta.
5 Siirry seuraavaan kappaleeseen
-painiketta.
napauttamalla
6 Siirry kappaleen alkuun napauttamalla
-painiketta. Siirry edelliseen kappaleeseen
koskettamalla
-painiketta kahdesti.
Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia
kuunnellessasi puhelimen vasemmalla
sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.
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Google-sovellukset
Tietoja Google-sovelluksista
Google-sovellukset, mukaan lukien
mobiiliversiot sovelluksista Gmail, Google
Talk, Google-kalenteri ja Google Maps, on
ladattu puhelimeesi.
1 Määritä Google-tili. Kirjoita sitten
käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja kirjaudu
sisään.
2 Kun olet kirjautunut sisään, Google-tilisi
yhteystiedot, sähköpostiviestit ja kalenteri
synkronoidaan automaattisesti puhelimeen.

Google Maps™
Google Mapsin avaaminen ja
sijainnin tarkasteleminen
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäintä
ja napauta sitten Mapskohtaa.
2 Napauta Oma sijainti -kuvaketta
kartalla.
Kartta keskittyy siniseen pisteeseen,
joka osoittaa sijaintisi. Pistettä ympäröivä
sininen ympyrä osoittaa, että todellinen
sijaintisi on ympyrän sisäpuolella.

Sijainnin osoitteen ja lisätietojen
tarkasteleminen
u
Pidä kartan sijaintia painettuna. Sijainnin

päälle avautuu kupla, joka sisältää
osoitteen ja pikkukuvan Street View
-palvelusta (jos sellainen on saatavilla).
u
Voit tarkastella muita vaihtoehtoja
napauttamalla kuplaa.

Kartan, satelliittikuvan tai
liikennetasojen tarkasteleminen
u
Napauta kartan Tasot-kuvaketta

ja
valitse tasovaihtoehto. Voit valita jonkin
seuraavista vaihtoehdoista: Liikenne,
Satelliitti, Maasto, Leveysaste tai Lisää
tasoja.

Sijaintien ja paikkojen
etsiminen
Voit etsiä sijainnin ja tarkastella sitä
kartalla. Voit myös etsiä paikkoja kartasta,
jota tarkastelet.

Sijainnin etsiminen
1 Kun olet avannut kartan, napauta näytön
yläreunassa olevaa hakukenttää. Voit myös
napauttaa valikkonäppäintä
ja
napauttaa sitten Haku-kuvaketta.

69

Google-sovellukset
2 Kirjoita etsimäsi paikka hakukenttään. Voit
antaa osoitteen, kaupungin tai yrityksen
tai muun kohteen. Esimerkiksi "teatteri
Helsingissä".
3 Napauta Haku-kuvaketta.

4 Napauta Hae reittiohjeet -painiketta.
Reittiohjeet määränpäähän näkyvät
luettelona.

    Kirjaimia sisältävät merkit tarkoittavat
hakuosumia kartalla.

Voit tarkastella kutakin käännöstä reitilläsi
kirjallisen ohjeluettelon muodossa.
Kun tarkastelet reittiohjeluetteloa,
napauta Navigointi-kuvaketta
, niin näet käännöskohtaiset ohjeet
navigointinäkymässä.

HUOMAUTUS
Sijaintitiedot voivat olla virheellisiä, jos
GPS ja Wi-Fi on poistettu käytöstä.
Varmista, että GPS ja Wi-Fi ovat
käytössä.

Reittiohjeiden hakeminen
Reittiohjeiden hakeminen
1 Kun olet avannut kartan, napauta
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Reittiohjeet.
2 Lisää lähtöpaikka ensimmäiseen
tekstikenttään ja määränpää toiseen
tekstikenttään.
    Voit kääntää reittiohjeet napauttamalla
valikkonäppäintä
ja napauttamalla
sitten Käännä alku ja loppu -painiketta.
3 Napauta auton, julkisen kulkuneuvon tai
kävelyreitin kuvaketta.
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Käännöskohtaisten reittiohjeiden
tarkasteleminen luettelon muodossa

Sijaintien etsiminen reitin varrelta
Voit etsiä yrityksiä, kiinnostavia kohteita
ja muita ominaisuuksia reittisi varrelta.
Kun teet hakuja navigoidessasi, tulokset
sisältävät sijainteja reittisi varrella sen
sijaan, että ne sisältäisivät sijainteja
nykyisen sijaintisi lähellä.
u
Napauta Hakunäppäintä ja etsi
kiinnostavia kohteita.
    Tulokset näytetään merkkeinä reitilläsi:
ensimmäinen tulos on merkitty
tunnisteella. Voit napauttaa tunnistetta,
niin saat lisätietoja merkinnästä.
u
Kun olet valmis, palaa
navigointinäkymään napauttamalla
Navigointi-kuvaketta
.

Omat paikat
Omat paikat merkitsevät suosikkipaikkasi,
kuten osoitteet tai paikalliset yritykset,
kirjanmerkillä, jotta löydät ne nopeasti
myöhemmin.
Omien paikkojen tarkasteleminen
Kun olet avannut kartan, napauta
valikkonäppäintä
ja napauta sitten
Omat paikat-painiketta.

Kartan tyhjentäminen
Tyhjennä kartan tiedot, kuten reitit ja
hakutiedot.
Kartan tyhjentäminen
Kun olet avannut kartan, napauta
valikkonäppäintä
ja napauta sitten
Tyhjennä kartta -painiketta.

Latitude
Kavereiden etsiminen Google LatitudenTM
avulla
Google Latitude mahdollistaa kavereiden
sijaintien tarkastelemisen kartalla sekä
reittiohjeiden hakemisen kaverien
sijainteihin Google Latituden avulla. Sijaintia
ei jaeta automaattisesti. Sen saa vain
kutsun kautta.

Liity Latitudeen ja kutsu kaverisi
seuraamaan sijaintiasi tai hyväksy heidän
kutsunsa.
Latitudeen liittyminen
u
Kun olet avannut kartan, napauta
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Liity Latitudeen.
    Ensimmäisellä kerralla, kun liityt
Latitudeen, sinua kehotetaan
hyväksymään tai hylkäämään Googlen
tietosuojakäytännöt. Kun olet liittynyt
Latitudeen, Liity Latitudeen -vaihtoehto
muuttuu vaihtoehdoksi Latitude.
Latituden avaaminen
Kun olet liittynyt Latitudeen, voit etsiä
kavereita ja tarkastella heidän päivityksiään
avaamalla Latituden.
u
Kun olet avannut kartan, napauta
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Latitude.
Kavereiden kutsuminen jakamaan
sijaintinsa
Kun olet liittynyt Latitudeen, voit aloittaa
sijaintisi jakamisen kavereidesi kanssa.
Ainostaan sellaiset kaverit, jotka olet
kutsunut tai hyväksynyt, näkevät sijaintisi.
1 Avaa Latitude, napauta valikkonäppäintä
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ja valitse sitten Lisää kavereita.
2 Valitse avautuvasta valikosta Valitse
Google-yhteystiedoista tai Kutsu
kaverisi sähköpostiosoitteella.
3 Napauta näytön alareunasta Lisää
kavereita -painiketta. Jos kaverisi
käyttävät jo Latitudea, he saavat
sähköpostipyynnön ja ilmoituksen
Latitudelta. Jos he eivät ole vielä liittyneet
Latitudeen, he saavat sähköpostitse kutsun,
jossa heitä kehotetaan kirjautumaan
Latitudeen Google-tilin avulla.

Places
Paikkojen etsiminen
Löydät Google Mapsista kohteita, kuten
huoltoasemia, kahviloita, baareja ja
ravintoloita napauttamalla Places-kuvaketta
.
Kun valitset luokan, näet luettelon
lähimmistä vastineista, mukaan lukien
etäisyyden, koordinaatit, kuvauksen ja
käyttäjäarvosteluja. Voit muokata omia
sijainnin hakuluokkia ja jopa lisätä Paikatkuvakkeen aloitusnäyttöösi.
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Vihje
Kun olet avannut kartan, napauta
valikkonäppäintä
> Lisää,
niin näet seuraavat vaihtoehdot:
Labs, Välimuistin asetukset,
Ohje, Käyttöehdot, Yksityisyys ja
huomautukset ja Tietoja.

Play-kauppa™
Play-kauppa™ mahdollistaa tuhansien
hauskojen ja hyödyllisten sovellusten ja
pelien selaamisen ja lataamisen. Voit
lukea tai lähettää sovellusta koskevia
kommentteja. Jos asennat sovelluksia ja
pelejä Play-kauppaista™, ne ilmestyvät
puhelimen valikkoon valmiiksi asennettujen
sovellusten alle, ja löydät ne siirtymällä
näytössä alaspäin sormellasi. Voit avata
ladatut sovellukset Play-kauppain kautta
valitsemalla valikkonäppäin
> Omat
sovellukset.
Sovellusten ja pelien lataaminen
1 Napauta Play-kauppain kotisivulla näytön
yläreunassa olevaa luokkaa.
2 Voit tarkastella aliluokkia selaamalla
ja napauttamlla luokkaa, jota haluat
tarkastella.

3 Voit avata sovelluksen tietonäytön
napauttamalla sovellusta tai lajitella
aliluokkaa edelleen napauttamalla
Suosituimmat maksulliset, Suosituimmat
ilmaiset, Tuottavimmat, Suosituimmat uudet
maksulliset, Suosituimmat uudet ilmaiset
tai Nousussa olevat sovellukset.
4 Napauta sovellusta, jonka haluat asentaa.
Sovelluksen kuvaus ja hinta avautuvat
näyttöön.
5 Napauta maksullisten sovellusten kohdalla
näytön oikeassa yläkulmassa olevaa hintapainiketta. Napauta ilmaisten sovellusten
kohdalla ILMAINEN-painiketta. Sovellukset
ladataan ja asennetaan tämän jälkeen.
HUOMAUTUS
Jotta voit ostaa maksullisen
sovelluksen, sinun täytyy määrittää
maksutapa Google Checkoutin™
avulla. Voit käyttää luottokorttia tai
lisätä veloituksen operaattorisi laskuun.

HUOMAUTUS
Kun haluat poistua pelistä tai
sovelluksesta, käytä Aloitusnäyttö- tai
Takaisin-näppäintä, joka palauttaa sinut
aloitusnäyttöön. Voit myös valita pelistä
tai sovelluksesta Valikko (tai Valinnat)
ja valita Poistu. (Poistu-vaihtoehto voi
vaihdella pelin tai sovelluksen mukaan).
Sellaisten sovellusten sulkeminen,
joiden suorittamista jatkettaisiin
taustalla (aloitusnäyttöön palaamisen
jälkeen), pidentää akun kestoa ja
vähentää tahatonta tiedonsiirtoa.

Gmail™
Gmail™ voidaan määrittää puhelimen
ensimmäisellä käyttökerralla. Puhelimen
Gmail™-sähköposti synkronoidaan
valittujen synkronointiasetuksien mukaisesti
verkkopalvelussa olevan Gmail™sähköpostin kanssa. Oletusarvoinen
Gmail™-näkymä on Saapuneet-kansio.
ja valitse
Napauta valikkonäppäintä
sitten Päivitä, niin uudet sähköpostiviestit
lähetetään tai vastaanotetaan
ja sähköpostisi synkronoidaan
verkkopalvelussa olevan Gmail™-tilisi
kanssa. Napauta valikkonäppäintä
,
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niin näet seuraavat lisäasetukset: Luo, Tilit,
Siirry tunnisteisiin, Haku ja Lisää.
Voit lisätä toisen Gmail-tilin napauttamalla
valikkonäppäintä
ja valitsemalla sitten
Tilit > Lisää tili. Voit muuttaa asetuksia
myös valitsemalla valikkonäppäin
> Lisää > Asetukset missä tahansa tilin
näytössä.

Google Talk™
Google Talk™ on Googlen
pikaviestintäohjelma. Sen avulla voit olla
yhteydessä toisiin Google Talk™ -palvelun
käyttäjiin.
näet
Napauttamalla valikkonäppäintä
seuraavat vaihtoehdot.
Kaikki kaverit
– Näyttää kaikki kaverit,
joiden kanssa voit viestiä.
Lisää kaveri
– Lähetä kutsu
keskusteluun.
Haku
– Tämä toiminto etsii
yhteyshenkilöitä. joiden kanssa voisit
keskustella, tai keskustelutallenteita, jotka
sisältävät syöttämäsi sanat.
Kirjaudu ulos
– Kirjaudu ulos
keskustelusta. Kun napautat aloitusnäytön
Keskustele-kuvaketta, sinut kirjataan
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sisään automaattisesti, jos olet ottanut
Automaattinen kirjautuminen -toiminnon
käyttöön.
Asetukset
– Mahdollistaa useiden eri
asetusten muokkaamisen.
Lisää
– Valitse Päätä kaikki
keskustelut, jos haluat sulkea kaikki
nykyiset keskustelut, Kutsut, jos haluat
tarkastella keskusteluun kutsuttujen
kavereiden luetteloa, tai Estetty, jos haluat
tarkastella estämiesi kavereiden luetteloa.

Google Talk -asetusten muuttaminen
Voit määrittää Google Talkin
lähettämään sinulle ilmoituksen kustakin
vastaanottamastasi pikaviestistä ja myös
käyttämään soittoääntä tai värinää.
Voit myös määrittää Google Talkin
kirjaamaan sinut sisään automaattisesti
silloin, kun käynnistät puhelimesi. Voit
määrittää, näytetäänkö nimesi vieressä
mobiililaiteosoitin muiden henkilöiden
kaveriluettelossa.

Uusien Google Talk -viestien
ilmoitusten määrittäminen

Google Talkin automaattisen
kirjautumisen määrittäminen

1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Asetukset.
2 Valitse ilmoitukset, niin saat ilmoituksen
tilapalkissa uuden pikakeskusteluviestin
saapuessa.
3 Valitse soittoääni, joka ilmoittaa uudesta
pikakeskusteluviestistä, napauttamalla
Valitse soittoääni.
4 Valitse värinäasetus, joka ilmoittaa uudesta
pikakeskusteluviestistä, napauttamalla
Värinä.

1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Asetukset.
2 Valitse kohta Automaattinen
kirjautuminen tai poista valinta tästä
kohdasta. Kun automaattinen kirjautuminen
on valittu, sinut kirjataan Google Talkiin, kun
käynnistät puhelimesi.

Mobiililaiteosoittimen näyttäminen
kavereille tai mobiililaiteosoittimen
piilottaminen
1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Asetukset.
2 Valitse Mobiililaiteosoitin tai poista sen
valinta. Jos Mobiililaiteosoitin on valittu,
kaverisi näkevät AndroidTM-merkin nimesi
vieressä kaveriluettelossaan silloin, kun
olet kirjautunut Google Talkiin Androidpuhelimella.

Google Talkin määrittäminen niin,
että se muuttaa tilasi
1 Napauta kaveriluetteloa tarkastellessasi
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Asetukset.
2 Valitse kohta Automaattisesti poissa tai
poista tämän kohdan valinta.
Kun Automaattisesti poissa -kohta on
valittu, tilasi muutetaan automaattisesti
Poissa-tilaksi silloin, kun näyttö sammuu.
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Apuohjelmat
Hälytyksen määrittäminen
1 Napauta aloitusnäytön Sovelluksetnäppäintä
ja valitse sitten Hälytys/
kello.
2 Lisää uusi hälytys valitsemalla välilehti
(tarvittaessa).
3 Napauta Uusi hälytys -kohtaa ja aseta
hälytysaika.
4 Määritä muut haluamasi valinnat ja
napauta Tallenna-painiketta.
5 Lisää toinen hälytys tai muuta hälytyksen
asetuksia napauttamalla valikkonäppäintä
.

Laskimen käyttäminen
1 Napauta aloitusnäytön Sovelluksetnäppäintä
ja valitse sitten Laskin.
2 Kirjoita numerot napauttamalla
numeronäppäimiä.
3 Napauta yksinkertaisissa laskutoimituksissa
tarvitsemaasi funktiota (+, –, x tai ÷) ja sen
jälkeen =.
4 Jos haluat tehdä monimutkaisempia
laskutoimituksia, napauta
ja valitse
valikkonäppäintä
sitten jokin vaihtoehto napauttamalla
Lisäasetuspaneelia.
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Tapahtuman lisääminen
kalenteriin
HUOMAUTUS
Sinun on ensin luotava Google-tili, jotta
voit käyttää kalenteria.
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäintä
ja valitse sitten Kalenteri.
2 Voit tarkastella tapahtumia napauttamalla
päivää. Kyseisen päivän tapahtumat
näytetään kalenterin alapuolella.
Voit tarkastella tapahtuman tietoja
napauttamalla tapahtumaa. Jos haluat
lisätä tapahtuman, napauta kalenterin
oikeasta yläkulmasta -kuvaketta.
3 Lisää tapahtuman nimi napauttamalla
Mitä-kenttää. Tarkista päivämäärä ja valitse
tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
4 Lisää sijainti napauttamalla Missä-kenttää.
5 Voit lisätä tapahtumaan huomautuksen
napauttamalla Kuvaus-kenttää ja
lisäämällä tiedot.
6 Jos haluat toistaa tapahtuman, määritä
Toisto. Määritä tarvittaessa myös
Muistutukset.

7 Tallenna tapahtuma kalenteriin
napauttamalla Tallenna. Kalenterissa näkyy
värillinen neliö niiden päivien kohdalla, joille
on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman
alkamisajan saapuessa toistetaan hälytys,
jos määrität sen.

Kalenterinäkymän muuttaminen
1 Napauta aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäintä
ja valitse sitten Kalenteri.
2 Napauta kalenterin yläreunasta Päivä,
Viikko, Työjärjestys tai Kuukausi.

Polaris Office
Polaris Officen avulla voit tarkastella,
luoda ja muokata asiakirjatiedostoja
laitteellasi. Ladatut tiedostot voivat olla
laitteesi microSD-korteilta tai sähköpostista
ladattuja liitetiedostoja. Polaris Office
-sovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja:
txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx ja pdf.

Uuden asiakirjan luominen
1 Valitse aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäin
> Polaris Office.
2 Rekisteröi nimesi ja sähköpostiosoitteesi
käyttäjän rekisteröintisivulla. Jos haluat
ohittaa rekisteröintiprosessin, napauta
Myöhemmin-kohtaa.

3 Jos kansiot ja asiakirjat ovat microSDkortilla, napauta Omat kansiot-kohtaa.
4 Aloita uusi asiakirja valitsemalla
> Uusi tiedosto.
valikkonäppäin
5 Napauta asiakirjatyyppiä.
6 Lisää asiakirjaan sisältöä näytön
alareunassa olevien työkalujen avulla.
7 Kun asiakirja on valmis, tallenna se
>
valitsemalla valikkonäppäin
Tiedosto > Tallenna (tai Tallenna
nimellä, jos haluat antaa asiakirjalle uuden
nimen).
8 Poistu napauttamalla Takaisin-näppäintä
.

Asiakirjan tarkasteleminen ja
muokkaaminen laitteella
1 Valitse aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäin
> Polaris Office.
2 Jos kansiot ja asiakirjat ovat microSDkortilla, napauta Omat kansiot-kohtaa.
3 Siirrä avattavan tiedoston sisältävä kansio,
jos se ei ole juurihakemistossa.
Napauta asiakirjaa, jota haluat tarkastella
tai muokata.
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Apuohjelmat
HUOMAUTUS
Voit avata sähköpostin liitetiedoston
myös napauttamalla viestin
liitetiedostoa.
4 Asiakirja avautuu tarkasteltavaksi.
Jos haluat muokata sitä, napauta
valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Muokkaustila.
u
Voit siirtyä sivulta toiselle tai tarkastella
asiakirjan eri kohtia vierittämällä sitä
haluamaasi suuntaan.
u
Voit muuttaa zoomaustasoa valitsemalla
valikkonäppäin
> Zoom. Napauta
sitten haluamaasi zoomaustasoa tai
zoomaa nipistämällä, kunnes zoomaus
on haluamallasi tasolla.
u
Voit muokata asiakirjaa (Word-, Exceltai PowerPoint-tiedostoa) käyttämällä
näytön alareunassa olevaa työkaluriviä.
u
Voit tarkastella valikon lisäasetuksia,
kuten Juoksuta teksti uudelleen,
Kirjanmerkki, Lähetä tiedosto
ja Asetukset, napauttamalla
valikkonäppäintä
.
5 Kun olet tehnyt haluamasi muokkaukset,
napauta Tallenna-painiketta. Poistu
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napauttamalla Takaisin-näppäintä

.

Polaris Officen asiakirjatyökalut
Polaris Office -sovelluksessa on työkalurivi,
joka ilmestyy automaattisesti, kun luot
asiakirjan.
1 Voit tuoda työkalurivin näkyviin olemassa
olevassa asiakirjassa napauttamalla
valikkonäppäintä
ja valitsemalla
sitten Muokkaustila.
2 Napauta työkalurivikuvaketta, niin
vastaavat työkaluvaihtoehdot näytetään
ponnahduskuplassa. Voit käyttää
työkaluvaihtoehtoja napauttamalla niitä.
3 Voit piilottaa työkaluvaihtoehtojen
ponnahduskuplan napauttamalla
työkalurivikuvaketta uudelleen. Nuolet
vasemmalle ja oikealle työkalurivillä
osoittavat, että kuvakkeita löytyy lisää
selaamalla työkaluriviä vaakasuunnassa.
Työkalurivin työkalut vaihtelevat
asiakirjatyypin mukaan.

Asiakirjojen hallitseminen verkossa

Äänitallentaja

1 Valitse aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäin > Polaris Office.
2 Valitse Lisää tili > Box.net, niin pääset
tiliisi verkossa.
3 Siirry tiliisi antamalla sähköpostiosoitteesi
ja salasanasi ja napauta sitten Lisääpainiketta.
4 Tarkastele ja hallitse asiakirjoja palvelimella
haluamallasi tavalla.

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita
äänitiedostoja.

Äänihaku
Voit tehdä hakuja ja suorittaa muita
toimintoja äänikomennoilla. Voit
esimerkiksi soittaa tai lähettää tekstiviestin
yhteystiedolle, lähettää sähköpostiviestin,
luoda muistiinpanon tai hakea reittiohjeet
helposti napauttamalla Äänenhallintakuvaketta.
1 Valitse aloitusnäytössä Sovelluksetnäppäin > Äänihaku.
2 Odota Sano komento -kehotetta ja lausu
sitten kyselysi.
3 Kyselyiden kohdalla hakutulokset näytetään
verkkoselaimessa. Napauta haluamaasi
tulosta tai jatka etsimistä.

Äänen tai puheen tallentaminen
1 Napauta aloitusnäytön Sovelluksetnäppäintä ja napauta sitten
Äänitallentaja-painiketta.
2 Aloita tallennus napauttamalla  Tallenna
-kuvaketta.
3 Lopeta tallennus napauttamalla  Seis
-kuvaketta.
HUOMAUTUS
Voit käyttää äänitallenteita
napauttamalla Luettelo -kuvaketta. Voit
kuunnella tallentamiasi äänitteitä.

Äänitallenteen lähettäminen
1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää
äänileikkeen valitsemalla Jaa.
2 Valitse jokin seuraavista: Bluetooth, Wi-Fijako, Sähköposti, Gmail tai Viestitys. Jos
valitset Sähköposti, Gmail tai Viestitys,
äänitallenne liitetään viestiin ja voit kirjoittaa
viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan.
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Apuohjelmat
Sovellushallinta
Voit hallita sovelluksia Sovellushallintatoiminnolla.
1 Näet käynnissä olevat sovellukset
napauttamalla Avoimet sovellukset
-välilehteä. Paljon resursseja käyttävissä
sovelluksissa on punainen merkintä.
Sulje sovellukset koskettamalla
pysäytyskuvaketta.
2 Näet asennetut sovellukset napauttamalla
Asennetut sovellukset -välilehteä.
3 Näet järjestelmän muistin ja SD-kortin
muistin koon napauttamalla Tallennustilavälilehteä.
4 Voit asettaa Sovellushallintapienoisohjelman aloitusnäyttöön ja tarkistaa
helposti käynnissä olevien sovellusten
lukumäärän.
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Web
Selain
Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset,
urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan
puhelimeesi.
HUOMAUTUS
Näiden palveluiden käyttämisestä
ja sisällön lataamisesta peritään
lisämaksu. Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.
< Työkalurivi >
Kuvakepalkki näytön alareunassa
helpottaa selaimen käyttämistä.
Selain mahdollistaa verkkosivujen
tarkasteleminen samalla tavalla kuin
tietokoneella.
 Takaisin – Siirtyy edelliselle
verkkosivulle.
 Eteenpäin – Tätä painiketta käytetään
Takaisin-näppäimen kanssa.
Nämä näppäimet mahdollistavat
verkkosivujen välillä liikkumisen useita
ikkunoita avaamatta.
 Ikkunat – Näyttää kaikki avoimet
ikkunat.

Uudet ikkunat – Avaa uuden ikkunan.
 Asetukset – Siirtyy selaimen
asetuksiin.

Asetusten käyttäminen
Voit tarkastella seuraavia vaihtoehtoja
napauttamalla valikkonäppäintä
:
 Lue myöhemmin – Lisää nykyinen
verkkosivu Lue myöhemmin -kohtaan.
 Lisää RSS-syötteitä – Lisää
suosikkiverkkosivu. Kun
verkkosivustoon ilmestyy uusi kohde,
Google-syötteenlukija ilmoittaa tästä
sinulle automaattisesti.
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Web
HUOMAUTUS
RSS (Really Simple Syndication) on
Web-syötemuoto, jolla julkaistaan usein
päivitettäviä sisältöjä, kuten blogeja,
uutisotsikoita ja podcasteja. RSS-asiakirja
eli syöte, verkkosyöte tai kanava, sisältää
joko tiivistelmän verkkosivun sisällöstä
tai koko tekstin. RSS:n avulla on helppo
seurata suosikkiverkkosivuja tarvitsematta
tarkistaa niiden päivityksiä erikseen.
Käyttäjä tilaa syötteen kirjoittamalla
syötteen linkin lukuohjelmaan tai
napsauttamalla RSS-kuvaketta selaimessa.
Lukuohjelma tarkistaa käyttäjän tilaamat
syötteet säännöllisesti ja lataa mahdolliset
päivitykset. Jos RSS-syötteen verkkosivut
eivät ole saatavana, Lisää RSS-syötteitä
-kuvakevalikko ei ole käytettävissä.
 Jaa sivu – Jaa verkkosivu
napauttamalla tätä.
 Etsi sivulta – Voit etsiä tekstiä
nykyiseltä verkkosivulta.
 Valitse teksti – Valitse teksti
verkkosivulla. Korosta haluamasi teksti
sormella. Korostettu teksti kopioidaan
leikepöydälle ja voit liittää sen mihin
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tahansa sellaiseen kohtaan, johon
voidaan lisätä tekstiä.
Lisää
• Kotisivu – Siirry kotisivulle.
• Aseta kotisivuksi – Aseta nykyinen sivu
kotisivuksi.
• Lisää aloitussivu suosikiksi –
Lisää nykyinen sivu pikavalinnaksi
aloitusnäytölle.
• Sivun tiedot – Näytä verkkosivun tiedot.
• Lataukset – Näytä lataushistoria.
VIHJE
Voit palata edelliselle verkkosivulle
napauttamalla Takaisin-näppäintä
.

Kirjanmerkkien lisääminen
1 Napauta URL-kentän vierestä
-kuvaketta.
• Napauta Pikkukuvanäkymässä Lisääpainiketta, kirjoita nimi ja URL-osoite ja
napauta OK-painiketta.
• Napauta Luettelonäkymässä Lisää
kirjanmerkki-kohtaa, kirjoita nimi ja URL-

osoite ja napauta OK-painiketta.

Selaimen asetusten
muuttaminen
Määritä haluamasi asetukset napauttamalla
-kuvaketta.
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On-Screen Phone
LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phonen ominaisuudet

On-Screen Phone mahdollistaa
matkapuhelimen näytön katselemisen
tietokonenäytöstä USB-, Bluetooth- tai
Wi-Fi-yhteyden välityksellä. Voit myös
käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä
hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

- Reaaliaikainen siirto ja hallinta:
näyttää matkapuhelimen näytön ja
ohjaa sitä silloin, kun puhelin on liitetty
tietokoneeseen.
- Ohjaus hiirellä: voit käyttää
matkapuhelimesi toimintoja
napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä
tietokoneen näytössä.
- Tekstinsyöttö näppäimistöllä: voit
kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon
tietokoneen näppäimistöllä.
- Tiedostonsiirto (puhelimesta
tietokoneeseen): lähettää tiedoston
(esimerkiksi gallerian, video- tai
musiikkisoittimen tai Polaris Officen
tiedoston) matkapuhelimesta
tietokoneeseen. Voit lähettää tiedoston
tietokoneeseen helposti napsauttamalla
ja vetämällä.
- Tiedostonsiirto (tietokoneesta
puhelimeen): lähettää tiedostoja
tietokoneelta matkapuhelimeen. Valitse
tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja
pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan.
Lähettämäsi tiedostot tallennetaan OSPkansioon.

On-Screen Phone -näytön kuvakkeet
  Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai
katkaise yhteys.
  Kiertää On-Screen Phone -ikkunaa
(käytettävissä vain sovelluksissa, jotka
tukevat kiertoa).
  Käynnistä LG Home Panorama
-sovellus tai muokkaa On-Screen
Phonen asetuksia.
  Suurentaa On-Screen Phone
-ikkunan.
  Poistuu On-Screen Phone
-ohjelmasta.
  Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.
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- LG Home Panorama: näyttää kaikki
LG Homen työtilat. Voit järjestellä
kuvakkeita ja widget-sovelluksia
vaivattomasti sekä suorittaa sovelluksia
kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.
HUOMAUTUS: varmista, että LG Home on
oletuskäynnistystoiminto. Kaikki widgetit
eivät välttämättä toimi oikein LG Home
Panorama -sovelluksessa.

On-Screen Phonen asentaminen
tietokoneeseen
Siirry LG:n kotisivulla (http://www.
lg.com/fi/index.jsp) kohteeseen Tuki >
Matkapuhelintuki ja valitse sitten malli
(LG-P936). Aloita ohjelmiston lataus
valitsemalla OSP (On-Screen Phone).
Tämän jälkeen voit asentaa On-Screen
Phone -ohjelman tietokoneeseesi.

Matkapuhelimen liittäminen
tietokoneeseen
On-Screen Phone 2.0 tukee USB-,
Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksiä. Toimi OSPohjelman ohjatun yhteystoiminnon ohjeiden
mukaisesti.

HUOMAUTUS
Varmista, että On-Screen Phone
-valintaruutu on valittuna, kun valitset
Asetukset > Yhteysasetukset >
On-Screen Phone.
Ota huomioon, että akku kuluu
nopeammin, kun käytät On-Screen
Phonea Wi-Fi-yhteydellä.
Kun liität matkapuhelimen
tietokoneeseen langattoman verkon
käyttöpisteen kautta ja käytät
internetiä tietokoneella, sinulle voi
kertyä lisämaksuja tiedonsiirroista
palvelusopimuksesi mukaan.
Internet ei välttämättä toimi hyvin
Wi-Fi-yhteyden kautta, jos verkko
on ylikuormitettu. Kun suurennat
On-Screen Phone -ikkunaa, näytön
toiminnot saattavat hidastua.

Puhelimen ja tietokoneen välisen
yhteyden tarkistaminen
Kun laitteet on yhdistetty, voit tarkistaa
On-Screen Phone -yhteyden tilan vetämällä
tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta.
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On-Screen Phone
Puhelimen irrottaminen
tietokoneesta.
Valitse
On-Screen Phone -ikkunan
vasemmasta yläkulmasta. Voit myös vetää
tilapalkin alas aloitusnäytön yläosasta ja
valita On-Screen Phone yhdistetty >
Katkaise On-Screen Phone -yhteys.
Katkaise yhteys valintaikkunassa
valitsemalla Katkaise.
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Asetukset
Langattoman tietoliikenteen
hallinta
Tämä valikko mahdollistaa Wi-Fi- ja
Bluetooth-yhteyksien hallitsemisen,
kannettavan langattoman verkon ja tietojen
jakamisen, lentokonetilan ja VPN-yhteydet.
Pääset tähän valikkoon valitsemalla
>
aloitusnäytöstä valikkonäppäin
Asetukset > Langattoman tietoliikenteen
hallinta.

Lentokonetila
Lentokonetila mahdollistaa langattomien
yhteyksien poistamisen käytöstä nopeasti.
1 Ota lentokonetila käyttöön napauttamalla
Langattoman tietoliikenteen hallinta
-näytön Lentokonetila-valintaruutua
(näyttöön ilmestyy sininen valintamerkki).
2 Voit poistaa sen käytöstä napauttamalla
uudelleen.
tai
1 Pidä Virta-/lukitusnäppäintä
painettuna ja napauta Lentokonetila.
2 Pidä Virta-/lukitusnäppäintä
painettuna ja napauta Lentokonetilakohtaa uudelleen, niin se poistetaan
käytöstä.

Wi-Fi – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja
muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin
Wi-Fi-verkkoihin.
Wi-Fi-asetukset – voit määrittää ja
hallita langattomia verkkoja ja niiden
käyttöpisteitä. Aseta verkkoilmoitus tai lisää
Wi-Fi-verkko. Voit katsoa Wi-Fi-yhteyden
lisäasetuksia Wi-Fi-asetukset-näkymässä.
Paina valikkonäppäintä ja valitse
Lisäasetukset.
Wi-Fi Direct -asetukset – aktivoi Wi-Fi
Direct valitsemalla valintaruutu. Määritä
Wi-Fi Direct -laitteen nimi ja etsi muita
laitteita.
Bluetooth – ota Bluetooth-yhteys käyttöön
tai poista se käytöstä.
Bluetooth-asetukset
- Laitteen nimi: määritä laitteellesi
Bluetooth-nimi.
- Tunnistettavissa: määritä laitteesi
näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.
- Etsi laitteita: määritä laitteesi
näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.
Jakaminen & kannettava langaton
verkko – voit määrittää jakamisen ja
kannettavan Wi-Fi-verkon asetukset.
VPN-asetukset – näyttää luettelon
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Asetukset
viimeksi määritetyistä Virtual Private
Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä
uusia VPN-yhteyksiä.
Matkapuhelinverkot – määritä
dataverkkovierailujen, verkon tilan ja
operaattoreiden sekä tukipisteiden nimien
(APN) asetukset.

Puheluasetukset
Voit määrittää seuraavat asetukset: Kiinteän
valinnan numerot, Vastaaja ja Muut
puheluasetukset. Muita puheluasetuksia
ovat muun muassa Hylätyt puhelut,
Lähetä viesti, Puhelun kesto, Puhelunsiirto,
Puheluiden lisäasetukset.
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Ääni
Säädä ääntä, ilmoitusten oletusasetuksia
ja värinätilaa. Voit hallita myös ääni- ja
kosketusvasteasetuksia.
Äänetön tila - valitse tämä, niin kaikki
äänet lukuun ottamatta mediasoittimia ja
hälytyksiä vaimennetaan.
Värinä - määritä, viestiikö puhelin sinulle
värisemällä.
Tilavuus - säädä puhelimen ääniasetuksia
tarpeen ja ympäristön mukaan.
Puhelimen soittoääni - valitse soittoääni
saapuville puheluille.
Ilmoitussoittoääni - valitse soittoääni
ilmoituksille, kuten uusille, saapuville
viesteille tai kalenteritapahtumille.
Kuuluvat näppäinäänet - valitse,
kuuluuko ääni silloin, kun käytät
valintanäppäimiä.
Äänimerkki valinnasta - valitse, kuuluuko
ääni silloin, kun napautat painikkeita,
kuvakkeita ja muita näytön elementtejä.
Näytön lukituksen äänet - valitse,
kuuluuko ääni silloin, kun näyttö lukitaan tai
kun näytön lukitus avataan.
Kosketusvaste – värinä
valintanäppäimiä painettaessa ja tiettyjen

käyttöliittymätoimintojen aikana.

Näyttö
Kirkkaus – säätää näytön kirkkautta.
Suunta – näytön suunta muuttuu
automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.
Animaatio – salli animaatiot.
Näytön pimennys – aseta näytön
sammutuksen viiveaika.
Näytä fontti – voit muuttaa näytön fonttia.
Etuavaimen LED-valon aikakatkaisu aseta puhelimen etuosan merkkivalon
sammutuksen viiveaika.
Näytön optimointi - muuta ladattujen
sovellusten tarkkuutta niin, että ne
mahtuvat näytölle.
Liiketunnistimen kalibrointi - voit
kalibroida liiketunnistimen.

Eletoiminto
Siirrä kohdistinta - jos haluat, että laite
siirtää kohdistimen, kun napautat laitteen
mitä tahansa puolta siirtääksesi kohdistinta
kirjoittaessasi, valitse tämä valintaruutu.
Siirrä kohde - jos valitset tämän
valintaruudun, voit siirtää kohteen muihin
aloitusnäyttöihin koskettamalla kohdetta

ja pitämällä sitä painettuna ja kallistamalla
sitten laitetta.
Mykistä - jos haluat mykistää saapuvia
puheluita laitetta kääntämällä, valitse tämä
valintaruutu.
Mykistä(lopeta) - jos haluat torkuttaa
hälytyksiä puhelinta kääntämällä, valitse
tämä valintaruutu.
Edellinen/seuraava kohde - jos haluat
nähdä edellisen tai seuraavan valokuvan
Galleriassa napauttamalla puhelimen
vasenta tai oikeaa puolta, valitse tämä
valintaruutu.
Tauko - jos haluat pysäyttää videoita
puhelinta kääntämällä, valitse tämä
valintaruutu.

Sijainti ja suojaus
Käytä langattomia verkkoja – jos valitset
Käytä langattomia verkkoja -valintaruudun,
puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja
matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset
tämän vaihtoehdon, sinua pyydetään
vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen
palveluissa.
Käytä GPS-satelliitteja – jos valitset Käytä
GPS-satelliitteja -valintaruudun, puhelin
määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.
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Asetukset
Määritä näytön lukitus – voit määrittää
lukituksen poistokuvion puhelimen suojaksi.
Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen
poistokuvio määritetään. Valitse PINkoodi, salasana tai lukituskuvio tai jätä
asetukseksi Ei mitään.
Kun käynnistät puhelimen tai avaat
näytön, saat kehotteen piirtää lukituksen
poistokuvion, jolla voit poistaa näytön
lukituksen.
Näytön lukitusajastin - aseta odotusaika
lepotilassa ennen kuin näyttö lukitaan.
Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – ota
käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda
PIN-koodi.
Näytettävät salasanat – Valitse tämä,
jos haluat, että salasanat näytetään niitä
kirjoitettaessa. Jos et halua, että niitä
näytetään, poista tämän kohdan valinta.
Valitse laitteen järjestelmänvalvojat –
lisää tai poista järjestelmänvalvojia.
Käytä suojattuja kirjautumistietoja: – voit
käyttää suojausvarmenteita.
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Asenna SD-muistikortista - valitse tämä,
kun haluat asentaa salatut varmenteet
SD-muistikortilta.
Aseta salasana – määritä tai vaihda
kirjautumistietojen tallennustilan salasana.
Tyhjennä tallennustila – tyhjennä
kirjautumistietojen tallennustila ja nollaa
sen salasana.

PIN-koodin, salasanan tai lukituksen
poistokuvion käyttäminen
Voit suojata puhelimesi määrittämällä siihen
lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai
salasanan. Voit määrittää näytön lukituksen
noudattamalla seuraavia ohjeita.
, valitse
Napauta valikkonäppäintä
Asetukset > Sijainti ja suojaus > Määritä
näytön lukitus ja valitse sitten joko Kuvio,
PIN-koodi tai Salasana.

Varoitus

Varoitus

Toimi huolellisesti, kun käytät
lukituksen poistokuviota, PIN-koodia
tai salasanaa. On erittäin tärkeää, että
muistat asettamasi näytön lukituksen.
Voit yrittää antaa näytön lukituksen
tiedot 5 kertaa. Jos annat sen väärin
5 kertaa, sinun on odotettava 30
sekuntia, ennen kuin voit yrittää avata
lukituksen uudelleen.

Kun teet täyden palautuksen, kaikki
puhelimeen asentamasi sovellukset
ja tietosi poistetaan. Muista
varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot
ennen kuin palautat tehdasasetukset.

Jos et muista lukituksen poistokuviota,
PIN-koodia tai salasanaasi, toimi
seuraavasti:
Jos kirjauduit puhelimellasi Google-tiliin
ja annoit sitten kuvion väärin 5 kertaa,
napauta Unohditko kuvion? -painiketta.
Sinun on kirjauduttava Google-tiliisi, jossa
sinua pyydetään luomaan uusi lukituksen
poistokuvio. Jos et ole luonut Google-tiliä
puhelimessa tai unohdat PIN-koodin tai
salasanan, sinun on tehtävä täysi palautus
eli palautettava tehdasasetukset.

1 Sammuta virta.
2 Pidä seuraavia painikkeita painettuna
samanaikaisesti 8 sekunnin ajan: virta- ja
lukitusnäppäin + äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin.
3 Vapauta näppäimet, kun
TEHDASASETUSTEN PALAUTUS -näyttö
avautuu.
4 Vahvista kaikkien käyttäjätietojen
poistaminen painamalla virta- ja
lukitusnäppäintä tai peruuta se
painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Sovellukset
Tuntemattomat lähteet - voit sallia
verkkosivustoista, sähköpostista tai
muista sijainneista kuin Play-kauppaista
hankittujen sovellusten asentamisen
valitsemalla tämän.
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Asetukset
Varoitus

Yksityisyys

Asentamasi sovellukset saattavat
aiheuttaa matkapuhelimen toimintaan
häiriöitä. Lisäksi ne voivat määrittää
sijaintisi laittomasti ja mahdollistaa
henkilötietojesi luvattoman käytön
internetin kautta.

Mahdollistaa tehdasasetusten
palauttamisen. Ole varovainen, sillä
tämä toiminto poistaa kaikki omat tiedot
puhelimesta.

Voit suojella puhelintasi ja henkilökohtaisia
tietojasi käyttämällä vain sovelluksia, jotka
olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten
Play-kauppaista.
Sovellusten hallinta – voit hallita ja poistaa
asennettuja sovelluksia.
Käynnissä olevat palvelut – tarkista
käynnissä olevat palvelut.
Tallennustilan käyttö – näytä eri
sovellusten käyttämä tallennustila.
Akun käyttö – tarkista akun käyttötiedot.
Kehitys – määritä sovelluskehitysasetukset.

Tilit ja synkronointi
Mahdollistaa taustatietojen ja
automaattisen synkronoinnin ottamisen
käyttöön tai uusien tilien lisäämisen.
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Tallennus SD-muistikorttiin ja
puhelimeen
Mahdollistaa käytettävissä olevan microSDmuistikorttitilan tarkistamisen. Voit myös
poistaa microSD-kortin käytöstä, kun haluat
irrottaa sen turvallisesti tai alustaa sen.

Kieli ja näppäimistö
Valitse kieli ja mukauta syöttömenetelmä ja
näppäimistön asetukset.

Äänen tulo & lähtö
Voit määrittää äänentunnistusasetukset
ja määrittää Android-käyttöjärjestelmän
tekstin puheeksi muuntavan syntetisaattorin
asetukset. Näin näitä ominaisuuksia
hyödyntävät sovellukset voivat käyttää
äänitoimintoja.

Käytettävyys

Päiväys ja aika

Määritä puhelimeen asennettujen
helppokäyttöominaisuuksien asetukset
kohdassa Käytettävyys.

Aseta päivämäärä, aika, aikavyöhyke ja
päivämäärän ja ajan esitysmuodot.

HUOMAUTUS
Edellyttää sitä, että lisälaajennukset
ovat valittavissa.

Tietoja puhelimesta
Näytä oikeudelliset tiedot, tarkista
puhelimen tila ja ohjelmistoversiot sekä
suorita ohjelmistopäivitys.

Yhteysasetukset
USB-yhteyden tila - puhelinta voi käyttää
massamuistilaitteena, jos muistikortti
on asetettu paikalleen. Voit asettaa
Massamuisti-asetuksen USB-yhteystilan
oletusarvoksi.
On-Screen Phone - jos haluat käyttää
On-Screen Phonea, napauta tätä kuvaketta.
Saat lisätietoja sivun 84 On-Screen Phone
-kohdasta.
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Ohjelmistopäivitys
Ohjelmistopäivitys
Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston
viimeisimmän version nopeasti ja
kätevästi internetissä ilman käyntiä
asiakaspalvelupisteessä.
Lisätietoja tästä toiminnosta on osoitteessa:
http://www.lg.com/fi/index.jsp
Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen
ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää
päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin
tulevat ohjeet ja huomautukset ennen
siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Ota
huomioon, että USB-kaapelin ja akun
irrottaminen päivityksen aikana saattaa
vaurioittaa puhelinta vakavasti.

LG-matkapuhelimen
ohjelmistopäivitys Over-the-Air
(OTA) -palvelun välityksellä
Tämä ominaisuus mahdollistaa puhelimen
uusimman laiteohjelmistoversion
päivittämisen näppärästi OTA-palvelulla
ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on
käytettävissä vain, jos laitteeseen on
saatavana uusi laiteohjelman versio.  
Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio:
valitse valikkonäppäin
> Asetukset
> Tietoja puhelimesta. Voit tarkistaa
ohjelmistoversion luettelon alareunasta.
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Suorita ohjelmistopäivitys valitsemalla
valikkonäppäin
> Asetukset
> Tietoja puhelimesta >
Ohjelmistopäivitys > Tarkista nyt
päivitetty.
HUOMAUTUS
LG pidättää oikeuden julkaista
laiteohjelmien päivityksiä oman
harkintansa mukaan vain tiettyihin
tuotemalleihin eikä takaa uusien
laiteohjelmaversioiden saatavuutta
kaikkiin puhelinmalleihin.
HUOMAUTUS
Henkilökohtaiset tiedot, kuten Googletilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot,
järjestelmä- ja sovellustiedot sekä
ladattujen sovelluksien tiedot ja DRMkäyttöoikeudet, saatetaan menettää
puhelimen ohjelmiston päivityksen
yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee,
että varmuuskopioit henkilökohtaiset
tietosi ennen puhelimen ohjelmiston
päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä
henkilökohtaisista tiedoista.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
Huomautus:
Avoimen lähdekoodin
ohjelmistot
Saat vastaavan lähdekoodin (GPL,
LGPL, MPL ja muut avoimen
lähdekoodin lisenssit) osoitteesta
http://opensource.lge.com/
Kaikki lisenssiehdot,
vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset
ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

DivX Mobile

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa
enintään 720p:n HD-videoita DivX®
-muodossa, mukaan lukien maksullinen
sisältö.
DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät
logot ovat Rovi Corporationin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on
käyttölupa.

Dolby Mobile
Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla.
Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi
Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n,
kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä
puhelin on virallinen DivX Certified® -laite,
joka toistaa DivX-videota. Sivustossa divx.
com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja,
joilla voit muuntaa tiedostoja DivXvideomuotoon.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX
Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä
voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand
(VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi
laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa.
Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa
vod.divx. com.
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Lisävarusteet
Nämä tarvikkeet ovat saatavina LG-P936-puhelimeen (alla kuvatut tuotteet saattavat olla
lisävarusteita).

Matkasovitin

Datakaapeli
Yhdistä
LG-P936-puhelin
tietokoneeseen.

Käyttöopas
Lisätietoja
LG-P936puhelimesta.

Stereokuuloke

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

Declaration of Conformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment
Model Name
LG-P936
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

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

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

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee/Director

19. Mar. 2012

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
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Vianmääritys
Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta
käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit
ratkaista itse.
Viesti
SIM-virhe

Ei verkkoyhteyttä
tai yhteys on
katkeamassa

Mahdolliset syyt
Puhelimessa ei ole
SIM-korttia tai se on
asetettu väärin.
Signaali on heikko tai
olet verkon kantaman
ulkopuolella.
Operaattori käyttää
uusia palveluja.

Jos haluat muuttaa
turvakoodia, vahvista
se kirjoittamalla uusi
Koodit eivät täsmää koodi uudelleen.
Antamasi koodit eivät
täsmää.
Palveluntarjoaja
Mitään sovellusta ei tue toimintoa
tai se edellyttää
ei voi asettaa
rekisteröitymistä.
Numeronvalintavirhe
Uusi SIM-kortti on
Puhelut eivät ole
asetettu paikalleen.
käytettävissä
Prepaid-saldoraja on
saavutettu.
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Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta.
Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta
vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti
operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä.
Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Jos unohdat koodin, ota yhteyttä
palveluntarjoajaan.

Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
Tarkista uudet rajoitukset.
Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja
uudelleen PIN2-koodin avulla.

Viesti

Mahdolliset syyt
Käytössä / Pois
käytöstä -näppäintä on
Puhelimen virta ei painettu liian lyhyesti.
Akkua ei ole ladattu.
kytkeydy
Akun liittimissä on
likaa.
Akkua ei ole ladattu.
Ulkolämpötila on liian
korkea tai matala.
Yhteysvirhe
Latausvirhe

Numero ei ole
sallittu
Tekstiviestiä
ja kuvaa ei voi
vastaanottaa tai
lähettää
Tiedostot eivät
avaudu

Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Paina virtapainiketta vähintään kahden
sekunnin ajan.
Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin
näytöstä.
Puhdista liitinpinnat.
Lataa akku.

Varmista, että puhelin latautuu
normaalilämpötilassa.
Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
Tarkista akun liittimet ja puhdista ne
tarvittaessa.
Ei jännitettä
Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
Viallinen laturi
Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n
Väärä laturi
lisävarusteita.
Viallinen akku
Vaihda akku.
Kiinteä numero
Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto
-toiminto on käytössä. käytöstä.
Muisti on täynnä.

Poista joitakin viestejä puhelimesta.

Tiedostomuotoa ei
tueta

Tarkista tuetut tiedostomuodot.
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Vianmääritys
Viesti
SD-kortti ei toimi

Mahdolliset syyt
Tukee vain
FAT16- ja FAT32tiedostojärjestelmiä

Näyttö ei käynnisty,
Etäisyysanturin virhe
kun puhelu saapuu.
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Ei ääntä

Värinähälytys

Puhelun katkaisu
tai puhelimen
jumittuminen

Toistuva ohjelmistoongelma

Puhelin on lukittu
eikä toimi.

Puhelimen
uudelleenkäynnistys

Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä
kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti
puhelimessa.
Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista,
peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että
etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin
värinä- tai äänettömässä tilassa.
Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja
käynnistä puhelin.
Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin
kautta.
1. Sammuta virta.
2. Irrota akun kansi.
3. Aseta akku paikalleen.
4. Aseta kansi paikalleen.
5. Käynnistä puhelin.

