Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0770 LG LG LG (54 54 54)
*K
 ontrollera att numret stämmer
innan du ringer.

Generelle henvendelser
<LG kundesenter>
800 187 40
* Kontroller at nummeret stemmer
før du ringer.

Generelle spørgsmål
<LG Kundeinformationscenter>
8088 5758
*K
 ontroller, at nummeret er korrekt,
før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut
<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800 0 LG LG (54 54)
* Varmista numeron oikeellisuus
ennen soittamista.

SVENSKA NORSK DANSK SUOMI
P/N : MFL67640508 (1.0)

Om du vill hämta den senaste fullständiga versionen
av användarhandboken besöker du www.lg.com från
din stationära eller bärbara dator.

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)

Denne enheten 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.

Wi-Fi
(langaton
lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan
maissa.
Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää
rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa,
ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun
ottamatta myös ulkona.

• En del av innehållet i den här
användarhandboken kanske inte gäller för din
telefon beroende på telefonens programvara
eller din tjänsteleverantör.
• Den här mobiltelefonen är inte lämplig för
människor med synnedsättning eftersom
tangentbordet finns 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™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ och Play Store(Android Market)™
är varumärken som tillhör Google, Inc.
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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-P940 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 SARnivåer, 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 2 W/kg per
10 g vävnad.
• Det högsta SAR-värde för
den här telefonmodellen som
har uppmätts av DASY4 för
användning vid örat är 0,564
W/kg (10 g) och när den bärs mot
kroppen 0,762 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
när du bär den nära kroppen,
får de inte innehålla metall
och ska befinna sig minst 1,5
cm från kroppen. För att det

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Riktlinjer för 
säker och effektiv
användning
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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.

Skötsel och underhåll av
produkten
Varning:
Använd endast batterier,
laddare och tillbehör som är
godkända för att användas
med just denna telefonmodell..
Om andra typer används kan
tillstånd och garantier som
avser telefonen bli ogiltiga och
förfarandet kan också vara
farligt .
• Ta inte isär telefonen. Låt
en utbildad tekniker utföra
nödvändiga reparationer.

• Garantireparationer kan, efter
LG:s 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.
• Stäng av telefonen i alla områden
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).

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.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

• Låt inte telefonen ligga på ett
mjukt underlag när du laddar den.
• Telefonen ska laddas i ett väl
ventilerat utrymme.
• Utsätt inte telefonen för kraftig
rök eller stora mängder damm.
• Förvara inte telefonen nära
kreditkort eller biljetter.
Informationen på magnetremsan
kan skadas.
• Peka inte på skärmen med vassa
föremål eftersom det kan skada
telefonen.
• Håll telefonen borta från vätska
och fukt.
• Använd alla tillbehör, till exempel
handsfree, med försiktighet. Rör
inte vid antennen i onödan.
• 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. Alltför
långvarig direktkontakt med
huden utan ventilation kan ge
upphov till obehag eller mindre
brännskador. Därför bör du
vara försiktig när du hanterar
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• 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 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.

Nödsamtal

• 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.

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.

I ett flygplan

• Batteriet behöver inte laddas
ur helt innan du laddar upp det.
Till skillnad från andra batterier
har det här ingen minneseffekt
som kan försämra batteriets
prestanda.
• Använd enbart LG:s batterier
och laddare. LG:s laddare är
konstruerade för att maximera
batteriets livslängd.
• Ta inte isär eller kortslut batteriet.
• Håll batteriets poler rena.
• Byt ut batteriet när det inte
längre fungerar på godtagbart
sätt. Batteriet kan laddas upp
flera hundra gånger innan det
behöver bytas ut.
• Ladda batteriet om det inte har
använts under en längre tid. Det
ger bättre prestanda.

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.

Batteriinformation och
skötsel

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Brandfarliga ångor
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• 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 LG Electronicsserviceställe 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.

• Se till så att inga vassa föremål
som ett husdjurs tänder eller
klor kommer i kontakt med
batteriet. Det kan medföra risk
för brand.

Läs det här innan
du börjar använda
telefonen!
Om du får problem med telefonen
kan du läsa det här avsnittet innan
du lämnar in den på service eller
ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne
När det finns mindre än 1MB
tillgängligt telefonminne
kan telefonen inte ta emot
nya meddelanden. Gör mer
telefonminne tillgängligt genom
att ta bort data, t.ex. program eller
meddelanden.
Så här avinstallerar du program:
1. Tryck på
>Inställningar >
Program.
2. När programmen visas kan du
bläddra och välja det program du
vill avinstallera.
3. Tryck på Avinstallera.

2. Optimera batteritiden
Batteriet räcker längre mellan
laddningarna om du stänger
av funktioner som inte alltid
behöver köras i bakgrunden.
Du kan övervaka hur program
och systemresurser förbrukar
batterikraft.
Så här får du telefonens
batteritid att räcka längre:
Stäng av de radiokommunikationer
som du inte använder. Om du inte
använder Wi-Fi, Bluetooth NFC
eller GPS så avaktiverar du dem.
• Minska skärmens ljusstyrka och
ange en kortare tidsgräns för
skärmen.
• Avaktivera automatisk
synkronisering för Google Mail™,
kalender, kontakter och andra
program.
• Vissa program som du har hämtat
kan minska batterinivån.
Så här kontrollerar du
batterinivån:
• Tryck på
> Inställningar > Om
telefonen > Status.
Batteristatus (laddar, laddar inte)
och nivån (procent av full laddning)
visas överst på skärmen.

Så fungerar din telefon

Så fungerar din
telefon
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Så här övervakar och
kontrollerar du hur batterinivån
används:
• Tryck på
> Inställningar
> Energispar >
Batteriförbrukning.
Batteriets användningstid visas
överst på skärmen. Det talar om
hur länge sedan det var som du
anslöt telefonen till en strömkälla
eller, om den är ansluten, hur länge
batteritiden räckte förra gången.
På skärmen visas de program eller
tjänster som använder batterikraft,
från de som använder mest till de
som använder minst.

3. Använda mappar
Du kan kombinera flera
programikoner i en mapp. Släpp en
programikon ovanpå en annan på
en startskärm så kombineras de två
ikonerna.

4. Innan du installerar
ett program och
operativsystem med
öppen källkod



Varning:
Om du installerar och använder
ett annat operativsystem än det
som installerats av tillverkaren
kan det leda till att telefonen
inte fungerar som den ska.
Dessutom upphör telefonens
garanti att gälla.



Varning:
Skydda din telefon och dina
personliga data genom att
bara hämta program från
pålitliga källor, t.ex. Play
Store(Android Market)™. Om
det finns felaktigt installerade
program i telefonen kanske den
inte fungerar på rätt sätt eller
så kan allvarliga fel inträffa.
Du måste avinstallera dessa
program och alla tillhörande
data och inställningar.

6. Öppna och växla mellan
program

Om det inte återställer telefonen
till ursprungsläget använder du
Fabriksåterställning för att göra
det.
1. Stäng av strömmen.
2. Håll följande knappar nedtryckta
samtidigt (i mer än 10 sekunder):
Ström/Lås + Kamera +
Volymsänkningsknappen
3. Telefonen sätts igång och
går genast tillbaka till
fabriksåterställningen.

Fleruppgiftskörning är lätt med
Android eftersom du kan köra flera
program samtidigt. Du behöver
inte avsluta ett program innan du
öppnar ett nytt. Använd och växla
mellan flera program som är öppna
samtidigt. Med Android hanteras
varje program (startas och stängs
vid behov) så att program som är
i viloläge inte ska uppta resurser i
onödan.
Så här avslutar du program:
1. Tryck på
> Inställningar >
Program > fliken KÖRS.
2. Bläddra till önskat program och
tryck på Stopp om du vill stänga
av det.



Varning:
Om du gör en
Fabriksåterställning kommer
alla användarprogram,
användardata och DRMlicenser (Digital Rights
Management) att tas bort.
Kom ihåg att säkerhetskopiera
viktiga data innan du gör en
Fabriksåterställning.

Tips! Om du vill återgå till

ett nyligen använt program
håller du ned Hemknappen. På
skärmen visas sedan en lista
över program som du nyligen
har använt.

Så fungerar din telefon

5. Använda
Fabriksåterställning

13

Så fungerar din telefon

7. Installera
datorprogramvara(LG 
PC Suite)
Datorprogramvaran "LG PC
Suite" är ett program som hjälper
dig att ansluta din enhet till
en dator via en USB-kabel för
datakommunikation och Wi-Fi. När
mobiltelefonen är ansluten kan du
använda dess funktioner i datorn.

Med programvaran "LG PC 
Suite" kan du...
14

• Hantera och spela upp ditt
medieinnehåll (musik, film, bilder)
på din dator.
• Skicka multimedieinnehåll till din
enhet.
• Synkronisera data (scheman,
kontakter, bokmärken) i din enhet
och dator.
• Säkerhetskopiera program i din
enhet.
• Uppdatera programvaran i din
enhet.
• Säkerhetskopiera och återställa
enheten.
• Spela upp multimedieinnehåll från
din dator på en annan enhet.

Du kan använda programmets
hjälpmeny för att få veta hur
du kan använda ditt "LG PC 
Suite"-program.

Installera datorprogramvaran
"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
mobiltelefoner > välj modellen
(LG-P940).
3. Klicka på PC Sync i Hämtningar,
och klicka på WINDOW PC Sync
Download för att hämta LG PC 
Suite-programmet.

Systemkrav för LG PC Suite
• OS: Windows XP 32 bitars
(Service pack 2), Windows Vista
32 bitars/64 bitars, Windows 7 32
bitars/64 bitars
• Processor: 1GHz eller högre
• Minne: 512MB eller högre RAMminne
• Grafikkort: 1024 x 768upplösning, 32 bitars färg eller
högre

LG-integrerad USB-drivrutin
• LG-integrerad USB-drivrutin
krävs för en LG-enhet till
en dator. Den installeras
automatiskt när du installerar
PC-programvaran ”LG PC 
Suite”.

8. Synkronisera din telefon
med en dator
Data från din enhet och dator
kan lätt synkroniseras med PCprogramvaran ”LG PC Suite” enligt
dina önskemål. Kontakter, scheman
och bokmärken kan synkroniseras.
Proceduren är som följer:
1. Anslut din enhet till datorn.
(Använd en USB-kabel eller WiFi-anslutning.)
2. Efter anslutningen kör du
programmet och väljer

enhetsavsnittet från kategorin
på vänster sida av skärmen.
3. Klicka på [Personlig information]
för att välja det.
4. Markera kryssrutan för innehållet
som ska synkroniseras och klicka
på knappen Sync.

9. Överföra musik, foton
och videoklipp med
USB-enheter för
masslagring
LG-integrerad USB-drivrutin
• LG-integrerad USB-drivrutin
krävs för en LG-enhet till
en dator. Den installeras
automatiskt när du installerar
PC-programvaran ”LG PC 
Suite”.
1. Program > Inställningar
> Lagring för att se
lagringsmedierna. (Om du
vill överföra filer från eller till
ett minneskort sätter du i ett
minneskort i telefonen.)
2. Anslut telefonen till datorn med
USB-kabeln.
3. En lista över USB-

Så fungerar din telefon

• Hårddisk: 100MB eller mer fritt
hårddiskutrymme (mer fritt
hårddiskutrymme kan behövas
beroende på hur stor volym data
som lagras.)
• Nödvändig programvara: LGintegrerade drivrutiner.
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anslutningstyper visas. Välj
Masslagring.
4. Öppna mappen för det
löstagbara minnet i datorn.
Du kan visa innehållet på
masslagringsenheten på datorn
och överföra filerna.
5. Kopiera filerna från datorn till
enhetens mapp.
6. Välj alternativet Endast
laddning för att koppla bort
telefonen.

10. Håll telefonen i upprätt
läge
16

Håll mobiltelefonen vertikalt, som
en vanlig telefon. LG-P940 har en
inbyggd antenn. Nämn också att
bakstyckets insida inte bör repas
eller skadas eftersom detta är
NFC-antennen.
Undvik att hålla i telefonens
nedre del, där antennen finns,
när du ringer upp eller tar emot
samtal eller skickar/tar emot data.
Samtalskvaliteten kan påverkas om
du gör det.

11. Om skärmen låser sig
Om skärmen låser sig eller om
telefonen inte svarar när du
försöker använda den:
Ta ur batteriet, sätt i det igen och
sätt på telefonen.
ELLER
Håll ned knappen Ström/Lås i 10
sekunder för att stänga av den.
Om det fortfarande inte fungerar
kontaktar du vårt servicecenter.

Kameraknapp
Högtalare
Avståndssensor
Främre kameralins
Hemknapp
Med den återgår du till
startskärmen från alla
skärmbilder.
Menyknapp
• Kontrollera vilka alternativ som
är tillgängliga.

Ström-/låsknapp
• Slå på/av telefonen genom
att hålla den här knappen
nedtryckt.
• Kort tryckning för att låsa/
låsa upp skärmen.
Tillbaka
Återgå till föregående
skärmbild.
Sökknapp

Så
fungerar
din telefon
Riktlinjer
för säker
och effektiv användning

Komponenter på enheten
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Obs! Avståndssensor
När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn
automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den
känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och
förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.
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.

Riktlinjer
Så
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och effektiv användning

Headsetuttag
Laddnings-/USB-port

Kameraknapp

Ström-/
låsknapp

Mikrofon

Volymknappar
• På startskärmen: Reglerar
ringsignalstyrkan.
• Under ett samtal: Styr
volymen i hörlurarna.
• Medan ett spår spelas:
Reglerar volymen
kontinuerligt.

NASVET!
Če želite uporabiti funkcijo
hitre beležke, pritisnite in
eno sekundo držite gumba za
povišanje in znižanje glasnosti.
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Bakstycke
SIM-kortplats
Bakre kameralins
Batteri
MicroSD-kortplats

Högtalare

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
när du tar bort bakstycket.
Med andra handen drar du bort
bakstycket med tummen så som
visas på bilden.

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

3. Sätt i batteriet så att
guldkontakterna på telefonen
rör vid batteriets poler (1) och
tryck ned det tills det knäpper på
plats (2).

Så
fungerar
din telefon
Riktlinjer
för säker
och effektiv användning

Sätta i SIM-kortet och
batteriet
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4. Passa in bakstycket över
batterifacket (1) och tryck ned
det tills det knäpper på plats (2).

Ladda telefonen
Skjut upp luckan till
laddningsuttaget på ovansidan.
Sätt i laddaren och anslut den till
ett eluttag.

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

Använda minneskortet
Telefonen har funktioner för
användning av microSDTM- eller
microSDHCTM-minneskort på upp
till 32GB. De här minneskorten
är särskilt utformade för
mobiltelefoner och andra mycket
små enheter och passar perfekt
för att lagra innehållsrika filer,
t.ex. musik, program, videor och
fotografier för användning med
telefonen.
Så här sätter du i ett minneskort:
Sätt i minneskortet i kortplatsen.
Se till att kontaktytan i guld är
vänd nedåt.
Så här tar du bort minneskortet
på ett säkert sätt:
Tryck på
> Inställningar >
Lagring > Montera bort SD-kort.

Varning!Sätt aldrig i eller
ta bort ett minneskort när
telefonen är påslagen. Om
du gör det kan minneskortet,
telefonen och de data som
finns lagrade på minneskortet
skadas.
Så här formaterar du
minneskortet:
Minneskortet kan vara
förformaterat. Om så inte är fallet
måste du formatera det innan du
kan börja använda det.
Obs! Alla filer på kortet tas bort
när du formaterar det.

1. På startskärmen trycker du på
för att öppna programlistan.
2. Bläddra till och tryck på
Inställningar > Lagring.
3. Tryck på Montera bort SD-kort.
4. Tryck på Radera SD-kort >
Radera SD-kort > Ta bort allt
5. Om du har angett ett
låsningsmönster anger du det och
väljer Ta bort allt.
Obs! Om det finns något
innehåll på minneskortet
kanske mappstrukturen
ser annorlunda ut efter
formateringen eftersom alla
filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen
Om du inte använder telefonen
på en stund stängs skärmen av
och låses automatiskt. Det hjälper
till att förebygga oavsiktliga
tryckningar och sparar på batteriet.
När du inte använder LG-P940
trycker du på knappen Ström-/Lås
för att låsa telefonen.
Om några program körs när du
låser skärmen kan det hända
att de fortfarande körs i låst

Så
fungerar
din telefon
Riktlinjer
för säker
och effektiv användning

Obs!
• Använd endast minneskort
som är kompatibla med din
telefon. Om du använder
inkompatibla minneskort kan
både kortet och data som
lagrats på kortet skadas,
liksom telefonen.
• Filstorleken för FAT32 kan
användas med en kapacitet
på mindre än 4 GB.
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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).
Om du vill få igång telefonen igen
trycker du på knappen Ström/
Lås . Då visas låsskärmen.
Pritisnite in s prstom potegnite po
zaklenjenem zaslonu v katero koli
smer, da odklenete osnovni zaslon.
Den sista skärmen du visade
kommer att öppnas.
Tips! Om du vill få
igång telefonen kan
du också använda
volymsänkningsknappen när
skärmen är avstängd.

Skydda låsskärmen
Du kan låsa pekskärmen genom att
aktivera skärmlåset. Du behöver
upplåsningskoden varje gång du
aktiverar telefonen eller låser upp
pekskärmen.
• LG ansvarar inte för förlorade
säkerhetskoder, privat
information eller andra
skador som orsakas av olaglig

programvara.

Ange upplåsning med svep
1. Öppna programlistan genom att
trycka på
på startskärmen.
Välj Inställningar > Zakleni
zaslon > Välj skärmlås > Svep.
2. Lås upp skärmen genom att
svepa över den med fingret.

Ange upplåsning med
ansiktsavkänning
1. Öppna programlistan genom att
trycka på
på startskärmen.
Välj Inställningar > Zakleni
zaslon > Välj skärmlås >
Ansiktslås upp.
2. Välj Konfigurera > Fortsätt.
3. Justera enheten så att ditt
ansikte får plats inuti bilden.
4. När ansiktet är i rätt läge väljer
du Fortsätt.
5. Slutför konfigurationen av den
sekundära upplåsningskoden.

Ange upplåsning med mönster
1. Öppna programlistan genom att
trycka på
på startskärmen.
Välj Inställningar > Zakleni
zaslon > Välj skärmlås >
Mönster.

Ange upplåsning med PIN-kod
1. Öppna programlistan genom att
trycka på
på startskärmen.
Välj Inställningar > Skärmlås >
Välj skärmlås > PIN.
2. Ange en ny PIN-kod (numerisk)
och välj Fortsätt.
3. Ange PIN-koden igen och välj
OK.

Ange upplåsning med lösenord
1. Öppna programlistan genom att
trycka på
på startskärmen.
Välj Inställningar > Skärmlås >
Välj skärmlås > Lösenord.
2. Ange ett nytt lösenord
(alfanumeriskt) och välj Fortsätt.
3. Ange lösenordet igen och välj

OK.
Obs!
Försiktighetsåtgärder att tänka
på vid låsningsproceduren.
• Det är viktigt att du kommer
ihåg upplåsningsmönstret,
pinkoden och lösenordet som
du har angett. Om du använder
fel upplåsningsmönster, pinkod
och lösenord fem gånger i
rad kan du inte komma åt din
telefon. Du har fem försök på dig
att ange upplåsningsmönstret,
PIN-koden eller lösenordet. När
du har förbrukat alla fem försök
kan du prova igen efter 30
sekunder.
Så här gör du om du inte kommer
ihåg upplåsningsmönstret, PINkoden eller lösenordet:
• Om du har glömt mönstret:
Om du har loggat in på ditt
Google-konto på telefonen men
inte lyckas ange rätt mönster på
fem försök trycker du på knappen
Glömt mönstret. Du måste sedan
logga in med ditt Google-konto
för att låsa upp telefonen.
Om du inte har skapat något
Google-konto på telefonen eller

Så
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2. Se instruktioner och
exempelmönster på skärmen och
välj Nästa.
3. Rita ett mönster genom att dra
med fingret och koppla ihop
minst fyra punkter.
4. Välj Fortsätt.
5. Rita ett mönster igen som en
bekräftelse.
6. Välj Bekräfta.
7. Dokončajte nastavitev
sekundarne kode za odklepanje.
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om du har glömt det måste du
göra en Fabriksåterställning.
• Om du har glömt PIN-koden
eller lösenordet: om du
glömmer din PIN-kod eller ditt
lösenord måste du göra en
Fabriksåterställning.

Tips för pekskärmen
Här är några tips om hur du
navigerar dig fram i telefonen.
Tryck – Välja en meny/ett
alternativ eller öppna ett program
genom att trycka på det.
Håll nedtryckt – Om du vill öppna
en alternativmeny eller ta tag i
ett objekt som du vill flytta på
ska du hålla menyn eller objektet
nedtryckt.
Dra – Om du vill bläddra genom
en lista eller långsamt röra dig på
skärmen drar du på pekskärmen.
Bläddra – Om du vill bläddra
genom en lista eller snabbt röra
dig på skärmen bläddrar du på
pekskärmen (dra snabbt och släpp).

Obs!
• Välj en post 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.

Din startskärm

Din startskärm

Viloläge
Dra med fingret åt vänster eller
höger för att visa panelerna.
Du kan anpassa varje panel
med widgetar samt genvägar
till favoritprogram, mappar och
bakgrundsbilder.
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Din startskärm

Tryck på fliken Program längst
ned på skärmen. Då visas alla
program som finns installerade. Om
du vill öppna ett program trycker
du helt enkelt på ikonen för det i
programlistan.

Anpassa startskärmen

26

Obs! Vissa skärmbilder kan se
olika ut, beroende på vilken
mobiloperatör du använder.
Längst ned på startskärmen finns
det snabbknappar. Med dem
kommer du enkelt åt de funktioner
du använder mest.
Om du trycker på Samtal så
visas pekskärmen och du kan ringa
ett samtal.
Tryck på Kontakter så öppnas
dina kontakter.
Om du trycker på SMS/
MMSikonen öppnas menyn
Meddelanden. Här kan du skapa ett
nytt meddelande.

Du kan anpassa startskärmen
genom att lägga till widgetar,
genvägar, mappar eller
bakgrundsbilder. Telefonen blir
ännu mer bekväm att använda om
du lägger till dina favoritwidgetar
på startskärmen.
Så här lägger du till objekt på
startskärmen:
1. Startskärm >
ELLER
Tryck länge på den tomma delen
av startskärmen för att gå till
skärmen Redigeringsläge.
2. På skärmen Redigeringsläge
visas alla paneler för
startskärmen och objekt i
Program, Hämtningar, Widgets
och Bakgrundsbilder.
3. Bläddra åt vänster eller höger till
önskad panel; tryck länge på det
objekt som du vill flytta och dra
det sedan till önskad plats.

Anpassa
programutformningen på
startskärmen

Tips! Du lägger till en
programikon på startskärmen
genom att trycka länge på det
program som du vill lägga till.

Din startskärm

Så här tar du bort ett objekt från
startskärmen
• Viloläge > tryck en längre stund
på den ikon som du vill ta bort >
dra den till .

Lägga till och ta bort
paneler på startskärmen
Du kan lägga till och ta bort paneler
på startskärmen och ordna widgets
efter dina önskemål och behov.
1. Växla till Redigeringsläge
genom att placera två fingrar på
skärmen och dra ihop dem. Du
kan sedan lägga till, ta bort eller
ändra ordning på panelerna.

Du kan ändra programikonerna på
startskärmen ytterligare efter dina
önskemål.
1. Tryck på och håll ned ett
program som du vill anpassa.
Redigeringsikonen visas uppe på
höger sida om programikonen.
2. Tryck på redigeringsikonen och
välj önskad ikondesign.

Anpassa Viloläge
utformning
Du kan själv anpassa startskärmens
nuvarande utformning och program
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för teman genom att hämta
ett startprogram från antingen
LG SmartWorld eller Play
butik(Android Market).
1. Välj Startskärm > LG 
SmartWorld eller Play
butik(Android Market).
2. Sök efter startare och tema med
"launcher" eller "theme" som
sökord.
3. Hämta och installera det
startprogram du vill ha samt
relevanta tillhörande teman.
4. Du kan ändra
standardinställningarna i den
hämtade startaren genom att gå
in via startskärmen > Program
> Tema när installationen är klar.
Obs!
• LG SmartWorld uppmanar dig
att skapa ett konto och logga
in.
• LG SmartWorld kanske inte
finns tillgängligt beroende
på område, telefon,
operatör, abonnemang och
programvaruversion.

Återgå till senast använda
program
1. Håll Vilolägeknappen nedtryckt
.
Skärmen visar en popupruta med de senast använda
programmen.
2. Öppna ett program genom att
trycka på ikonen. Du kan också
trycka på knappen Bakåt
om du vill återgå till aktuellt
program.

Statusfältet
Statusfältet visas upptill på
skärmen.

Du kan anpassa
meddelandepanelen enligt dina
önskemål.
• Om du vill ordna om objekten
på meddelandepanelen trycker
du på . > . Du kan sedan
markera och ordna om objekten
på meddelandepanelen.
• Om du vill visa ytterligare
meddelandeinställningar
trycker du på > . .
Du kan lägga till och ta bort
objekten på meddelandepanelen,
t.ex. Ljudprofiler, Wi-Fi,
Bluetooth, Flygplansläge.

Ikon Beskrivning
Inget SIM-kort
Ingen signal
Flygplansläge
Ansluten till ett Wi-Finätverk
Wi-Fi Direct är på
Sladdanslutet headset
Samtal pågår
Parkerat samtal

Visa statusfältet

Mikrofon

I statusfältet används olika
ikoner för att visa information
om telefonen, till exempel
signalstyrka, nya meddelanden
och batteriladdning liksom
om Wi-Fi, Bluetooth, NFC och
dataanslutningar är aktiverade.

Ljudet på telefonens
mikrofon är avstängt

I tabellen nedan beskrivs vanliga
ikoner i statusfältet.

Din startskärm

Anpassa meddelandepanelen

Missat samtal
Bluetooth är på
Ansluten till en Bluetoothenhet
NFC är på
Systemvarning
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Ikon Beskrivning
Alarmet är aktivt
Nytt röstmeddelande
Ringsignalen är avstängd
Vibrationsläge
Batteriet är fulladdat
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Ikon Beskrivning
Tre andra meddelanden
visades inte
Data synkroniseras
Hämtning slutförd
Nytt Gmail-meddelande

Batteriet laddar

Nytt Google Talkmeddelande

In- och utdata

Nytt meddelande

Telefonen är ansluten till
en dator via USB-kabel

Musik spelas

Hämtar data

Kommande evenemang

Överför data

FM-radio spelas i
bakgrunden

High-Speed Datahämtning

Mobil Wi-Fi-surfpunkt är
aktiverat

High-Speed
Dataöverföring
GPS söker
Tar emot platsdata från
GPS
Mobilen på skärmen
ansluten

Både Internetdelning
via USB och Mobil WiFi-åtkomstpunkt är
aktiverade

Tangentbord på skärmen
Du kan använda tangentbordet
på skärmen till att skriva text.
Tangentbordet på skärmen visas
automatiskt på skärmen när du
behöver skriva text. Om du vill visa
tangentbordet manuellt trycker du i
fältet där du vill skriva text.
Använda knappsatsen och skriva
text
Tryck en gång om du vill att
nästa bokstav du skriver ska vara
versal. Tryck två gånger om du vill
att alla bokstäver ska vara versaler.
Tryck här om du vill växla
till tangentbordet med siffror och
symboler. Du kan också trycka
länge på den här fliken om du vill se
inställningsmenyn.
EN Håll nedtryckt om du vill ändra
skriftspråk.
Tryck här om du vill ange
ett mellanslag.

Tryck här om du vill göra en
radbrytning i meddelandefältet.
Tryck på den här knappen när
du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med
accenter
Om du väljer svenska som språk
för textinmatning kan du skriva
svenska accenter och bokstäver
(t.ex. "å").
Om du till exempel vill infoga "å",
håller du knappen "a" intryckt tills
knappen Zooma in blir större och
tecken från olika språk visas.
Välj sedan det tecken du vill
använda.

Din startskärm

Obs! Vilka ikoner som visas
på skärmen kan variera
beroende på region och
tjänsteleverantör.
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Konfigurera ett
Google-konto

på webben synkroniseras med
telefonen. (Detta är beroende av
dina synkroniseringsinställningar.)

När du sätter på telefonen för
första gången har du möjlighet att
aktivera nätverket, logga in på ditt
Google-konto och ange hur du vill
använda vissa av Googles tjänster.
Så här konfigurerar du ett
Google-konto:
• Logga in på ett Google-konto
från den konfigurationsskärm där
du uppmanas till det.
ELLER
• Tryck på
> välj ett Googleprogram, t.ex. Gmail > välj Nytt
för att skapa ett nytt konto.
Om du har ett Google-konto
trycker du på Befintligt, anger
e-postadress och lösenord och
trycker sedan på Logga in.
När du har konfigurerat ditt
Google-konto på telefonen
synkroniseras telefonen
automatiskt med ditt Google-konto
på webben.

När du har loggat in kan du
använda Gmail™ och utnyttja
Google-tjänsterna på telefonen.

Dina kontakter, Gmailmeddelanden, kalenderhändelser
och övriga uppgifter från de här
programmen och tjänsterna

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-,
Twitter- och 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.
1. Välj på startskärmen ett SNSprogram som du vill använda.
2. Om du ännu inte har något konto
trycker du på Registrera dig nu
och fyller i informationen.
3. Ange e-postadressen och det
lösenord som du angav på
gemenskapen och tryck sedan
på Logga in.
4. Vänta medan informationen
kontrolleras hos din gemenskap.

5. Kontrollera om gemenskapen
har slagits PÅ. Om du pekar
på gemenskapen kan du se din
aktuella status.
Tips! Om du lägger till en
widget för ett socialt nätverk
på startskärmen kommer din
status att visas när telefonen
uppdateras via nätverket.
Du kan även komma åt ditt
sociala nätverk direkt genom
att trycka på widgeten.

Visa och uppdatera din
status
1. Välj en gemenskap du vill gå in
på.
2. Du kan se din aktuella status i
ditt sociala nätverk.
3. Du kan uppdatera din status med
kommentarer eller genom att
överföra foton.
Obs! Detta är beroende av dina
nätverkstjänster.

Sociala nätverk

Sociala nätverk
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Sociala nätverk

Tips! Du kan använda
information om vänner endast
eller synkronisera alla data
med Kontakter.

Ta bort konton från
mobilen
Tryck på
> Inställningar >
Konton och synkronisering > välj
det konto du vill ta bort och tryck
på Ta bort konto.
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Med E-postprogrammet kan du
läsa e-post från andra tjänster
än Google Mail. Telefonens
e-postprogram fungerar med
följande kontotyper: POP3, IMAP
och Exchange.
Tjänsteleverantören eller
systemadministratören kan hjälpa
dig med de kontoinställningar du
behöver.

Hantera ett e-postkonto
Första gången du öppnar
programmet E-post öppnas en
installationsguide som hjälper dig
att konfigurera ett e-postkonto.
Så här lägger du till ett nytt epostkonto:
1. Tryck på
> E-post > på
kontoskärmen trycker du på
Meny
> Konton > tryck på
Meny
> Konton.
Efter den första installationen
visas innehållet i inkorgen i
E-post. Om du lagt till mer än
ett konto kan du växla mellan
konton.

Så här ändrar du inställningarna
för ett e-postkonto:
1. Tryck på
> E-post > på
kontoskärmen trycker du på
Meny
> Kontoinställningar.
Så här tar du bort ett epostkonto:
1. Tryck på
> E-post > på
kontoskärmen trycker du på
Meny
> Kontoinställningar >
tryck på det konto du vill ta bort
> Ta bort konto.

E-post

E-post

Skärmen för e-postkonto
När du trycker på ett konto visas
dess inkorg. Det konto från vilket
du som standard skickar e-post är
märkt med en bock.
Visa mappar – Tryck på
mappikonen för att öppna kontots
mappar.
Bara de allra senaste epostmeddelandena i ditt konto
hämtas till telefonen. Du hämtar
fler (äldre) e-postmeddelanden
genom att trycka på Läs in fler
meddelanden längst ned i epostlistan.
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E-post

Arbeta med kontomappar
Varje konto har mapparna Inkorg,
Utkorg, Skickat och Utkast.
Beroende på vilka funktioner ditt
kontos tjänsteleverantör har kan
du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post
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Så här skapar och skickar du ett
meddelande
1. När du är i E-post programmet
trycker du på
för att Skriv.
2. Ange adressen för meddelandets
avsedda mottagare. Medan
du skriver föreslås matchande
adresser från dina kontakter.
Skilj flera adresser åt med
semikolon.
3. Lägg till kopia/hemlig kopia och
bifoga filer vid behov.
4. Skriv meddelandets text.
5. Tryck på
Skicka.
Om du inte är ansluten till
något nät, när du t.ex. arbetar
i flygplansläge, lagras de
meddelanden du har skickat i din
Utkorg tills du åter är ansluten
till ett nät. Om den innehåller
väntande meddelanden visas
utkorgen på skärmen Konton.

Tips! När ett nytt epostmeddelande kommer till
inkorgen får du en signal via ljud
eller vibration.

Webbläsare
Med webbläsaren får du tillgång
till en snabb och färgstark värld
fylld av spel, musik, nyheter, sport,
underhållning och mycket annat,
direkt i mobilen. Var du än är och
vad du än tycker om.
Obs! Avgifter kan tillkomma
när du ansluter till de här
tjänsterna och när du hämtar
innehåll. Kontrollera vilka
kostnader som gäller hos din
nätoperatör.

Använda
webbverktygsfältet
 ryck för att gå tillbaka en sida.
T
Tryck här om du vill gå framåt
en sida till den sida du anslöt
till efter den aktuella sidan.
Detta är motsatsen till vad
som händer när du trycker på
bakåtknappen, vilken leder till
föregående sida.
T
 ryck länge, dra uppåt och
nedåt för att zooma in i eller ut
ur webbläsaren.

 ryck här om du vill visa alla
T
öppna fönster.
Tryck här om du vill lägga till ett
nytt fönster.
Pritisnite, če želite odpreti
seznam shranjenih zaznamkov.

Webben
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Använda alternativ
Tryck på meny
för att visa
alternativen.
Uppdatera – Uppdatera den
aktuella webbsidan.
Spara i Bokmärken – Lägg till den
aktuella webbsidan som bokmärke.
Gå till hemsida – Omogoča vam,
da obiščete domačo stran.
Dela ut sida – Du kan dela
webbsidan med andra.
Sök på sidan – Du kan söka efter
bokstäver eller ord på den aktuella
webbsidan.
Begär skrivbordsversion
av webbplats – Du kan visa
webbsidan som skrivbord.
Spara för läsning offline – Du kan
visa den sparade webbsidan.
Ljusstyrka – Justera ljusstyrkan
på skärmen. Den här funktionen
kanske inte är tillgänglig beroende
på region.
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Inställningar – Visar
webbläsarinställningarna.
Avsluta – Här kan du lämna
internet.
• Hämtningar: Visar
hämtningshistoriken.
• Inställningar: Visar
webbläsarinställningar.

Latitud
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Läs mer om hur du delar din
position med vänner och visar
vänners positioner via Google
Latitude™.
1. Tryck på
>Latitude. Enheten
kopplar automatiskt till Latitude.

Places
Läs mer om hur du söker efter en
plats i närheten.
Obs! Den här funktionen kanske
inte är tillgänglig beroende på
region eller tjänsteleverantör.
1. Tryck på
> Places.
2. Välj en kategori. Enheten söker
efter platser i närheten av
nuvarande position som relaterar

till kategorin.
3. Välj ett platsnamn för att visa
information.

Navigation
Läs mer om hur du använder GPSnavigeringssystem för att söka
efter och visa destination med
röstguide.
Obs! Läs mer om hur
du använder GPSnavigeringssystem för att
söka efter och visa målet med
röstguide.
1. Tryck på
> Navigation.
2. Om du startar programmet första
gången väljer du Acceptera.
3. Ange destinationen.

Sök
Du kan söka efter data som sparats
i enheten eller på webben.
1. Tryck på
> Sök.
2. Skriv en bokstav eller ett ord i de
data du söker efter.
3. Välj namnet på det objekt du vill
öppna.

Läs mer om hur du visar och delar
videoklipp via YouTube.
Obs! Läs mer om hur du visar
och delar videoklipp via
YouTube.

Titta på videoklipp
1. Tryck på
> YouTube.
2. Välj en video i listan.
3. Rotera enheten om du vill
använda liggande visning.
4. Styr uppspelningen med
ikonerna på skärmen.
• Välj , ett alternativ för att
dela en video.
• Välj
för att aktivera kameran
och överföra en video.

Playstore (Android Market)
Du kan hämta spel, ringsignaler
eller andra program från Play
Store(Android Market).
1. Tryck på
> Play butik.
2. Sök efter en fil och hämta den till
enheten.

Obs!
• Den här funktionen
kanske inte är tillgänglig
beroende på din region eller
tjänsteleverantör.
• Enheten sparar användarfiler
från hämtade program i det
interna moviNAND™-minnet.
Om du vill spara filerna på
minneskortet ansluter du
enheten till en dator och
kopierar från moviNAND till
minneskortet.

Väder
Läs mer om hur du visar
väderinformation.
1. Tryck på
> Väder.
2. Välj
högst upp på skärmen.
Enheten söker efter aktuell position
och visar väderinformationen.
Tips! Du kan ändra position för
att visa väder information för
en annan region. Tryck på Meny
> Inställningar.

Webben

YouTube
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Nyheter
Läs mer om hur du visar de senaste
nyheterna och andra artiklar.
1. Tryck på
> Nyheter.
2. Bläddra åt vänster till ett
nyhetsämne högst upp på
skärmen.
3. Öppna den genom att välja en
artikel.
Tips! Om du vill lägga till
nyhetsämnen trycker du på
Meny
> Inställningar >
Ämnen.
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Google+
Läs mer om hur du öppnar Googles
sociala nätverkstjänst. Du kan
skapa grupper som delar intressen
eller åsikter, skicka och ta emot
direktmeddelanden samt överföra
dina foton.
1. Tryck på
> Google+.

Obs! När du startar det här
programmet för första gången
slutför du kontokonfigurationen
genom att följa anvisningarna
på skärmen.
2. Välj en social nätverksfunktion.
I LG SmartWorld finns mycket
spännande innehåll som spel,
program, bakgrundsbilder och
ringsignaler, vilket ger LGanvändaren massa roliga alternativ
för mobilen.

Öppna LG SmartWorld från
telefonen
1. Du öppnar LG SmartWorld
genom att trycka på ikonen .
2. Tryck på Inloggning och ange ditt
ID/lösenord för LG SmartWorld.
Om du inte är registrerad än
trycker du på Registrera och blir
LG SmartWorld-medlem.
3. Hämta det innehåll som du vill
ha.

Använda LG SmartWorld
• Delta i LG World-kampanjer varje
månad.
• Du kan snabbt hitta det du söker
med hjälp av menyknapparna.
Kategorier – Sök innehåll
efter kategori (t.ex. Utbildning,
Underhåll, Spel osv.).
Sök – Sök innehåll.
Applikationer för dig – Innehåll
som rekommenderas baserat på
dina tidigare val.
Mina program – Lista med
innehåll som har hämtats eller ska
uppdateras.

I nställningar – Ange profil och
visning.
Inloggning – Ange ID och
lösenord.
• Prova även de andra användbara
funktionerna. (skärmen
Innehållsinformation)

Webben

Obs! Vad gör jag om det inte
finns någon
ikon?
. Använd en mobilwebbläsare,
gå till LG SmartWorld (www.
lgworld.com) och välj ditt
land.
. Hämta programmet LG 
SmartWorld.
3. Kör och installera filen du
hämtade.
4. Öppna LG SmartWorld genom
att trycka på ikonen .

Obs! LG SmartWorld kanske
inte är tillgängligt hos alla
leverantörer och i alla länder.
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Du kan lagra multimediefiler på
ett minneskort så att du smidigt
får tillgång till alla dina bilder och
videofiler.

Galleri
Lär dig att visa foton och spela
upp video som sparats i enhetens
minne eller på ett minneskort.

Visa ett foto/en video
42

1. Tryck på
> Galleri. Öppna en
lista över de katalogfält där alla
multimediefiler lagras.
2. Om du vill ändra visningsläget
trycker du på och väljer önskat
visningsläge (Album, Positioner,
Tidsstämpel) längst upp till
vänster på skärmen.
3. Välj ett foto eller en video du vill
visa.
• Filformat som kan användas
(typ/format)
– Bild: bmp, gif, jpg, png
–V
 ideo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv,
mkv (Kodek: MPEG4, H.263,
Sorenson H.263, H.264, VC-1,
DivX/XviD)

Du kan göra följande när ett foto
visas:
• Bläddra till vänster eller höger
och visa fler foton.
• Zooma in genom att peka på
skärmen med två fingrar och dra
isär dem (för ihop fingrarna när
du vill zooma ut).
Obs!
• Undvik att låsa enhetens
skärm när du spelar upp
beställd DivX-video. Varje
gång du låser skärmen när
du spelar upp beställd DivXvideo gör du av med en
tillgänglig uppspelning.
• Vissa filformat går inte
att använda beroende på
enhetens programvara.
• Om filstorleken överskrider
det lediga minnesutrymmet
kan det uppstå fel när du
öppnar filer.
• Vissa videofiler i
Galleri kanske inte
kan visas beroende på
videoupplösningar och kodek.

Blid-redigerare

Lär dig hur du använder
videospelaren till att spela upp
olika sorters videor.
Videospelaren har funktioner för
följande filformat: 3gp,
mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
(Kodek: MPEG4, H.264, H.263,
Sorenson Spark, VC-1, DivX®,
DivX3.11, WMV7/8, VP8)

Du kan redigera foton och lägga till
olika effekter.
1. Tryck på
> Blid-redigerare.
2. Markera en bild som du vill
redigera.
3. Välj önskat redigeringsalternativ
och redigera sedan bilden som
du vill ha den.
R
 edigerar en bild med hjälp av
Välj, Rotera, Ändra storlek och
Vänd.
D
 u kan välja 19 olika typer av
filter.
J usterar bilden med Auto.
nivå, RGB Balans, Ljusstyrka,
Kontrast, Färgton och
Mättnad.
D
 u kan välja18 olika typer av
konturer.
Du kan sätta ihop den valda
bilden med andra bilder.
S
 parar den redigerade bilden.
U
 tför igen det du ångrade.
Å
 ngra: Backar till föregående
steg innan bilden redigerades.
F
 lyttar till föregående meny.
4. Du kan justera bilden med en
variant av effekten.
5. När du är klar väljer du Spara.

Obs!
• Vissa filformat går inte
att använda beroende på
enhetens programvara.
• Om filstorleken överskrider
det lediga minnesutrymmet
kan det uppstå fel när du
öppnar filer.
1. Tryck på
> Videospelare.
2. Välj den video du vill ska spelas
upp.
3. Styr uppspelningen med de olika
funktionsikonerna.

Multimedia

Videospelare
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Obs!
• Den här funktionen kanske
inte finns tillgänglig beroende
på bildupplösningen och
filformatet.
• Du får åtkomst till den här
funktionen via programmet
Galleri. Gåt till Galleri och
välj en bild > Meny > Mer >
Redigera.

Med QuickMemo-funktionen kan du skapa anteckningar och göra
skärmdumpar.

1. Gå till skärmen
QuickMemo
genom att
hålla ned båda
volymknapparna
i en sekund på
den skärm som
du vill göra en
skärmdump av. Du
kan också trycka
på och svepa
statusfältet nedåt
och trycka på .

2. Välj önskat
menyalternativ:
Penntyp, Färg eller
Radergummi och
skapa ett memo.

3. Tryck på från
menyn Redigera
och välj så sparas
anteckningen med
aktuell skärm.

Obs! Använd fingertoppen för QuickMemo-funktionen. Använd inte
fingernageln.

Multimedia

QuickMemo
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Använda QuickMemo-alternativen
När du använder QuickMemo-funktionen kan du enkelt använda
QuickMenu-alternativen.
– Välj om du vill använda bakgrundsskärmen eller inte.
– Välj penntyp och färg.
– Sudda bort anteckningen som du gjort.
– Ange var du vill spara anteckningen.
– Spara anteckningen med aktuell skärm.
– Skicka eller dela aktuell QuickMemo med andra.

Visa den QuickMemo som du sparat
Tryck på Galleri och välj albumet QuickMemo.
46

uppspelning.

Telefonen har en inbyggd
musikspelare som du kan använda
för att lyssna på alla dina
favoritlåtar. Musikspelaren har
funktioner för följande filformat:
mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, asf/wma,
ogg, oga, aac, flac, wav.

Tryck här för att pausa
uppspelningen.

Lägga till musikfiler i telefonen

Tryck här för att hoppa till
föregående låt i albumet, spellistan
eller blandade spår.

Börja med att överföra filer till din
telefon eller till minneskortet:
• Överförda med USBmasslagringsläge => sidan 60
• Hämta från den trådlösa webben.
=> sidan 37
• Hämta från en dator med
datorprogram (LG PC Suite). =>
sidan 94
• Ta emot via Bluetooth. => sidan
52
• Kopiera till minneskortet.

Spela upp musik
När du har överfört musikfiler till
din telefon eller till minneskortet.
1. Tryck på
> Musikspelare.
2. Välj en musikkategori.
3. Välj en musikfil.
Se följande ikoner för kontroll av

Tryck här för att fortsätta
uppspelningen.

Multimedia

Musikspelare

Tryck här för att hoppa till nästa låt
i albumet, spellistan eller blandade
spår.

Tryck för att se upprepningsläge.
Tryck för att spela upp den aktuella
spellistan i blandläge.
Tryck för att se aktuell spellista.
Tryck för att se låttexter. Det här
alternativet fungerar bara om låten
inkluderar låttexten.
Tryck på om du vill justera volymen.
Tryck här för att ställa in virtuellt
surround-ljud när du använder
hörlurar.

Om du vill ändra volymen medan du
lyssnar på musik trycker du uppåt
eller nedåt på volymknappen på
telefonens vänstra sida.
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Skapa en spellista
1. Tryck på
> Musikspelare.
2. Välj Spellistor.
3. Tryck på
> Ny spellista.
4. Ange en titel på din nya spellista
och välj OK.
5. Välj Lägg till musik.
6. Markera de filer du vill ta med
och välj Lägg till.
Tips! Under uppspelning kan
du lägga till filer i en spellista
genom att trycka på Meny
>
Lägg till i spellista.
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Lägga till låtar i
favoritspellistan
Du kan snabbt lägga till din
favoritlåt som en favoritspellista.
Under uppspelning trycker du på
Meny
> Lägg till som favorit om
du vill lägga till den aktuella låten i
snabblistan.

Anpassa musikspelarens
inställningar
1. Tryck på
> Musikspelare.
2. Tryck på Meny
>
Inställningar.
3. Så här kan du anpassa din

musikspelare genom att justera
inställningarna:
Obs!
• Vissa filformat går inte
att använda beroende på
enhetens programvara.
• Om filstorleken överskrider
det lediga minnesutrymmet
kan det uppstå fel när du
öppnar filer.
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.

LG-P940 har en inbyggd FMradio så att du kan lyssna på dina
favoritkanaler när du är i farten.
Obs! Om du vill lyssna på radio
måste du använda hörlurar.
Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning
Du kan ställa in radiokanaler genom
att söka efter dem manuellt eller
automatiskt. De sparas sedan med
specifika kanalnummer så att du
inte behöver söka efter dem igen.
Det går att spara upp till 48
radiokanaler i mobilen.
Ställa in kanaler automatiskt
1. Tryck på
> FM-radio.
2. Tryck på knappen Meny
> och
sedan på Sök.
3. Tryck på Bluetooth-menyn
igen. Telefonen söker efter
och visar id-nummer för alla
tillgängliga Bluetooth-enheter
inom räckvidden. Om enheten
som du vill parkoppla med inte
finns i listan kontrollerar du att
målenheten har konfigurerats

till att vara sökbar och trycker
sedan åter på Sök efter enheter.
4. Välj den enhet du vill para ihop
telefonen med från listan. När
ihopparningen är klar ansluter
din enhet till den andra enheten.

Multimedia

FM-radio

Obs! Med ratten som visas på
skärmen kan du även söka
efter radiokanaler manuellt.
Tips! Du kan förbättra
radiomottagningen genom
att förlänga headsetsladden
eftersom den även fungerar
som radioantenn.
Om du ansluter ett headset
som inte är konstruerat
för radiomottagning kan
radiomottagningen bli dålig.

NFC
LG-P940 är en NFC-aktiverad
mobiltelefon. NFC (Near Field
Communication) är en trådlös
anslutningsteknik som möjliggör
tvåvägskommunikation mellan
elektroniska enheter. Den fungerar
över ett avstånd på några få
centimeter.
Du kan dela ditt innehåll med en
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NFC-etikett eller en annan enhet
via en enkel tryckning på enheten.
Om du trycker på en NFC-etikett
med din enhet visas etikettens
innehåll i enheten.
Obs! Se till att bakstyckets
insida inte repas eller skadas
eftersom detta är NFCantennen.
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För att slå på och av NFC
På startskärmen trycker du på
> Program > Inställningar > Mer...
> och markerar kryssrutan så
aktiveras NFC-inställningen.
Därefter visas NFC-ikonen
överst på skärmen.

Obs! När flygläget är aktiverat
kan NFC-funktionen användas.

Använda NFC 

För att använda NFC ser du till att
enheten är påslagen och aktiverar
NFC- inställningen om den är av.

Läsa en etikett

1. Om du vill läsa en tjänsteetikett
trycker du på etiketten eller en

annan NFC-enhet med baksidan
av enheten.
2. När en etikett eller enhet har
identifierats visas motsvarande
information.

Android Beam
Du kan överföra en webbsida, en
video eller annat innehåll från
din skärm till en annan enhet
genom att sammanföra enheterna
(normalt baksida mot baksida).
Obs! Se till att båda enheterna
är upplåsta, har stöd för NFC 
(Near Field Communication),
och har funktionerna NFC och
Android Beam™ aktiverade.

HDMI
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) är ett kompakt ljud/
videogränssnitt för överföring
av okomprimerade digitala data.
Om du ansluter telefonen till en
tv/bildskärm via en HDMI-kabel kan
du visa bilder och video på tv:n/
bildskärmen när videospelaren eller
bildvisaren visas på telefonskärmen.

Obs!
Det kan ta tid att spela upp
mediefiler beroende på
om enheten är ansluten till
telefonen. Filerna kanske inte
spelas upp ordentligt när du
använder en kabel eller enhet
som inte är HDMI-certifierad.
Bildorienteringen som anges
i telefonen gäller även för
bilden som visas på enheten.
Skyddade videofiler, som DRM 
(Digital Rights Management),
visas bara i telefonen. Om
telefonen är ansluten till
en tv/bildskärm med låg
HDMI-upplösning kanske inte
högupplöst videouppspelning/
kameraförhandsgranskning
visas på tv:n/bildskärmen.

Multimedia

Med enheten kan du, när den
används med en MHL-adapter,
titta på videoklipp och annan
media som du har i telefonen på
en kompatibel HD-tv.
Obs! Universal-HDMI-kabeln
och MHL-adaptern medföljer
inte enheten.
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Anslutning
Bluetooth
Du kan använda Bluetooth för
att skicka data genom att köra
ett lämpligt program, inte från
Bluetooth-menyn som med de
flesta andra mobiltelefoner.
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Tips! Med LG-P940 kan du
njuta av Bluetooth med hög
hastighet. Om den enhet som
du vill dela filer med också har
funktioner för Bluetooth med
hög hastighet överförs filerna
automatiskt via nätverket
med hög hastighet. Om du vill
använda dataöverföring via
Bluetooth med hög hastighet
ska du först se till att Wi-Fi på
din enhet är AV. Inställningarna
för Bluetooth med hög
hastighet kan skilja sig åt
beroende på enhet. Kontrollera
med tjänsteleverantören hur
enheten ska ställas in.

Obs!
•  LG ansvarar inte för eventuell
förlust, avbrott eller missbruk
av data som skickas eller
tas emot med den trådlösa
Bluetooth-funktionen.
•  Se alltid till att endast
dela och ta emot data via
betrodda enheter som är helt
säkra. Om det finns föremål
mellan enheterna kan
räckvidden minskas.
•  Vissa enheter, speciellt
sådana som inte har testats
eller godkänts av Bluetooth
SIG, kan vara inkompatibla
med din enhet.
Att aktivera Bluetooth och
para ihop telefonen med en
Bluetooth-enhet
1. Tryck på > Inställningar > Ställ
in Bluetooth på På
.
2. Alternativet att göra enheten
synlig visas samt alternativet
att söka efter enheter. Tryck
sedan på Sök efter enheter så
visas de enheter som finns inom
Bluetooth-räckvidd.

Obs! Vissa enheter,
speciellt hörlurar eller
handsfreebilsatser, kan ha en
fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex.
0000. Om den andra enheten
har en PIN-kod måste du ange
den.
Om enheten som du vill para
ihop med inte finns med i listan
kontrollerar du att målenheten
konfigurerats till att vara Sökbar
och söker sedan igen.
Skicka data med den trådlösa
Bluetooth-funktionen
1. Skicka en fil eller ett objekt, t.ex.
en kontakt, kalenderhändelse,
anteckning eller mediefil,
från lämpligt program eller
Hämtningar.
2. Välj ett alternativ för att skicka
data via Bluetooth.
Obs! Metoden för att välja ett
alternativ kan variera beroende
på datatyp.

3. Sök efter och sammankoppla
med en Bluetooth-aktiverad
enhet.
Ta emot data med den trådlösa
Bluetooth-funktionen
1. Tryck på
> Program >

Anslutning

3. Välj den enhet du vill para ihop
telefonen med från listan. När
ihopparningen är klar ansluter
din enhet till den andra enheten.

Inställningar > Ställ in
Bluetooth på På
och

tryck på Gör telefonen synlig så
den blir synlig för andra enheter..
Obs! Om du vill välja hur länge
enheten ska visas trycker du på
Meny
> Synlighetstimeout
2. Välj Parkoppling för att bekräfta
att du vill ta emot data från
enheten.

Wi-Fi
Här får du lära dig att
använda enhetens trådlösa
nätverksfunktioner för att aktivera
och ansluta till tillgängliga trådlösa
nätverk (WLAN), som är kompatibla
med standarderna IEEE 802.11, b,
g, n. Du kan ansluta till internet
eller andra nätverksenheter där det
finns tillgängliga åtkomstpunkter
eller trådlösa hotspots.
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Aktivera WLAN-funktionen
Tryck på
> Inställningar > Ställ
in Wi-Fi på På
.
Obs! En aktiv WLAN som
körs i bakgrunden förbrukar
batterikraft. För att spara
batterikraft: aktivera bara
WLAN när du behöver det.
Att hitta och ansluta till en WLAN
1. Tryck på
> Inställningar >
Ställ in Wi-Fi på På
.
Enheten söker automatiskt efter
tillgängliga WLAN.
2. Välj ett nätverk.
3. Ange ett lösenord för nätverket
(om nödvändigt).
4. Välj Anslut.
Lägg till WLAN manuellt
1. Tryck på
> Inställningar >
Ställ in Wi-Fi på På
>
Lägg till nätverk.
2. Ange Wi-Fi-nätverksnamnet
(SSID) för nätverket och välja
säkerhetstyp.
3. Ange säkerhetsinställningar
beroende på vald säkerhetstyp.
4. Välj Spara.

Anslut till ett WLAN med en WiFi-skyddad inställning (WPS)
Så här ansluter du till ett WLAN med
en WPS-knapp
1. Tryck på
> Inställningar >
Ställ in Wi-Fi.
2. Välj ett nätverk som anges som
ett tillgängligt skyddat nätverk
och markera kryssrutan bredvid
Visa avancerade val.
3. Välj listrutemenyn WPS.
4. Välj Tryckknapp > Anslut.
5. Tryck på en WPS-knapp på
åtkomstpunkten inom 2 minuter.
Så här ansluter du till ett Wi-Fi AP 
med en WPS-PIN-kod
1. Tryck på
> Inställningar >
Ställ in Wi-Fi.
2. Välj ett nätverk som anges som
ett tillgängligt skyddat nätverk
och markera kryssrutan bredvid
Visa avancerade val.
3. Välj listrutemenyn WPS.
4. Välj PIN från åtkomstpunkten
eller PIN från den här enheten
> Anslut.
5. Ange PIN-koden och
tryck på start-knappen på
åtkomstpunkten.

Här får du lära dig att använda
funktionen WLAN Direct för att
ansluta två enheter
via ett WLAN utan att en
åtkomstpunkt behövs.
Anslut din enhet till en annan
WLAN-enhet
1. Tryck på
> Inställningar >
mer... > Wi-Fi Direct.
2. Markera kryssrutan bredvid WiFi Direct och välj OK.
3. Välj SÖK.
4. Välj en enhet och välj sedan
Anslut. När ägaren till den andra
enheten accepterar anslutningen
är ihopparningen klar.
5. Om du vill avaktivera funktionen
Wi-Fi Direct väljer du Avsluta
anslutning.

Använda SmartShare
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.
Aktivera SmartShare och tillåta
innehållsdelning
1. Tryck på programknappen >
SmartShare
2. Tryck på menyknappen
>
Inställningar.
3. Tryck på Sökbar så att enheten
kan identifieras av andra
enheter.
• Tryck på Accepterar alltid
begäran om du vill acceptera
delningsförfrågningar från
andra enheter automatiskt.
• Tryck på Ta emot filer om
du vill tillåta andra enheter
att överföra mediefiler till
telefonen.
4. Under avdelningen Mitt delade
innehåll 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.
Styra renderingsenheter
Spela upp multimedieinnehåll från
ett fjärrbibliotek (t.ex. en dator) på
din renderingsenhet (t.ex. en TV).

Anslutning

LED-typ som godkänts av
Wi-Fi
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Obs! Se till att DLNAfunktionerna på dina enheter
har konfigurerats på rätt sätt
(t.ex. TV och dator).

1. Tryck på programknappen
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>
SmartShare
2. Tryck på Till-knappen
och välj enhet i listan över
renderingsenheter.
3. Tryck på Från-knappen
och
välj enheten som fjärrbiblioteket
finns på.
4. Du kan bläddra i biblioteket.
5. Håll en miniatyrbild för innehåll
nedtryckt och flytta den till det övre
området med fingret eller tryck på
menyknappen
> Spela.
Dela innehåll från telefonen till
din renderingsenhet (t.ex. TV)
Obs! Se till att
renderingsenheten är
konfigurerad på rätt sätt.
1. När du tittar på bilder eller
videor med galleriprogrammet
trycker du på fliken
/
/
i området Titel.
2. Välj enheten från listorna med

renderingsenheter för att spela
upp filerna.
Obs! Gör på liknande sätt för
att använda Musikspelaren
och Videospelaren för att dela
innehåll.
: Måste vara ett anslutet
nätverk..
: Välj enheten på nätverket..
: Innehållet delas för
närvarande via SmartShare
Obs! Kontrollera att enheten är
ansluten till hemnätverket via
Wi-Fi-anslutningen när du vill
använda det här programmet.
Vissa DLNA-aktiverade enheter
(t.ex. TV) har endast funktioner
för DMP-funktionen i DLNA och
visas inte i renderingsenhetens
lista. Enheten kanske inte kan
spela upp visst innehåll.
Så här hämtar du innehåll från
fjärrbibliotek
1. Tryck på programknappen
>
SmartShare
2. Tryck på Från-knappen
och

Obs! Vissa typer av innehåll kan
inte användas.
Så här överför du innehåll från
telefonen till ett fjärrbibliotek
Obs! Kontrollera att microSDkortet är rätt isatt och att
alternativet Ta emot filer
i menyn Inställningar är
markerat.
1. T
 ryck på programknappen
>
SmartShare
2. Tryck på Från-knappen
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 överföra filer.
Vissa typer av innehåll kan inte
användas.
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välj enheten som fjärrbiblioteket
finns på.
3. Du kan bläddra i biblioteket.
4. Tryck på en miniatyrbild för
innehåll och tryck sedan på
Hämta.

Dela mobila nätverk
Här får du lära dig att ställa in
enheten som ett trådlöst modem
eller en trådlös åtkomstpunkt
för datorer eller andra enheter
och dela enhetens mobila
nätverksanslutning.
Dela enhetens mobila nätverk
via WLAN
1. Tryck på
> Inställningar >
mer... > Mobil Wi-Fi-surfpunkt.
2. Markera kryssrutan bredvid
Mobil Wi-Fi-surfpunkt.
3. Välj Konfigurera Wi-Fi
surfpunkt för att anpassa
WLAN-surfpunkten.
Nätverks-SSID: Visa och
redigera det namn på enheten
som ska visas för externa
enheter.
Säkerhet: Välj säkerhetstyp.
4. När du är klar väljer du Spara.
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5. Från en annan enhet hittar
du din enhets namn i listan
över tillgängliga anslutningar
och ansluter till nätverket.
Enheten delar den mobila
nätverksanslutningen via en
annan enhet.
Enhetens mobila nätverk via USB
1. Anslut telefonen till datorn med
USB-kabeln.
2. Listan över USB Anslutningstyp
visas. Tryck på
>
Inställningar > Anslutningar
> USB Anslutningstyp >
Internetdelning via USB.
3. Välj Internetdelning via USB
för att aktivera funktionen
USB-delning. Enheten delar den
mobila nätverksanslutningen
på datorn. För att sluta
dela nätverksanslutningen,
avmarkera kryssrutan bredvid
Internetdelning via USB.
(Välj alternativet Endast
laddning för att koppla bort
telefonen.)

Obs! Metoden för delning av
nätverksanslutningen kan
variera beroende på datorns
operativsystem.

GPS
Enheten är utrustad med en GPS
(Global Positioning System)mottagare. Här får du lära dig att
aktivera platstjänster. För att få
bättre GPS-signaler, undvik att
använda enheten under följande
förhållanden:
• mellan byggnader, i tunnlar eller
andra underjordiska gångar eller
inuti byggnader
• i dåligt väder
• nära högspännings- eller
elektromagnetiska fält
Varning! Rör inte/täck inte
över området kring den interna
antennen med händerna eller
andra föremål när du använder
GPS-funktioner.

Aktivera platstjänster
Du måste aktivera platstjänsterna
för att ta emot platsinformation
och söka på kartan.
1. Tryck på
> Inställningar >
Lokaliseringstjänster.
2. Justera följande inställningar för
att aktivera platstjänsterna:
Googles platstjänst: Ställ in om
du vill använda WLAN och/eller
mobila nätverk för att hitta
platsen
GPS-satelliter: Ställ in om du
vill använda GPS-satellit för att
hitta platsen.
Position & Google sök:
Ställ in enheten så att aktuell
plats används för sökning på
Google och andra Googletjänster.

Datoranslutningar med en
datorkabel
Här får du lära dig att ansluta
enheten till en dator med en PCdatakabel i USB-anslutningslägen.
Genom att ansluta enheten till en
dator kan du överföra data till och
från enheten direkt och använda
PC-programvaran (LG PC Suite).
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Obs! Den här funktionen
kanske inte är tillgänglig,
beroende på din region eller
tjänsteleverantör.

Synka telefonen med datorn
Du måste installera LG PC Suite på
datorn för att kunna synkronisera
telefonen med datorn med hjälp
av en USB-kabel. Ladda ned
programmet från LG:s webbplats
(www.lg.com).
1. Anslut telefonen till datorn med
hjälp av USB-kabeln.
2. Listan över USB Anslutningstyp.
Välj LG-mjukvara.
3. Kör LG PC Suite på datorn.
Läs i hjälpavsnittet till LG
PC Suite om du vill ha mer
information.
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LG-integrerad USB-drivrutin
• LG-integrerad USB-drivrutin
krävs för en LG-enhet till
en dator. Den installeras
automatiskt när du installerar
PC-programvaran ”LG PC 
Suite”.
Anslut som masslagringsenhet
Du kan ansluta enheten till en
dator som en flyttbar disk och få
tillgång till filkatalogen. Om du
sätter in ett minneskort i enheten
kan du komma åt filkatalogen på
minneskortet genom att använda
enheten som en minneskortläsare.
1. Tryck på
> Inställningar
> Lagring för att visa
lagringsmedierna. (Om du
vill överföra filer från eller till
ett minneskort sätter du i ett
minneskort i telefonen.)
2. Anslut telefonen till datorn med
USB-kabeln.
3. En lista över USB 
Anslutningstyp visas. Välj
Masslagring.
4. Öppna mappen för det
löstagbara minnet i datorn.
Du kan visa innehållet på
masslagringsenheten på datorn

och överföra filerna.
5. Kopiera filerna från datorn till
enhetens mapp.
6. Välj alternativet Endast
laddning för att koppla bort
telefonen.
Överföra musik, foton och
videoklipp med USB-läget för
masslagring
1. Tryck på
> Inställningar
> Lagring för att visa
lagringsmedierna. (Om du
vill överföra filer från eller till
ett minneskort sätter du i ett
minneskort i telefonen.)
2. Anslut telefonen till datorn med
USB-kabeln.
3. En lista över USB 
Anslutningstyp visas. Välj
Masslagring.
4. Öppna mappen för det
löstagbara minnet i datorn.
Du kan visa innehållet på
masslagringsenheten på datorn
och överföra filerna.
5. Kopiera filerna från datorn till
enhetens mapp.
6. Välj alternativet Endast
laddning för att koppla bort
telefonen.

VPN-anslutningar

Du kan skapa virtuella privata
nätverk (VPN) och ansluta till
ditt privata nätverk säkert via ett
offentligt nätverk, t.ex. internet.
Obs! Enheten måste redan
vara konfigurerad med
internetanslutning. Om du
har problem att komma åt
internet, måste du redigera
anslutningarna. Om du
inte är säker på vilken
anslutningsinformation som
ska anges frågar du din
tjänsteleverantör.

Konfigurera VPN-anslutningar
1. Tryck på
> Inställningar >
Mer...> VPN.
Obs! Om du vill använda den
här funktionen måste du
aktivera skärmlåsfunktionen.
2. Välj Lägg till VPN-nätverk.
3. Anpassa
anslutningsinformationen.
Namn: Ange ett namn för VPNservern.
Typ: Välj en typ av VPN.
Serveradress: Ange VPNserverns IP-adress.
PPP-kryptering (MPPE): Ställ
in för kryptering av data före
sändning till VPN-servern.
Visa avancerade val: Ställ in
om du vill ändra de avancerade
nätverksinställningarna.
Obs! Tillgängliga alternativ kan
variera beroende på VPN-typ.
4. När du är klar väljer du Spara.
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Obs! För att koppla bort
enheten från datorn klickar
du på ikonen för USB-enheten
i Windows aktivitetsfält och
klickar på alternativet att ta
bort masslagringsenheten på
ett säkert sätt. Ta sedan bort
PC-datakabeln från datorn. Om
inte, kan du förlora data som
lagrats på minneskortet eller
skada minneskortet.
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Anslut till ett privat nätverk
1. Tryck på
> Inställningar >
Mer...> VPN.
2. Välj ett privat nätverk för att
ansluta.
3. Ange användarnamnet och
lösenordet och välj Anslut.

Ringa ett samtal
1. Tryck på
>
.
2. Ange numret med knappsatsen.
Ta bort en siffra genom att
trycka på .
3. Tryck på ikonen
om du vill
ringa ett samtal.
4. Om du vill avsluta ett samtal
trycker du på ikonen Avsluta
.
Tips! Om du vill använda ”+” när
du ringer internationella samtal
håller du ner
.

Ringa upp kontakter

1. Tryck här
om du vill öppna
Kontakter.
2. Bläddra igenom kontaktlistan
eller ange första bokstäverna i
namnet på den kontakt du vill
ringa genom att trycka på Sök i
kontakter.
3. Tryck i listan på den kontakt du
ska ringa upp.

Svara på och avvisa samtal
När du får ett samtal i låst läge
trycker du på och drar
för att
besvara det inkommande samtalet.
Tryck på och dra
om du vill
avvisa ett inkommande samtal.
Držite in povlecite ikono Hitro
sporočilo na dnu zaslona, če ga
želite poslati.
Tips! Hitro sporočilo
Med den här funktionen kan
du skicka ett meddelande
snabbt. Du kan använda den
här funktionen om du till
exempel behöver svara på ett
meddelande under ett möte.

Justera volymen

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

Ringa ytterligare ett
samtal
1. Under ditt första samtal trycker
du på Meny
> Lägg till
samtal och slår numret. Du kan
också gå till listan med dina

Samtalsinställningar

Samtalsinställningar
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senast slagna nummer genom
att trycka på Historik eller söka i
dina kontakter genom att trycka
på Kontakter välja numret som
du vill slå.
2. Tryck på
om du vill ringa
samtalet.
3. Båda samtal visas på
samtalsskärmen. Det första
samtalet låses och parkeras.
4. Tryck på det nummer som
visas om du vill växla mellan
samtalen. Tryck på
Koppla
ihop samtal om du vill ringa ett
konferenssamtal.
5. Om du vill avsluta ett samtal
trycker du på Avsluta eller
trycker på hemknappen och drar
ner meddelandefältet och väljer
.
Obs! Du debiteras för alla
samtal som du ringer.

Visa samtalshistorik
På startskärmen trycker du på
och väljer fliken Historik.
Visa hela listan över uppringda,
mottagna och missade röstsamtal.

Tips!
•  Tryck på önskad post i
samtalsloggen om du vill visa
samtalets datum, tid och hur
länge det varade.
•  Tryck på menyknappen och
sedan på Radera allt om du
vill ta bort alla inspelade
objekt.

Samtalsinställningar
Du kan konfigurera
samtalsinställningarna som
vidarekoppling av samtal och andra
specialfunktioner som du får via din
leverantör.
1. På startskärmen trycker du
på
> menyknappen
>
Samtalsinställningar.
ELLER
Tryck på
> Inställningar >
Samtalsinställningar.
2. Tryck på Samtalsinställningar
och välj de alternativ som ska
justeras. = > sidan 83.

Lägg till kontakter i telefonen och
synkronisera med kontakterna
i ditt Google-konto eller andra
konton som har funktioner för
synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt
På startskärmen
1. Tryck här
om du vill öppna
Kontakter.
2. Tryck på Sök i kontakter och
ange kontaktnamnet med hjälp
av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt
1. Tryck på
, ange numret till
den nya kontakten, sök sedan
kontakter via menyknappen
. Tryck på Lägg till i kontakter
och Skapa ny kontakt.
2. Om du vill lägga till en bild till
en ny kontakt trycker du på
bildområdet.
Välj mellan Ta en bild eller Välj
från galleri.
3. Välj kontakttypen genom att
trycka på .

4. Tryck på en kategori för
kontaktinformation och ange
information om kontakten.
5. Tryck på Spara.

Kontakter

Kontakter

Favoritkontakter
Du kan ange kontakter som du
ringer ofta som favoriter.
Lägga till en kontakt i favoriter
1. Tryck här
om du vill öppna
Kontakter.
2. Peka på en kontakt om du vill
visa kontaktuppgifterna.
3. Tryck på stjärnan till höger om
kontaktnamnet. Stjärnikonen
blir vit.
Ta bort en kontakt i listan över
favoriter
1. Tryck här
om du vill öppna
Kontakter.
2. Tryck på fliken Favoriter och
välj en kontakt om du vill visa
kontaktinformationen.
3. Tryck på den vita stjärnan till
höger om kontaktnamnet.
Stjärnan blir grå och kontakten
tas bort från favoriter.
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Importera eller exportera
kontakter
För att importera/exportera
kontaktfiler (i vcf-format) från ett
lagringsminne (internt lagrings/
minneskort) eller SIM- eller USIMkort till din enhet eller vice versa.
1. Tryck här
om du vill öppna
Kontakter.
2. Tryck på Meny
> Importera/
e��������
xportera.
3. Välj önskat alternativ för
importering/exportering.
Om du har fler än ett konto, välj
det konto som du vill lägga till
kontakten till.
4. Välj kontaktfilerna som du vill
importera/exportera och välj OK
för att bekräfta.

Flytta kontakter från din
gamla telefon till din nya
Exportera dina kontakter
som en csv-fil från din gamla
telefon till datorn med ett
datorsynkroniseringsprogram.
1. Installera programvaran
"LG PC Suite" på datorn.
Kör programmet och anslut

telefonen till datorn med USBkabeln.
2. Välj
. Gå till Arkiv > Importera
och välj den csv-fil som har
sparats i datorn.
3. Om fälten i den importerade csvfilen skiljer sig från fälten i LG PC
Suite måste du mappa dem. När
fälten är mappade klickar du på
OK. Kontakterna läggs sedan till i
LG PC Suite.
4. Om LG PC Suite hittar telefonens
anslutning (med USB-kabeln)
klickar du på Synkronisera eller
Synkronisera kontakter så att
datorns sparade kontakter
synkroniseras med telefonen.

På LG-P940 kan du hantera SMS
och MMS från en enda lättanvänd
meny.

Skicka meddelanden
1. Tryck på ikonen
på
startskärmen och därefter
på
för att öppna ett tomt
meddelande.
2. Ange ett kontaktnamn eller
kontaktnummer i Till-fältet.
Medan du anger kontaktnamnet
visas matchande kontakter. Du
kan trycka på en föreslagen
mottagare. Du kan lägga till flera
kontakter.
Obs! Du debiteras för ett SMS 
för varje person du skickar
meddelandet till.
3. T
 ryck på fältet Ange
meddelandet här. och börja
skriva ditt meddelande.
4. Tryck på menyknappen
så
öppnas alternativmenyn. Välj
mellan Lägg till ämne, Bifoga,
Skicka och så vidare.
5. Välj Skicka så skickas

meddelandet.
6. Meddelandeskärmen öppnas
och ditt meddelande visas efter
Mottagare/Nummer. Svaren
visas på skärmen. När du visar
och skickar nya meddelanden
skapas en meddelandetråd.

SMS/MMS

SMS/MMS

Varning!Begränsningen
på 160 tecken kan variera
från land till land beroende
på språket och hur SMSmeddelanden kodas.
Varning!Om du lägger till en
bild-, video- eller en ljudfil i ett
SMS omvandlas meddelandet
automatiskt till ett MMS, och du
debiteras för ett sådant.

Trådvy
Meddelanden (SMS och MMS) som
utbyts med någon annan kan visas
i kronologisk ordning, så att du har
full överblick över konversationen.
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Använda smileys
Skapa roligare meddelanden med
smileys.
När du skriver ett meddelande
trycker du på menyknappen
och väljer Infoga smiley.

Ändra inställningar för
meddelanden
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Meddelandeinställningarna på din
LG-P940 är förinställda så att du
kan skicka meddelanden direkt. Du
kan ändra inställningarna så de blir
som du vill ha dem.
Tryck på SMS/MMS 
på
startskärmen, därefter på
Menyknappen
och slutligen på
Inställningar.

Så här fungerar sökaren

B
 yta lins – Byt mellan den bakåtriktade kameralinsen och den
framåtriktade kameralinsen.
Zoom – Zooma in eller zooma ut.
Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket ljus som ska
släppas in i bilden.
Bildläge – Välj Normal, Panorama eller Kontinuerlig bild.
Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna
inställningsmenyn.
V
 ideoläge – Pritisnite to ikono, če želite preklopiti v način videa.
T
 a bild – Tar en bild.
Galleri – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Här har du
åtkomst till ditt galleri där du kan visa sparade foton i kameraläget.
Obs!
• Minneskapaciteten kan variera beroende på var du spelar in
någonstans och vilka förhållanden som råder.
• Povečava med uporabo sprednjega objektiva fotoaparata ni na voljo.

Kamera
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Ta ett foto
1. Öppna kameraprogrammet.
Du kan också trycka på
kameraknappen
direkt.
2. Håll telefonen och rikta linsen
mot det du vill fotografera.
3. Peka med fingret på motivet
på skärmen så visas en
fokuseringsruta.
4. När fokuseringsrutan blir grön
har kameran ställt in skärpan på
det du vill fotografera.
5. Tryck på Ta bild-ikonen för att
ta en bild. Uporabite lahko tudi
stranski tipki za glasnost.

Använda avancerade
inställningar
Tryck på
i sökaren så öppnas
en meny med alla avancerade
inställningar.
- Återställ kamerans
standardinställningar.
– Tryck på denna när du vill
veta hur funktionen fungerar.
Ändra kamerainställningarna
genom att bläddra i listan. Tryck
på knappen Tillbaka när du har
markerat alternativet.

– Aktiverar blixten när du tar
bilder i mörker.
– Ställer in skärpan på den
specifika punkten.
– Välj bildupplösning. Om
du väljer hög upplösning ökas
filstorleken, vilket betyder att du
kan lagra färre foton i minnet.
– Hittar de färg- och
ljusinställningar som passar för
den aktuella den miljön. Välj mellan
Običajno, Porträtt, Landskap och
Solnedgång.
– ISO avgör känsligheten för
kamerans ljussensor. Ju högre ISOvärde desto känsligare är kameran.
Den här funktionen kan med fördel
utnyttjas i mörka omgivningar när
det inte går att använda blixt.
– Förbättrar färgkvaliteten i
olika ljusförhållanden.
– Välj en färgton för din nya vy.
– Tar bilder ett par sekunder
efter att avtryckaren har tryckts in.
Det här är en praktisk funktion om
du själv vill vara med på bilden.

Obs! Den här funktionen är bara
tillgänglig när GPS är aktiverat.
– Välj ett av de fyra
slutarljuden.
– Gör att du kan granska bilder
efter att ha tagit dem.
– Välj lagring för att spara
bilderna.
Tips! När du stänger av
kameran återgår vissa
inställningar till standard, t.ex.
vitbalans, timer och scenläge.
Kontrollera dessa innan du
fotograferar nästa gång.

Tips! Inställningsmenyn
visas ovanpå sökaren, så
när du ändrar något i bildens
färgton eller kvalitet kan
du se hur bilden ändras i
förhandsgranskningen bakom
inställningsmenyn.

Kamera

– Aktivera om du vill 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 Geo-Tagging
kan du se bilderna på en karta.

När du har tagit fotot
När du har tagit foton kan du
välja bildvisarikonen om du vill
visa de foton du har tagit.
• Bläddra till vänster eller höger
och visa fler foton.
• Zooma in genom att peka på
skärmen med två fingrar och dra
isär dem (för ihop fingrarna när
du vill zooma ut).
• Om du vill använda funktionen
MediaShare trycker du på
ikonen MediaShare [ikonen
MediaShare]
• Om du vill skicka ett foto till
andra trycker du på Dela via
> önskat objekt, t.ex. Bluetooth,
E-post, Anteckning osv.
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Tips! Om du har ett SNS-konto
och ställer in det på din telefon
kan du dela dina foton med
SNS-gemenskapen.

Du kan göra följande när ett
foto visas:
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Tryck påmenyknappen
om
du vill öppna alla avancerade
alternativ.
Ange bild som – Tryck här
om du vill använda bilden som
kontaktbild, bakgrundsbild för
låsskärmen eller Bakgrundsbild.
Flytta – Tryck här om du vill flytta
bilden.
Ändra – Tryck här om du vill
redigera namnet på den valda
bilden.
Rotera åt vänster/Rotera åt
höger – Rotera åt vänster eller
höger.
Beskär – Beskär bilden. Markera
området genom att föra fingret
över skärmen.
Redigera – Visa och redigera
bilden.
Bildspel – Autogranskning visar
dig automatiskt det videoklipp du
precis spelat in.

Information – Visa information om
bilden.

Så här fungerar sökaren

B
 yta lins – Byt mellan den bakåtriktade kameralinsen och den
framåtriktade kameralinsen.
Z
 oom – Zooma in eller zooma ut.
Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket ljus som ska
släppas in videon.
Live-effekt – Ändra bakgrunder och lägg till förvandlingseffekter för
att förändra ansiktsuttryck under videoinspelning.
Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna
inställningsmenyn.
K
 ameraläge – Pritisnite to ikono, če želite preklopiti v način
fotoaparata.
Spela in – Startar inspelning.
Galleri – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst
till galleriet där du kan visa sparade videoklipp från videoläget.
Obs!
• Zoomfunktionen är inte tillgänglig vid videoinspelning.
• Povečava med uporabo sprednjega objektiva fotoaparata ni na voljo.
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 Videokamera
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Spela in ett videoklipp
1. Dra knappen för kameraläget
nedåt så att ikonen ändras till .
2. Videokamerans sökare visas på
skärmen.
3. Håll telefonen och rikta linsen
mot det motiv du vill filma.
4. Tryck en gång på
inspelningsknappen för att
starta inspelningen. Uporabite
lahko tudi stranski tipki za
glasnost.
5. REC visas längst ned i sökaren
och en timer visar videoklippets
längd.
6. Tryck på på skärmen när du vill
stoppa inspelningen.

Använda avancerade
inställningar
Öppna alla avancerade
inställningsalternativ i sökaren
genom att trycka på .
– Återställ videokamerans
standardinställningar.
– Tryck på den här knappen när
du vill veta hur funktionen fungerar.
En kortfattad guide visas.
Du kan justera
videokamerainställningarna genom

att bläddra i listan. När du har
markerat alternativet trycker du på
knappen Tillbaka.
– Aktivera blixten när du spelar
in videoklipp i mörker.
– Tryck här om du vill ange
storleken (i pixlar) på videon som
du spelar in.
– Förbättrar färgkvaliteten i
olika ljusförhållanden.
– Använd en specialeffekt, t.ex.
sepia- eller monotoner.
– Aktivera om du vill använda
telefonens platsbaserade tjänster.
Spela in video var du än är
och tagga den med platsen för
inspelningen. Om du överför en
taggad video till en blogg med
funktioner för geotaggning kan du
se videoklippen på en karta.
– Välj Av om du vill spela in ett
videoklipp utan ljud.
– Autogranskning visar dig
automatiskt den video du precis
spelat in.
– Välj lagring för att spara
videor.

När du har spelat in videoklippet
kan du visa inspelningen genom att
välja bildvisarikonen.
• Bläddra till vänster eller höger om
du vill visa fler videoklipp.
• Om du vill använda funktionen
MediaShare trycker du på ikonen
MediaShare [ikonen MediaShare]
• Om du vill skicka ett videoklipp
till andra väljer du Dela via
önskat objekt, t.ex. Bluetooth,
SMS/MMS, YouTube osv.

Tryck på menyknappen om
du vill öppna avancerade
alternativ.
Skärmförhållande – Tryck här om
du vill välja skärmförhållande.
Ljusstyrka – Justera ljusstyrkan för
bekväm videovisning.
Information – Tryck här för att
visa detaljerad information såsom
namn, datum, tid, storlek och typ.

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

Videokamera

När du har spelat in ett
videoklipp
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Lägga till händelser i
kalendern

Ställa in ett alarm

1. Tryck på
> Kalender.
2. Tryck på månaden som visas
högst upp till vänster och
välj mellan olika typer av
kalendervyer (Dag, Vecka,
Månad, Agenda).
3. Tryck på det datum som du vill
lägga till en händelse för.
4. Tryck på
om du vill lägga till
en händelse.
5. Tryck på Händelsens namn och
ange sedan händelsens namn.
6. Tryck på Plats och ange platsen.
Kontrollera datumet och ange
när händelsen ska börja och
avslutas.
7. Du kan lägga till en anteckning
för händelsen genom att trycka
på Beskrivning och sedan ange
uppgifterna.
8. Om du vill upprepa ett
kalendermeddelande ställer du
in UPPREPA och anger sedan
PÅMINNELSER om så behövs.
9. Tryck på Spara så sparas
händelsen i kalendern.

1. Tryck på
> Alarm/Klocka > .
2. Ställ in tid, Upprepa, Snoozetid, Vibration, Alarmsignal
och Pussellås och Anteckning.
Tryck på Spara.
3. När du sparat alarmet visar
LG-P940 hur mycket tid som
återstår innan alarmet går igång.

Använda miniräknaren
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1. Tryck 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 ÷) och sedan på =.
4. Vid mer komplicerade
uträkningar trycker du
på knappen Meny och på
Avancerad panel. Sedan väljer
du sin, cos, tan, log, och så
vidare.

Anteckning

Läs mer om hur du använder
enhetens röstmemo.

Läs mer om hur du spelar in viktig
information som du vill spara och
titta på
senare.

Spela in en röst
1. Tryck på
> Röstmemo.
2. Välj ikonen Spela in och börja
spela in.
3. Tala i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du ikonen
Stoppa. Ditt memo sparas
automatiskt.
5. Om du vill spela in fler
röstmemon väljer du ikonen
Spela in igen.
• Vissa filformat går inte att
använda beroende på enhetens
programvara.
• Om filstorleken överskrider det
lediga minnesutrymmet kan det
uppstå fel när du öppnar filer.

Skapa ett memo
1. Tryck på
> Anteckning.
2. Tryck på
för att skapa ett
memo.
3. 3 Ange memotexten och välj
Spara.
• Om du vill lägga till bifogad fil i
memot trycker du på
.
• Om du vill ställa in en
påminnelse (datum och tid) med
memot trycker du på .
•
Visa memon
1. I inaktivt läge öppnar du
programlistan och väljer
Anteckning.
2. Tryck på ett memo om du vill visa
detaljerna. Om du vill redigera
memot trycker du på memots
textområde. Om du vill skicka
eller dela memot med andra
trycker du på .

Tillbehör

Röstmemo
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Hämtningar

Polaris Office

Läs mer om hur du hanterar loggar
över filer som du har hämtat från
webb och e-post.
1. Tryck på
> Hämtningar.
2. Välj en hämtningsmapp.
3. Om du vill öppna en fil markerar
du loggen. Om du vill ta bort en
logg markerar du kryssrutan och
väljer sedan loggen.

Polaris Office är en professionell
kontorslösning för mobiltelefoner
som kan användas för att
enkelt, när som helst och var
som helst, visa olika typer av
kontorsdokument, bland annat
Word-, Excel- och PowerPoint-filer,
med hjälp av mobiltelefonen.
1. Tryck på
> Polaris Office.
Hantera filer
Med Polaris Office kan
mobilanvändare enkelt utföra
funktioner för filhantering, bland
annat att kopiera, klippa ut, klistra
in och ta bort filer och mappar
direkt på enheten.
Visa filer
Mobilanvändare kan nu enkelt visa
ett stort urval filtyper, bland annat
Microsoft Office-dokument och
Adobe PDF, direkt i sina mobila
enheter. När du visar dokument
med Polaris Office har objekten och
layouten samma format som i de
ursprungliga dokumenten.

processhanteraren
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Med Aktivitetshanteraren kan du
visa de program som körs just nu
och minnesinformation.
1. Tryck på
>
processhanteraren.
2. Använd följande alternativ:
• Körs: Visa listan över alla de
program som för tillfället körs
på enheten.
• Installerad: Visa den totala
mängden minne som används
för installerade program i
enheten.
• Lagring: Visa använt och
tillgängligt minne i enheten och
på minneskortet.

Med LG On-Screen Phone 2.0 kan
du se mobiltelefonens skärm på en
dator via en USB-, Bluetooth- eller
Wi-Fi-anslutning.
Du kan även kontrollera
mobiltelefon via datorn med hjälp
av musen eller tangentbordet.

Ikoner för On-Screen
Phone 2.0
Ansluter eller bryter
anslutningen mellan telefonen
och datorn.
Startar LG Home Panorama
eller ändrar inställningarna för
On-Screen Phone.
Stänger programmet för OnScreen Phone.
Maximerar fönstret för OnScreen Phone.
Minimerar fönstret för OnScreen Phone.

Funktioner för On-Screen
Phone 2.0
• 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.
• Kalendermeddelanden i realtid:
Du informeras om inkommande
samtal och textmeddelanden
och får meddelanden om alarm
och kalenderhändelser via ett
popupfönster.

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone
2.0
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LG On-Screen Phone 2.0

• 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.
Obs! Se till att LG Home är
standardstartaren. Det finns
bara funktioner för LG Home
Panorama på LG Home.
Vissa widgetar kan inte startas.

Installera On-Screen
Phone på datorn
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1. Gå till LG Home (www.lg.com)
och välj det land du önskar.
2. Gå till Support > Support för
mobiltelefoner > Välj modellen
(LG-P940) > Hämta det genom
att klicka på OSP (On-Screen
Phone, Mobilen på skärmen).
Du kan nu installera Mobilen på
skärmen på datorn.

Ansluta mobilen till datorn
On-Screen Phone 2.0 har
USB-, Bluetooth- och Wi-Fianslutning. Följ instruktionerna
i anslutningsguiden för OSPprogram.

Obs!
•  Se till att USBanslutningstypen är
en LG-programvara.
(Inställningar > Anslutningar
> USB Anslutningstyp > LGmjukvara.)
•  Se till att kryssrutan
Mobilen på skärmen under
Inställningar > Anslutning
> Mobilen på skärmen är
markerad.
•  Du bör vara medveten om att
batteriet kan ta slut snabbare
på grund av den aktuella
energiförbrukningen om OnScreen Phone är anslutet via
Wi-Fi.
•  När du ansluter din
mobiltelefon till datorn med
en surfpunkt och använder
internet på datorn, växlar den
automatiskt till 3G-nätet. Då
kan ytterligare dataavgifter
tillkomma beroende på ditt
abonnemang.

Kontrollera anslutningen
för On-Screen Phone

Så snart enheten anslutits drar
du ned statusfältet högst upp på
startskärmen för att kontrollera
anslutningsstatus för On-Screen
Phone.

Koppla bort telefonen från
datorn
1. Tryck på och dra
meddelanderutan nedåt och
tryck sedan på On-Screen Phone
ansluten.
2. Tryck på Koppla bort OnScreen Phone > Koppla bort.

LG On-Screen Phone 2.0

•  Trådlös anslutning via WiFi kanske inte fungerar
korrekt beroende på din
nätverkskonfiguration eller
nätverket.
•  Zoomning av telefonskärmen
kan göra att telefonen
fungerar långsammare.
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Inställningar
Öppna menyn Inställningar
1. På startskärmen trycker du på
> Inställningar.
ELLER
På startskärmen trycker du på
Meny
> Systeminställningar.
2. Välj en inställningskategori och
ett alternativ.

Trådlösa
inställningar
82

Här kan du hantera Wi-Fi
och Bluetooth. Du kan också
konfigurera mobila nätverk och
växla till flygplansläge.

< Wi-Fi >
Aktivera eller avaktivera WLANfunktionen.
Se kapitlet om Wi-Fi för mer
information. => sidan 53
Wi-Fi – Aktiverar Wi-Fi och
ansluter till tillgängliga Wi-Finätverk.
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 WiFi-inställningar via skärmen för
Wi-Fi-inställningar. Tryck på
menyknappen
och därefter
på Avancerat. Wi-Fi Directinställningar – Markera kryssrutan
för att aktivera Wi-Fi Direct. Ange
Wi-Fi Direct-enhetsnamn och sök
efter andra enheter.
Tips! Skaffa MAC-adresser
I vissa trådlösa nätverk med
MAC-filter måste du ange MACadressen för din LG-P940 i
routern om du ska kunna skapa
en anslutning.
Du hittar MAC-adressen i
följande användargränssnitt:
tryck på
> Inställningar >
Wi-Fi > Meny
> Avancerat >
MAC-adress.

< Bluetooth >
Aktivera eller avaktivera den
trådlösa Bluetooth-funktionen.
Se kapitlet om Bluetooth för mer
information, sidan 52

Visar dataanvändningen och
anpassar inställningar för
databegränsningen.
• Mobila data: Ställ in för att
använda dataanslutningar i alla
mobila nätverk.
• Ställ in mobil datagräns: Ställ
in en begränsning för mobil
dataanvändning.
• Dataanvändningscykel:
Anpassa inställningar för
begränsningscykeln.

< Samtalsinställningar >
Du kan konfigurera
samtalsinställningarna som
vidarekoppling av samtal och andra
specialfunktioner som du får via din
leverantör.
• Fasta nummer – Välj Fasta
nummer om du vill aktivera
och sätta samman en lista
över telefonnummer som kan
ringas från din telefon. Till det
här behöver du PIN2-koden,
som du kan få från operatören.
Det går endast att ringa upp
telefonnummer i listan över fasta
nummer från din telefon.

RÖSTBREVLÅDA
• Tjänst för röstbrevlådan
– Du kan välja operatörens
röstbrevlådetjänst. Det här
numret kan du be att få från din
mobiloperatör.
• Inställningar för röstbrevlådan
– Om du använder din leverantörs
röstbrevlådetjänst kan du
med det här alternativet ange
det telefonnummer som ska
användas för att lyssna av och
hantera din röstbrevlåda.
AVSLUTADE 
SAMTALSINSTÄLLNINGAR
Spara okända nummer – Lägg till
okända nummer i kontakter efter
ett samtal.
ÖVRIGA SAMTALSINSTÄLLNINGAR
• Avvisa samtal – Ange
inställningar för funktionen Avvisa
samtal. Välj mellan Inaktiverat,
Avvisa samtal i listan eller Avvisa
alla samtal.
• Snabbsvar – När du avvisar ett
samtal kan du skicka ett snabbt
meddelande. Det kan vara
praktiskt om du behöver avvisa
ett samtal under ett möte.

Inställningar

< Dataanvändning >
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• Vidarebefordra samtal - Ange
om alla samtal ska vidarekopplas,
när linjen är upptagen, när du inte
svarar eller när du inte har någon
mottagning.
• Samtalsspärr – Ange när du
vill att samtal ska spärras. Ange
lösenordet för samtalsspärr.
Kontakta din nätoperatör om den
här tjänsten.
• Samtalstid – Visa längden på
alla samtal, uppringda samtal,
mottagna samtal och senaste
samtal.
• Samtalskostnader – Visa
kostnaderna för alla dina
samtal. (Den här tjänsten är
nätberoende och vissa operatörer
tillhandahåller den inte.)
• Ytterligare inställningar
– Här kan du ändra följande
inställningar:
• Nummerpresentatör: Ange om
ditt nummer ska visas eller inte
när du ringer upp någon.
• Samtal väntar: Om
funktionen har aktiverats
får du meddelande om
inkommande samtal under ett
pågående samtal (beroende på
nätoperatör).

< Mer... >
• Flygplansläge – När du har valt
flygplansläge bryts alla trådlösa
anslutningar.
• Wi-Fi Direct – Aktivera
funktionen Wi-Fi Direct om du
vill koppla ihop två enheter via
ett WLAN utan att gå via en
åtkomstpunkt. Se kapitlet om
Wi-Fi för mer information. =>
sidan 55
• Mobil Wi-Fi-surfpunkt –
Aktivera funktionen Mobil WLANsurfpunkt om du vill dela enhetens
mobila nätverksanslutning med
datorer eller andra enheter via
WLAN-funktionen. Se kapitlet om
delning av mobila nätverk för mer
information => sidan 57
• Konfigurera Wi-Fisurfpunkt: Konfigurera
nätverksinställningar för din
WLAN-surfpunkt.
• Hjälp: Visa information
om hur du använder
delningsfunktionerna.
• NFC – Telefonen är en NFCaktiverad mobiltelefon. NFC
(Near Field Communication) är
en trådlös anslutningsteknik som
möjliggör tvåvägskommunikation

Obs! Se till att bakstyckets
insida inte repas eller skadas
eftersom det är själva NFCantennen.
• Slå på eller av NFC: På
startskärmen trycker du på och
skjuter meddelandefältet nedåt
med fingret och aktiverar den
genom att välja NFC-ikonen.
Obs! När flygplansläget är
aktiverat kan NFC-funktionen
användas.
• Använda NFC: Om du vill
använda NFC ser du till att
enheten är påslagen och NFCinställningen aktiverad.
• Android Beam – Du kan överföra
en webbsida, en video eller
annat innehåll från din skärm

till en annan enhet genom att
sammanföra enheterna (normalt
baksida mot baksida).
Obs! Se till att båda enheterna
är upplåsta, har stöd för NFC 
(Near Field Communication),
och har funktionerna NFC och
Android Beam™ aktiverade.
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mellan elektroniska enheter. Den
fungerar över ett avstånd på
några få centimeter. Du kan dela
ditt innehåll med en NFC-etikett
eller en annan enhet via en enkel
tryckning på enheten. Om du
trycker på en NFC-etikett med din
enhet visas etikettens innehåll i
enheten.

• VPN – Visar en lista över virtuella
privata nätverk (VPN) som du
har konfigurerat tidigare. Du kan
lägga till olika typer av VPN. Mer
information hittar du i kapitlet om
VPN-anslutningar.
Obs! Du måste ange en
PIN-kod eller ett lösenord
för låsskärmen innan du
kan använda lagring av
identitetsuppgifter.
• Mobilnät – Ställ in alternativ
för dataroaming, nätverksläge
och -operatörer, namn på
åtkomstpunkt (APN) m.m.
• Data är aktiverat: Ställ in för
att aktivera dataåtkomst över
mobila nätverk.
• Data-roaming: Ställ in
enheten för att ansluta till
andra nätverk vid roaming
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eller då hemnätverket inte är
tillgängligt.
• Nätverksläge: Välj en
nätverkstyp.
• Åtkomstpunkter: Ställ in namn
för åtkomstpunkter (APN:er).
• Använd endast 2G-nätv.: Välj
en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter
tillgängliga nätverk och välj ett
nätverk för roaming.

ENHET
< Ljud >
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• Ljudprofil – Du kan välja Ljud,
Endast vibration eller Tyst.
• Volym – Du kan justera
volymen för musik, video,
spel, andra media, ringsignal
och meddelanden. Tryck på
återkoppling och system.
RINGSIGNAL & MEDDELANDEN
• Telefonens ringsignal – Du
kan ange standardringsignal för
inkommande samtal.
• Ljud för notifieringar – Du
kan ange en standardsignal för
meddelanden.

• Ringsignal med vibration –
Vibrationssignal för inkommande
samtal och aviseringar.
• Tyst tid – Ställ in vilka tider som
alla ljud ska stängas av, utom
alarm och media.
TOUCH-FUNKTION & SYSTEM.
• Knappsatsens tonval – Du kan
ange att telefonen ska spela upp
toner när du slår nummer med
knappsatsen.
• Touch-ljud – Du kan ange att
telefonen ska spela upp ett ljud
när du trycker på knappar, ikoner
och andra objekt på skärmen som
reagerar på din beröring.
• Skärmlåsljud – Du kan ange
att telefonen ska spela upp ett
ljud när du låser och låser upp
skärmen.
• Vibrera på beröring – Du kan
ange att telefonen ska vibrera när
du trycker på skärmen.

< Skärm >
• Ljusstyrka – Justera skärmens
ljusstyrka.
• Rotera skärmen automatiskt –
Ange om du vill att orienteringen
ska växlas automatiskt när du
roterar telefonen.

upplåsningsmönster för att låsa
upp skärmen.
• PIN: Ange en PIN-kod
(numeriskt) för att låsa upp
skärmen.
• Lösenord: Ange för att visa
eget meddelande för den låsta
skärmen.

< Viloläge >

< Rörelse >

Viloläge – Välj en bakgrundsbild
för startskärmen. Du kan ange
Animering, Skärmeffekt eller
Bakgrundsbild.

Justera rörelseinställningar för
startskärmen, inkommande samtal,
alarm eller videospelare.
• Flytta objekt på Startsidan
– Om du markerar denna kan
du flytta ett objekt till andra
startskärmar genom att trycka
länge på ett objekt och sedan luta
på enheten.
• Lutningskänslighet – Du kan
testa och justera lutningssensorn
för startskärm och program.
• I väntan på inkommande
samtal – Markera om du vill tysta
det inkommande samtalet genom
att vända på telefonen medan
den ringer.
• Snooze om eller stoppa larmet
– Markera om du vill snooza eller
stoppa larmet genom att vända
på telefonen.

< Skärmlås >
Ange hur skärmen ska låsas upp.
• Välj skärmlås – Ange ett
upplåsningsmönster för att
skydda telefonen. Ett antal
skärmbilder med instruktioner
öppnas så att du kan lägga in ett
upplåsningsmönster för skärmen.
• Öppen: Avaktivera skärmlåset.
• Svep: Ställ in för att använda
skärmlåset utan PIN-kod,
lösenord, mönster eller
ansiktsavkänning.
• Ansiktslås upp: Ställ in lås med
ansiktsavkänning.
• Grafiskt lösenord: Ställ in ett
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• Tidsgräns för skärm – Ställ in
tidsgränsen för skärmen.
• Typsnitt – Ändra teckensnitt för
skärmen.
• Teckenstorlek – Ändra
visningsstorleken.
• LED-knappsljus – Ange tiden för
LED-knappsljuset.
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• Pausa video – Markera om du vill
pausa videon genom att vända på
telefonen.
• Hjälp – Läs mer om hur du
justerar inställningar för gester.

< Lagring >

• Aktivera sparläge: Aktivera
energisparläge för att
begränsa visst utnyttjande av
systemresurser.
• Energispar tips: Läs mer om hur
du minskar batteriförbrukning
enligt energisparobjekten.

Visa minnesinformation för enhet
och minneskort. Du kan också
formatera USB-lagringen och
minneskortet.

ENERGISPARLÄGE
Ställ in för att aktivera
Energisparläge enligt anpassade
inställningar.

Varning! Om du formaterar
ett minneskort tas alla data på
minneskortet bort permanent.
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• INTERNT MINNE – Visa
användningen av intern lagring.
• MINNESKORT – Kontrollera det
totala utrymmet på minneskortet.
Tryck på Avaktivera SD-kort
om du vill genomföra en säker
borttagning. Radera SD-kort om
du vill radera alla data på kortet.

< Energispar >
Här kan du hantera batteriet
och kontrollera energisparläget.
Du kan också kontrollera
batteriförbrukningen.

BATTERIINFORMATION
Visa hur mycket energi som
förbrukas av enheten.

< Program >
Du kan visa och hantera
programmen.

PERSONLIGT
< Konton och synkronisering >
Tillåter att program synkroniserar
data i bakgrunden, även om du
inte aktivt använder dem. Om du
avmarkerar den här inställningen
sparar du på batteriet och
minskar (men eliminerar inte helt)
dataanvändningen.

Ändra inställningarna för GPSfunktionen.
• Googles positionstjänst – Om
du väljer Googles positionstjänst
hittar telefonen din ungefärliga
position med hjälp av Wi-Fi och
mobila nätverk. När du markerar
det här alternativet frågas du
om du vill låta Google använda
din plats i samband med de här
tjänsterna.
• GPS-satelliter – Om du markerar
GPS-satelliter hittar telefonen
den gata du befinner dig på.
• Position & Google sök – Ställ
in enheten för användning av
nuvarande position för Google
sök och andra Google-tjänster.

< Säkerhet >
Ändra inställningarna för skydd
av enheten och SIM- eller USIMkortet.
KRYPTERING
• Kryptera enhet – Ange en
PIN-kod eller ett lösenord för
att kryptera enheten i syfte att
skydda data och information
som sparats i enheten. När
enheten är krypterad måste du

ange lösenordet varje gång du
aktiverar enheten. Du måste först
ladda batteriet eftersom det kan
ta över en timme att kryptera
enheten.
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< Lokaliseringstjänster >

SIM-KORTSLÅS
• Konfigurera SIM-kortlås –
Skapa ett SIM-kortlås eller ändra
SIM-kortets PIN-kod.
• Lås SIM-kort: Aktivera eller
avaktivera funktionen PINkodslås, så en PIN-kod måste
anges för att använda enheten.
• Ändra SIM PIN: Ändra den PINkod som används för att öppna
SIM- eller USIM-data.
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LÖSENORD
• Inskrivning av lösenord synligt
– Visa lösenord medan du skriver.
ENHETSADMINISTRATION
• Enhetsadministratörer – Visa de
enhetsadministratörer som finns
installerade på enheten. Du kan
aktivera enhetsadministratörer
för att tillämpa nya policyer för
enheten.

Inställningar
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• Okända källor – Visa de
enhetsadministratörer som finns
installerade på enheten. Du kan
aktivera enhetsadministratörer
för att tillämpa nya policyer för
enheten.
LAGRING AV LÖSENORD
• Betrodda referenser – Välj
certifikat och referenser för att
säkerställa en säker användning
av olika program
• Installera från lagring
– Installera krypterade certifikat
som finns lagrade i USB-lagret.
• Rensa lagring – Radera allt
referensinnehåll från enheten och
återställ lösenordet.

< Språk och inmatning >
Använd inställningarna för Språk
och inmatning till att välja språk
för texten i telefonen och att
konfigurera tangentbordet på
skärmen, bland annat de ord du har
lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >
Ändra inställningarna för hantering
av inställningar och data.

SÄKERHETSKOPIERA OCH
ÅTERSTÄLL
Ändra inställningarna för hantering
av inställningar och data.
• Säkerhetskopiera mina
data – Aktivera detta för
att säkerhetskopiera dina
inställningar och programdata på
Google-servern.
• Backup-konto – Lägg till och
visa ditt Google-konto för att
säkerhetskopiera dina data.
• Automatisk återställning
– Aktivera detta för att
återställa dina inställningar och
programdata när programmen
ominstalleras på din enhet.
PERSONLIGA DATA
• Återställ fabriksdata
– Återställ dina inställningar till
fabriksinställningarna och radera
alla dina data. Om du återställer
telefonen på det här sättet blir
du uppmanad att ange samma
uppgifter som när du startade
Android första gången.

SYSTEM
< Tid och datum >
Använd inställningarna för Tid och
datum och ange hur datum ska
visas. Du kan även använda de
här inställningarna till att ange tid
och tidszon själv, istället för att

hämta aktuell tid från det mobila
nätverket.
• Automatiskt datum och tid:
Uppdatera tiden automatiskt när
du ställer in en tidszon.
• Automatisk tidszon: Uppdatera
tiden automatiskt när du
förflyttar dig mellan tidszoner.
• Ange datum: Ange aktuellt
datum manuellt.
• Ange tid: Ange aktuell tid
manuellt.
• Välj tidszon: Ange din
hemtidszon.
• Använd 24-timmarsformat:
Ange den tid som ska visas i 24timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett
datumformat.

< Tillgänglighet >
Med tillgänglighetsinställningarna
kan du konfigurera all åtkomst
till de plugin-program som finns
installerade på telefonen.
Obs! Ytterligare pluginprogram krävs.

Inställningar

Obs! Om du väljer att återställa
till fabriksdata raderas alla
personliga data från telefonens
systemminne, bland annat
information om ditt Googlekonto, övriga konton, dina
system-/programdata och
inställningar samt alla hämtade
program och DRM-licenser.
Om du återställer
telefonen raderas inte
systemprogramvaruuppdateringar
som du har hämtat eller filer
på ditt microSD-kort eller det
interna minnet, t.ex. musik
eller foton. Om du vill ta bort
alla data på det interna minnet
när du återställer telefonen
markerar du kryssrutan bredvid
Radera det interna minnet.
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SYSTEM
• Stor text: Ställ in textstorleken på
stor text.
• Avstängningsknappen avslutar
samtal: Ställ in enheten på att
avsluta ett samtal när du trycker
på ström-/låsknappen.
• Rotera skärmen automatiskt:
Ställ in om innehållet ska roteras
automatiskt när enheten roteras.
• Tryck och håll försening: Ställ in
igenkänningstid för att trycka på
och hålla skärmen.
• Installera web scripts: Ställ
in program på att installera
webbskript så att webbinnehållet
blir mer lättåtkomligt.

< Anslutningar >
USB Anslutningstyp
• USB-anslutningstyp – Du kan
ställa in önskad typ (Endast
laddning, Masslagring, USBdelning eller LG-programvara).
• Fråga vid uppkoppling – Begär
USB-anslutningsläge när
telefonen är ansluten till en dator.
LG-MJUKVARA
• On-Screen Phone – Du kan visa
skärmen eller styra telefonen från

datorn via USB, Bluetooth eller
Wi-Fi-anslutning.
• PC Suite Wi-Fi-anslutning
– Markera det här alternativet om
du vill använda LG PC Suite med
Wi-Fi-anslutning. Observera att
Wi-Fi-nätverk ska anslutas för
LG PC Suite via Wi-Fi-anslutning
i inställningarna för Trådlösa
inställningar.

<Utveckling>
Ändra inställningarna för
programutveckling.
• USB-felsökning: Välj om du vill
ansluta enheten till en dator via
en USB-kabel. Detta är avsett för
programutveckling.
• Utvecklings enhets ID: Visa
enhetens utvecklings-ID.
• Ostani vklopljen: zaslon se med
polnjenjem ne bo izklopil.
• Håll aktiv: Tillåt att fingerade
platser och tjänsteinformation
skickas till en platshanterartjänst
för test. Detta är avsett för
programutveckling.
• Tillåt fingerade platser: Ställ
in ett lösenord för att skydda
säkerhetskopierade data.

PROGRAM
• Förvara inte aktiviteter: Ställ
in så att ett startat program
avslutas när du startar ett nytt

program.
• Bakgrundsprocesser gräns:
Ställ in för att begränsa hur
många processer som kan köras i
bakgrunden.
• Visa alla ANRs: Ställ in
enheten på att informera dig
om bakgrundsprogram som inte
svarar.
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ANVÄNDARGRÄNSSNITT
• Strikt läge aktiverat: Ställ in
enheten så att skärmen blinkar
när långa processer utförs i
program.
• Pekarplaceringen: Ställ in om
du vill visa koordinater och spår
av markören när du trycker på
skärmen.
• Visa pekare: Ställ in om du vill
visa markören när du trycker på
skärmen.
• Visa skärm uppdateringar: Ställ
in så att områden på skärmen
blinkar när de uppdateras.
• Visa CPU förbruk: Ställ in för att
visa alla aktiva processer.
• Tvinga GPU-återgivning:
Ställ in på att använda 2Dmaskinvaruacceleration för att
förbättra grafisk prestanda.
• Fönsteranimering skala: Välj
hastighet för att öppna och
stänga popup-fönster.
• Övergång animation skala:
Välj hastighet för växling mellan
skärmar.

< Om telefonen >
Visa juridisk information samt
kontrollera telefonstatus och
programversion.
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Datorprogramvara
(LG PC Suite)
LG PC Suite-programmet är en
smart lösning som hjälper dig att
lätt hantera multimediefiler och
program, samarbete med LGenheter som mobiltelefoner och
surfplattor.

Med programvaran "LG PC 
Suite" kan du...
• Hantera och spela upp ditt
medieinnehåll (musik, film, bilder)
på din dator.
• Skicka multimedieinnehåll till din
enhet.
• Synkronisera data (scheman,
kontakter, bokmärken) i din enhet
och dator.
• Säkerhetskopiera program i din
enhet.
• Uppdatera programvaran i din
enhet.
• Säkerhetskopiera och återställa
enheten.
• Spela upp multimedieinnehåll i din
dator från en annan enhet.

Tips! Du kan använda

programmets hjälpmeny för att
få veta hur du kan använda ditt
"LG PC Suite"-program.

Installera datorprogramvaran
"LG PC Suite"

"LG PC Suite"-programvaran finns
att hämta på LG:s webbsida.
1. Gå till www.lg.com och välj det
land du önskar.
2. Gå till Support > Support för
mobiltelefoner > välj modellen
(LG-P940).
3. Klicka på PC Sync i Hämtningar,
och klicka på WINDOW PC Sync
Download för att hämta LG PC 
Suite-programmet.

Systemkrav för LG PC Suite
• OS: Windows XP 32 bitars
(Service pack 2), Windows Vista
32 bitars/64 bitars, Windows 7 32
bitars/64 bitars
• Processor: 1 GHz eller högre
• Minne: 512 MB eller högre RAMminne
• Grafikkort: 1024 x 768upplösning, 32 bitars färg eller
högre

Obs! LG-integrerad USBdrivrutin

• LG-integrerad USB-drivrutin
krävs för en LG-enhet till
en dator. Den installeras
automatiskt när du installerar
PC-programvaran ”LG PC 
Suite”.

Obs! Om du väljer
anslutningsläge på enheten,
välj "Datorprogramvara" för att
ansluta.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

• Hårddisk: 100 MB eller mer fritt
hårddiskutrymme (mer fritt
hårddiskutrymme kan behövas
beroende på hur stor volym data
som lagras.)
• Nödvändig programvara: LGintegrerade drivrutiner.
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Ansluta enheten till datorn
Med PC-programvaran ”LG PC
Suite” kan du ansluta en enhet med
en USB-kabel eller Wi-Fi.

Så här ansluter du en enhet
med en USB-kabel
1. Klicka på
längst upp på
skärmen.
2. Avsnittet för lagring av
enheten kommer att skapas i
biblioteksdelen på vänster sida
av skärmen och enheten kommer
att anslutas.

Datorprogramvara (LG PC Suite)
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Så här upprättar du trådlös anslutning med Wi-Fi
Wi-Fi-anslutning
för enheten,
Ethernetanslutning
för dator med
samma trådlösa
router:

• Din telefoninställning
1. I telefonen trycker du på
> Inställningar >
Ställ in Wi-Fi på På
.
2. Välj ett nätverk att ansluta till i listan med WiFi-nätverk.
3. Du kan behöva ange lösenordet om nätverket
är säkerhetsskyddat.
• Din datorinställning
1. Gå till Nätverkskonfiguration.
2. Se till att datorn är ansluten till samma nätverk
som enheten är ansluten till.

Wi-Fi-anslutning
för både enhet
och dator med
samma trådlösa
router:

• Din telefoninställning
1. Tryck på
> Inställningar > Ställ in Wi-Fi på
På
2. Välj ett nätverk att ansluta till i listan med WiFi-nätverk.
3. Du kan behöva ange lösenordet om nätverket
är säkerhetsskyddat.
• Din datorinställning
1. Gå till Nätverkskonfiguration.
2. Se till att datorn är ansluten till samma nätverk
som enheten är ansluten till.

• Din telefoninställning
1. Tryck på
> Inställningar > mer... > Mobil
Wi-Fi-surfpunkt och markera kryssrutan
bredvid Mobil Wi-Fi-surfpunkt.
2. Från Mobil Wi-Fi-surfpunkt > Konfigurera
Wi-Fi-surfpunkt antecknar du nätverkets
SSID-information.
• Din datorinställning
1. Gå till Nätverkskonfiguration.
2. Kontrollera att datorn är ansluten till samma
mobila surfpunkt.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Så här ansluter
du med
surfpunkt:
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Kontrollera hur du ska ansluta till
ett Wi-Fi-nätverk innan du följer
anvisningarna nedan.
1. Klicka på knappen
högst
upp till vänster i fönstret.
2. När en enhet är ansluten till
din dator visas enhetsnamnet i
enhetsområdet på bibliotekets
vänstra sida.
Obs!
• Om du inte kan hitta den
enhet som ska anslutas går
du till aktuell enhet och väljer
Inställningar > Anslutningar
> PC Suite Wi-Fi-anslutning
och klickar på Försök på nytt
i datorn.
• Det kan hända att
Wi-Fi-anslutningen
är dålig beroende på
nätverkskonfigurationen och
nätverkets status.

• Om du ansluter enheten
och datorn med surfpunkt
och använder internet
på din dator kan du
tvingas betala avgifter för
datatrafik i samband med
surfpunkt beroende på ditt
abonnemang.
• Batteriet i enheten kan ta slut
snabbt om du använder Wi-Fi.

Synkronisera din enhet
med en dator
Data från din enhet och dator
kan lätt synkroniseras med PCprogramvaran ”LG PC Suite” enligt
dina önskemål.
Kontakter, scheman och
bokmärken kan synkroniseras.
Proceduren är som följer:
1. Anslut din enhet till datorn.
(Använd en USB-kabel eller WiFi-anslutning.)
2. Efter anslutningen kör du
programmet och väljer
enhetsavsnittet från kategorin
på vänster sida av skärmen.
3. Klicka på [Personlig information]
för att välja det.
4. Markera kryssrutan för innehållet

Flytta kontakter från din
gamla telefon till din nya
Exportera dina kontakter
som en csv-fil från din gamla
telefon till datorn med ett
datorsynkroniseringsprogram.
1. Installera programvaran
"LG PC Suite" på datorn.
Kör programmet och anslut
telefonen till datorn med USBkabeln.
2. Högst upp på skärmen väljer du
Enhet > Importera personlig
information > Importera
kontakter.
3. Du uppmanas via ett
popupfönster att öppna en
kontaktfil.
4. Välj en kontaktfil och klicka på
Öppna.
5. Ett popupfönster för att
importera en ny kontakt från
datorn till kontakterna i enheten
visas.
6. Om kontakterna i enheten och de
nya kontakterna från datorn är
olika väljer du en kontakt som du
vill importera från datorn.

7. Klicka på [OK]-knappen för att
importera en ny kontakt från
datorn till enheten.

Skicka multimedieinnehåll
från enheten till datorn
1. Anslut enheten och datorn med
en USB-kabel.
2. Kör datorprogrammet "LG PC
Suite".
3. Efter anslutningen väljer du
enhetsavsnittet från kategorin
på vänster sida av skärmen.
4. Välj Multimedia.
5. Markera kryssrutan för innehållet
som ska skickas.
6. Klicka på Starta för att överföra
innehåll från enheten till datorn.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

som ska synkroniseras och klicka
på knappen Sync.
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Säkerhetskopiera
Om säkerhetskopiering
och återställning av
smarttelefondata
Vi rekommenderar att du
regelbundet skapar och sparar en
säkerhetskopia på ett minneskort,
särskilt när du ska uppdatera
programvara. Om du har en
aktuell säkerhetskopia på ett
lagringsminne kan du återställa
data som finns i smarttelefonen om
den tappas bort, stjäls eller skadas.
Programmet Säkerhetskopiera
och återställ kan användas i olika
LG-smarttelefoner och andra
programvaruversioner eller
operativsystem. Du kan alltså, när
du köper en ny LG-smarttelefon,
säkerhetskopiera aktuella data från
LG-P940-smarttelefonen i din nya
telefon.
Om du har Säkerhetskopiera
och återställ förinstallerat i
smarttelefonen kan du med
programmet säkerhetskopiera
och återställa merparten
av dina smarttelefondata,
inklusive oskyddade Program

och deras inställningar,
Bokmärken, Kalender, Historik,
Kontakter, Samtalslogg och
Systeminställningar.
• Säkerhetskopiera
smarttelefondata manuellt.
• Schemalägga automatiska
säkerhetskopieringar av
smarttelefondata.
• Återställa smarttelefondata.

Säkerhetskopiera
smarttelefondata
Obs! Om du vill
säkerhetskopiera data som
finns i enhetens internminne
måste du sätta in ett
minneskort. Mer information
om hur du sätter in ett
minneskort finns i kapitlet
Använda minneskortet.
1. Sätt in minneskortet i kortplatsen
och kontrollera lagringsstatusen.
2. Tryck på
, välj
Säkerhetskopiera >
Säkerhetskopiera >
Minneskort.
3. Tryck på Lägg till ny och ange
ett namn på säkerhetskopian.

Schemalägga automatiska
säkerhetskopieringar
Du kan också aktivera automatiska
säkerhetskopieringar av data på
din smarttelefon enligt ett angivet
schema. Det gör du genom att
utföra följande steg:
1. Sätt in minneskortet i kortplatsen
och kontrollera lagringsstatusen.
2. Tryck på
, välj
Säkerhetskopiera >
Schemalägg.
3. På skärmen Plats för
schemalagd säkerhetskopia
trycker du på Minneskort.
4. I listan väljer du hur ofta du
vill säkerhetskopiera enhetens
data och inställningar och väljer
Fortsätt.
5. Markera kryssrutan bredvid de
data du vill säkerhetskopiera och

välj sedan Fortsätt så avslutas
schemainställningen.

Återställa smarttelefondata
Om du vill återställa data som finns
i enhetens internminne måste du
stänga av läget Masslagring.
Obs! Alla filer som lagras i din
smarttelefon tas bort innan
säkerhetskopiorna återställs.
1. Sätt in minneskortet i kortplatsen
och kontrollera lagringsstatusen.
2. Tryck på
, välj
Säkerhetskopiera > Återställ >
Minneskort.
3. På skärmen Återställ väljer du
en säkerhetskopia som innehåller
de data du vill återställa.
4. Markera kryssrutan bredvid filen
du vill återställa och välj sedan
Fortsätt för att återställa den i
telefonen.
Obs! Dina telefondata skrivs
över med säkerhetskopians
innehåll.
5. Om säkerhetskopian är krypterad
anger du lösenordet för

Säkerhetskopiera och återställ

Välj sedan Fortsätt.
4. Markera kryssrutan bredvid filen
du vill säkerhetskopiera och välj
sedan Fortsätt.
5. När alla filer du har valt
har säkerhetskopierats
visas meddelandet Klar.
Välj Fortsätt så avslutas
säkerhetskopieringen.
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krypteringen.
6. När alla valda filer har återställts
visas meddelandet Klar. Starta
om telefonen genom att välja Ja.
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Tryck på menyn
på skärmen
Säkerhetskopiera och välj
Inställningar > Säkerhet samt
markera kryssrutan. När du
har aktiverat kryptering och
vill återställa synkroniserade
planerardata måste du ha lösenord
för aktivering.

Obs!
• I läget Masslagring
fungerar inte programmet
Säkerhetskopiera och återställ.
Välj alternativet Endast laddning
när USB-kabeln är ansluten.
• Som en extra säkerhetsåtgärd
kan du ställa in Aktivera
kryptering, så att
säkerhetskopiorna krypteras.

Obs!
• Du kan också aktivera
automatisk borttagning
av gamla säkerhetskopior
och endast behålla den
senaste. Välj hur många
säkerhetskopior du vill
behålla genom att trycka
på skärmen
på menyn
Säkerhetskopiera och välja
Inställningar > Schemalagd
säkerhetskopiering > Ta
bort gamla säkerhetskopior
automatiskt.
• När du sätter in ett
minneskort i smarttelefonen
visas minneskortets katalog
i mappen /Polaris Office
/My folders /_ExternalSD 
/spritebackup under
Minneskort (när minneskortet
är isatt).

• Med Schema kan en
användare schemalägga
automatiska
säkerhetskopieringar
vid en valfri tidpunkt,
till exempel tidigt på
morgonen när användaren
vanligtvis inte använder
telefonen. Som standard
anges ingen schemalagd
säkerhetskopiering om det
inte finns någon tidigare
inställning via Schema.
Annars visas tiden för
nästa schemalagda
säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera och återställ

• Med Säkerhetskopia
kan användaren direkt
säkerhetskopiera filer enligt
önskemål. (Startskärmen,
Program och programdata,
Kontakter, Meddelanden,
Samtalshistorik,
Kalender, Bokmärken) För
säkerhetskopieringshistorik,
om det inte finns
någon historik för
säkerhetskopiering visas
”Ingen historik”. Om det finns
historik visas upp till två
säkerhetskopierade filer.
• Med Återställ kan en
användare återställa
säkerhetskopierade filer när
användaren vill använda
säkerhetskopierade filer.
Återställningsprogrammet
kan användas i den
säkerhetskopierade
smarttelefonen och i andra
LG-telefoner.
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Uppdatering av
telefonprogramvara
Uppdatering av LG:s
mobiltelefonprogramvara via
Internet
Mer information om hur du
använder funktionen finns på
http://update.lgmobile.com eller
http://www.lg.com/common/index.
jsp välj land och språk.
Med den här funktionen kan du
uppdatera telefonens inbyggda
programvara till den senaste
versionen. Det gör du enkelt och
bekvämt via internet utan att
behöva besöka ett servicecenter.
Den här funktionen är endast
tillgänglig om och när LG gör
en nyare programvaruversion
tillgänglig för din enhet.
Eftersom användarens odelade
uppmärksamhet fordras under
uppdateringsproceduren för
mobiltelefonens 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 sladden för USB-

datakommunikation eller tar ut
batterierna under uppgraderingen.
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.
Uppdatering av programvara för
LG-mobil via OTA (Over-the-Air)
Med den här funktionen kan du
enkelt uppdatera telefonens
programvara till en nyare version
via OTA utan att ansluta via en
USB-datakabel. Den här funktionen
är endast tillgänglig om och när LG
gör en nyare programvaruversion
tillgänglig för din enhet.
Först kan du kontrollera
programvaruversionen på mobilen:
Inställningar > Om telefonen
> Programuppdatering >
Kontrollera uppdateringar.
Du kan också skjuta upp
uppdateringen med 1 timme, 4
timmar, 8 timmar eller En dag. Om

Obs! Funktionen finns inte
överallt, den beror på
nätoperatör, region och land.

Varumärken
• Copyright © 2012 LG Electronics,
Inc. Med ensamrätt. LG och
LG-logotypen är registrerade
varumärken som tillhör LG Group
och dess närstående enheter.
• Bluetooth® är ett globalt
registrerat varumärke som tillhör
Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™logotypen och Wi-Fi-logotypen
är registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och
upphovsrätt tillhör sina respektive
ägare.

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 DivXvideoformat 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 VOD-sektionen 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.

Uppdatering av telefonprogramvara

du gör det får du ett meddelande
från programmet när det är dags
att göra uppdateringar. Det går
även att ställa in en uppdatering
manuellt.
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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.
DTS 
Tillverkad under licens från
DTS Licensing Limited. DTS och
tillhörande symbol är registrerade
varumärken, DTS 2.0 Channel och
logotypen för DTS är varumärken
som tillhör DTS, Inc. Produkten
innehåller programvara. © DTS, Inc.
Med ensamrätt.
Dolby Digital Plus
Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories. Dolby och dubbelD-symbolen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.

Följande tillbehör finns till LG-P940. (De tillbehör som beskrivs nedan kan
vara tillval.)

Reseadapter

Datakabel
Ansluta LG-P940
till datorn.

Batteri

Användarhandbok
Läs mer om LGP940.

Tillbehör

Tillbehör

General Inquiries
<LG Customer Information Centre>
0844-847-5847 or +44-844-847-5847
* Make sure the number is correct before making a call.

P/N : MMBB000000(1.0) H

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

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 and WCDMA Terminal Equipment
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Model Name
LG-P940
Trade Name
LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

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

13. Dec. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative

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.
Meddelande

Möjliga orsaker

Möjliga åtgärder

SIM-kortsfel

Det finns inget SIM-kort i
telefonen eller så har det
satts in felaktigt.

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

Ingen
nätverksanslutning/
avbruten
nätverksanslutning

Flytta dig högre, till ett fönster eller en
öppen yta. Kontrollera nätoperatörens
Signalen är svag eller du är
täckningskarta.
utanför operatörens nät.
Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12
Operatören använde nya
månader gammalt. Byt i så fall ut SIMtjänster.
kortet hos din leverantörs närmaste butik.
Kontakta tjänsteleverantören.

Koderna
överensstämmer inte

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

Det går inte att ställa
in ett program

Erbjuds inte av
tjänsteleverantören eller
kräver registrering.

Kontakta tjänsteleverantören.

Felsökning

Felsökning
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Felsökning

Meddelande

Möjliga orsaker

Samtal är inte
tillgängliga

Uppringningsfel
Nytt nätverk ej godkänt.
Nytt SIM-kort har satts i.
Kontrollera om det finns nya restriktioner.
Gräns för förbetald kostnad
är nådd.
Kontakta tjänsteleverantören eller återställ
gränsen med hjälp av PIN2.

Telefonen slås ej på

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.

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

Ladda batteriet.
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Uppladdningsfel

Se till att telefonen laddas vid normal
temperatur.

Fel laddare
Batteriet ur funktion

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.

Funktionen Fasta nummer
är påslagen.

Kontrollera menyn Inställningar och slå av
funktionen.

Ingen spänning
Laddaren ur funktion

Otillåtet nummer

Möjliga åtgärder

Möjliga orsaker

Möjliga åtgärder

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 Kontrollera SD-kortets filsystem via
filsystemen FAT16 och
kortläsare eller formatera om SD-kortet
FAT32
med telefonen.

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.

Periodiskt programvarufel

Ta ut och sätt i batteriet igen.
Slå på telefonen.
Försök utföra en uppdatering via
webbplatsen.

Lägg på eller lås

Felsökning

Meddelande
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Vanliga frågor

Vanliga frågor
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.
Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Bluetooth
Bluetooth
Enheter

Vilka funktioner
finns tillgängliga via
Bluetooth?

Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex.
ett stereo/monoheadset, bilsats och dela
bilder, video, kontakter o.s.v. via menyn Galleri/
Kontakter. När FTP-servern är ansluten till en
kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll
som finns lagrat i lagringsmedierna (internt minne
eller SD-kort).

Bluetooth
Bluetooth
Headset

Om mitt Bluetoothheadset är anslutet,
kan jag lyssna på musik
med mina trådbundna
(3,5 mm) hörlurar?

När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla
systemljud genom headsetet. Detta innebär att
du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna
hörlurar.

112

Data
Hur säkerhetskopierar
Kontakter
jag kontakter?
Säkerhetskopiering
Data
Synkronisera

Går det att ställa in
envägssynkronisering
med Gmail?

Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen
och Gmail™.

Det finns bara funktioner för
tvåvägssynkronisering.

Data
Synkronisera

Fråga
Går det att
synkronisera alla epostmappar?

Svar
Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se
andra mappar genom att trycka på Menyknappen
och trycka på Mappar för att välja en mapp.

Google™ Service
Gmail-inloggning

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

Google Service
Google-konto

Går det att filtrera
e-post?

Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den
här telefonen.

Telefonens
funktioner
YouTube™

Går det att spela upp
YouTube-videoklipp?

Ja, det finns funktioner för YouTube-video men
eventuellt måste du titta på dem via YouTubeprogrammet (och inte via webbläsaren).

Telefonens
funktioner
E-post

Vad händer om jag
kör ett annat program
när jag skriver ett epostmeddelande?

Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som
ett utkast.

Telefonens
funktioner
Ringsignal

Finns det någon
begränsning för
filstorleken om jag vill
använda en .mp3-fil
som ringsignal?

Det finns ingen begränsning på filstorleken.

Telefonens
funktioner
Meddelandetid

Min telefon visar inte
tiden för mottagande
för meddelanden som
är äldre än 24 timmar.
Hur kan jag ändra
detta?

Du kan bara se tiden för meddelanden som har
tagits emot samma dag.

Vanliga frågor

Kategori
Underkategori
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Kategori
Underkategori
Telefonens
funktioner
microSD-kort

Fråga

Svar

Vilken är den maximala
storleken som
Minneskort på 32 GB är kompatibla.
kan användas för
minneskort?

Telefonens
funktioner
Navigering

Går det att installera
Alla program som är tillgängliga på Play
ytterligare ett
Store(Android Market)™ och som är kompatibla
navigeringsprogram på
med maskinvaran kan installeras och användas.
telefonen?

Telefonens
funktioner
Synkronisera

Kan jag synkronisera
mina kontakter
från alla mina epostkonton?

Bara kontakter på Gmail- och MS Exchangeserver (företags-e-postserver) kan
synkroniseras.

Telefonens
funktioner
Vänta och Paus

Är det möjligt att
spara en kontakt med
funktionerna Vänta
och Paus i numret?

Om du överförde en kontakt med V och Pfunktionerna sparade i numret så kan du inte använda
dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt.
Så här sparar du med Vänta och Paus:
1. På startskärmen trycker du på Samtal-ikonen
.
2. Slå numret och tryck sedan på Menyknappen
.
3. Tryck på Lägg till en paus på 2 sek eller Lägg
till väntetid.

Telefonens
funktioner
Säkerhet

Vilka
säkerhetsfunktioner
har telefonen?

Du har möjlighet att ställa in så att du måste
ange ett upplåsningsmönster, en PIN-kod eller ett
lösenord för telefonen innan den går att komma
åt eller använda.
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Telefonens
funktioner
Låsa upp
Mönster

Fråga

Hur skapar jag ett
upplåsningsmönster?

Svar
1. På startskärmen trycker du på Menyknappen
.
2. Tryck på Systeminställningar > Skärmlås.
3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord.
När du gör det här för första gången visas
en kort genomgång av hur du skapar ett
upplåsningsmönster.
4. Ange det genom att rita mönstret en gång och
sedan en gång till för att bekräfta.
F örsiktighetsåtgärder att tänka på vid
låsningsproceduren.
Det är viktigt att du kommer ihåg det
upplåsningsmönster som du har angett.
Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte
komma åt din telefon. Du har fem försök
på dig att ange upplåsningsmönstret,
PIN-koden eller lösenordet. När du har
förbrukat alla fem försök kan du prova
igen efter 30 sekunder.

Vanliga frågor

Kategori
Underkategori
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Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Telefonens
funktioner
Låsa upp
Mönster

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

Om du har glömt det grafiska lösenordet:
Om du har loggat in på ditt Google-konto
på telefonen men inte lyckas ange rätt
mönster på fem försök trycker du på
knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan
logga in med ditt Google-konto för att
låsa upp telefonen. Om du inte har skapat
något Google-konto på telefonen eller
om du har glömt det måste du göra en
fabriksåterställning.
Varning! Om du gör en fabriksåterställning
kommer alla användarprogram och
användardata att raderas. Kom ihåg att
säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en
fabriksåterställning.
Så här utför du en fabriksåterställning:
1. Stäng av strömmen.
2. Håll följande knappar nedtryckta samtidigt (i
mer än 10 sekunder): Ström/Lås + Kamera +
Volymsänkningsknappen
3. Telefonen sätts igång och går genast tillbaka
till fabriksåterställningen.

Telefonens
funktioner
Minne

Vet jag när minnet
är fullt?

Ja, då får du ett meddelande.

Telefonens
funktioner
Språkfunktioner

Telefonens
funktioner
VPN

Fråga

Svar

Telefonen kan användas på flera språk.
Så här byter du språk:
1. På startskärmen trycker du på Menyknappen
Går det att byta språk?
och sedan på Systeminställningar.
2. Tryck på Språk och inmatning > Välj språk.
3. Tryck på önskat språk.
Hur konfigurerar jag
VPN?

Vanliga frågor

Kategori
Underkategori

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

1. På startskärmen trycker du på Menyknappen
.
Min skärm släcks efter
Telefonens
2. Tryck på Systeminställningar > Skärm.
bara 15 sekunder. Hur
funktioner
3. U
 nder Skärminställningar trycker du på
ändrar jag tiden tills
Skärmens tidsgräns
Tidsgräns för skärm.
bakbelysningen släcks?
4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens
bakbelysning.
Jag har aktiverat
haptisk återkoppling
1. På startskärmen trycker du på Menyknappen
på min telefon. Dock
Telefonens
.
vibrerar telefonen
funktioner
2. T ryck på Systeminställningar > Ljud.
fortfarande när jag
Taktil återkoppling
3. Tryck på Haptisk återkoppling för att ta bort
slår ett nummer.
markeringen och för att avaktivera funktionen.
Hur stänger jag av
detta?
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Kategori
Underkategori

Fråga

Svar

Telefonens
funktioner
Wi-Fi och 3G

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

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

Telefonens
funktioner
Startskärmen

Går det att ta bort
ett program från
startskärmen?

Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills
papperskorgen visas längst ner i mitten av
skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan
ikonen till papperskorgen.

Telefonens
funktioner
Program

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

1. På startskärmen trycker du på Menyknappen
.
2. Tryck på Systeminställningar > Program >
NEDLADDAT.
3. Tryck på programmet och tryck sedan på
Avinstallera.

Telefonens
funktioner
Laddare

Är det möjligt att
ladda telefonen via
USB-kabel utan
att installera den
nödvändiga USBdrivrutinen?

Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln
oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har
installerats eller inte.
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Fråga

Svar
Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal
kan du använda den till alarmet.
1. Tryck en längre stund på en låt i en
bibliotekslista. I menyn som öppnas trycker du
på Ange som ringsignal.
2. På skärmen för alarminställningar väljer du
låten som ringsignal.

Telefonens
funktioner
Alarm

Kan jag använda mina
musikfiler till alarmet?

Telefonens
funktioner
Alarm

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

Telefonens
funktioner
Alarm

Om ringsignalstyrkan
Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart
är inställd på Av kan
även i det här fallet.
jag då höra mitt alarm?

Vanliga frågor

Kategori
Underkategori

119

Vanliga frågor
120

Kategori
Underkategori

Fråga

Återställningslösning Hur gör jag en
Fabriksåterställning fabriksåterställning?

Svar
Återställ dina inställningar till
fabriksinställningarna och radera alla dina data.
Om du återställer telefonen på det här sättet blir
du uppmanad att ange samma uppgifter som när
du startade Android första gången.
1. På startskärmen trycker du på Menyknappen
.
2. Tryck på Systeminställningar > Backup och
återställning > Återställ fabriksdata.
3. Läs varningen och tryck på Återställ
telefonen.
4. Tryck på Ta bort allt.
Obs!
• Om du väljer att återställa till fabriksdata
raderas all personlig information från din
telefons systemminne, bland annat information
om ditt Google-konto, övriga konton, dina
system-/programdata och inställningar samt
alla hämtade program och DRM-licenser.
• Om du återställer telefonen raderas inte
systemprogramvaruuppdateringar som du har
hämtat eller filer på ditt microSD-kort eller det
interna minnet, t.ex. musik eller foton. Om du vill
ta bort alla data på det interna minnet när
du återställer telefonen markerar du kryssrutan
bredvid Radera det interna minnet.

Fråga

Hur kan jag utföra en
Återställningslösning fabriksåterställning
om jag inte kan
Använda
Fabriksåterställning. komma åt telefonens
inställningsmeny?

Svar
Så här utför du en Fabriksåterställning:
1. Stäng av strömmen.
2. Håll följande knappar nedtryckta samtidigt (i
mer än 10 sekunder): Ström/Lås + Kamera +
Volymsänkningsknappen
3. Telefonen sätts igång och går genast tillbaka
till fabriksåterställningen.
Obs!
Om du utför en fabriksåterställning
kommer alla installerade program och
användardata att raderas. Kom ihåg att
säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en
fabriksåterställning.

Vanliga frågor

Kategori
Underkategori
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Kassering av den gamla enheten
1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt
innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
2 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som
hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar
som utsetts av kommunen.
3 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat
får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du
köpte produkten.
Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier
1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på produktens
batteri/uppladdningsbara batteri innebär det att den omfattas av
EU-direktivet 2006/66/EC.
2 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg),
kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem
i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en
återvinningsstation.
4 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier
hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön
och människors och djurs hälsa.
5 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får
du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte
produkten.

• Noe av innholdet i denne brukerveiledningen
gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig
av telefonens programvare eller din
tjenesteleverandør).
• På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke
telefonen egnet for personer med redusert syn.
• 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™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ og Play Store(Android Market)™
er varemerker for Google, Inc.
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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-P940,
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). SAR-tester
er utført ved bruk av standard
driftsplasseringer når enheten
overfører med det høyeste

sertifiserte strømnivået i alle
testede frekvensbånd.
• De ulike telefonmodellene fra LG
kan ha ulike 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 Non-Ionizing Radiation
Protection), er 2 W/kg som
gjennomsnitt for 10g vev.
• De høyeste SAR-verdiene
DASY4 har testet for denne
telefonmodellen, er 0,564 W/kg
(10 g) når telefonen brukes ved
øret, og 0,762 W/kg (10g) 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

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Retningslinjer for 
trygg og effektiv
bruk
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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: 
Du må bare bruke batterier,
ladere og tilbehør som er
godkjent for bruk med 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).

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 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.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

• 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.
• 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
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• 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: Høy lyd eller høyt trykk
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.

• 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.

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 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.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Omgivelser med
eksplosjonsfare
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• 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 Electronicsservicested 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.

• Sørg for at ingen skarpe kanter,
for eksempel dyretenner eller
negler, kommer i kontakt med
batteriet. Dette kan forårsake
brann.

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
Når du har mindre enn 1MB ledig
telefonminne igjen, kan ikke
telefonen motta nye meldinger.
Du må kontrollere telefonminnet
og slette data, for eksempel
programmer eller meldinger, for å
frigjøre mer minne.
Slik avinstallerer du
programmer:
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Programmer.
2. Når alle programmene vises,
blar du gjennom dem og velger
programmet du vil avinstallere.
3. Trykk på Avinstaller.

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 overvåke hvor mye
batterikapasitet programmer og
systemressurser bruker.
Slik forlenger du
batterilevetiden:
Slå av radiokommunikasjon du ikke
bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi,
Bluetooth eller GPS, kan du slå av
dette.
• Reduser skjermens lysstyrke,
og angi kortere tidsavbrudd for
skjermen.
• Slå av automatisk synkronisering
for Google Mail™, Kalender,
Kontakter og andre programmer.
• Enkelte av programmene du
har lastet ned, kan redusere
batterilevetiden.
Slik kontrollerer du batteriets
ladenivå:
• Trykk på
> Programmer >
Innst. > Om telefonen > Status.
Batteristatusen (lader eller lader
ikke) og nivået (prosentverdi av

Bli kjent med telefonen din

Bli kjent med
telefonen din
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fulladet) vises øverst i skjermbildet.
Slik overvåker og styrer du hva
som bruker batterikapasitet:
• Trykk på
> Programmer
>  Innst. > Strømsparer >
>Batteribruk
Batteriforbrukstiden vises øverst i
skjermbildet. Den viser hvor lenge
det er siden forrige gang telefonen
var koblet til en strømkilde,
eller (hvis telefonen er koblet til
en strømkilde) hvor lenge den
sist kjørte på batterikapasitet.
Skjermbildet viser en liste over
programmer og tjenester som
bruker batterikapasitet, rangert
etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Bruke mapper
Du kan samle flere programikoner
i en mappe. Hvis du slipper et
programikon på et annet på en
hjemmeskjerm, slås ikonene
sammen.

4. Før du installerer et
operativsystem eller
program med åpen
kildekode

AHdvarsel:
vis du installerer og bruker et

annet operativsystem enn det
som fulgte med telefonen, kan
dette føre til at telefonen ikke
fungerer som den skal. I tillegg
dekkes ikke telefonen lenger av
garantien.

AFordvarsel:
å beskytte telefonen og

dine personlige data bør du
bare laste ned programmer fra
pålitelige kilder, for eksempel
Play Store(Android Market)™.
Hvis telefonen inneholder
programmer som ikke er
installert på riktig måte, kan
det hende at telefonen ikke
fungerer som den skal, eller at
det oppstår alvorlige feil. Du må
avinstallere slike programmer
og alle tilhørende data og
innstillinger på telefonen.

6. Åpne og veksle mellom
programmer

Hvis dette ikke gjenoppretter
telefonens opprinnelige tilstand,
bruker du nullstilling til å initialisere
telefonen.
1. Slå av strømmen.
2. Trykk på og hold nede følgende
taster samtidig (i mer enn 10
sekunder): Av/på-/låsetast +
Kameratast + Volum ned-tast
3. Telefonen slås på og nullstilles
umiddelbart.

Multitasking er enkelt med Android
fordi du kan ha mer enn ett
program kjørende på samme tid. Du
trenger ikke å avslutte et program
før du åpner et nytt. Bruk og veksle
mellom flere åpne programmer.
Android administrerer hvert
program og stopper og starter dem
etter behov, for å sikre at passive
programmer ikke bruker ressurser
unødvendig.
Slik stopper du programmer:
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Programmer > KJØRER.

ANårdvarsel:
du utfører en nullstilling,
vil alle brukerprogrammer,
brukerdata og DRM-lisenser
bli slettet. Husk å ta backup
av alle viktige data før du
utfører en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene.

Bli kjent med telefonen din

5. Bruke nullstilling
(fabrikkgjenoppretting)
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2. Bla deg frem til det ønskede
programmet, og trykk på Stopp
for å stoppe den.
TIPS Trykk på og hold inne
Hjem-tasten for å gå tilbake
til nylig brukte programmer.
Skjermen viser en liste over
programmer du nylig har brukt.

7. Installere PC 
programvare (LG PC 
Suite)
PC-programmet LG PC Suite er
et program for å koble enheten til
en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så
snart enheten er koblet til, kan du
bruke funksjonene i den på PC-en.

Med PC-programmet LG PC 
Suite kan du...
• Administrere og spille av
medieinnholdet ditt (musikk,
filmer, bilder) på PC-en.
• Sende multimedieinnhold til
enheten.
• Synkronisere data (avtaler,
kontakter, bokmerker) mellom
enheten og PC-en.
• Sikkerhetskopiere programmene
på enheten.

• Oppdatere programvaren på
enheten.
• Sikkerhetskopiere og
gjenopprette enheten.
• Spille av multimedieinnhold fra
PC-en på en annen enhet.
Du kan bruke menyen Hjelp
i programmet til å finne
ut hvordan du bruker PCprogrammet LG PC Suite.

Installere PC-programmet LG 
PC Suite
PC-programmet LG PC Suite kan
lastes ned fra LGs webområde.
1. Gå til www.lg.com, og velg landet
ditt.
2. Gå til Support > Mobile Phone
Support > velg modell (LGP940).
3. Klikk på PC-synk i Nedlastinger,
og klikk på WINDOWS PC-synk
Last ned for å laste ned PCprogrammet LG PC Suite.

• OS: Windows XP 32-biters
(Service pack 2), Windows Vista
32-biters/64-biters, Windows 7
32-biters/64-biters
• Prosessor: 1 Hz eller høyere
• Minne: 512 MB RAM eller mer
• Grafikkort: 1024 x 768 oppløsning,
32-biters farger eller høyere
• Harddisk: 100 MB eller mer
ledig diskplass (det kan hende
du trenger mer ledig diskplass,
avhengig av hvor mye data som
skal lagres)
• Nødvendig programvare: LGs
integrerte drivere.
MERK: LGs integrerte USBdriver
• LGs integrerte USB-driver er
nødvendig for å koble en LGenhet til en PC. Det installeres
automatisk når du installerer
PC-programmet LG PC Suite.

8. Synkronisere telefonen
med en datamaskin
Med PC-programmet LG PC Suite
kan du enkelt synkronisere data
mellom enheten og PC-en din. Du
kan synkronisere kontakter, avtaler
og bokmerker.
Slik gjør du dette:
1. Koble enheten til PC-en. (Bruk en
USB-kabel eller Wi-Fi-tilkobling.)
2. Når du har koblet til, kjører
du programmet og velger
enhetsdelen fra kategorien på
venstre side av skjermbildet.
3. Klikk på [Personlig informasjon]
for å velge.
4. Merk av for innholdet du vil
synkronisere, og klikk på Synkknappen.

Bli kjent med telefonen din

Systemkrav for PCprogrammet LG PC Suite
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9. Overføre musikk,
bilder og videoer
ved hjelp av USBmasselagringsenheter
MERK: LGs integrerte USBdriver
• LGs integrerte USB-driver er
nødvendig for å koble en LGenhet til en PC. Det installeres
automatisk når du installerer
PC-programmet LG PC Suite.
1. Programmer > Innst. > Lager
for å se lagringsmediet. (Hvis
du vil overføre filer til eller fra
et minnekort, setter du inn et
minnekort i telefonen.)
2. Koble telefonen til PC-en ved
hjelp av USB-kabelen.
3. Listen USB Tilkoblingstype vises.
Velg alternativet Masselagring.
4. Åpne mappen for flyttbart
minne på PC-en. Du kan vise det
masselagrede innholdet på PCen og overføre filene.
5. Kopier filene fra PC-en
stasjonsmappen.

6. Velg alternativet Kun lading for
å koble fra telefonen.

10. Hold telefonen rett opp
Hold telefonen rett opp som en
vanlig telefon. LG-P940 har en
intern antenne. Vær forsiktig så
du ikke skraper opp eller skader
innsiden av bakdekselet, for der
sitter NFC-antennen.
Under anrop eller sending/mottak
av data må du unngå å berøre
den nedre delen av telefonen, der
antennen befinner seg. Hvis du
gjør det, kan samtalekvaliteten bli
påvirket.

11. Når skjermen låser seg
Hvis skjermen låser seg eller
telefonen ikke reagerer når du
prøver å bruke den:
Ta ut batteriet, sett det inn igjen,
og slå deretter på telefonen.
ELLER
Trykk på og hold nede Av/på/låsetasten i 10 sekunder for å slå
av telefonen.
Kontakt service hvis den fortsatt
ikke fungerer.

Kameratast
Hodetelefoner
Avstandssensor
Fremre kameralinse
Hjem-tast
Gå tilbake til hjemmeskjermen
uansett hvilket skjermbilde
du er i.
Meny-tast
• Se hvilke alternativer som
finnes.

Strøm-/låsetast
• Slå telefonen av/på ved å
holde denne tasten inne.
• Kort trykk for å låse/låse
opp skjermen.
Tilbake-tast
Gå tilbake til forrige skjermbilde.
Søk-tast

Bli
kjent med telefonen
dineffektiv bruk
Retningslinjer
for trygg og

Enhetskomponenter
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MERK: Infrarød sensor
Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren
bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen
ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger
batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen
utilsiktet under samtaler.
ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen
eller setter deg på den, kan dette skade LCD-skjermen og
berøringsskjermfunksjonen. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med
beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

Retningslinjer
Bli
kjent med telefonen
for trygg og
dineffektiv bruk

Kontakt for hodetelefoner
Lader/USB-port
Strøm-/låsetast
Kameratast
Mikrofon

Volumtaster
• På hjemmeskjermen: Styrer
ringevolumet.
• Under en samtale: Styrer
hodetelefonvolumet.
• Ved avspilling av spor:
Kontinuerlig volumkontroll.

TIPS
Trykk på og hold tastene
for volum opp og volum
ned i ett sekund for å åpne
funksjonen QuickMemo.

18
Bakdeksel
SIM-kortspor
Bakre kameralinse
Batteri
Spor for microSD-kort
Høyttaler

Før du kan begynne å bruke
telefonen, må du konfigurere den.
Slik setter du inn SIM-kortet og
batteriet:
1. For å fjerne bakdekselet holder
du telefonen i et fast grep i
én hånd. Bruk tommelen på
den andre hånden til å dra av
bakdekselet, som vist på figuren.

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

3. Sett batteriet på plass ved å
sette de gylne kontaktene på
telefonen og batteriet mot
hverandre (1) og trykke batteriet
inn til det klikker på plass (2).

Bli
kjent med telefonen
dineffektiv bruk
Retningslinjer
for trygg og

Sette inn SIM-kortet og
batteriet
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Retningslinjer
Bli
kjent med telefonen
for trygg og
dineffektiv bruk
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4. Legg bakdekselet over
batterirommet (1) og trykk det
ned til det klikker på plass (2).

Lade opp telefonen
Åpne dekselet over laderkontakten
på toppen av telefonen. Sett
inn laderen og koble den til et
strømuttak.

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

Bruke minnekortet
Telefonen støtter minnekort
på opptil 32 GB av typene
microSDTM og microSDHCTM. Disse
minnekortene er spesielt tilpasset
mobiltelefoner og andre svært
små enheter, og de er perfekte for
å lagre medieintensive filer som
musikk, programmer, video og
bilder for bruk med telefonen.
Slik setter du inn et minnekort:
Sett minnekortet inn i sporet. Pass
på at det gylne kontaktområdet på
kortet peker nedover.
Slik fjerner du minnekortet på en
trygg måte:
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Lagar > Utløs SD-kort.

ADVARSEL: Ikke sett inn eller
ta ut minnekortet når telefonen
er slått på. Hvis du gjør det, kan
både minnekortet og telefonen
bli skadet, og dataene som er
lagret på minnekortet, kan bli
ødelagt.
Slik formaterer du minnekortet:
Minnekortet er kanskje formatert
fra før. Hvis det ikke er det, må du
formatere det før du kan bruke det.
MERK: Når du formaterer
minnekortet, vil alle filene som
er på det, slettes.
1. Listen USB Tilkoblingstype vises.
Velg alternativet Masselagring.
2. Bla og trykk på Innst. > Lager.
3. Trykk på Utløs SD-kort.

4. Trykk på Slett SD-kort > Slett
SD-kort > Slett alt
5. Hvis du bruker en mønsterlås, angir
du mønsterlåsen og velger Slett
alt.
MERK: Hvis det er innhold
på minnekortet ditt, vil
mappestrukturen muligens
endres etter formatering fordi
alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen
Hvis du ikke bruker telefonen på
en stund, slås skjermen av og låses
automatisk. Dette bidrar til å hindre
at du trykker på taster ved et uhell,
og sparer batteristrøm.
Når LG-P940 ikke er i bruk, kan du
trykke på Av/på-/låsetasten
for
å låse telefonen.
Hvis det finnes programmer som
kjører når du angir skjermlåsen,
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).
Du kan vekke telefonen ved å

Bli
kjent med telefonen
dineffektiv bruk
Retningslinjer
for trygg og

MERK:
• Bruk bare kompatible
minnekort i telefonen. Bruk av
inkompatible minnekort kan
skade kortet og data lagret på
kortet, i tillegg til telefonen.
• Filstørrelsen støttet av FAT32 
er maksimalt 4 GB.
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trykke på Av/på-/låsetasten .
Trykk på og skyv låseskjermen i en
hvilken som helst retning for å låse
opp hjemmeskjermen.
Det siste skjermbildet du viste, vil
så åpnes.
TIPS
Når skjermen er slått av, kan du
aktivere telefonen ved hjelp av
volum ned-knappen.

Sikre låseskjermen
Du kan låse berøringsskjermen ved
å aktivere skjermlåsfunksjonen.
Telefonen ber om koden for å
låse opp telefonen hver gang du
slår på telefonen eller låser opp
berøringsskjermen.
• LG er ikke ansvarlig for tap av
sikkerhetskoder eller privat
informasjon, eller andre skader
som forårsakes av ulovlig
programvare.

Angi et swipe til å låse opp
1. På hjemmeskjermen trykker
du på
for å åpne listen over
programmer. Deretter velger
du Innst. > Lås skjerm > Velg
skjermlås > Swipe.

2. Dra fingeren over skjermen for å
låse den opp.

Angi ansiktsgjenkjenningslås
1. På hjemmeskjermen trykker
du på
for å åpne listen over
programmer. Deretter velger
du Innst. > Lås skjerm > Velg
skjermlås > Ansiktsopplåsing.
2. Velg Angi > Fortsett.
3. Juster enheten slik at ansiktet
ditt får plass i figuren.
4. Når ansiktet er riktig, velger du
Fortsett.
5. Fullfør konfigureringen av
sekundær låskode.

Angi et opplåsingsmønster
1. På hjemmeskjermen trykker
du på
for å åpne listen over
programmer. Deretter velger
du Innst. > Lås skjerm > Velg
skjermlås > Mønster.
2. Se på instruksjonene på skjermen
og eksempelmønstrene, og velg
Neste.
3. Tegn et mønster ved å bruke
fingeren til å lage et mønster
mellom fire punkter.
4. Velg Fortsett.
5. Tegn mønsteret på nytt for å

Angi en PIN-kode for å låse opp
1. På hjemmeskjermen trykker
du på
for å åpne listen over
programmer. Deretter velger
du Innst. > Lås skjerm > Velg
skjermlås > PIN.
2. Angi en ny PIN-kode (tall), og
velg Fortsett.
3. Angi PIN-koden på nytt, og velg
OK.

Velg et passord for å låse opp
1. På hjemmeskjermen trykker
du på
for å åpne listen over
programmer. Deretter velger
du Innst. > Lås skjerm > Velg
skjermlås > Passord.
2. Angi et nytt passord (tall), og
velg Fortsett.
3. Angi passordet på nytt, og velg
OK.

MERK:
Forholdsregler ved bruk av
skjermlås.
• Det er svært viktig å huske
låsemønsteret, PIN-koden
og passordet du har angitt.
Hvis du bruker feil mønster,
PIN-kode og passord fem
ganger, vil du ikke få tilgang
til telefonen. Du har 5
muligheter til å angi mønster,
PIN-kode eller passord. Hvis
du har brukt alle 5 forsøk,
kan du prøve på nytt etter 30
sekunder.
Når du har glemt låsemønster,
PIN-kode eller passord:
• Hvis du har glemt mønsteret:
Hvis du logget på Googlekontoen din på telefonen, men
angav feil mønster 5 ganger,
trykker du på knappen Glemt
mønsteret. Deretter må du logge
på via Google-kontoen for å låse
opp telefonen.
Hvis du ikke har opprettet noen
Google-konto på telefonen eller
har glemt den, må du nullstille
telefonen.

Bli
kjent med telefonen
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Retningslinjer
for trygg og

bekrefte.
6. Velg Bekreft.
7. Fullfør konfigureringen av
sekundær låskode.
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• Hvis du har glemt PIN-koden
eller passordet: Hvis du har
glemt PIN-koden eller passordet,
må du nullstille telefonen.

Tips for berøringsskjerm
Her følger noen tips om hvordan du
navigerer i telefonen.
Trykk – Hvis du vil velge en meny
eller et alternativ eller åpne et
program, trykker du på den/det.
Trykk og hold inne – Hvis du vil
åpne en alternativmeny eller ta tak
i et objekt du vil flytte, trykker du
på den/det og holder.
Dra – For å bla gjennom en
liste eller bevege deg sakte,
drar du fingeren på tvers av
berøringsskjermen.
Flikk – For å bla raskt gjennom
en liste eller bevege deg raskt
drar du en finger raskt på tvers av
berøringsskjermen (dra raskt og
slipp).

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.
• Berør ønsket alternativ med
fingertuppen. Pass på at du
ikke berører tastene rundt.

Startskjermen

Startskjermen

Hjemmeskjerm
Bare skyv fingeren til venstre
eller høyre hvis du vil vise
panelene. Du kan tilpasse hvert
panel med widgeter, snarveier
(til favorittprogrammene dine),
mapper og bakgrunn.
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Startskjermen

Trykk på Programmer-fanen
nederst i skjermbildet. Da kan du
vise alle installerte programmer. Du
kan åpne hvilket som helst program
ved å trykke på det aktuelle ikonet i
programlisten.

Tilpasse hjemmeskjermen
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MERK: Enkelte skjermbilder kan
være forskjellige avhengig av
telefonleverandøren.
Nederst på hjemmeskjermen kan
du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir
deg enkel tilgang til de mest brukte
funksjonene med ett trykk.
Trykk på Telefon-ikonet hvis
du vil vise tastaturet, slik at du kan
ringe ut.
Trykk på Kontakter-ikonet hvis
du vil åpne kontaktlisten.
Trykk på Meldinger-ikonet for
å gå inn i meldingsmenyen. Her kan
du opprette en ny melding.

Du kan tilpasse hjemmeskjermen
ved å legge til snarveier, widgeter,
mapper eller bakgrunner. Legg
til favoritt-widgetene dine på
hjemmeskjermen for å gjøre
telefonen enklere å bruke.
Slik legger du til elementer på
hjemmeskjermen:
1. Hjemmeskjerm >
.
ELLER
Trykk og hold på den tomme
delen av hjemmeskjermen
for å gå til skjermen for
redigeringsmodus.
2. Alle feltene på hjemmeskjermen
og elementene i Programmer,
Nedlastinger, Widgets eller
bakgrunner vises på skjermen for
redigeringsmodus,
3. Bla mot venstre eller høyre for
å vise ønsket panel, deretter
trykker du på og holder
elementet for å dra det til

Tilpasse programutforming
fra hjemmeskjermen

Startskjermen

plasseringen du ønsker.
Slik fjerner du et element fra
hjemmeskjermen:
• Hjemmeskjerm > trykk på og
hold inne elementet du vil fjerne >
dra det til .

Du kan redigere programikonene
på hjemmeskjermen etter egne
preferanser.
1. Trykk og hold på et ikon
du vil tilpasse, så vises
redigeringsikonet over og til
høyre for programikonet.
2. Trykk på redigeringsikonet, og
velg ønsket ikonutforming.
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TIPS Hvis du vil legge
til et programikon på
hjemmeskjermen, trykker du
lenge på det programmet du vil
legge til.

Legg til eller fjern
elementer på
hjemmeskjermen
Du kan legge til eller fjerne
hjemmeskjermen, slik at du kan
organisere widgets slik du ønsker
og trenger.
1. Plasser to fingre på skjermen,
og før dem mot hverandre for
å bytte til redigeringsmodus.
Deretter kan du legge til, fjerne
eller endre rekkefølgen til
feltene.

Tilpasse hjemmeskjermen
Du kan tilpasse hjemmeskjermen
ved å laste ned programmet
Starter, enten fra LG SmartWorld
eller Play Store(Android Market).

Startskjermen
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Velg Hjemmeskjerm >
Programmer > Play Store.
1. Søk etter oppstarts- og
temaapplikasjoner ved å bruke
"launcher" eller "theme" som
søkeord.
2. Last ned og installer ønsket
oppstartsapplikasjon og
relevante temaer.
3. Etter installering kan du bytte ut
standardapplikasjonen med en
du har lastet ned, ved å velge
Hjemmeskjerm > Program >
Hjemmeskjermvelger.
MERK:
• LG SmartWorld vil kreve at du
oppretter en konto og logger
på.
• Tilgjengeligheten til LG 
SmartWorld vil variere
avhengig av sted, telefon,
operatør, abonnement og
programvareversjon.

Gå tilbake til nylig brukte
programmer
1. Trykk på og hold Hjem-tasten
.
Skjermen viser et popup-vindu
med ikoner du nylig har brukt.
2. Trykk på et ikon for å åpne det
aktuelle programmet. Du kan
også trykke på Tilbake-tasten
for å gå tilbake til det aktive
programmet.

Notification drawer
The notification drawer runs across
the top of your screen.

Du kan tilpasse varslingsfeltet for
at det skal se ut slik du ønsker.
• Omorganisere elementene i
varslingsfeltet Trykk på
>
. Deretter
����������������������������
kan du kontrollere
og omorganisere elementene i
varslingsfeltet.
• Vise flere varslingsinnstillinger
Trykk på
> . �
Du kan legge til og fjerne
elementene i varslingsfeltet,
f. eks. Lyd profiler, Wi-Fi,
Bluetooth og Flymodus.

Ikon Beskrivelse
SIM-kort mangler
Intet signal
Flymodus
Koblet til et trådløst
nettverk
Wi-Fi Direct er på
Kablet headset
Samtale i gang

Vise statuslinjen

Samtale på vent

Statuslinjen bruker
forskjellige ikoner for å vise
telefoninformasjon, for eksempel
signalstyrke, nye meldinger,
batteristatus og aktive WiFi-, Bluetooth- eller NFC- og
datatilkoblinger.

Høyttaler

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

Startskjermen

Slik tilpasser du varslingsfeltet

Telefonmikrofonen er
slått av
Tapt anrop
Bluetooth er på
Koblet til en Bluetoothenhet
NFC er på
Systemadvarsel
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Ikon Beskrivelse

Ikon Beskrivelse

Alarmen er stilt inn

3 varsler til vises ikke

Ny talepost

Data synkroniseres

Ringetonen er slått av

Nedlasting fullført

Vibreringsmodus

Ny Gmail

Batteri fulladet

Ny Google Talk-melding

Batteriet lades

Ny melding

Data inn og ut

En sang spilles av

Telefonen er koblet til en
PC med USB-kabel

Kommende hendelse

Laster ned data
Laster opp data
Laster ned data med høy
hastighet
Laster opp data med høy
hastighet
GPS hentes
Mottar posisjonsdata fra
GPS
On-Screen Phone tilkoblet

FM-radio slått på i
bakgrunnen
Portabelt Wi-Fitilgangspunkt er aktivt
Både Internett-deling
via USB og Portabelt
tilgangspunkt er aktive
MERK: Ikonene som vises
på skjermen, kan variere
etter hvor du bor eller
tjenesteleverandøren.

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.
Bruke tastaturet og skrive inn
tekst
Trykk én gang for å skrive en
stor bokstav. Trykk to ganger for å
skrive bare store bokstaver.
Trykk for å bytte til
tastaturet for tall og symboler. Du
kan også trykke og holde på denne
fanen for å vise innstillingsmenyen.
EN Trykk og hold for å endre
tastespråket.
Trykk for å sette inn et
mellomrom.
Trykk for å sette inn en ny linje i
meldingsfeltet.
Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med
aksent
Når du velger fransk eller spansk
som tekstinnskrivingsspråk, kan
du skrive inn franske eller spanske
spesialtegn (f.eks. "á").
Hvis du vil skrive "á", trykker du på
og holder inne tasten "a" til zoomtasten blir større og viser andre
tegn for ulike språk.
Velg deretter ønsket spesialtegn.

Startskjermen

Skjermtastatur
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Konfigurere Googlekonto
Når du slår på telefonen for
første gang, har du muligheten
til å aktivere nettverket, logge
på Google-kontoen din og angi
hvordan du vil bruke enkelte
Google-tjenester.
Slik konfigurerer du Googlekontoen din:
• Logg på en Google-konto fra
konfigureringsskjermen som
vises.
ELLER
• Trykk på
> Programmer > velg
et Google-program, for eksempel
Gmail, > velg Ny for å opprette en
ny konto.
Hvis du har en Google-konto,
trykker du på Eksisterende, angir
e-postadresse og passord og
trykker deretter på Logg på.
Når Google-kontoen er konfigurert
på telefonen, synkroniseres
telefonen automatisk med Googlekontoen på Internett.
Kontakter, Gmail-meldinger,
kalenderhendelser og
annen informasjon fra disse

programmene og tjenestene på
Internett, blir synkronisert med
telefonen. (Dette avhenger av
synkroniseringsinnstillingene.)
Når du er logget på, kan du bruke
Gmail™ og dra nytte av forskjellige
Google-tjenester på telefonen.

Du kan bruke tjenester for
nettsamfunn (sosial 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.
1. På hjemmeskjermen velger du
det nettsamfunnsprogrammet du
vil bruke.
2. Hvis du ikke har noen konto,
trykker du på Registrer nå og
fyller ut opplysningene.
3. Skriv inn din e-postadresse og
ditt passord for nettsamfunnet
og trykk deretter Logn inn.

4. Vent mens opplysningene
bekreftes.
5. Sjekk om kontoen er slått PÅ.
Hvis du trykker på nettsamfunnet
kan du se gjeldende status for
nettsamfunnet.

Nettsamfunn

Nettsamfunn

TIPS Hvis du legger til
et nettgruppeverktøy på
startskjermen, vil verktøyet
vise din status når telefonen
oppdateres fra nettverket.
Du kan også få direkte tilgang
til nettsamfunnet ved å trykke
på verktøyet.

Vise og oppdatere egen
status
1. Velg samfunnet du vil gå inn i.
2. Du kan se nettsamfunnets
gjeldende status.
3. Du kan oppdatere statusen din
med kommentarer eller laste opp
bilder.
Merk: Dette er avhengig av
nettverkstjenestene.
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Nettsamfunn

TIPS Du kan bruke informasjon
om vennene dine i nettsamfunn
eller synkronisere alle data mot
Kontakter.

Fjerne kontoer på
telefonen
Trykk på
> Programmer > Innst.
> Kontoer og synkronisering >
Velg en konto du vil slette > Trykk
på Fjern konto.
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Du kan bruke programmet Epost til å lese e-post fra andre
leverandører enn Google Mail.
Programmet E-post støtter de
følgende kontotypene: POP3, IMAP
og Exchange.
Tjenesteleverandøren eller
systemadministratoren kan gi deg
de nødvendige kontoinnstillingene.

Administrere en epostkonto
Første gang du åpner E-post, vil en
konfigureringsveiviser hjelpe deg
med å konfigurere en e-postkonto.
Slik legger du til en annen epostkonto:
1. Trykk på
> Programmer >
E-post > på kontoskjermbildet
trykker du på Meny
>
��
Kontoer > trykk på Meny
>
��
Legg til konto.
Etter konfigurering vil E-post
vise innholdet i innboksen. Hvis
du har lagt til mer enn én konto,
kan du veksle mellom kontoer.

Slik endrer du innstillingene for
en e-postkonto:
1. Trykk på
> Programmer >
E-post > på kontoskjermbildet
trykker du på Meny
>
Kontoinnstillinger.
Slette en e-postkonto:
1. Trykk på
> Programmer >
E-post > på kontoskjermbildet
trykker du på Meny
>
Kontoinnstillinger > trykk på
kontoen du vil slette > Slett
konto.

Skjermbildet for epostkonto
Du kan trykke på en konto for å
vise tilhørende Innboks. Kontoen du
som standard sender e-post fra, er
angitt med et hakemerke.
Vis mapper – Trykk på
mappeikonet for å åpne mappene
for kontoen.
Bare de nyeste e-postene for
kontoen lastes ned til telefonen.
Hvis du vil laste ned flere (eldre)
e-poster, trykker du på Hent flere
e-poster nederst på e-postlisten.

E-post

E-post
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E-post

Jobbe med kontomapper
Hver konto har mappene
Innboks, Utboks, Sendt og Utkast.
Avhengig av hva som støttes av
tjenesteleverandøren for kontoen,
kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post
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Skrive og sende en melding
1. I programmet E-post trykker du
på
og deretter Opprett.
2. Angi mottakerens adresse. Etter
hvert som du skriver inn tekst,
vil det dukke opp kontakter som
samsvarer med søket. Atskill
adresser med semikolon.
3. Legg eventuelt til kopi/blindkopi
og filer som vedlegg.
4. Skriv inn meldingsteksten.
5. Trykk på
knappen.
Hvis du ikke er koblet til et
nettverk, for eksempel hvis
telefonen er i flymodus, lagres
meldingene du sender, i Utboksmappen til du er koblet til et
nettverk igjen. Hvis Utboksmappen inneholder meldinger
som venter, vises utboksen på
Kontoer-skjermen.

TIPS Når du mottar en ny e-post
i innboksen, blir du varslet med
lyd eller vibrering.

Internett
Nettleser gir deg tilgang til en rask
og fargerik verden av spill, musikk,
nyheter, sport, underholdning
og mye mer – direkte på
mobiltelefonen. Uansett hvor du er
og hva som interesserer deg.
MERK: Det vil påløpe
tilleggskostnader når du
kobler til denne tjenesten og
laster ned innhold. Kontakt
nettverksleverandøren
for å kontrollere prisen på
overføring.

Bruke webverktøylinjen
 ����������������������������������
Trykk på denne for å gå en side
bakover.
 ����������������������������������
Trykk på denne for å gå en side
fremover, til siden du åpnet etter
den gjeldende siden. Dette er det
motsatte av det som skjer når
du trykker på tasten Tilbaketasten, som går til forrige side.

T
 rykk og hold nede opp eller
ned for å zoome inn eller ut i
nettleseren.
 ���������������������������������
Trykk på denne for å vise alle
åpne vinduer.
����������������������������������
Trykk på denne for å legge til et
nytt vindu.
Trykk for å åpne en liste med
lagrede bokmerker.

Internett

Internett

Bruke alternativer
Trykk på
for å vise
alternativene.
Oppdater – Oppdater gjeldende
webside.
Lagre til Bokmerker – Legg til
gjeldende webside som bokmerke.
Gå til startside – Her kan du gå til
hjemmesiden.
Del side – Gjør det mulig å dele en
nettside med andre.
Finn på siden – Gjør det mulig
å finne bokstaver eller ord på
gjeldende nettside.
Be om skrivebordsversjonen av
nettstedet – Gjør det mulig å vise
PC-versjonen av websiden.
Lagre for frakoblet lesing – Du
kan lese websiden du har lagret.

37

Internett

Lysstyrke – Lar deg justere
lysstyrken på skjermen. Denne
funksjonen kan være utilgjengelig,
avhengig av hvor du befinner deg.
Innst. – Viser innstillinger for
nettleseren.
Avslutt – Lar deg gå ut av
Internett.

Latitude
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Del posisjonen din med vennene
dine, og vis
dine venners posisjon via Google
Latitude™.
1. Trykk på
> Programmer
> Latitude. Enheten kobler
automatisk til Latitude.

Steder
Søk etter steder i nærheten.
MERK: Denne funksjonen kan
være utilgjengelig, avhengig av
sted og tjenesteleverandør.
1. Trykk på
> Programmer >
Steder.
2. Velg en kategori. Enheten søker
etter steder i nærheten i denne

kategorien.
3. Trykk på et stedsnavn for å vise
detaljene.

Navigering
Lær å bruke GPSnavigasjonssystemet til å finne og
vise deg bestemmelsesstedet med
taleveiledning.
MERK: Lær å bruke GPSnavigasjonssystemet
til å finne og vise deg
bestemmelsesstedet med
taleveiledning.
1. Trykk på
> Programmer >
Navigering.
2. Hvis du starter programmet for
første gang, velger du Godta.
3. Angi målet.

Søk
Du kan søke etter data lagret på
enheten eller på Internett.
1. Trykk på
> Programmer >
Søk.
2. Skriv inn en bokstav eller et ord
du vil søke etter.
3. Velg navnet på ønsket element.

Lær å vise og dele videoer via
YouTube.
MERK: Lær å vise og dele
videoer via YouTube.

Vis videoer
1. Trykk på
> Programmer >
YouTube.
2. Velg en video fra listen.
3. Roter enheten for liggende
visning
4. Kontroller avspilling med ikonene
på skjermen.
• Velg
et alternativ for å dele
en video.
• Velg
for
�������������������������
å slå på kameraet og
laste opp en video.

Play Store (Android
Market)
Du kan laste ned spill, ringetoner og
programmer fra Play Store(Android
Market).
1. Trykk på
> Programmer >
Play Store.
2. Søk etter en fil og last den ned.

MERK:
• Denne tjenesten kan være
utilgjengelig, avhengig av
hvor du befinner deg eller
tjenesteleverandøren din.
• Enheten lagrer nedlastede
filer i det interne
moviNAND™-minnet. Hvis du
vil lagre filer på minnekort,
kobler du enheten til en PC og
kopierer dem fra moviNAND 
til minnekort.

Internett

YouTube

Vær
Lær å vise værmelding.
1. Trykk på
> Programmer >
Vær.
2. Velg
øverst på skjermen.
Enheten søker etter plasseringen
din og viser værmeldingen.
TIPS Du kan endre
innstillingene for værmelding.
informasjon i en annen region.
Trykk på Meny  
> Innst.
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Nyhetene
Lær å vise siste nytt og andre
nyhetsartikler.
1. Trykk på
> Programmer >
Nyhetene.
2. Bla mot venstre til en
nyhetskategori øverst på
skjermen.
3. Velg en artikkel for å åpne den.
TIPS For å legge til
nyhetskategorier trykker du
på Meny
> Innstillinger >
Temaer.
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Google+
Lær å bruke Googles sosiale
nettverkstjeneste. Du kan opprette
grupper for å dele interesser
og tanker eller sende og motta
direktemeldinger og laste opp
bilder.
1. Trykk på
> Programmer >
Google+.

MERK: Første gang du bruker
dette programmet, må du følge
instruksjonene på skjermen for
å konfigurere kontoen.
2. Velg en funksjon for sosialt
nettverk.
LG SmartWorld har et stort utvalg
av spennende innhold – spill,
programmer, bakgrunnsbilder og
ringetoner – som gir LG-brukere en
mer innholdsrik mobilopplevelse.

Slik får du tilgang til LG 
SmartWorld fra telefonen
1. Trykk på ikonet
for å åpne LG
SmartWorld.
2. Trykk på Logg på, og angi
ID/passord for LG SmartWorld.
Hvis du ikke har registrert deg
ennå, trykker du på Registrer
og oppretter et LG SmartWorldmedlemskap.
3. Last ned ønsket innhold.

Slik bruker du LG 
SmartWorld
• Delta i månedlige LG SmartWorldkampanjer.
• Prøv de enkle menyknappene slik
at du kan finne det du ser etter,
raskt.
Kategorier – Finn innhold
etter kategori (for eksempel
Undervisning, Underholdning,
Spill, osv).
Søk – Søk etter innhold.
Apps for deg – Innhold som
anbefales for deg, basert på
tidligere valg.

Mine prog. – En liste over innhold
du har lastet ned / kan oppdatere.
Innstilling – Konfigurer profil og
visning.
Logg inn – Angi ID og passord.
• Prøv også de andre nyttige
funksjonene. (Skjermbilde av
innhold)

Internett

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet
ikke vises?
. Bruk nettleseren på
telefonen din, og gå til LG 
SmartWorld (www.lgworld.
com). Velg landet ditt.
. Last ned programmet LG 
SmartWorld.
3. Kjør og installer filen som er
lastet ned.
4. Åpne LG SmartWorld ved å
trykke på ikonet .

MERK: LG SmartWorld er
kanskje ikke tilgjengelig for alle
mobiloperatører i alle land.
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Multimedia
Du kan lagre multimediefiler på
et minnekort, slik at du får enkel
tilgang til alle bilde- og videofilene
dine.

Galleri
Oppdag hvordan du viser bilder
og videoer lagret på enheten og
minnekortet.

Vis et bilde eller videoklipp
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1. Trykk på�
> Programmer
> Galleri. Åpne en liste
over katalogene der alle
multimediefilene lagres.
2. Endre visningsmodus ved å
trykke på og velge ønsket modus
(Album, Steder, Tid) øverst til
venstre.
3. Velg et bilde eller videoklipp du
vil vise.
• Støttede filformater
– Bilde: BMP, GIF, JPG, PNG
–V
 ideo: 3GP, MP4, AVI, WMV,
FLV, MKV (Kodek: MPEG4,
H.263, Sorenson H.263,
H.264, VC-1, DivX/XviD)

Du kan bruke følgende alternativer
når du viser et bilde:
• Rull mot høyre eller venstre for å
vise flere bilder.
• Hvis du vil zoome inn eller ut,
trykker du på skjermen med
to fingre og beveger dem fra
hverandre for å zoome ut eller
mot hverandre for å zoome inn.
MERK:
• Unngå å låse skjermen på
enheten når du spiller av DivX
Video-On-Demand. Hver
gang du låser skjermen ved
avspilling av DivX Video-OnDemand, regnes det som en
avspilling.
• Noen filtyper støttes ikke,
avhengig av telefonens
programvare.
• Hvis filen er større enn det
tilgjengelige minnet, kan det
oppstå en feil når du åpner
filen.
• Avhengig av
videooppløsninger og kodeker
kan du kanskje ikke vise alle
videofiler.

Bilde redaktør

Oppdag hvordan du bruker
videospilleren til å spille av ulike
videotyper.
Videospilleren støtter følgende
filformater: 3GP,
MP4, AVI, WMV, FLV, MKV, WebM
(Kodek: MPEG4, H.264, H.263,
Sorenson Spark, VC-1, DivX®,
DivX3.11, WMV7/8, VP8)

Du kan redigere bilder og bruke
ulike effekter.
1. Trykk på
> Programmer >
Bilde redaktør.
2. Velg et bilde du vil redigere.
3. Velg ønsket redigeringsalternativ,
og rediger bildene.
R
 ediger et bilde ved hjelp
av Velg, Roter og Gjør om
størrelse og Flipp.
Bruker
�����������������������
19 ulike filtre.
Juster
���������������������������
bildet ved hjelp av
Automatisk nivå, RGBBalanse, Lysstyrke, Kontrast,
Fargetone og Metning.
Bruker
�����������������������
18 ulike kanter.
Kombinerer
�����������������������������
det valgte bildet
med andre bilder.
Lagrer
����������������������������
det redigerte bildet.
Gjør
��������������������������
om handlinger du har
angret.
Angre:
�������������������������������
Går tilbake til forrige
trinn før siste redigering.��
Går
�����������������������������
tilbake til forrige meny.
4. Justerer bildet med en variert
effekt.
5. Når du er ferdig, trykker du på
Lagre.�

MERK:
• Noen filtyper støttes ikke,
avhengig av telefonens
programvare.
• Hvis filen er større enn det
tilgjengelige minnet, kan det
oppstå en feil når du åpner
filen.
1. Trykk på�
> Programmer >
Videospiller.
2. Velg en video du vil spille av.
3. Kontroller avspilling med ikonene
på skjermen.

Multimedia

Videospiller
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MERK:
• Denne funksjonen kan være
utilgjengelig, avhengig av
bildets oppløsning og filformat.
• Denne funksjonen er
tilgjengelig fra Galleri. Gå til
Galleri og velg et bilde > Meny >
Mer > Rediger.

Bruk QuickMemo for å opprette notater under en samtale med et lagret
bilde på telefonskjermen.

1. Åpne QuickMemoskjermen ved å
trykke på tastene
for volum opp
og volum ned i
ett sekund på
skjermen du vil ta
bilde av. Du kan
også trykke på
statuslinjen, dra
den nedover og
trykke på .

2. Velg menyalternativet 3. Trykk på fra
du ønsker, som Pen
redigeringsmenyen,
type, Colour eller
og velg for å
Slett, og lag et notat.
lagre notatet med
det gjeldende
skjermbildet.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo-funksjonen.Ikke
bruk neglen.

Multimedia

Quick Memo
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Bruke QuickMemo-alternativene
Når du bruker QuickMemo, kan du enkelt få tilgang til menyalternativene
for QuickMenu.
– Velg om du vil bruke bakgrunnsskjerm.
– Velg typen penn og farge.
– Slett notater du har opprettet.
– Angi hvor du vil lagre notater.
–Lagre notatet med det åpne skjermbildet.
– Send eller del et QuickMemo med andre.

Vise et lagret QuickMemo
Trykk på Galleri, og velg QuickMemo-albumet.
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Telefonen har en innebygd
musikkspiller som gjør det mulig å
spille av all favorittmusikken din.
Musikkspilleren støtter de følgende
filformatene: mp3, m4a, mp4, 3gp,
3ga, asf/wma, ogg, oga, aac, flac,
wav.

Legge til musikkfiler på
telefonen
Begynn ved å overføre filer til
telefonen eller minnekortet:
• Overført med USBmasselagringsmodus => side 60
• Last ned trådløst fra Internett. =>
side 37
• Last ned fra en PC med PC
programvare(LG PC Suite). =>
side 93
• Motta via Bluetooth. => side 52
• Kopier til minnekortet.

Spill av musikk
Etter at du har overført musikkfiler
til telefonen eller minnekortet.
1. Trykk på
> fanen
Programmer > Musikkspiller.
2. Velg en musikkategori.
3. Velg en musikkfil.

Se de følgende ikonene for å
kontrollere avspilling.
Trykk for å ta en pause i
avspillingen.

Multimedia

Musikkspiller

Trykk for å gjenoppta avspillingen.
Trykk for å hoppe til neste sang i
albumet eller spillelisten.
Trykk for å hoppe til forrige sang i
albumet eller spillelisten.
Trykk for å angi gjentakelsesmodus.
Trykk for å spille av den gjeldende
spillelisten i tilfeldig modus.
Trykk for å se den gjeldende
spillelisten.
Trykk for å se sangtekster. Dette
alternativet er bare på hvis sangen
inneholder sangtekster.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å angi virtuell
surroundlydeffekt når enheten
er koblet til via kontakt for
hodetelefoner.

Hvis du vil justere volumet når
du lytter til musikk, bruker du
volumtastene på venstre side av
telefonen.
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Opprette en spilleliste
1. Trykk på
> fanen
Programmer > Musikkspiller.
2. Velg Spillelister.
3. Trykk på Meny
> Ny spilleliste.
4. Angi en tittel for den nye
spillelisten, og velg OK.
5. Velg Legg til musikk.
6. Velg filene du vil legge til, og velg
Legg til.
TIPS Under avspillingen kan du
legge til filer i en spilleliste ved
å trykke på Meny
> Legg til i
spillelisten.
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Legg til sanger i
favorittspillelisten
Du kan legge til favorittsangene
raskt som en favorittspilleliste.
Under avspillingen trykker du på
Meny
> Legg til i favoritter
for å legge sangen som spilles, til i
hurtiglisten.

Tilpass innstillingene for
musikkspilleren
1. Trykk på
> fanen
Programmer > Innst..
2. Trykk på Meny
>

Innstillinger.
3. Juster innstillingene for å tilpasse
musikkspilleren:
MERK:
• Noen filtyper støttes ikke,
avhengig av telefonens
programvare.
• Hvis filen er større enn det
tilgjengelige minnet, kan det
oppstå en feil når du åpner
filen.
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.

LG-P940 har en innebygget FMradio som du kan bruke til å lytte til
favorittstasjonene dine når du er
på farten.
MERK: Du må koble til
hodetelefonene for å kunne
høre på radio. Sett dem inn i
kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner
ved å søke etter dem manuelt
eller automatisk. Da lagres de på
bestemte kanalnumre, slik at du
ikke må søke dem opp på nytt.
Du kan lagre opp til 48 kanaler på
telefonen.
Automatisk innstilling
1. Trykk på
> fanen
Programmer > FM-radio.
2. Trykk på Meny-tasten
og
deretter på Skann.
3. Hvis du vil stoppe søket under
automatisk søk, trykker du på
Stopp. Bare kanaler som ble
oppdaget før du trykket på Stopp
søk, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en
stasjon manuelt ved hjelp av
hjulet som vises på skjermen.

Multimedia

FM-radio

TIPS Hvis du vil forbedre
radiomottaket, kan du
strekke ut ledningen til
hodetelefonene, som fungerer
som radioantenne.
Hvis du kobler til hodetelefoner
som ikke er laget for
radiomottak, kan det gi et
dårlig radiosignal.

NFC
LG-P940 er en NFC-aktivert
mobiltelefon. NFC (Near Field
Communication) er en teknologi
for trådløs kommunikasjon for
toveis kommunikasjon mellom
elektroniske enheter. rekkevidden
er noen centimeter.
Med et enkelt trykk kan du dele
innhold med NFC-merke. Hvis du
trykker på et NFC-merke med
enheten, vises merkeinnholdet på
enheten.
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MERK: Vær forsiktig så du
ikke skraper opp eller skader
innsiden av bakdekselet, for
der sitter NFC-antennen.

Slik slår du NFC på eller av

Fra startskjermen trykker du på
> Programmer > Innstilling > Mer ...
> og merker deretter av i boksen for
å aktivere NFC-innstillingen.
NFC-ikonet
vises øverst på
skjermen.
MERK: Når flymodus er aktivert,
kan NFC-programmet brukes.
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Bruke NFC 

Hvis du vil bruke NFC, sørger du
for at enheten er slått på. Deretter
aktiverer du NFC-innstillingen hvis
denne er deaktivert.

Lese merker

1. For å lese et merke berører du
tjenestemerket eller en annen
NFC-enhet med baksiden av
enheten.
2. Når et merke eller en enhet
gjenkjennes, vises tilhørende
informasjon.

Android Beam
Du kan stråle en webside, en video
eller annet innhold til en annen
enhet ved å føre to enheter i
nærheten av hverandre (vanligvis
rygg mot rygg).
MERK: Kontroller at begge
enhetene er låst opp,
støtter NFC (Near Field
Communication) og har aktivert
både NFC og Android Beam™.

HDMI
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) er et kompakt lyd/videogrensesnitt for overføring av
ukomprimerte digitale data. Hvis
telefonen er koblet til TV/monitor
via HDMI-kabel, kan du vise bildeog videofiler på TV/monitor når
videospiller eller bildevisning kjører
på telefonen.

MERK:
Avhengig av enheten som
er koblet til telefonen, kan
det ta en stund å spille av
mediefiler. Hvis du bruker en
kabel eller enhet som ikke er
HDMI-sertifisert, er det ikke
sikkert at filene spilles av på
riktig måte. Bilderetningen
som er angitt på telefonen,
gjelder også for bildet som
vises på enheten. Beskyttet
video som DRM (Digital
Rights Management) vises
på telefonen. Hvis telefonen
er koblet til TV/monitor med
lav HDMI-oppløsning, er det
ikke sikkert at videoavspilling/
forhåndsvisning fra kamera
vises på TV-en/monitoren.

Multimedia

Når enheten brukes med en
MHL-adapter, kan du vise
videoer og andre mediefiler
fra telefonen på en kompatibel
HD-TV.
Merk: HDMI-kabel og MHLadapter er ikke inkludert med
enheten.
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Bluetooth
Du kan sende data direkte
fra applikasjoner ved hjelp av
Bluetooth. I motsetning til på
vanlige mobiltelefoner hvor du
bruker Bluetooth-menyen.
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TIPS LG-P940 gir deg
høyhastighets Bluetooth. Hvis
enheten du vil dele filer med og
så har støtte for høyhastighets
Bluetooth, overføres filene
automatisk via høyhastighets
nettverket. For at du skal
kunne overføre data med
høyhastighets Bluetooth, må du
sørge for at Wi-Fi er slått AV på
begge enhetene. Innstillingene
for høyhastighets Bluetooth
kan være forskjellige,
avhengig av enhetene.
Kontroller innstillingene med
tjenesteleverandøren til den
andre enheten.

MERK:
•  LG er ikke ansvarlig hvis data
går tapt, fanges opp av andre
eller misbrukes når de sendes
eller mottas via Bluetoothfunksjonen.
•  Pass alltid på at du deler data
med klarerte, sikre enheter.
Hvis det finnes gjenstander
mellom enhetene, kan
rekkevidden reduseres.
•  Det kan hende at enkelte
enheter ikke er kompatible
med enheten din, spesielt
de som ikke er testet og
godkjent av Bluetooth SIG.
Slå på Bluetooth og pare
telefonen med en Bluetoothenhet
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Slå Bluetooth på
.
2. Det vises et alternativ for å gjøre
enheten synlig og et alternativ
for å søke etter enheter. Velg Søk
etter enheter for å vise enhetene
som er inne rekkevidde for
Bluetooth.
3. Velg enheten du vil pare
telefonen med, fra listen. Når

MERK: Noen enheter, spesielt
hodesett eller håndfrie bilsett,
kan ha en fast PIN-kode for
Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis
den andre enheten har en PINkode, må du angi den.
Sende data via Bluetoothfunksjonen
1. Velg en fil eller et element,
for eksempel en kontakt, en
kalenderhendelse, et notat
eller en mediefil, fra et aktuelt
program eller Nedlastinger.
2. Velg et alternativ for sending av
data via Bluetooth.
MERK: Metoden for å velge
alternativ på kan variere etter
datatype.
3. Søk etter og par med en
Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetoothfunksjonen
1. Trykk på
> Innst. >

Innstilling > sett Bluetooth til
PÅ 
og trykk Gjør enheten

Tilkobling

paringen er gjennomført, kobler
telefonen din til målenheten.

synlig for å gjøre telefonen synlig
for andre enheter.
MERK: Trykk på Meny
>
Tidsavbrudd for synlighet for å
velge hvor lenge enheten skal
være synlig.
2. Velg Par for å bekrefte at du er
villig til å motta data fra enheten.

WiFi
Lær hvordan du bruker enhetens
funksjoner for trådløst nettverk
til å aktivere og koble til trådløse
lokalnettverk (WLAN) som er
kompatible med standardene
IEEE 802.11 b/g/n. Du kan
koble til Internett eller andre
nettverksenheter hvor som helst
der det finnes et tilgangspunkt eller
trådløs hotspot.
Aktivere WLAN-funksjonen
Trykk på
> Programmer > Innst.
> Slå WiFi på
.
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MERK: En aktiv WLAN som
kjører i bakgrunnen vil bruke
strøm fra batteriet. Hvis du vil
spare strømmen på batteriet,
aktiverer du bare WLAN når du
har behov for det.
Finne og koblet til et WLANnettverk
1. Trykk på > Programmer
> Innst. > Slå WiFi på
.
Enheten søker automatisk etter
tilgjengelige WLAN-nettverk.
2. Velg et nettverk.
3. Angi et passord for nettverket
(om nødvendig).
4. Velg Koble til.
Legge til et WLAN-nettverk
manuelt
1. Trykk på > Programmer >
Innst. > Slå WiFi på
>
LEGG TIL NETTVERK.
2. Angi SSID for nettverket, og velg
sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene
i henhold til den valgte
sikkerhetstypen.
4. Velg Lagre.

Koble til et WLAN-nettverk ved
hjelp av Wi-Fi Protected Setup
(WPS)
Slik kobler du til et WLAN-nettverk
ved hjelp av WPS-knappen
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Angi WiFi.
2. Velg et nettverk angitt som
tilgjengelig beskyttet nettverk,
og velg avmerkingsboksen
ved siden av Vis avanserte
alternativer.
3. Velg rullegardinmenyen WPS.
4. Velg Trykk på knappen > Koble
til.
5. Trykk på en WPS-knapp på
tilgangspunktet innen 2 minutter.
Slik kobler du deg til et Wi-Fitilgangspunkt med PIN for WPS.
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Angi WiFi.
2. Velg et nettverk angitt som
tilgjengelig beskyttet nettverk,
og velg avmerkingsboksen
ved siden av Vis avanserte
alternativer.
3. Velg rullegardinmenyen WPS.
4. Velg Pers. kode fra tilg.punkt
eller Kode fra enheten> Koble
til.

Wi-Fi Direct
Lær hvordan du bruker funksjonen
WLAN Direct til å koble sammen to
enheter
via et WLAN-nettverk uten at du
trenger et tilgangspunkt.
Koble enheten til en annen
WLAN-enhet
1. Trykk på > Programmer >
Innst. > Mer ... Wi-Fi Direct.
2. Merk av i boksen ved siden av
Wi-Fi Direct og velg OK.
3. Velg SØK.
4. Velg en enhet og deretter Koble
til. Når eieren av den andre
enheten godtar tilkoblingen, er
paringen fullført.
5. Velg Tilkobling for å deaktivere
Wi-Fi Direct-funksjonen.

Bruke 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
2. Trykk på Meny-tasten
>
Innstilling.
3. Trykk på Synlig for å la enheten
vises for andre enheter.
• . Trykk på Godta forespørsler
alltid hvis du automatisk vil
godta forespørsler om deling
fra andre enheter.
• Trykk på Motta filer hvis du
vil godta opplasting av filer til
telefonen din fra andre enheter.
4. Under Mitt delte innhold trykker
du på de typene innhold du vil
dele, for å merke dem. Du kan
velge blant Bilder, Videoer og
Musikk.
5. SmartShare er nå aktivert og
klart til deling av innhold.
La avspillingsenheten (f.eks. TV)
spille av multimedieinnhold fra
et eksternt innholdsbibliotek
(f.eks. PC).

Tilkobling

5. På tilgangspunktet angir du
PIN-koden, og trykker på
startknappen.
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MERK: Kontroller at DLNAfunksjonen til enhetene (f.eks.
TV og PC) er konfigurert på
riktig måte.

1. Trykk på Programmer-tasten
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> SmartShare
2. Trykk på Til-tasten
og
velg enheten fra listen over
avspillingsenheter.
3. Trykk på Fra-tasten
for
å velge enheten i et eksternt
bibliotek.
4. Du kan bla i innholdsbiblioteket.
5. Trykk på og hold et miniatyrbilde
av innhold, og flytt innholdet til den
øverste delen med en finger, eller
trykk på Meny-tasten
>  Spill av.
Dele innhold fra telefonen fil
avspillingsenheten (f.eks. TV)
MERK: Kontroller at
avspillingsenheten er
konfigurert på riktig måte.
1. Når du viser bilder og videoer i
Galleriet, kan du trykke på
/
/
i Tittel-delen.
2. Velg avspillingsenheten fra listen
for å spille av filene.

MERK: Følg de samme trinnene
for å dele innhold ved hjelp
av musikkspilleren eller
videospilleren.
: Må være tilkoblet nettverk.
: Velg enheten i nettverket.
: Innholdet deles via
SmartShare.
Merk: Kontroller at enheten er
koblet til hjemmenettverket
via en Wi-Fi-tilkobling hvis du
vil bruke dette programmet.
Noen DLNA-aktiverte enheter
(f.eks. TV) støtter bare DMPfunksjonen til 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 Fra-tasten
for å
velge enheten i et eksternt
bibliotek.

MERK: Noen typer innhold
støttes ikke.
Slik laster du opp innhold
fra telefonen til et eksternt
innholdsbibliotek
MERK: Kontroller at microSDkortet er satt inn på riktig måte
og at du har merket av for
Motta filer i innstillingsmenyen.
1. T
 rykk på Programmer-tasten
> SmartShare
2. Trykk på Fra-tasten
og velg
Min telefon.
3. Du kan bla i innholdsbiblioteket.
4. Trykk på og hold inne
et miniatyrbilde av et
innholdselement, og
trykk deretter på tasten
Opplastingsmeny.
5. Velg enheten med et eksternt
innholdsbibliotek som du vil laste
opp til.

Merk: Noen DLNA-aktiverte
enheter støtter ikke DMSopplasting, og du kan derfor
ikke laste opp filer til disse.
Noen få typer innhold støttes
ikke.

Tilkobling

3. Du kan bla i innholdsbiblioteket.
4. Trykk på et miniatyrbilde av et
innholdselement og deretter på
tasten Last ned.

Deling via mobilnettverk
Lær hvordan du angir enheten
som trådløst modem eller trådløst
tilgangspunkt for PC-er eller andre
enheter, og hvordan du deler
enhetens mobilnettverkstilkobling.
WLAN
1. Trykk på > Programmer >
Innst. > Mer ... > Portabelt WiFi
tilgangspunkt.
2. Merk av i boksen ved siden av
Portabelt WiFi tilgangspunkt.
3. Velg Konfigurer WiFi
tilgangspunkt for å tilpasse
WLAN-tilgangspunktet:
Nettverks-SSID: Vis og rediger
enhetsnavnet som vises til
eksterne enheter.
Sikkerhet: Velg sikkerhetstypen.
4. Når du er ferdig, trykker du på
Lagre.
5. Fra andre enheter kan du finne
navnet på din enhet i listen over
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tilgjengelige tilkoblinger og koble
til nettverket. Enheten deler
mobilnettverkstilkoblingen på en
annen enhet.
Dele enhetens mobilnettverk via
USB
1. Koble telefonen til PC-en ved
hjelp av USB-kabelen.
2. Listen USB Tilkoblingstype
vises. Eller trykk på
>
Programmer tab > Innst. >
Tilkoblingsmulighet > USB 
Tilkoblingstype > Internettdeling via USB.
3. Velg Internett-deling
via USB for å aktivere
funksjonen for Internettdeling via USB. Enheten deler
mobilnettverkstilkoblingen på
PC-en. Hvis du vil slutte å dele
nettverkstilkoblingen, fjerner
du avmerkingen ved siden av
Internett-deling via USB.
(Velg alternativet Kun lading for
å koble fra telefonen.)
MERK: Delingsmetoden for
nettverkstilkoblingen kan
være forskjellig avhengig av
operativsystemet på PC-en.

GPS
Enheten er utstyrt med en GPSmottaker (Global Positioning
System). Lær hvordan du aktiverer
stedsbaserte tjenester. Du mottar
bedre GPS-signaler hvis du unngår
å bruke enheten i omgivelsene
nedenfor:
• mellom bygninger, i tunneller,
underganger eller innendørs
• i dårlig vær
• i nærheten av høyspenning eller
elektromagnetiske felter
Advarsel: Ikke ta på eller
dekk til området til den interne
antennen med hendene dine
eller andre gjenstander mens
du bruker GPS-funksjonen.
MERK: Denne tjenesten kan
være utilgjengelig, avhengig
av hvor du befinner deg eller
tjenesteleverandøren din.
Aktivere stedsbaserte tjenester
Du må aktivere stedsbaserte
tjenester for å kunne motta
stedsinformasjon, og for å kunne
søke på kartet.

PC-tilkobling med PCdatakabel
Lær hvordan du kobler enheten til
en PC ved hjelp av en datakabel i
USB-forbindelsestyper. Ved å koble
enheten til en PC, kan du overføre
data til og fra enheten direkte. Du
kan også bruke PC-programvaren
(LG PC Suite).

Synkroniser telefonen med
datamaskinen
Hvis du vil synkronisere telefonen
med PC-en ved hjelp av USB-

kabelen, må du installere PCprogramvaren (LG PC Suite) på PCen. Last ned programmet fra LGs
webområde (www.lg.com).

Tilkobling

1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Lokaliseringstjenester.
2. Juster følgende innstillinger for å
aktivere stedsbaserte tjenester:
Googles posisjonstjeneste:
Velg å bruke WLAN og/eller
mobilnettverktil å finne
plasseringen din.
GPS-satellitter: Velg dette for å
bruke GPS-satellitter til å finne
plasseringen din.
Posisjon og Google-søk :
Angi at enheten skal bruke
posisjonen din til Google-søk og
Google-tjenester.

1. Bruk USB-datakabelen til å koble
telefonen til PC-en.
2. Listen USB Tilkoblingstype
vises. Velg LG programvare.
3. Kjør LG PC Suite på PC-en.
Se hjelpen for PC-programvaren
(LG PC Suite) hvis du vil ha mer
informasjon.
MERK: LGs integrerte USBdriver
• LGs integrerte USB-driver er
nødvendig for å koble en LGenhet til en PC. Det installeres
automatisk når du installerer
PC-programmet LG PC Suite.
Koble til som en
masselagringsenhet
Du kan koble enheten til en PC
som en flyttbar disk, slik at du får
tilgang til filkategorien. Hvis du
setter inn et minnekort i enheten,
kan du få tilgang til minnekortets
filkatalog ved å bruke enheten som
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en minnekortleser.
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Lager for å kontrollere
lagringsmedier. (Hvis du vil
overføre filer til eller fra et
minnekort, setter du inn et
minnekort i telefonen.)
2. Koble telefonen til PC-en ved
hjelp av USB-kabelen.
3. Listen USB Tilkoblingstype
vises. Velg Masselagring.
Åpne mappen for flyttbart
minne på PC-en. Du kan vise det
masselagrede innholdet på PCen og overføre filene.
4. Kopier filene fra PC-en
stasjonsmappen.
5. Velg alternativet Kun lading for
å koble fra telefonen.
Overføre musikk, bilder og
videoer ved hjelp av USBmasselagringsmodus
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Lager for å kontrollere
lagringsmedier. (Hvis du vil
overføre filer til eller fra et
minnekort, setter du inn et
minnekort i telefonen.)
2. Koble telefonen til PC-en ved
hjelp av USB-kabelen.
3. Listen USB Tilkoblingstype

vises. Velg Masselagring.
4. Åpne mappen for flyttbart
minne på PC-en. Du kan vise det
masselagrede innholdet på PCen og overføre filene.
5. Kopier filene fra PC-en
stasjonsmappen.
6. Velg alternativet Kun lading for
å koble fra telefonen.
MERK: Hvis du vil koble
enheten fra PC-en, klikker
du på ikonet for USB-enhet
på oppgavelinjen i Windows.
Deretter klikker du på
alternativet for trygg fjerning
av masselagringsenhet. Fjern
deretter datakabelen fra PCen. Hvis du ikke gjør dette, kan
du miste data som er lagret
på minnekortet eller skade
minnekortet.

VPN-tilkoblinger
Du kan opprette VPN (Virtual
Private Network) og koble til dine
private nettverk sikkert via et
offentlig nettverk, for eksempel
Internett.

Konfigurere VPN-tilkoblinger
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Mer ... > VPN.
MERK: Du må aktivere
skjermlås for å bruke denne
funksjonen.
2. Velg Legg til VPN-nettverk.
3. Tilpass tilkoblingsinformasjonen.
Navn: Angi et navn på VPNserveren.
Type: Velg en VPN-type.
Serveradresse: Angi IP
adressen til VPN-serveren.
PPP-kryptering (MPPE): Velg
om du vil kryptere data før de
sendes til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer:
Velg om du vil endre avanserte
nettverksinnstillinger.

MERK: De tilgjengelige
alternativene kan variere,
avhengig av VPN-typen.

Tilkobling

MERK: Enheten bør allerede
være konfigurert med
Internett-tilgang. Hvis du
har problemer med å få
tilgang til Internett, må du
redigere tilkoblingene. Hvis
du er usikker på hvilken
tilkoblingsinformasjon
du skal angi, spør du
tjenesteleverandøren din.

4. Når du er ferdig, trykker du på
Lagre.
Koble til et privat nettverk
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. > Mer ... > VPN.
2. Velg et privat nettverk å koble til.
3. Angi brukernavnet og passordet,
og velg Koble til.
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Anrop

Svare på og avvise et
anrop

Foreta anrop

Når du mottar et anrop i låst
tilstand, holder du og skyver
for
å svare på innkommende anrop.
Hold og skyv
for å avvise et
innkommende anrop.
Hold og skyv ikonet Rask melding
nederst hvis du vil sende en rask
melding.

1. Trykk på
>
.
2. Tast inn nummeret ved hjelp
av tastaturet. Trykk på
for å
slette et tall.
3. Trykk på
for å foreta et
anrop.
4. Når du skal avslutte en samtale,
trykker du på Avslutt-ikonet
.
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TIPS Hvis du vil angi "+" for
internasjonale anrop, trykker du
på og holder
.

Ringe til kontaktene dine
1. Trykk
for å åpne Kontakter.
2. Bla gjennom listen over
kontakter, eller skriv inn de
første bokstavene i navnet på
kontakten du vil ringe, ved å
trykke på Søk i kontakter.
3. Trykk på kontakten du vil ringe.

TIPS Rask melding
Du kan raskt sende en melding
med denne funksjonen. Dette
er nyttig hvis du må svare på
meldingen under et møte.

Justere ringevolumet
Hvis du vil justere volumet under
et anrop, trykker du på opp- og
nedknappen for volumjustering på
venstre side av telefonen.

Ringe en samtale nr. 2
1. Under det første anropet trykker
du på Meny
> Legg til anrop
og slår nummeret. Du kan
også vise en liste over nylige
oppringte anrop ved å trykke på
Samtalelogg, eller du kan søke

MERK: Du blir belastet for alle
anrop du foretar.

Vise anropsloggene
Fra hjemmeskjermen trykker
du på
og velger kategorien
Samtalelogg.
Vis en fullstendig liste over alle
oppringte, mottatte og tapte
taleanrop.

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

Anrop

etter kontakter ved å trykke på
Kontakter og velge nummeret
du vil ringe.
2. Trykk på
for
���������������������
å foreta anropet.
3. Begge anropene vises på
anropsskjermen. Det første
anropet låses, og samtalen
parkeres.
4. Trykk på nummeret som vises for
å veksle mellom samtaler. Trykk
på
Flett anrop for å foreta et
konferanseanrop.
5. For å avslutte aktive samtaler,
trykker du på Avslutt. Du kan
også trykke på Hjem-tasten, dra
varslingsfeltet nedover og velge
.

Anropsinnstillinger
Du kan konfigurere innstillinger
for telefonanrop, for eksempel
viderekobling av anrop, og andre
spesialfunksjoner som tilbys av din
operatør.
1. På hjemmeskjermen trykker
du på
> Meny
>
Anropsinnstillinger.
ELLER
Trykk på
> Programmer >
Innst. > Anropsinnstillinger.
2. Trykk på Anropsinnstillinger,
og velg de alternativene du vil
justere. => side 82.
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Kontakter
Legg til kontakter på telefonen,
og synkroniser dem med
kontaktene på Google-kontoen
din eller andre kontoer som støtter
kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt
På hjemmeskjermen
1. Trykk
for å åpne Kontakter.
2. Trykk på Søk i kontakter og
skriv inn kontaktens navn ved
hjelp av tastaturet.
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Legge til en ny kontakt
1. Trykk på
, angi den nye
kontaktens nummer, og trykk
deretter på Meny-tasten
. Trykk på fanen Legg til i
kontakter og deretter på
Opprett ny kontakt.
2. Hvis du vil legge til et bilde for
en ny kontakt, trykker du på
bildefeltet.
Velg mellom Ta ett foto eller
Velg fra galleri.
3. Velg kontakten du vil legge til,
ved å trykke på .

4. Trykk på en kategori av
kontaktopplysninger, og skriv inn
detaljene for kontakten.
5. Trykk på Lagre.

Favorittkontakter
Du kan klassifisere kontakter du
ringer ofte, som favoritter.
Legge til en kontakt som favoritt
1. Trykk
for å åpne Kontakter.
2. Trykk på en kontakt for å vise
kontaktopplysningene.
3. Trykk på stjernen til høyre for
kontaktens navn. Stjernen blir
hvit.
Fjerne en kontakt fra
favorittlisten
1. Trykk�
for å åpne Kontakter.
2. Trykk på Favoritter-fanen
og velg en kontakt for å vise
detaljene.
3. Trykk på den hvite stjernen
til høyre for kontaktens navn.
Stjernen blir grå, og kontakten
fjernes fra favorittene.

Flytte kontakter fra
gammel enhet til ny enhet

Hvis du vil importere/eksportere
kontaktfiler (i VCF-format) fra
et lagringsminne (internminne/
minnekort) eller et SIM- eller USIMkort til enheten, eller omvendt, gjør
du følgende.

Eksporter kontaktene fra den
gamle enheten til PC-en som
en CSV-fil ved hjelp av et
synkroniseringsprogram.
1. Installer PC-programmet
"LG PC Suite" på PC-en. Kjør
programmet, og koble enheten til
PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
2. Velg
. Gå til Fil > Importer, og
velg CSV-filen som er lagret på
PC-en.
3. Hvis feltene i den importerte
CSV-filen er forskjellige fra
dem i LG PC Suite, må du
tilordne feltene. Når du har
tilordnet feltene, klikker du OK.
Kontaktene legges deretter til i
LG PC Suite.
4. Hvis LG PC Suite registrerer at
telefonen er koblet til (ved hjelp
av USB-kabelen), klikker du på
Synkronisering eller Synkroniser
kontakter for å synkronisere
kontaktene som er lagret på
PC-en, med kontaktene på
telefonen.

1. Trykk
for å åpne Kontakter.
2. Trykk på Meny
> Importer/
Eksporter.
3. Velg ønsket alternativ for
importering/eksportering.
Hvis du har mer enn én konto,
velger du kontoen du vil legge til
kontakten i.
4. Velg kontaktfilene du vil
importere/eksportere, og velg
deretter OK for å bekrefte.

Kontakter

Importere eller eksportere
kontakter
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Meldinger

Meldinger
LG-P940 kombinerer SMS og MMS
i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding
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1. Trykk på ikonet
på
hjemmeskjermen og deretter på
for å åpne en tom 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 legge til flere kontakter.
MERK: Du betaler for én
tekstmelding for hver person
du sender meldingen til.
3. T
 rykk på feltet Skriv melding for
å begynne å skrive meldingen
4. Trykk på Meny-tasten
for
å åpne alternativmenyen. Velg
mellom Legg til emne, Legg
ved, Send og så videre.
5. Trykk
���������
på Send for å sende
meldingen.

6. Meldingsskjermen
�����������������������
åpnes
med meldingen plassert etter
mottakerens navn eller nummer.
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 tekstmeldingen kodes.
ADVARSEL: Hvis en bilde-,
video- eller lydfil legges til i
en SMS-melding, konverteres
meldingen automatisk til en
MMS-melding, og prisen blir
endret deretter.

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.

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

Meldinger

Bruke smilefjes

Endre
meldingsinnstillingene
Meldingsinnstillingene i LG-P940
er forhåndsdefinert, slik at du kan
sende meldinger umiddelbart. Du
kan endre innstillingene etter eget
ønske.
Trykk på Meldinger-ikonet
på
hjemmeskjermen og deretter på
Meny-tasten
og Innst..
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Kamera
Bli kjent med søkeren

B
 ytt linser – Bytt mellom den bakovervendte kameralinsen og den
forovervendte kameralinsen.
Zoom – Zoom inn eller zoom ut.
Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres
for bildet.
Fotomodus – Velg mellom Normal, Panorama eller Seriefoto.
Innst. – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne menyen over avanserte
innstillinger.
V
 ideomodus – Trykk på dette ikonet for å bytte til videomodus.
T
 a bilde – Tar et bilde.
Galleri – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du
tilgang til galleriet og de lagrede bildene fra kameramodus.
MERK:
• �����������������������������������������������������������
Minnekapasiteten kan variere avhengig av opptaksforholdene.
• ��������������������������������������������������
Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker
kameraobjektivet på forsiden.

1. Åpne kameraapplikasjonen.
Du kan også trykke direkte på
Kamera-tasten .
2. Rett linsen mot bildemotivet
mens du holder enheten.
3. Berør motivet på skjermen med
fingeren, så vises en fokusrute.
4. Når fokusruten endrer farge til
grønn, har kameraet fokusert på
motivet.
5. Trykk på ikonet Ta bilde for
����
å ta bildet. Du kan også bruke
volumtastene på siden.

Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for å åpne
alle avanserte alternativer.
– Gjenopprett alle kameraets
standardinnstillinger.
– Trykk når du vil vite hvordan
en funksjon virker.
Endre kamerainnstillinger ved å bla
i listen. Trykk på Tilbake-tasten
når du har valgt et alternativ.
– Du kan bruke blitsen når du
tar bilder i mørke omgivelser.
– Fokuserer på ønsket punkt.
– Velg bildeoppløsning. Hvis
du velger høy oppløsning, øker

størrelsen på filene. Dette betyr
at du vil kunne lagre færre bilder i
minnet.
 �����������������������������
– Finner innstillingene for
lys og farge som egner seg best
for omgivelsene. Velg mellom
Normal, Portrett, Landskap, og
Solnedgang.
– ISO bestemmer følsomheten
til lysmåleren på kameraet. Jo
høyere ISO-verdi, desto mer
følsomt er kameraet. Denne
innstillingen er nyttig når det er
relativt mørkt og du ikke kan bruke
blits.
– Gir bedre fargekvalitet under
ulike lysforhold.
– Velg en fargetone som skal
brukes på bildet du tar
– Ta bilder med noen sekunders
forsinkelse etter at du trykker på
utløseren. Dette er ideelt hvis du vil
være med på bildet selv.
– 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.

Kamera

Ta et raskt bilde
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Kamera

MERK: Denne funksjonen er
bare tilgjengelig når GPS er
aktiv.
– Velg én av fire lukkerlyder.
– Lar deg vise bilder etter at de
er tatt.
– Velg Lager for å lagre bildene.
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TIPS Når du slår av
kameraet, tilbakestilles
enkelte innstillinger til
standardinnstillingene, slik
som hvitbalanse, tidsur og
scenemodus. Kontroller
innstillingene før du tar neste
bilde.
TIPS Menyen Innstilling ligger
over kamerasøkeren, slik at
når du endrer fargen eller
kvaliteten på bilder, vil du
kunne se en forhåndsvisning
av bildeendringen bak menyen
Innstilling.

Når du har tatt bildet
Når du har tatt bilder, kan du
velge bildevisningsikonet for å
se på dem.
• Rull mot høyre eller venstre for å
vise flere bilder.
• Hvis du vil zoome inn eller ut,
trykker du på skjermen med
to fingre og beveger dem fra
hverandre for å zoome ut eller
mot hverandre for å zoome inn.
• Hvis du vil bruke MediaShare,
trykker du på ikonet MediaShare
[MediaShare-ikon]
• Du kan sende bilder til andre ved
å trykke på Del via
> ønsket
metode som Bluetooth, E-post,
Notat osv.
TIPS Hvis du har en SNSkonto og konfigurerer den på
telefonen, kan du dele bildet på
et SNS-samfunn.

Trykk på Meny-tasten
for å
åpne alle avanserte alternativer.
Sett bilde som – Trykk for å bruke
bildet som et Bakgrunn, Bakgrunn
for låseskjerm eller Kontaktens
bilde.
Flytt – Trykk for å flytte bildet til en
annen plassering.
Gi nytt navn – Trykk for å redigere
navnet på bildet som er valgt.
Roter mot venstre/høyre
– Roterer bildet mot venstre eller
høyre.
Beskjær – Beskjær bildet. Før
fingeren over skjermen for å merke
området.
Rediger – Vis og rediger bildet.
Bildevisning – Viser automatisk
bildet du nettopp tok opp.
Detaljer – Vis bildeinformasjonen.

Kamera

Du kan bruke følgende
alternativer når du viser et
bilde:
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Videokamera
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Videokamera
Bli kjent med søkeren

B
 ytt linser – Bytt mellom den bakovervendte kameralinsen og den forovervendte
kameralinsen.
Z
 oom – Zoom inn eller zoom ut.
Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen.
Direkte effekt – Du kan endre bakgrunner og bruke vrengeeffekter på ansikter
under filmopptak.
Innst. – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne menyen over avanserte innstillinger.
K
 ameramodus – Trykk på dette ikonet for å bytte til kameramodus.
Ta opp – Begynner opptaket.
Galleri – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får
du tilgang til galleriet og kan vise de lagrede videoene fra videomodus.
MERK:
• ������������������������������������������������������
Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig under videoopptak.
• ��������������������������������������������������
Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker
kameraobjektivet på forsiden.

1. Skyv knappen for Kameramodus
nedover, og ikonet endres til� .
2. Videokameraets søker vises på
skjermen.
3. Pek linsen mot videomotivet
mens du holder telefonen.
4. Trykk på Opptak-knappen� én
gang for å begynne opptaket. Du
kan også bruke volumtastene på
siden.
5. REC vises nederst i søkeren
sammen med et tidsur som viser
lengden på videoen.
6. Trykk på� på
������������������
skjermen for å
stoppe opptaket.

Avanserte innstillinger
Trykk på
i søkeren for å åpne
alle avanserte alternativer.
– Gjenopprett
alle videokameraets
standardinnstillinger.
– Trykk hvis du vil vite hvordan
en funksjon virker. Denne gir deg en
hurtigveiledning.
Endre videokamerainnstillingene
ved å bla i listen. Trykk på
Tilbake-tasten når du har valgt et
alternativ.

– Du kan bruke blitsen når du
tar opp video i mørke omgivelser.
– Trykk for å angi størrelsen (i
piksler) for videoen du spiller inn.
– Gir bedre fargekvalitet under
ulike lysforhold.
– Bruk en spesialeffekt som
sepia eller svart/hvitt.
– Aktiver denne hvis du vil bruke
telefonens plasseringsbaserte
tjenester. Ta opp film overalt du er,
og merk dem med posisjon. Hvis
du laster opp merkede filmer til en
blogg som støtter geotagging, kan
du se filmene på et kart.
– Velg Av for å spille inn en
video uten lyd.
– Automatisk visning viser
videoen du nettopp har tatt opp,
automatisk.
– Velg Lager for å lagre videoer.

Etter at du har filmet video
Når du har tatt opp filmer, kan du
velge bildevisningsikonet for å se
på dem.
• Rull mot høyre eller venstre for å
vise flere bilder.
• Hvis du vil bruke MediaShare,
trykker du på ikonet MediaShare
[MediaShare-ikon]

Videokamera

Videoopptak
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Videokamera

• Du kan sende videoer til andre
ved å trykke på Del via
>
ønsket metode som Bluetooth,
Meldinger, YouTube osv.

Trykk på Meny-tasten
for å åpne alle avanserte
alternativer.
Screen ratio – Trykk for å angi
ønsket skjermformat.
Lysstyrke – Juster lysstyrken slik
det er mest behagelig.
Detaljer – Trykk for å vise detaljert
informasjon, for eksempel navn,
dato, tid, størrelse og type.
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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.

Legge til en hendelse i
kalenderen

Stille alarmen

1. Trykk på
> Programmer >
Kalender.
2. Trykk på måneden som vises
i hjørnet øverst til venstre,
for å velge blant ulike
kalendervisninger (Dag, Uke,
Måned, Dagsplan).
3. Trykk på datoen du vil legge til
en hendelse.
4. Trykk på
for å legge til en
hendelse.
5. Trykk på Navn på begivenhet,
og angi hendelsesnavnet.
6. Trykk på Plassering, og angi
posisjonen. Kontroller datoen,
og tast inn klokkeslettet da
hendelsen begynner og slutter.
7. Hvis du vil legge til et notat
for hendelsen, kan du trykke
på Beskrivelse og skrive inn
detaljene.
8. Hvis du vil gjenta alarmen, velger
du GJENTA og angir eventuelle
PÅMINNELSER.
9. Trykk på Ferdig for å lagre
hendelsen i kalenderen.

1. Trykk på
> Programmer >
Alarm/Klokke > .
2. Angi Tid, Slumreintervall,
Vibrering, Alarmsignal,
Puslespill-lås og Notat. Trykk
på Lagre.
3. Når du har lagret alarmen, gir
LG-P940 deg beskjed om hvor
lenge det er til alarmen går.

Bruke kalkulatoren
1. Trykk på
> Programmer >
Kalkulator.
2. Trykk på nummertastene for å
taste inn tall.
3. For grunnleggende
regnefunksjoner trykker du på
ønsket funksjon (+, -, x eller ÷)
etterfulgt av =.
4. For mer avanserte
regnefunksjoner trykker du på
Meny-tasten og Utvidet panel,
og velger deretter sin, cos, tan,
log og så videre.

Verktøy

Verktøy
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Verktøy
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Taleopptaker
Lær å bruke taleopptakeren.
Taleopptak
1. Trykk på
> Programmer >
Taleopptaker.
2. Trykk på ikonet Ta opp for å
starte opptaket.
3. Snakk inn i mikrofonen.
4. Når du er ferdig, velger du
ikonet Stopp. Notatet lagres
automatisk.
5. Ta opp flere talenotater ved å
velge ikonet Ta opp igjen.
• Noen filtyper støttes ikke,
avhengig av telefonens
programvare.
• Hvis filen er større enn det
tilgjengelige minnet, kan det
oppstå en feil når du åpner filen.

Notat
Lær å registrere viktig informasjon
du kan lagre og vise
senere.
Opprett et notat
1. Trykk på
> Programmer >
Notat.
2. Trykk på
for å opprette et
notat.

3. 3 Skriv inn teksten, og velg
Lagre.
• Hvis du vil legge ved en fil,
velger du
• Angi en påminnelde (dato og
klokkeslet) med notatet ved å
trykke på .
Vis notater
1. På hjemmeskjermen åpner du
programlisten og velger Notat.
2. Trykk på et notat for å vise
detaljene. Du kan redigere
notatet ved å trykke på teksten.
Hvis du vil sende et notat eller
dele det med andre, trykker du
på .

Nedlastinger
Lær å behandle logger over filer
som er lastet fra Inrternett og epost.
1. Trykk på
> Programmer >
Nedlastinger.
2. Velg en nedlastet mappe
3. Velg loggen for å åpne en fil. Du
kan slette en logg ved å merke
boksen.

Med Jobbliste kan du vise
programmer som kjører, og
minneinformasjon.
1. Trykk på
> Programmer >
Jobbliste.
2. Følgende alternativer er
tilgjengelige:
• Kjører: Vis en liste over alle
programmene som kjører på
enheten.
• Installert: Vis den totale
mengden minne som brukes
av programmer installert på
enheten.
• Lager: Vis brukt og tilgjengelig
minne på enheten og
minnekortet.

Polaris Office
Polaris Office er en profesjonell
løsning for Office på mobil som gjør
det enkelt for brukere å vise ulike
typer Office-dokumenter, inkludert
Word-, Excel- og PowerPoint-filer,
på mobilenheter – hvor som helst,
når som helst.
1. Trykk på
> Programmer >
Polaris Office.

Behandle filer
Polaris Office gir mobilbruker
praktiske funksjoner for
filadministrasjon, inkludert
kopiering, klipping og liming og
sletting av filer og mapper direkte
på enheten.
Vise filer
Mobilbrukere kan nå enkelt vise
en rekke ulike filtyper direkte på
mobilenhetene sine, inkludert
Microsoft Office-dokumenter
og Adobe PDF. Når du viser
dokumenter ved hjelp av Polaris
Office, er elementene og oppsettet
likt som i originaldokumentene.

Verktøy

Jobbliste
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LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone
2.0
LG 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.

Ikoner for On-Screen
Phone 2.0
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Kobler mobiltelefonen til eller
fra PC-en.
Starter LG Hjem Panorama
eller endrer innstillinger for OnScreen Phone.
Avslutter On-Screen Phoneprogrammet.
Maksimerer On-Screen Phonevinduet.
Minimerer On-Screen Phonevinduet.

Funksjoner for On-Screen
Phone 2.0
• Sanntidsoverføring og
kontroll: Viser og styrer
mobiltelefonskjermen ved
tilkobling til PC.
• Musekontroll: Lar deg kontrollere
mobiltelefonen ved hjelp av
musen for å klikke og dra på PCskjermen.
• Tekstskriving med tastaturet:
Lar deg skrive en tekstmelding
eller et notat ved hjelp av PCtastaturet.
• 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 Phonevinduet. Filene du sender, lagres i
OSP-mappen.
• Hendelsesvarslinger i
sanntid: Viser en popupmelding for å informere deg om
innkommende anrop eller tekst-

MERKNAD: Sørg for at LG Hjem
er standardstarter. LG Hjem
Panorama støttes bare på LG 
hjem.
Enkelte widgeter kan ikke
startes.

Installere On-Screen
Phone på PC-en
1. Gå til LG hjem (www.lg.com), og
velg landet ditt.
2. Gå til Support > Støtte for
mobiltelefon > velg modellen
(LG-P940) > klikk på OSP (OnScreen Phone) for å laste ned.
Deretter kan du installere OnScreen Phone på PC-en.

Koble telefonen til PC-en
On-Screen Phone 2.0 gir
tilkoblingsmuligheter for
USB, Bluetooth og Wi-

Fi. Følg instruksjonene i
tilkoblingsveiviseren i OSPprogrammet.
MERK:
•  ontroller at USBtilkoblingstypen er LGprogramvare. (Innst. >
Tilkoblingsmulighet >
USB Tilkoblingstype > LG 
programvare.)
•  Sørg for at
avmerkingsboksen for
On-Screen Phone i Innst. >
Tilkoblingsmulighet > OnScreen 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 en PC via et portabelt
tilgangspunkt og bruker
Internett på PC-en, bytter
den automatisk til 3Gnettverket. Dette kan
medføre kostnader ved bruk
av datatrafikk, avhengig av
abonnementet ditt.

LG On-Screen Phone 2.0

/multimediemeldinger, og i tillegg
alarm- og hendelsesvarslinger.
• LG Hjem Panorama: Viser hele
arbeidsområdet i LG Hjem. Du
kan enkelt organisere ikoner eller
Widgeter og kjøre programmer
ved å dobbeltklikke på snarveien.
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LG On-Screen Phone 2.0

•  Det kan hende at
trådløst tilkobling via
Wi-Fi ikke fungerer som
det skal, avhengig av
nettverkskonfigurasjon eller
-tilstanden.
•  Telefonen kan bli tregere
hvis du zoomer inn på
telefonskjermen.

Kontrollere On-Screen
Phone-tilkoblingen
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Når enhetene har blitt koblet
sammen, drar du ned statuseltet
øverst på hjemmeskjermen for å
sjekke tilkoblingsstatusen for OnScreen Phone.

Koble telefonen fra PC-en
1. Trykk og skyv varslingsfeltet
nedover, og trykk på On-Screen
Phone-tilkoblingen.
2. Trykk på Frakoble On-Screen
Phone > Koble fra.

Åpne menyen Innstillinger
1. På hjemmeskjermen trykker du
på
> fanen Programmer >
Innst.
ELLER
På hjemmeskjermen
trykker du på Meny
>
Systeminnstillinger.
2. Velg en innstillingskategori, og
velg et alternativ.

Trådløst og nettverk
Her kan du administrere Wi-Fi
og Bluetooth. Du kan også velge
mobilnettverk og flymodus.

< WiFi >
Slå WLAN-funksjonen på eller av.
Se avsnittet om Wi-Fi hvis du vil
vite mer. => side 53
WiFi – Aktiverer Wi-Fi for å koble
til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
WiFi-innstillinger – Her kan
du konfigurere og administrere
trådløse tilgangspunkter. Angi
nettverksvarsel, eller legg til et
Wi-Fi-nettverk. Skjermbildet for
avanserte Wi-Fi-innstillinger

åpnes fra skjermbildet for Wi-Fiinnstillinger. 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.

Innstilling

INNST.

TIPS Hvordan du kan skaffe

deg en MAC-adresse

Det kan hende at du må angi
LG-P940-telefonens MACadresse i ruteren for å kunne
koble til enkelte trådløse
nettverk med MAC-filtre.
Du finner MAC-adressen under
følgende grensesnitt: Trykk på
 Programmer > Innst. > WiFi
> Meny
> Avansert > MACadresse.

< Bluetooth >
Slå Bluetooth-funksjonen av eller
på for å se avsnittet om Bluetooth
hvis du vil vite mer. => side 52
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Innstilling

< Databruk >
Vis databruken og tilpass
innstillingene for
databegrensningen.
• Mobildata: Angi for å bruke
datatilkoblinger på alle mobile
nettverk.
• Angi datagrense via
mobiltnettverk: Angi en
begrensning for datatrafikk.
• Databruksyklus:
Tilpass innstillingene for
begrensingssyklusen.

< Anropsinnstillinger >
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Du kan konfigurere innstillinger
for telefonanrop, for eksempel
viderekobling av anrop, og andre
spesialfunksjoner som tilbys av din
operatør.
• Faste numre – Velg Faste numre
for å slå på og sette sammen
en liste over telefonnumre som
kan ringes opp fra din telefon.
Du trenger PIN2-koden fra
operatøren. Det er bare numre
som er med på listen over faste
numre, det kan ringes til fra
telefonen.

MOBILSVAR
• Mobilsvartjeneste – Lar deg
velge mobilsvartjenesten
til operatøren. Du får
dette nummeret fra
tjenesteleverandøren.
• Mobilsvaroppsett
– Hvis du bruker operatørens
mobilsvarertjeneste, kan du bruke
dette alternativet til å legge inn
telefonnummeret du bruker til å
lytte til beskjeder og administrere
tjenesten.
INNSTILLINGER FOR
ANROPSAVSLUTNING
Lagre ukjente numre – Legger til
ukjente numre for kontakter etter
et anrop.
ANDRE ANROPSINNSTILLINGER
• Avviste nummer – Angi
innstillinger for å avvise anrop.
Velg blant Deaktivert, Avvis anrop
på listen eller Avvis alle anrop.
• Rask melding – Når du avviser
et anrop, kan du sende en rask
melding ved hjelp av denne
funksjonen. Dette er nyttig hvis
du må svare under et møte.
• Viderekoble samtale – Velg
om du vil viderekoble alle anrop

• Nummersperre – Velg når du vil
sperre for anrop. Angi passordet
for anropssperring. Kontakt
nettverksoperatøren for å få mer
informasjon om denne tjenesten.
• Samtalevarighet – Vis
varigheten for alle anrop,
inklusive utgående anrop,
mottatte anrop og siste anrop.
• Samtalekostnader
– Vis kostnaden for foretatte
anrop. (Denne tjenesten er
nettverksavhengig; enkelte
operatører støtter ikke denne
funksjonen.)
• Generelle innstillinger – Med
denne kan du endre følgende
innstillinger:
• AnropsID – Velg om nummeret
ditt skal vises ved utgående
anrop.
• Samtale venter – Hvis
samtale venter er aktivert,
varsler telefonen deg om
innkommende anrop mens du
prater i telefonen (avhengig av
mobiloperatør).

< Mer ... >
• Flymodus – Når du angir
flymodus, deaktiveres alle
trådløse tilkoblinger.
• Wi-Fi Direct – Aktiver funksjonen
Wi-Fi Direct for å koble sammen
to enheter via et WLAN uten
å trenge et tilgangspunkt. Se
avsnittet om Wi-Fi hvis du vil vite
mer. => side 55
• Portabelt WiFi-tilgangspunkt
– Aktiver funksjonen Portabelt
WLAN-tilgangspunkt for å dele
enhetens mobilnettverkstilkobling
med PC-er eller andre enheter via
WLAN-funksjonen. Se avsnittet
om Wi-Fi hvis du vil vite mer. =>
side 57
• Konfigurer WiFitilgangspunkt: Konfigurer
nettverksinnstillingene for
WLAN-tilgangspunktet ditt.
• Hjelp: Vis informasjon om
hvordan du bruker funksjonene
for Internett-deling.
• NFC – Telefonen er en NFCaktivert mobiltelefon. NFC
(Near Field Communication)
er en teknologi for trådløs
kommunikasjon for toveis
kommunikasjon mellom
elektroniske enheter.

Innstilling

når linjen er opptatt, når det ikke
svarer, eller når du ikke kan nås.
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Rekkevidden er noen centimeter.
Med et enkelt trykk kan du dele
innhold med NFC-merke. Hvis du
trykker på et NFC-merke med
enheten, vises merkeinnholdet på
enheten.
MERK: Vær forsiktig så du
ikke skraper opp eller skader
innsiden av batteridekselet, for
der sitter NFC-antennen.
• Slik slår du NFC av eller på:
Gå til hjemmeskjermen, trykk og
skyv varslingsfeltet nedover, og
velg NFC-ikonet for å slå det på.
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MERK: NFC-programmet kan
brukes selv når Flymodus er
aktivert.
• Bruke NFC: Kontroller at
enheten er slått på, og at NFCinnstillingen er aktivert.
• Android Beam – Du kan stråle
en webside, en video eller annet
innhold til en annen enhet ved
å føre to enheter i nærheten av
hverandre (vanligvis rygg mot
rygg).

MERK: Kontroller at begge
enhetene er låst opp,
støtter NFC (Near Field
Communication) og har aktivert
både NFC og Android Beam™.
• VPN – Viser VPN-listen (Virtual
Private Network) som er
konfigurert. Her kan du legge til
ulike typer VPN. Se avsnittet om
VPN hvis du vil vite mer.
MERK: Du må angi en PIN-kode
eller et passord for låseskjerm
før du kan bruke lager for
påloggingsinformasjon.
• Mobilnettverk – Angi
alternativer for dataroaming,
nettverksmodus og operatører,
navn på tilgangspunkt (APN) og
så videre.
• Data aktivert: Angi for å
aktivere tilgang til data over
mobilnettverk.
• Dataroaming: Angi at
enheten skal koble til et annet
nettverk ved roaming, eller
når hjemmenettverket ikke er
tilgjengelig.

ENHET
< Lyd >
• Lyd profiler – Du kan velge Lyd,
Bare vibrer eller Stille.
• Volumer – Du kan administrere
volumet for musikk, video,
spill eller andre medier samt
ringetoner og varsler. Trykk på
tilbakemeldinger og system.
RINGETONE OG VARSLINGER
• Telefonringetone – Angi
standardringetone for anrop.
• Meldingslyder – Angi
standardringetone for varsler.
• Ringetone med vibrering
– Vibrasjonssignal for samtaler
og varsler.
• Stille tid – Sett tiden for å slå av
all lyd unntatt alarm og media.

VELG TILBAKEMELDING OG SYSTEM
• Tastetoner for tastatur – Angi
bruk av toner når du bruker
tastaturet til å angi numre.
• Berøringslyder – Angi bruk av
lyd når du trykker på knapper,
ikoner og andre skjermelementer
du kan trykke på.
• Skjermlåslyder – Angi at
telefonen skal spille av en lyd når
du låser eller låser opp skjermen.
• Vibrer ved berøring
– Angi vibrering ved berøring av
telefonskjermen.

< Skjerm >
• Lysstyrke – Endre lysstyrken for
skjermen.
• Roter skjerm automatisk – Angi
for å bytte retning automatisk når
du snur på telefonen.
• Skjermsparer - Still inn tiden før
tidsavbrudd på skjermen.
• Fonttype – Endre skrift.
• Skriftstørrelse – Endre
skriftstørrelsen på skjermen.
• Fronttastelys – Angi varighet for
lysdiodene til tastene på forsiden.

Innstilling

• Nettverksmodus: Velg en
nettverkstype.
• Navn på tilgangspunkt:
Konfigurer navn på
tilgangspunkter (APNs).
• Bruk kun 2G-nettverk: Velg en
nettverkstype.
• Nettverksoperatører: Søk etter
tilgjengelige nettverk, og velg et
nettverk for roaming.
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< Hjemmeskjerm >

< Bevegelse >

Hjemmeskjerm – Velg
et bakgrunnsbilde for
hjemmeskjermen. Du kan velge
Animasjon, Skjermeffekt eller
Bakgrunn.

Juster holdningsinnstillinger for
hjemmeskjerm, innkommende
anrop, alarm eller videospiller.
• Flytt enheter på startskjermen
– Hvis du merker dette, kan du
flytte et element til en annen
hjemmeskjerm ved å trykke på
det og holde og vinkle enheten.
• Tilt-følsomhet – Test og juser
følsomheten til tiltsensor for
startskjerm og applikasjoner.
• Innkommende anrop på vent.
– Merk dette for å dempe
innkommende anrop ved å snu
telefonen når den ringer.
• Slumre eller stopp alarm
– Merk av for dette for å aktivere
slumrefunksjonen for (stoppe)
alarmen ved å vende telefonen.
• Pause video – Merk av for dette
for å sette videoen på pause ved
å vende telefonen.
• Hjelp – Lær å justere
bevegelsesinnstillingene.

< Lås skjerm >
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Angi hvordan du skal låse opp
skjermen.
• Velg skjermlås – Angi et
opplåsingsmønster for å sikre
telefonen. Åpner en gruppe
skjermbilder som hjelper deg å
tegne et mønster for å låse opp
telefonen.
• Ingen: Deaktiver skjermlåsen.
• Swipe: Velg for å bruke
skjermlåsen uten PIN-kode,
passord, mønster eller
ansiktsregistrering.
• Ansiktsopplåsing: Angi
ansiktsgjenkjenningslås.
• Mønster: Angi et
opplåsningsmønster for å låse
opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode
(tall) for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi for å vise din
egen melding for skjermen som
er låst.

Vis minneinformasjon for enheten
og minnekortet. Du kan også
formatere USB-lageret og
minnekortet.
Advarsel: Hvis du formaterer
minnekortet, sletter du all data
permanent fra minnekortet.
• INTERMINNE – Vis hvor mye av
det interne lageret som er brukt.
• SD-KORT – Kontroller ledig plass
på SD-kortet. Trykk på Utløs SDkort for trygg fjerning. Slett SDkort hvis du vil slette alle data fra
SD-kortet.

< Strømsparer >
Her kan du styre batteriet og
kontrollere strømsparingsenhetene.
Du kan også kontrollere
batteribruken.
• Slå strømsparer på: Aktiver
strømsparingsmodus for å
begrense ressursbruken til
systemet.
• Strømsparertips: Lær hvordan
du reduserer batteribruken med
strømsparingsenhetene.

STRØMSPARINGSENHETER
Angi for å aktivere
strømsparingsmodus med dine
egendefinerte innstillinger.

Innstilling

< Lager >

BATTERIINFORMASJON
Vis hvor mye strøm enheten bruker.

<Programmer>
Du kan vise, opprette og behandle
programmer.

PRIVAT
< Kontoer og synkronisering >
Gir programmer tillatelse til å
synkronisere data i bakgrunnen
uavhengig av om du holder på med
dem. Du kan spare batteristrøm
og redusere (men ikke eliminere)
databruken ved å slå av dette
alternativet.

< Lokaliseringstjenester >
Endre innstillingene for GPSfunksjonalitet.
• Googles posisjonstjeneste
– Hvis du velger Googles
posisjonstjeneste, beregner
telefonen omtrentlig posisjon ved
hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk.
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Når du merker av for dette
alternativet, blir du spurt om du
samtykker i at Google kan bruke
plasseringen din i forbindelse med
disse tjenestene.
• GPS-satellitter – Hvis du
velger GPS-satellitter, beregner
telefonen plasseringen din helt
ned til gatenivå.
• Posisjon og Google-søk – Angi
at enheten skal bruke posisjonen
din til Google-søk og Googletjenester.

< Sikkerhet >
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Endre innstillingene for å sikre
enheten og SIM- eller USIM-kortet.
KRYPTERING
• Krypter enheten – Angi PINkode eller passord for å kryptere
enheten og beskytte data og
informasjon på den. Når enheten
er kryptert, må du angi passord
hver gang du slår den på. Du må
først lade batteriet fordi det kan
ta mer enn en time å kryptere
enheten.
SIM-KORTLÅS 
• Angi SIM-lås – Angi SIMkortlåsen eller endre PIN-kode.

• Lås SIM-kort: Aktiver eller
deaktiver funksjonen for å låse
PIN-koden, slik at en PIN-kode
kreves for å bruke enheten.
• Endre pinkode på SIM-kort:
Endre PIN-koden som brukes for
å få tilgang til SIM- eller USIMdata.
PASSORD
• Synlig skriving av passord
– Viser passord mens du skriver
dem inn.
ENHETSADMINISTRASJON
• Enhetsadministratorer – Vis
enhetsadministratorer som er
installert på enheten. Du kan
aktivere enhetsadministratorer
for å legge til nye retningslinjer
på enheten.
• Ukjente kilder – Vis
enhetsadministratorer som er
installert på enheten. Du kan
aktivere enhetsadministratorer
for å legge til nye retningslinjer
på enheten.
LAGER FOR
PÅLOGGINGSINFORMASJON
• Pålitelig legitimasjon – Velg
sertifikater og legitimasjon for å
sikre sikker bruk av forskjellige

< Språk og input >
Bruk innstillingene for Språk og
input til å velge språket for teksten
på telefonen, og til å konfigurere
skjermtastaturet, inkludert ord du
har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier / tilbakestill >
Endre innstillingen for
administrering av innstillinger og
data.
SIKKERHETSKOPI OG 
GJENOPPRETTING
Endre innstillingen for
administrering av innstillinger og
data.
• Sikkerhetskopier mine data
– Aktiver for å sikkerhetskopiere
innstillingene og programdataene
til Googles server.

• Sikkerhetskopikonto – Legg
til og vis Google-kontoen for å
sikkerhetskopiere dataene dine.
• Automatisk gjenoppretting
– Aktiver for å gjenopprette
innstillingene og programdataene
når programmene installeres på
nytt på enheten.
PERSONLIGE DATA
• Gjenopprett fabrikkinnstillinger
– Tilbakestill innstillingene til
fabrikkinnstillingene, og slett alle
dataene. Hvis du tilbakestiller
telefonen på denne måten, blir
du bedt om å angi den samme
informasjonen som da du startet
Android for første gang.

Innstilling

programmer
• Installer fra lagringsenhet
– Installer krypterte sertifikater
som er lagret i USB-lageret.
• Slett berettigelsesbevis – Slett
innholdet i legitimasjonen fra
enheten, og tilbakestill passordet.

89

Innstilling
90

MERK: Hvis du velger
Gjenopprett fabrikkinnstillinger,
slettes alle personlige data
fra telefonens systemminne,
inkludert informasjon om
Google-kontoen din og andre
konti, data og innstillinger for
system og applikasjoner og alle
nedlastede applikasjoner og
DRM-lisenser.
Tilbakestilling av telefonen
sletter ikke eventuelle
systemoppdateringer som du
har lastet ned, og heller ikke
filer på microSD-kortet eller
i internminnet, for eksempel
musikk eller bilder. Derfor
må du merke av for Slett
internminnet hvis du vil slette
alle dataene i internminnet når
du tilbakestiller telefonen.

SYSTEM
< Dato og tid >
Bruk innstillingene for Dato og
tid til å angi hvordan datoer skal
vises. Du kan også bruke disse
innstillingene til å stille klokken
manuelt og angi en tidssone i
stedet for å hente inn gjeldende
klokkeslett fra mobilnettet.
• Automatisk dato og tid:
Oppdaterer tiden automatisk når
du angir en tidssone.
• Automatisk tidssone:
Oppdaterer tiden automatisk når
du beveger deg til nye tidssoner.
• Angi dato: Angi datoen manuelt.
• Angi klokkeslett: Angir
klokkeslettet manuelt.
• Velg tidssone: Angi tidssonen der
du bor.
• Bruk 24-timers klokke: Angi
at klokkeslettet skal vises i 24timers format.
• Velg datoformat: Velg et
datoformat.

< Tilgjengelighet >
Innstillingene for Tilgjengelighet
brukes til å konfigurere eventuelle
programtillegg du har installert på

MERK: Kan bare velges med
tilleggsutstyr.
SYSTEM
• Stor tekst: Angi tekststørrelsen
som stor.
• Av/på-knappen avslutter
samtaler: Angi at enheten skal
avslutte samtalen når du trykker
på av/på-/låsetasten.
• Roter skjermen automatisk:
Angi om innholdet på skjermen
skal roteres automatisk eller ikke,
når enheten roteres.
• Forsinkelse på trykk-og-holdinne: Angi gjenkjenningstiden når
du trykker og holder på skjermen.
• Installer nettskripter: Angi at
programmene skal installere
nettskripter for å gjøre innholdet
på Internett mer tilgjengelig.

< Tilkoblingsmulighet >
USB-TILKOBLING 
• USB Tilkoblingstype – Du kan
angi ønsket modus (Kun lading,
Masselagring, Internett-deling
via USB ellerLG programvare).

• Be om tilkobling – Spør etter
USB-tilkoblingstype når du kobler
enheten til en datamaskin.
LG PROGRAMVARE
• On-Screen Phone – Du kan vise
skjermen og kontrollere telefonen
fra PC-en via USB-, Bluetootheller Wi-Fi-tilkobling.
• PC Suite WiFi Tilkobling – Merk
av for dette alternativet hvis du
vil bruke LG PC Suite med Wi-Fitilkobling. Vær oppmerksom på
at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen
for LG PC Suite bør være via WiFi-tilkobling i innstillingene for
TRÅDLØST OG NETTVERK.

< Utvikleralternativer >
Endre innstillingene for
programutvikling.
• USB-feilsøking: Velg for å
koble enheten din til en PC
via en USB-kabel. Dette er for
programutvikling.
• Utviklings-ID for enhet: Vis
enhetens utviklings-ID.
• Hold aktiv: Hindre at skjermen
slås av under lading.
• Tillat eksempel plasseringer:
Tillat at eksempel plasseringer
og tjenesteinformasjon sendes til

Innstilling

telefonen.
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en posisjonsbehandlingstjeneste
for å testes. Dette er for
programutvikling.
• Passord for sikkerhetskopiering
på datamaskin: Angi et
passord for å sikre dataene i
sikkerhetskopien.
BRUKERGRENSESNITT
• Streng modus er aktivert: Angi
at skjermen til enheten skal blinke
når programmer utfører lange
oppgaver.
• Pekerplassering: Angi at
enheten skal vise koordinatene
og sporene til pekeren når du
berører skjermen.
• Vis berøringer: Angi at enheten
skal vise pekeren når du berører
skjermen.
• Vis skjermoppdateringer: Angi
at områder på skjermen skal
blinke når de er oppdatert.
• Vis CPU-bruk: Angi for å vise en
liste over alle aktive prosesser.
• Tving GPU-gjengivelse:
Angi for å bruke 2Dmaskinvareakselerasjon for å
forbedre grafikkytelsen.
• Animasjonsskala for vindu: Angi
hastigheten for å åpne og lukke
pop-up-vinduer.

• Overgangsanimasjonsskala:
Angi en hastighet for å bytte
mellom skjermer.
PROGRAMMER
• Ikke behold aktiviteter: Angi
at et program som kjører, skal
avsluttes når du starter et nytt
program.
• Bakgrunnsprosessgrense: Angi
for å begrense antallet prosesser
som kan kjøre i bakgrunnen.
• Vis alle ANR-er: Angi at enheten
skal varsle deg om programmer
som ikke svarer, og som kjører i
bakgrunnen.

< Om telefonen >
Vis juridisk informasjon
og telefonens status og
programvareversjon.

PC-programmet LG PC Suite er
et program for å koble enheten til
en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så
snart enheten er koblet til, kan du
bruke funksjonene i den på PC-en.

Med PC-programmet LG PC 
Suite kan du...
• Administrere og spille av
medieinnholdet ditt (musikk,
filmer, bilder) på PC-en.
• Sende multimedieinnhold til
enheten.
• Synkronisere data (avtaler,
kontakter, bokmerker) mellom
enheten og PC-en.
• Sikkerhetskopiere programmene
på enheten.
• Oppdatere programvaren på
enheten.
• Sikkerhetskopiere og
gjenopprette enheten.
• Spille av multimedieinnhold på
PC-en fra en annen enhet.

Du kan bruke menyen Hjelp
i programmet til å finne
ut hvordan du bruker PCprogrammet LG PC Suite.

Installere PC-programmet LG 
PC Suite
PC-programmet LG PC Suite kan
lastes ned fra LGs webområde.
1. Gå til www.lg.com, og velg landet
ditt.
2. Gå til Support > Mobile Phone
Support > velg modell (LGP940).
3. Klikk på PC-synk i Nedlastinger,
og klikk på WINDOWS PC-synk
Last ned for å laste ned PCprogrammet LG PC Suite.

Systemkrav for PCprogrammet LG PC Suite
• OS: Windows XP 32-biters
(Service pack 2), Windows Vista
32-biters/64-biters, Windows 7
32-biters/64-biters
• Prosessor: 1 GHz eller høyere
• Minne: 512 MB RAM eller mer
Grafikkort: 1024 x 768 oppløsning,
32-biters farger eller høyere

PC programvare (LG PC Suite)

PC programvare (LG 
PC Suite)
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• Harddisk: 100 MB eller mer
ledig diskplass (det kan hende
du trenger mer ledig diskplass,
avhengig av hvor mye data som
skal lagres)
• Nødvendig programvare: LGs
integrerte drivere.
MERK: LGs integrerte USB-

driver

• LGs integrerte USB-driver er
nødvendig for å koble en LGenhet til en PC. Det installeres
automatisk når du installerer
PC-programmet LG PC Suite.

Koble enheten til PC-en
PC-programmet LG PC Suite kan
koble til en enhet via USB-kabel
eller Wi-Fi.

Slik kobler du til enheten ved
hjelp av en USB-kabel
1. Klikk på
øverst i
skjermbildet.
2. Delen for enhetslager blir
opprettet i bibliotekdelen
til venstre i skjermbildet, og
enheten blir koblet til.

MERK: Når du velger
tilkoblingsmodus fra enheten,
velger du PC programvare for å
koble til.

Wi-Fi-tilkobling
for enhet,
Ethernettilkobling for
PC med samme
trådløse ruter:

• Telefoninnstilling
1. Trykk på
> Programmer > Innst. > Slå Wi.
2. Velg et nettverk du vil koble til fra listen over
oppdagede WiFi-nettverk.
3. Hvis nettverket er sikret, må du angi passordet.
• PC-innstilling
1. Gå til Nettverkskonfigurasjon.
2. Sørg for at PC-en er koblet til samme nettverk
som enheten er koblet til.

Wi-Fi-tilkobling
for både enhet
og PC, med
samme trådløse
ruter:

• Telefoninnstilling
1. Trykk på
> Programmer >
Innst. >
Slå Wi-Fi på
2. Velg et nettverk du vil koble til fra listen over
oppdagede WiFi-nettverk.
3. Hvis nettverket er sikret, må du angi passordet.
• PC-innstilling
1. Gå til Nettverkskonfigurasjon.
2. Sørg for at PC-en er koblet til samme nettverk
som enheten er koblet til.

PC programvare (LG PC Suite)

Slik oppretter du en trådløs tilkobling med Wi-Fi
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Slik kobler
du til med et
tilgangspunkt:

• Telefoninnstilling
1. Trykk på
> Programmer > Innst. > WiFi Mer
... > Portabelt WiFi tilgangspunkt, og merk av
for Portabelt WiFi tilgangspunkt.
2. Fra Portabelt WiFi tilgangspunkt >
Konfigurer WiFi tilgangspunkt noterer du
SSID-informasjonen for nettverket.
• PC-innstilling
1. Gå til Nettverkskonfigurasjon.
2. Kontroller at PC-en er koblet til samme
tilgangspunkt.

MERK:
• Hvis du ikke finner enheten du
vil koble til, velger du Innst. >
Tilkoblingsmulighet > aktiver
PC Suite WiFi Tilkobling, og
klikker på Forsøk igjen på
PC-en.
• Det kan hende du
opplever dårlig Wi-Fitilkobling, avhenging av
nettverkskonfigurasjonen og
nettverksstatusen.
• Hvis du kobler enheten til
PC-en via et tilgangspunkt
og bruker Internett på PC-en,
kan det hende du må betale
for datatrafikk i forbindelse
med tilgangspunktet,
avhengig av abonnementet
ditt.
• Hvis du bruker Wi-Fi, kan
enheten raskt gå tom for
strøm.

Synkronisere enheten med
en datamaskin
Med PC-programmet LG PC Suite
kan du enkelt synkronisere data
mellom enheten og PC-en din. Du
kan synkronisere kontakter, avtaler
og bokmerker.
Slik gjør du dette:
1. Koble enheten til PC-en. (Bruk en
USB-kabel er Wi-Fi-tilkobling.)
2. Når du har koblet til, kjører
du programmet og velger
enhetsdelen fra kategorien på
venstre side av skjermbildet.
3. Klikk på [Personlig informasjon]
for å velge.
4. Merk av for innholdet du vil
synkronisere, og klikk på Synkknappen.

Flytte kontakter fra
gammel enhet til ny enhet
Eksporter kontaktene fra den
gamle enheten til PC-en som
en CSV-fil ved hjelp av et
synkroniseringsprogram.
1. Installer PC-programmet
"LG PC Suite" på PC-en. Kjør
programmet, og koble enheten til
PC-en ved hjelp av USB-kabelen.

PC programvare (LG PC Suite)

Kontroller hvordan du kobler til et
Wi-Fi-nettverk, og følg trinnene
nedenfor.
1. Klikk på
øverst til venstre.
2. Når en enhet er koblet til PC-en,
vises navnet i enhetsfeltet til
venstre for biblioteket.
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2. Øverst i skjermbildet velger
du Device (Enhet) > Import
personal information (Importer
personlig informasjon) > Import
contacts (Importer kontakter).
3. Det vises en popup-melding hvor
du kan åpne en kontaktfil.
4. Velg en kontaktfil, og klikk på
Open (Åpne).
5. Det vises en popup-melding
hvor du kan importere en ny
kontakt fra PC-en til kontaktene
i enheten.
6. Hvis kontaktene i enheten og
de nye kontaktene fra PC-en er
forskjellige, velger du en kontakt
du vil importere fra PC-en.
7. Klikk på [OK]-knappen for å
importere en ny kontakt fra PCen til enheten.

Sende multimedieinnhold
fra enhet til PC
1. Koble enheten til PC-en ved
hjelp av en USB-kabel.
2. Kjør PC-programmet LG PC
Suite.
3. Når du har koblet til, velger du
enhetsdelen fra kategorien på
venstre side av skjermbildet.
4. Velg Multimedia.

5. Merk av for innholdet du vil
sende.
6. Klikk på Start for å overføre
innholdet fra enheten til PC-en.

Sikkerhetskopiere
og gjenopprette
smarttelefonindata
Vi anbefaler at du regelmessig
oppretter og lagrer en
sikkerhetskopi på minnekortet.
Dette er spesielt viktig før du
oppdaterer programvare. Hvis du
har en oppdatert sikkerhetskopi på
minnekortet, kan du gjenopprette
telefondata hvis telefonen blir
stjålet, du mister den, eller dataene
skades på grunn av uforutsette
problemer.
Sikkerhetskopi og gjenoppretting
støttes mellom ulike LGsmarttelefoner, andre
programvareversjoner og
operativsystemer. Hvis du kjøper
en ny LG-smarttelefon, kan du
sikkerhetskopiere dataene fra LGP940 til den nye telefonen.
Hvis Sikkerhetskopi og
gjenoppretting er forhåndslastet
på smarttelefonen, kan du
sikkerhetskopiere og gjenopprette
de fleste smarttelefondataene,
inkludert ubeskyttede programmer

og de tilhørende innstillingene,
Bookmarks, Calendar, Call log,
Contacts Messages og System
settings.
• Sikkerhetskopiere
smarttelefondata manuelt.
• Planlegge automatisk
sikkerhetskopiering av
smarttelefondata.
• Gjenopprette smarttelefondata.

Backup & Restore

BACKUP & RESTORE

Sikkerhetskopiere
smarttelefondata.
MERK: Minnekortet må settes
inn hvis du vil sikkerhetskopiere
data fra det interne
enhetsminnet. Hvis du vil ha
mer informasjon om å sette
inn minnekortet, kan du se
kapittelet Bruke minnekortet.
1. Sett inn minnekortet i sporet, og
kontroller minnestatusen.
2. Trykk på > Programmer , og
velg deretter Backup & Restore
> Backup > SD Card.
3. Trykk på Add new for å angi
navn på sikkerhetskopifilen, og
velg deretter Continue.
4. Merk av i boksen ved
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siden av elementet du vil
sikkerhetskopiere, og velg
deretter Continue for å
sikkerhetskopiere.
5. Når alle valgte filer er
sikkerhetskopiert, vises
meldingen Done, og du kan
velge Continue for å avslutte
sikkerhetskopieringen.

Planlegge automatisk
sikkerhetskopiering
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Du kan også planlegge automatisk
sikkerhetskopiering av dataene
på smarttelefonen i henhold til
dine egne innstillinger. Dette gjør
du ved hjelp av den følgende
fremgangsmåten:
1. Sett inn minnekortet i sporet, og
kontroller minnestatusen.
2. Trykk på
> Programmer , og
velg deretter Backup & Restore
> Schedule.
3. På skjermenfor Scheduled
Backup Location trykker du på
SD Card.
4. Fra listen velger du
innstillinger og frekvens for
sikkerhetskopiering, og velger
deretter Continue.

5. Merk av i boksen ved siden av
dataene du vil sikkerhetskopiere,
og velg deretter Continue for å
fullføre innstillingene.

Gjenopprette smarttelefondata
Hvis du vil gjenopprette data fra
det interne enhetsminnet, må
masselagringsmodus være slått av.
MERK: Før sikkerhetskopifilen
gjenopprettes, slettes
alle data som er lagret på
smarttelefonen.
1. Sett inn minnekortet i sporet, og
kontroller minnestatusen.
2. Trykk på
> Programmer , og
velg deretter Backup & Restore
> Restore > SD Card.
3. På skjermen Restore velger
du sikkerhetskopifilen som
inneholder dataene du vil
gjenopprette.
4. Merk av i boksen ved siden av
elementet du vil gjenopprette,
og velg deretter Continue for å
gjenopprette.

5. Hvis sikkerhetskopifilen
er kryptert, angir du
krypteringspassordet.
6. Når alle valgte filer er
gjenopprettet, vises meldingen
Done, og du kan velge Yes for å
starte telefonen på nytt.
MERK:
• I masselagringsmodus
fungerer ikke Sikkerhetskopi
og gjenoppretting. Velg
alternativet Kun lading når USBkabelen kobles til.
• Du kan aktivere kryptering
hvis du vil kryptere
sikkerhetskopifilen for ekstra
beskyttelse.
Trykk på Meny
fra skjermen
Backup & Restore, velg Settings
> Sikkerhet, og merk av i
boksen. Hvis du vil gjenopprette
synkroniserte planleggerdata
etter kryptering, må du ha et
aktiveringspassord.

MERK:
• Du kan også aktivere
automatisk sletting av
gamle sikkerhetskopier og
bare beholde den nyeste
sikkerhetskopien. Trykk
på Meny
fra skjermen
Backup & Restore, og velg
Innst. > Scheduled backup >
Auto delete old backups for å
velge hvor mange planlagte
sikkerhetskopier du vil beholde.
• Når du setter inn et minnekort
i smarttelefonen, vises
filkatalogen til minnekortet
i mappen /Polaris Office
/My folders /_ExternalSD 
/spritebackup under
Lagerminne (når minnekort er
satt inn).

Backup & Restore

MERK: Vær oppmerksom på
at telefomndataene vil bli
overskrevet med innholdet i
sikkerhetskopien.
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• Med Sikkerhetskopi kan
brukeren umiddelbart
sikkerhetskopiere valgt
innhold. (programmer og
programdata, kontakter,
meldinger, samtalelogg,
kalender, bokmerker).
For logg over nylige
sikkerhetskopier: Hvis
det ikke finnes noen
sikkerhetskopilogg, vises
Ingen sikkerhetskopi. Hvis det
finnes en logg, vises opptil to
sikkerhetskopifiler.
• Med Gjenoppretting kan
brukeren gjenopprette
sikkerhetskopierte filer
etter brukerens ønske.
Gjenoppretting kan brukes
på den sikkerhetskopierte
smarttelefonen og på andre
smarttelefoner fra LG.

• Med Skjema kan brukeren
angi en tidsplan for planlagt
sikkerhetskopiering der det
automatisk genereres en
sikkerhetskopifil på ønsket
tidspunkt, for eksempel
tidlig på morgenen når
telefonen ikke er i bruk. Som
standarg er ingen planlagt
sikkerhetskopiering angitt
hvis det ikke er angitt noen
tidsplan i Skjema. Ellers
vises tidspunktet for neste
planlagte sikkerhetskopi.

LG Mobileprogramvareoppdatering fra
Internett
Du finner mer informasjon
om hvordan du bruker denne
funksjonen, på http://update.
lgmobile.com eller http://www.
lg.com/common/index.jsp velg
land og språk.
Med denne funksjonen kan du
oppdatere fastvaren på telefonen
til nyeste versjon fra Internett
uten at du må stikke innom et
servicesenter. Denne funksjonen er
bare tilgjengelig hvis/når LG gjør
tilgjengelig en ny fastvareversjon
for enheten din.
Oppgraderingsprogrammet for
mobiltelefonfastvare krever
brukerens fulle oppmerksomhet
under hele oppdateringsprosessen.
Les alle instruksjoner og merknader
som vises ved hvert trinn før du
går videre. Vær oppmerksom på at
hvis du fjerner USB-kabelen eller
batteriet under oppgraderingen,
kan dette gjøre alvorlig skade på
telefonen.

MERK: LG forbeholder
seg retten til å gjøre
programvareoppdateringer
tilgjengelig bare for utvalgte
modeller og etter eget skjønn.
Det gis ingen garanti om at
nye versjoner av programvare
gjøres tilgjengelig for alle
modeller.
Mobiltelefonprogramvare for LG 
oppdateres via OTA (Over-theAir)
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.
Du kan kontrollere mobiltelefonens
programvareversjon via:
Innst. > Om telefonen >
Programvareoppdatering > Sjekk
nå for oppdatering.
Du kan også utsette oppdateringen
1 time, 4 timer, 8 timer eller En
dag. I dette tilfellet blir du varslet
av applikasjonen om å oppdatere
når tiden har løpt ut. Du kan også
endre eller oppdatere manuelt.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av
telefonprogramvare
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MERK: Denne funksjonen
er avhengig av
nettverkstjenesteleverandør,
område eller land.

Varemerker
• Copyright 2012 LG Electronics,
Inc. Med enerett. LG og LGlogoen er registrerte varemerker
tilhørende LG Group og tilhørende
selskaper.
• Bluetooth® er et registrert
varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen,
og Wi-Fi-logoen er registrerte
varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker tilhører de
respektive eierne.

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 DivXvideoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enheten
må være registrert før du kan spille
av DivX Video-on-Demand-filmer
(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.
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.
Merknad: Programvare med
åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende
kildekode for GPL, LGPL, MPL 
og andre lisenser for åpen
kildekode ved å gå til http://
opensource.lge.com/
Alle nevnte lisensvilkår,
fraskrivelser og kunngjøringer
er tilgjengelige for nedlasting
sammen med kildekoden.

Dolby Digital Plus
Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby og dobbel-Dsymbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.

Oppdatering av telefonprogramvare

DTS 
Produsert med lisens fra DTS
Licensing Limited. DTS og symbolet
er registrerte varemerker, og DTS
2.0 Channel-logoen og DTS-logoen
er varemerker for DTS, Inc. Produktet
inneholder programvare. © DTS, Inc.
Med enerett.
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Tilbehør

Tilbehør
LG-P940 kan brukes med følgende tilbehør. (Elementer som beskrives
nedenfor, kan være tillegsutstyr.)

Reiseadapter

Datakabel
Koble sammen
LG-P940 og
PC-en.

Batteri

Brukerhåndbok
Finn ut mer om
LG-P940.
General Inquiries
<LG Customer Information Centre>
0844-847-5847 or +44-844-847-5847
* Make sure the number is correct before making a call.
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P/N : MMBB000000(1.0) H

Stereoheadset

MERK:
– Bruk alltid originalt LG-tilbehør.���������������������������������
 ��������������������������������
Bruk av uoriginalt tilbehør kan
gjøre garantien ugyldig.
– Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

Tekniske opplysninger

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 and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-P940
Trade Name
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LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

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

13. Dec. 2011

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 telefonen,
Kontroller at SIM-kortet er satt inn på
eller det er satt inn på riktig måte.
feil måte.

Signalet er svakt,
eller du er utenfor
Ikke koblet til
leverandørens
nettverk / svakt
dekningsområde.
signal
Nye tjenester fra
tjenesteleverandøren.

Mulige løsninger

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 ved
nettverksleverandørens nærmeste
filial. Kontakt tjenesteleverandøren.

Kodene
samsvarer ikke

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

Ingen
programmer
kan brukes

Støttes ikke av
tjenesteleverandøren
eller krever
registrering.

Kontakt tjenesteleverandøren.

Kan ikke ringe

Kan ikke slå på
telefonen

Mulige årsaker

Mulige løsninger

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

Nytt nettverk er ikke godkjent.
Kontroller nye restriksjoner.

Trykket ikke lenge nok
på av/på-knappen.
Batteriet er ikke ladet.
Batterikontaktene er
skitne.

Trykk på av/på-knappen i minst to
sekunder.
Lad opp batteriet. Kontroller
ladeindikatoren på skjermen.
Rengjør batterikontaktene.

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

Lad opp batteriet.
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.

Ladefeil
Uten spenning
Laderfeil
Feil lader
Batterifeil
Nummeret ikke Funksjonen Fast
tillatt
nummer er på.

Kontakt tjenesteleverandøren eller
endre grensen ved hjelp av PIN 2koden.

Kontroller innstillingsmenyen, og slå av
funksjonen.

Problemløsing

Melding
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Melding

Mulige årsaker

Mulige løsninger

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.

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.

Vibreringsmodus

Kontroller innstillingsstatusen for
lydmenyen for å forsikre deg om at
telefonen ikke er i vibrerings- eller
stillemodus.

Programvareproblem

Sv. Fjern og bytt ut batteriet.
Slå på telefonen.
Prøv å bruke en tjeneste for
programvareoppdatering via
webområdet.
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Samtalen
brytes eller
telefonen
fryser

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.
Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar

BT
Bluetooth
Enheter

Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet
som stereo-/monohodetelefoner og
bilmonteringssette, og dele bilder, videoer,
Hvilke funksjoner
kontakter osv. via menyene Galleri og
er tilgjengelige via
Kontakter. Når en FTP-server er koblet til en
Bluetooth?
kompatibel enhet, kan du også dele innhold
som er lagret i lagringsmediet (internminne
eller SD-kort).

BT
Bluetooth
Headset

Kan jeg høre
på musikk på
hodetelefoner
som er koblet til
3,5 mm-kontakten
når Bluetoothhodetelefonen er
koblet til?

Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet
til, spilles all lyden fra systemet av på disse
hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre
på musikk på andre hodetelefoner som er
koblet til.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål
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Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar

Data
Kontakter
Sikkerhetskopi

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

Data
Synkronisering

Er det mulig å
konfigurere enveis
Bare toveis synkronisering er mulig.
synkronisering
med Gmail?

Data
Synkronisering

Er det mulig å
synkronisere alle
e-postmappene?

Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan
vise andre mapper ved å trykke på Menytasten og deretter Mapper for å velge en
mappe.

Google™-tjeneste
Gmail-pålogging

Bør jeg måtte
logge på Gmail
hver gang jeg
vil ha tilgang til
Gmail?

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

Google-tjeneste
Google-konto

Er det mulig å
filtrere e-post?

Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.

Telefonfunksjon
YouTube™

Er det mulig å
Ja, YouTube-videoer støttes, men det kan
spille av YouTube- hende de må vises i YouTube-programmet (ikke
videoer?
nettleseren).

Spørsmål

Svar

Telefonfunksjon
E-post

Hva skjer hvis jeg
kjører et annet
E-posten lagres automatisk som utkast.
program mens jeg
skriver e-post?

Telefonfunksjon
Ringetone

Finnes det en
begrensning for
filstørrelse hvis
jeg vil bruke en
MP3-fil som
ringetone?

Telefonfunksjon
Tidspunkt for melding

Vanlige spørsmål

Kategori
Underkategori

Det er ingen størrelsesbegrensning.

Telefonen viser
ikke tidspunktet
for mottak av
Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger
meldinger som er
du har mottatt den samme dagen.
eldre enn 24timer.
Hvordan endrer
jeg på dette?

Telefonfunksjon
MicroSD-kort

Hva er den
maksimale
størrelsen
for støttede
minnekort?

Telefonfunksjon
Navigering

Er det mulig å
Alle programmer som finnes i Play
installere et annet
Store(Android Market)™ og som er kompatible
navigeringsprogram
med enheten, kan installeres og brukes.
på telefonen?

Minnekort på 32GB er støttet.
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Vanlige spørsmål

Kategori
Underkategori

Spørsmål

Telefonfunksjon
Synkronisering

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

Svar

Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange
Server (firmae-postserver) kan synkroniseres.

Telefonfunksjon
Wait and Pause (Vent
og pause)

Hvis du har overført en kontakt med W & Pfunksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil
du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir
Er det mulig å
nødt til å lagre hvert nummer på nytt.
lagre en kontakt Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og
som har Wait and pause):
Pause (Vent og
1. På hjemmeskjermen trykker du på Telefonpause) i numrene? ikonet .
2. Tast nummeret, og trykk på Meny-tasten .
3. Trykk på Legg til 2 sekunders pause eller
Legg til vent.

Telefonfunksjon
Sikkerhet

Hva er
Du kan angi et opplåsingsmønster på telefonen,
sikkerhetsfunksjonene som må brukes for å få tilgang til eller bruke
til telefonen?
telefonen.
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Telefonfunksjon
Lås opp
Mønster

Spørsmål

Hvordan
oppretter jeg et
låsemønster?

Svar
1. På hjemmeskjermen trykker du på Menytasten .
2. Trykk på Systeminnstillinger. > Lås skjerm.
3. Trykk på Velg skjermlås > Mønster. Den
første gangen du gjør dette, vil det vises en
kort veiviser for hvordan man oppretter et
låsemønster.
4. Angi mønsteret ved å tegne det først én
gang, og så én gang til for å bekrefte.
Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.
Det er svært viktig å huske låsemønsteret
du har angitt. Hvis du bruker feil mønster
fem ganger, vil du ikke få tilgang til
telefonen. Du har 5 muligheter til å angi
opplåsingsmønster, PIN-kode eller passord.
Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve
på nytt etter 30 sekunder.

Vanlige spørsmål

Kategori
Underkategori
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Vanlige spørsmål

Kategori
Underkategori

Spørsmål

Svar

Telefonfunksjon
Lås opp
Mønster

Hva gjør jeg hvis
jeg har glemt
låsemønsteret
og jeg ikke har
opprettet noen
Google-konto på
telefonen?

Hvis du har glemt mønsteret:
Hvis du logget på Google-kontoen din på
telefonen, men angav feil mønster 5 ganger,
trykker du på knappen Glemt mønster.
Deretter må du logge på via Googlekontoen for å låse opp telefonen. Hvis du
ikke har opprettet noen Google-konto på
telefonen eller har glemt den, må du nullstille
telefonen.
Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling
til fabrikkinnstillingene, vil alle
brukerapplikasjoner og brukerdata bli
slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige
data før du utfører en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene.
Slik utfører du en tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene:
1. Slå av strømmen.
2. Trykk på og hold nede følgende taster
samtidig (i mer enn 10sekunder): Av/på/låsetast + Kameratast + Volum ned-tast
3. Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart.

Telefonfunksjon
Minne

Vil jeg få vite det
når minnet er
fullt?

Ja, du vil motta et varsel.
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Spørsmål

Svar

Telefonfunksjon
Språkstøtte

Er det mulig å
endre språket?

Enheten har flerspråklig funksjonalitet.
Endre språk:
1. På hjemmeskjermen trykker du på Menytasten og Systeminnstillinger.
2. Trykk på Språk og input > Velg språk.
3. Trykk på ønsket språk.

Telefonfunksjon
VPN

Hvordan
konfigurerer jeg
VPN?

Konfigurasjon av VPN-tilgang varierer
mellom ulike selskaper. Hvis du vil
konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må
du få denne informasjonen fra selskapets
nettverksadministrator.

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

Telefonfunksjon
Haptisk feedback

1. På hjemmeskjermen trykker du på Menytasten .
2. Trykk på Systeminnstillinger. > Skjerm.
3. Under Innstillinger for visning trykker du på
Skjermsparer.
4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.

Jeg har slått på
haptisk feedback
1. På hjemmeskjermen trykker du på Menypå telefonen.
tasten .
Men den vibrerer
2. Trykk på Systeminnstillinger. > Lyd.
likevel når jeg
3. Trykk på Haptisk feedback for å fjerne
taster et nummer.
avmerkingen og deaktivere funksjonen.
Hvordan slår jeg
av dette?
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Telefonfunksjon
Wi-Fi og 3G

Når du bruker data, kan telefonen som standard
bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling
Når både Wi-Fi og
er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når
3G er tilgjengelig,
telefonen endrer tilkoblingstype.
hva vil telefonen
Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som
velge?
brukes, kan du se ikonet for 3G eller Wi-Fi
øverst på skjermen.

Telefonfunksjon
Hjemmeskjerm

Er det mulig
å slette et
program fra
hjemmeskjermen?

Ja. Bare trykk på og hold ikonet til
papirkurvikonet vises nederst i midten
på skjermen. Deretter drar du ikonet til
papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.

Telefonfunksjon
Program

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

1. På hjemmeskjermen trykker du på Menytasten .
2. Trykk på > Innst. > Programmer > Ordne
applikasjoner.
3. Trykk på programmet og deretter på LASTET 
NED.

Telefonfunksjon
Lader

Er det mulig å
lade telefonen via
Ja, telefonen blir ladet via USB-kablene uansett
USB-kabel uten
om den nødvendige driveren er installert eller
å installere den
ikke.
nødvendige USBdriveren?

Spørsmål
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Telefonfunksjon
Alarm

Kan jeg bruke
musikkfiler som
alarm?

Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone,
kan du bruke den som alarm.
1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. I
menyen som åpnes trykker du på Angi som
ringetone.
2. Når du angir en alarm, kan du velge sangen
som ringetone.

Telefonfunksjon
Alarm

Vil alarmen høres
hvis enheten er
slått av?

Nei, dette støttes ikke.

Telefonfunksjon
Alarm

Hvis ringevolumet
er satt til Av eller
Alarmen vil likevel høres i denne situasjonen.
Vibrer, vil jeg høre
alarmen?
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Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene,
og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller
telefonen på denne måten, blir du bedt om
å angi den samme informasjonen som da du
startet Android for første gang.
1. På hjemmeskjermen trykker du på Menytasten .
2. Trykk på Systeminnstillinger. >
Sikkerhetskopier/tilbakestilling >
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.
3. Les advarselen, og trykk på Tilbakestill
telefonen.
4. Trykk på Slett alt.
OBS:
Gjenopprettingsløsning Hvordan
tilbakestiller jeg til • Hvis du velger Gjenopprett fabrikkinnstillinger,
Gjenopprette
fabrikkinnstillinger?
slettes alle personlige data fra telefonens
fabrikkinnstillinger
systemminne, inkludert informasjon om
Google-kontoen din og andre konti, data
og innstillinger for system og applikasjoner
og alle nedlastede applikasjoner og DRMlisenser.
• Tilbakestilling av telefonen sletter ikke
eventuelle systemoppdateringer som du har
lastet ned, og heller ikke filer på microSDkortet eller i internminnet, for eksempel
musikk eller bilder. Derfor må du merke av
for Slett internminnet hvis du vil slette alle
dataene i internminnet når du tilbakestiller
telefonen.

Spørsmål
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Slik utfører du en nullstilling
(fabrikkgjenoppretting):
1. Slå av strømmen.
Hvordan
2. Trykk på og hold nede følgende taster
utfører jeg en
samtidig (i mer enn 10sekunder): Av/på/låsetast + Kameratast + Volum ned-tast
Gjenopprettingsløsning fabrikkgjenoppretting
hvis jeg ikke
3. Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart.
Nullstilling
OBS:
(fabrikkgjenoppretting) har tilgang til
innstillingsmenyen på Hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillingene,
telefonen?
slettes alle installerte programmer og
brukerdata. Husk å sikkerhetskopiere alle
viktige data før du utfører en tilbakestilling
til fabrikkinnstillingene.
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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 egne
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 gammelt utstyr, 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 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.

• En del af indholdet i denne manual gælder
muligvis ikke for din telefon afhængigt af
telefonens software eller din tjenesteudbyder.
• Denne telefon er ikke velegnet til
synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
• 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™, Google Maps™, GMail™, YouTube™,
Google Talk™ og Play Store(Android Market)™
er varemærker tilhørende Google, Inc.
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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-P940 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 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
0,564 W/kg (10 g) under brug ved
øret og 0,762 W/kg (10 g), når
den bæres på kroppen.

• Denne enhed imødekommer
retningslinjerne for RFeksponering, 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

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Retningslinjer for 
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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:
Benyt kun batterier, opladere
og tilbehør, der er godkendt
til brug med denne særlige
telefonmodel. Brug af andre
typer kan ugyldiggøre
eventuelle godkendelser
eller garantier gældende for
telefonen og kan være farligt.
• Skil ikke enheden ad. Aflever den
til en kvalificeret servicetekniker,
når der er brug for reparation.
• 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.

• Tryk ikke på skærmen med en
skarp genstand, da det kan
beskadige telefonen.
• Udsæt ikke telefonen for væske
eller fugt.
• Vær forsigtig med brug af
tilbehør, som f.eks. øretelefoner.
Rør ikke antennen 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.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

• Enheden må ikke udsættes for
mekaniske vibrationer eller stød.
• Sluk for telefonen på steder,
hvor det er påkrævet i henhold
til særlige regler. Det kan f.eks.
være på hospitaler, hvor en tændt
telefon kan risikere at påvirke
medicinsk udstyr.
• Rør ikke ved telefonen med våde
hænder, mens den oplades. Du
risikerer at få elektrisk stød eller
ødelægge telefonen.
• Oplad ikke telefonen i nærheden
af brændbart materiale, da
telefonen kan blive varm og
dermed udgøre en brandfare.
• 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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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.

Glasdele

• Transporter og opbevar ikke
letantændelige gasarter, væsker
og sprængstoffer samme
sted i bilen, som du opbevarer
mobiltelefonen og dens tilbehør.

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.

I fly

Sprængningsområde

Børn

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.

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

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

Områder med brand- og
eksplosionsfare

Nødopkald

• Anvend ikke telefonen, når du
tanker brændstof.
• Anvend ikke telefonen i nærheden
af brændstof eller kemikalier.

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

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

BEMÆRK: For høj lyd og højt
tryk fra øretelefoner kan
forårsage høretab.
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Oplysninger om og pleje af
batteriet
• Du behøver ikke at aflade
batteriet helt, før du genoplader
det. Til forskel fra andre
batterisystemer er der ikke
nogen hukommelseseffekt, der
kan kompromittere batteriets
ydeevne.
• 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.
• Sørg for, at ingen skarpkantede
elementer, som f.eks. dyrs tænder
eller negle, kommer i kontakt med
batteriet. Dette kan forårsage
brand.

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
Hvis den ledige plads i telefonens
hukommelse er mindre end 1MB,
kan telefonen ikke modtage nye
meddelelser. Du skal kontrollere
telefonens hukommelse og slette
nogle data som f.eks. programmer
eller meddelelser for at frigøre
mere hukommelse.
Sådan fjerner du programmer:
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Programmer.
2. Når alle programmer er vist, skal
du rulle og vælge det program,
du vil afinstallere.
3. Tryk på Afinstaller.

2. Optimering af
batterilevetid
Du kan forlænge batteriets levetid
mellem opladningerne ved at
deaktivere funktioner, som du
ikke har brug for at køre konstant
i baggrunden. Du kan også
overvåge, hvordan programmer
og systemressourcer bruger
batteristrøm.
Sådan forlænger du telefonens
batterilevetid:
Sluk for radiokommunikation, som
du ikke anvender. Hvis du ikke
bruger Wi-Fi, Bluetooth NFC eller
GPS, skal du deaktivere dem.
• Dæmp skærmens lysstyrke, og
angiv en kortere timeout for
skærmen.
• Deaktiver automatisk
synkronisering for Google Mail™,
Kalender, Kontakter og andre
programmer.
• Visse programmer, du har
downloadet, kan reducere
batteristrømmen.

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at
kende
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Sådan kontrollerer du batteriets
strømniveau:
Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Om telefonen >
Status.Batteriets status (opladning
eller afladning) og niveau
(procentvist opladet) vises øverst
på skærmen.
Sådan overvåger og kontrollerer
du, hvordan batteristrømmmen
bruges:
• Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Strømsparer >
Batteriforbrug
Batteriets brugstid vises øverst
på skærmen. Den fortæller dig,
hvor længe siden det er, du sidst
sluttede telefonen til en strømkilde.
Hvis telefonen i øjeblikket er
tilsluttet en strømkilde, får du
oplysninger om, i hvor lang
tid telefonen sidst kørte på
batteristrøm. Skærmbilledet viser
programmerne eller tjenesterne,
der anvender batteristrøm, anført
i rækkefølge efter størst til mindst
forbrug.

3. Brug af mapper
Du kan samle ikoner for forskellige
programmer i en mappe. Slip et
programikon oven i et andet på
startskærmen for at kombinere de
to ikoner.

4. Før du installerer et
open source-program og
-operativsystem



Advarsel:
Hvis du installerer og bruger
et operativsystem, som
afviger fra det, der leveres af
producenten, kan det forårsage
fejlfunktionalitet på din telefon.
Derudover vil din telefon ikke
længere være dækket af
garantien.

personlige data. Download
kun programmer fra kilder,
du har tillid til, f.eks. Play
Store(Android Market)™. 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.

5. Brug af hård nulstilling
(fabriksnulstilling)
Hvis telefonen ikke gendannes
til den oprindelige tilstand,
kan du benytte hård nulstilling
(fabriksnulstilling) for at gendanne
den.
1. Sluk for enheden.
2. Tryk på følgende taster, og hold
dem nede (i over 10 sekunder):
Tænd/sluk-Lås/lås op-tast +
Kameratast + Tasten Lydstyrke
ned
3. Telefonen lukker ned og udfører

en fabriksnulstilling med det
samme.
dvarsel:
AHvis
du udfører en hård

nulstilling, slettes alle
brugerprogrammer, brugerdata
og DRM-licenser. Husk at
sikkerhedskopiere vigtige
data, før du foretager en Hård
nulstilling.

Lær din telefon at kende

dvarsel:
ABeskyt
telefonen og

6. Åbning og skift af
programmer
Multitasking er nemt med Android,
fordi du kan have flere programmer
kørende samtidig. 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.
Sådan stopper du programmer:
1. Tryk på fanen > Programmer
> Indstillinger > Programmer >
fanen KREDSLØB.
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2. Rul til det ønskede program, og
tryk på Stop for at stoppe det.
TIP! Tryk på tasten Hjem,
og hold den nede for at gå
tilbage til programmer, du har
brugt for nylig. Skærmbilledet
viser derefter en liste over
programmer, du for nylig har
brugt.

7. Installation af PCsoftware (LG PC Suite)
14

PC-programmet "LG PC Suite" er
et program, der hjælper dig med
at slutte din enhed til en PC via et
USB-kabel og Wi-Fi.������������
Når
�����������
du har
oprettet tilslutning, får du adgang
til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-programmet "LG PC 
Suite" kan du...
• Administrere og afspille dit
medieindhold (musik, film,
billeder) på din pc.
• Sender multimedieindhold til din
enhed.
• Synkroniserer data (tidsplaner,
kontakter, bogmærker) i din
enhed og pc'en.

• Sikkerhedskopier programmerne i
din enhed.
• Opdaterer softwaren i din enhed.
• Sikkerhedskopiere og genoprette
enheden.
• Afspiller multimedieindhold på din
pc fra en anden enhed.
Du kan bruge menuen Hjælp
fra programmet til at finde
ud af, hvordan du bruger pcprogrammet "LG PC Suite".

Installation af pc-programmet
"LG PC Suite"
Pc-programmet "LG PC Suite" kan
downloades fra LG's websted.
1. Gå til www.lg.com, og vælg det
pågældende land.
2. Gå til Support > Support til
mobiltelefon > Vælg modellen
(LG-P940).
3. Klik på PC Sync fra Downloads,
og klik på Download WINDOW 
PC Sync for at downloade pcprogrammet LG PC Suite.

Systemkrav til pc-programmet
LG PC Suite
• Operativsystem: Windows XP 32

BEMÆRK: LG's integrerede
USB-driver
• LG's integrerede USB-driver
er påkrævet ved tilslutning
mellem en LG-enhed og en pc.
Den installeres automatisk,
når du installerer pcsoftwaren "LG PC Suite".

8. Synkronisering af
din telefon med en
computer
Data fra din enhed og din pc kan
nemt synkroniseres med pcsoftwaren "LG PC Suite". Kontakter,
tidsplaner og bogmærker kan
synkroniseres.
Proceduren er som følger:
1. Slut din enhed til pc'en. (Benyt
et USB-kabel eller Wi-Fiforbindelse.)
2. Efter oprettet forbindelse skal
du køre programmet og vælge
enhedsafsnittet fra kategorien i
venstre side af skærmbilledet.
3. Klik på [Personlige oplysninger]
for at vælge.
4. Vælg afkrydsningsfeltet for
indhold for at synkronisere, og
klik på knappen Synkroniser.

Lær din telefon at kende

bit (Service Pack 2), Windows
Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32
bit/64 bit
• CPU: processor på 1 GHz eller
hurtigere
• Hukommelse: 512 MB RAM eller
mere
• Grafikkort: opløsning på 1024 x
768, 32 bit farver eller mere
• Harddisk: 100 MB eller mere
ledig harddiskplads (der er
muligvis behov for yderligere
harddiskplads afhængigt af
mængden af lagrede data.)
• Nødvendig software: LG's
integrerede drivere.
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9. Overførsel af musik,
og videoer ved brug af
USB-lagerenheder
BEMÆRK: LG's integrerede
USB-driver
• LG's integrerede USB-driver
er påkrævet ved tilslutning
mellem en LG-enhed og en pc.
Den installeres automatisk,
når du installerer pcsoftwaren "LG PC Suite".
1. Programmer > Indstillinger
> Lagring for at undersøge
lagringsmediet. (Hvis du vil
overføre filer fra eller til et
hukommelseskort, skal du isætte
et hukommelseskort i telefonen.)
2. Slut telefonen til din pc ved
hjælp af USB-kablet.
3. Listen over USB-tilslutningstyper
vises. Vælg valgmuligheden
Lagerenhed.
4. Åbn den flytbare
hukommelsesmappe på pc'en.
Du kan få vist indholdet af
lagerenheden på din pc og
overføre filerne.
5. Kopier filerne fra din pc til
drevmappen.

6. Når du er færdig, skal du vælge
valgmuligheden Kun opladning
for at afbryde telefonen.

10. Hold telefonen lodret
Hold mobiltelefonen lige op og
ned som en almindelig telefon. LGP940 har en indbygget antenne.
Pas på ikke at ridse eller beskadige
indersiden af bagdækslet, eftersom
dette er NFC-antennen.
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.

11. Hvis skærmen fryser
Hvis skærmen fryser, eller
telefonen ikke reagerer, når du
forsøger at bruge den:
Tag batteriet ud, sæt det i igen, og
tænd telefonen.
ELLER
Tryk på Tænd/sluk-Lås/lås optasten, og hold den nede i 10
sekunder for at slukke den.
Hvis dette ikke løser
problemet, skal du kontakte din
tjenesteudbyder.

Kameraknap
Øresnegl
Nærhedssensor
Kameraobjektiv på fronten
Tasten Hjem
Vender tilbage til
startskærmen fra enhver
skærm.
Tasten Menu
• Kontroller, hvilke indstillinger der
er tilgængelige.

Tænd/sluk-Lås/Lås optast
• Tænder/slukker din telefon,
når du trykker på og holder
tasten nede.
• Tryk kortvarigt for at låse/
låse op for skærmen.
Tasten Tilbage.
Vender tilbage til den forrige
skærm.
Tasten Søg

BEMÆRK: Nærhedssensor
Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker
nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser
touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit
øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet
aktivering af touchskærmen under opkald.
Advarsel:Produktets LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der
placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den.
Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan
medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lær
din telefon
kende
Retningslinjer
foratsikker
og effektiv brug

Enhedens komponenter
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Stik til headset
Opladnings-/USB-port

Kameraknap

Tænd/sluk-Lås/
Lås op-tast

Mikrofon

Lydstyrketaster
• På startskærmen: styrer
ringelydstyrke.
• Under et opkald: styrer
lydstyrken i øresneglen.
• Ved afspilning af et nummer:
indstiller kontinuerligt
lydstyrken.

TIP!
Tryk på og hold
lydstyrkeknapperne Op og Ned
nede i ét sekund for at bruge
funktionen QuickMemo.
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Bagdæksel
Stik til SIM-kort
Kameraobjektiv
på bagsiden
Batteri
Stik til microSD-kort
Højttaler

Før du kan begynde at undersøge
din nye telefon, skal du konfigurere
den. Sådan isættes SIM-kortet og
batteriet:
1. Når du vil fjerne bagdækslet,
skal du med den ene hånd
have et fast tag i telefonen.
Brug den anden hånd til at
trække bagdækslet af med
tommelfingeren som vist i
figuren.

2. Skub SIM-kortet ind i SIMkortholderen. Sørg for, at
området med guldkontakterne
på kortet vender nedad.

3. Isæt batteriet, så
guldkontakterne på telefonen og
batteriet passer sammen (1), og
tryk derefter batteriet forsigtigt
nedad, indtil det er på plads (2).

Lær
din telefon
kende
Retningslinjer
foratsikker
og effektiv brug

Installation af SIM-kortet
og batteriet
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4. Juster bagdækslet i forhold til
batterirummet, (1) og tryk det
ned, så det klikker på plads (2).

Opladning af telefonen
Skub og åbn dækslet til
opladerstikket øverst på telefonen.
Isæt opladeren, og sæt stikket i en
stikkontakt.

BEMÆRK: Batteriet skal
oplades helt for at forbedre
batteriets levetid.

Brug af
hukommelseskortet
Din telefon understøtter brug
af hukommelseskort af typen
microSDTM eller microSDHCTM
med op til 32 GB kapacitet. Disse
hukommelseskort er specifikt
designet til mobiltelefoner og
andre ultrakompakte enheder og er
ideelle til lagring af medierige filer
såsom musik, programmer, videoer
og fotos til brug sammen med din
telefon.
Sådan isættes et
hukommelseskort:
Indsæt hukommelseskortet i
holderen. Sørg for, at området med
guldkontakterne vender nedad.
Sådan fjerner du
hukommelseskortet sikkert:
Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Lagring >
Demonter SD-kort.

Advarsel:
Undgå at isætte eller
fjerne hukommelseskortet,
når telefonen er tændt.
Ellers kan du risikere, at
hukommelseskortet og
telefonen bliver beskadiget, og
at data på hukommelseskortet
bliver ødelagt.
Sådan formaterer du
hukommelseskortet:
Dit hukommelseskort er muligvis
allerede formateret. Hvis det ikke
er tilfældet, skal du formatere
kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på
hukommelseskortet slettes, når
du formaterer det.
1. På startskærmen skal du trykke
på
for at åbne programlisten.
2. Rul og tryk på Indstillinger >
Lagring.
3. Tryk på Demonter SD-kort.
4. Tryk på Slet SD-kort > Slet SDkort > Slet alt
5. Hvis du indstiller mønsterlåsen, skal
du angive mønsterlåsen og vælge
Slet alt.
BEMÆRK: Hvis der er indhold
på hukommelseskortet, kan
mappestrukturen være ændret
efter formateringen, fordi alle
filer er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du
skærmen
Når du ikke har brugt enheden
i et stykke tid, slukkes og låses
skærmen automatisk. På den
måde undgår du utilsigtede tryk og
sparer på batteriet.
Når du ikke bruger LG-P940, skal
du trykke på tænd/sluk-tasten

Lær
din telefon
kende
Retningslinjer
foratsikker
og effektiv brug

BEMÆRK:
• Brug kun kompatible
hukommelseskort
sammen med din telefon.
Brug af inkompatible
hukommelseskort kan
beskadige kortet og de data,
der er lagret på kortet, såvel
som telefonen.
• Filstørrelsen, der understøttes
af FAT32 kan bruges sammen
med en kapacitet på mindre
end 4GB.
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for at låse telefonen.
Hvis der kører programmer,
mens du indstiller skærmlåsen,
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 vil vække telefonen, skal
du trykke på tænd/sluk-lås-tasten
. Den låste skærm vises. Tryk,
og skub skærmlåsen i en vilkårlig
retning for at låse startskærmen
op.
Det sidste skærmbillede, du fik vist,
åbnes.
TIP!
Hvis du vil vække telefonen,
kan du som alternativ bruge
tasten lydstyrke ned mens
skærmen er slukket.

Sikring af den låste skærm
Du kan låse berøringsskærmen
ved at aktivere funktionen til
skærmlåsning. Din telefon beder
om oplåsningskoden, hver gang
du tænder for telefonen eller låser

berøringsskærmen op.
• LG er ikke ansvarlig for noget
tab af sikkerhedskoder eller
personlige oplysninger eller
øvrige skader forårsaget af
ulovlig software.

Angiv oplåsning via træk
1. På startskærmen skal du trykke
på
for at åbne programlisten.
Vælg derefter Indstillinger >
Lås skærm > Vælg skærmlås
> Træk.
2. Træk i skærmen for at låse den
op.

Angiv oplåsning via
ansigtsregistrering
1. På startskærmen skal du trykke
på
for at åbne programlisten.
Vælg derefter Indstillinger >
Lås skærm > Vælg skærmlås >
Ansigtslås.
2. Vælg Konfigurer > Fortsæt.
3. Juster enheden, så dit ansigt
vises inden i figuren.
4. Når dit ansigt er blevet optaget
korrekt, skal du vælge Fortsæt.
5. Fuldfør konfigurationen af den
sekundære oplåsningskode.

1. På startskærmen skal du trykke
på
for at åbne programlisten.
og vælge Indstillinger > Lås
skærm > Vælg skærmlås >
Mønster.
2. Se instruktionerne på skærmen
samt eksempelmønstrene og
vælg Næste.
3. Tegn et mønster ved at trække
med fingeren for at forbinde
mindst 4 prikker.
4. Vælg Fortsæt.
5. Tegn et mønster igen for at
bekræfte.
6. Vælg Bekræft.
7. Fuldfør konfigurationen af den
sekundære oplåsningskode.

Angiv en PIN-oplåsningskode
1. På startskærmen skal du trykke
på
for at åbne programlisten.
og vælg Indstillinger > Lås
skærm > Vælg skærmlås >
PIN-kode.
2. Indtast en ny PIN-kode
(numerisk), og vælg Fortsæt.
3. Indtast PIN-koden igen, og vælg
OK.

Angiv en adgangskode til
oplåsning
1. På startskærmen skal du trykke
på
for at åbne programlisten.
og vælg Indstillinger > Lås
skærm > Vælg skærmlås >
Adgangskode.
2. Indtast en ny adgangskode
(alfanumerisk), og vælg Fortsæt.
3. Indtast adgangskoden igen, og
vælg OK.
BEMÆRK:
Forholdsregler, der skal tages
ved brug af skærmlåsen.
• Det er meget vigtigt, at du
husker det oplåsningsmønster,
den PIN-kode og den
adgangskode, du har angivet.
Du vil ikke kunne få adgang til
din telefon, hvis du anvender
forkert oplåsningsmønster,
PIN-kode og adgangskode 5
gange. Du har 5 muligheder for
at angive dit oplåsningsmønster,
PIN-kode eller adgangskode.
Hvis du har opbrugt alle 5
muligheder, kan du forsøge igen
efter 30 sekunder.
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Angiv et oplåsningsmønster
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Hvis du ikke kan huske dit
oplåsningsmønster, din PIN-kode
eller din adgangskode:
• Hvis du har glemt dit mønster:
Hvis du har logget på din Googlekonto på telefonen og har brugt
et forkert oplåsningsmønster 5
gange, skal du trykke på knappen
for Glemt mønster. Derefter
bliver du bedt om at logge på
med din Google-konto for at låse
telefonen op.
Hvis du ikke har oprettet en
Google-konto på telefonen, eller
hvis du har glemt den, skal du
udføre en fabriksnulstilling.
• Hvis du har glemt din PIN-kode
eller din adgangskode: Hvis du
har glemt din PIN-kode eller din
adgangskode, skal du udføre en
hård nulstilling.

Tip til touchskærmen
Her finder du nogle tip til, hvordan
du navigerer rundt på telefonen.
Tryk – Hvis du vil vælge en menu/
indstilling eller åbne et program,
skal du trykke på den/det.
Tryk på og hold nede – Hvis du vil
åbne en indstillingsmenu eller gribe
fat om et objekt, du vil flytte, skal
du trykke og holde nede.
Træk – Hvis du vil rulle gennem en
liste eller opnå langsom bevægelse,
skal du trække fingeren hen over
touchskærmen.
Ryk – Hvis du vil rulle hurtigt
gennem en liste eller opnå hurtig
bevægelse, skal du rykke fingeren
hen over touchskærmen (trække
hurtigt og slippe).

BEMÆRK:
• Tryk på midten af ikonet for
at vælge et element.
• Tryk ikke for hårdt –
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, at du ikke
kommer til at trykke på nogle
af de andre taster.

Din Startskærm

Din Startskærm
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Hjemmeskærm
Stryg fingeren hurtigt til venstre
eller højre for at få vist panelerne.
Du kan også tilpasse alle paneler
med widgets, genveje til dine
foretrukne programmer, mapper og
baggrundsbillede.

Tryk på ikonet Telefon for at
få vist touchtastaturet, så du kan
foretage et opkald.
Tryk på ikonet Kontakter for at
åbne dine kontakter.
Tryk på ikonet Beskeder for at
åbne beskedmenuen. Her kan du
oprette en ny besked.
Tryk på fanen Programmer
nederst på skærmen. Derefter
vises alle dine installerede
programmer. Tryk blot på ikonet
på programlisten for at åbne det
ønskede program.

Tilpasning af startskærmen

26

BEMÆRK: Nogle skærmbilleder
kan variere, afhængigt af din
telefonudbyder.
Du kan få vist hurtigtaster nederst
på startskærmen. Hurtigtasterne
giver let adgang med et enkelt tryk
til de funktioner, du bruger mest.

Du kan tilpasse startskærmen
ved at føje widgets, genveje,
mapper eller baggrunde til det.
Hvis du ønsker flere praktiske
tip til brug af telefonen, skal du
tilføje dine foretrukne widgets til
startskærmen.
Sådan føjer du elementer til
startskærmen:
1. Startskærm >
.
ELLER
Tryk på et tomt sted
på startskærmen, og
til skærmbilledet for
redigeringstilstand.

klem dem sammen for at skifte
til redigeringstilstand. Du kan
derefter tilføje, fjerne eller ændre
rækkefølgen for paneler.

Tilpasning af
programdesign fra
startskærmen
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TIP! Du kan føje et programikon
til startskærmen ved at trykke
på det på programlisten og
holde det nede.

Tilføj eller fjern paneler fra
startskærmen
Du kan tilføje eller fjerne
paneler fra startskærmen, så
du kan arrangere dine widgets
i overensstemmelse med dine
præferencer og behov.
1. Placer to fingre på skærmen, og

Din Startskærm

2. På skærmbilledet til
redigeringstilstand vises de
forskellige paneler tilhørende
startskærmen samt elementer
i Programmer, Downloads,
Widgets eller Baggrundsbilleder.
3. Rul til venstre eller højre til det
ønskede panel, og tryk derefter
på et element og hold det nede,
hvorefter du skal trække det til
den ønskede placering.
Sådan sletter du et element fra
startskærmen:
• Hjemmeskærm > tryk på det
ikon, du vil fjerne, og hold det
nede > træk det til .

Afhængigt af dine præferencer kan
du videreredigere programikoner
på startskærmen.
1. Tryk på et program og hold
det inde for at tilpasset det,
hvorefter redigeringsikonet
vises i øverste højre side af
programikonet.
2. Tryk på redigeringsikonet, og
vælg det ønskede ikondesign.

Din Startskærm
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Tilpasning af
startskærmens design

Vende tilbage til nyligt
anvendte programmer

Du kan tilpasse det aktuelle design
af startskærmen ved at downloade
starter- og temaprogrammer fra
enten LG SmartWorld eller Play
Store(Android Market).
1. Vælg Hjemmeskærm >
Programmer > Play Store.
2. Søg efter starter- og
temaprogrammer med ‘starter
eller tema’ som nøgleord.
3. Download og installer det
starterprogram, du vælger, med
tilhørende temaer.
4. Du kan ændre standardindstilling
med det starterprogram, du
downloader, ved at vælge
Startskærm > Program >
Hjemmevælger, når det er
installeret korrekt.

1. Tryk på tasten Hjem
, og hold
den nede.
Skærmen viser et popupvindue med 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 gå tilbage til
det aktuelle program.

BEMÆRK:
• LG SmartWorld kræver, at
du konfigurerer en konto og
logger på.
• LG SmartWorld er ikke
tilgængeligt afhængigt af
område, telefon, udbyder,
plan og softwareversion.

Notifikationsskuffe
Notifikationsskuffen kører øverst
på skærmen.

Du kan tilpasse
notifikationspanelet, så det passer
til dine præferencer.
• Du kan omarrangere
elementerne i
notifikationspanelet ved
at trykke på
> . Du
���
kan derefter kontrollere og
omarrangere elementer på
notifikationspanelet.
• Du kan få vist yderligere
notifikationsindstillinger ved at
trykke på
>
�� .
Du kan tilføje og fjerne elementer
i notifikationspanelet som f.eks.
Lyd profiler, Wi-Fi, Bluetooth,
Flytilstand osv.

Visning af statuslinjen
Statuslinjen anvender forskellige
ikoner til at vise telefonoplysninger,
f.eks. signalstyrke, nye beskeder,
batterilevetid og aktive Wi-Fi-,
Bluetooth- og dataforbindelser.

Ikon Beskrivelse
Intet SIM-kort
Intet signal
Flytilstand
Forbundet til Wi-Finetværk
Wi-Fi Direct er aktiveret
Headset med ledning
Opkald i gang
Parker opkald
Højttaler
Telefonens mikrofon er
slukket
Mistet opkald
Bluetooth er tændt
Forbundet til en
Bluetooth-enhed
NFC er aktiveret

Nedenstående tabel forklarer
betydningen af de ikoner, der vises
på statuslinjen.

Din Startskærm

Sådan tilpasses
notifikationspanelet

Systemadvarsel
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Ikon Beskrivelse
Alarm er indstillet
Ny telefonbesked
Ringetonen er slukket
Vibratortilstand
Batteriet er fuldt opladet
Batteriet oplades
Dataindgang og -udgang
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Telefonen er tilsluttet en
pc via USB-kabel
Downloader data
Uploader data
Downloader data med høj
hastighed
Uploader data med høj
hastighed
GPS henter
Modtager positionsdata
fra GPS
On-Screen Phone tilsluttet

Ikon Beskrivelse
3 yderligere notifikationer
vises ikke
Data synkroniseres
Download udført
Ny Gmail
Ny Google Talk-besked
Ny besked
Sang afspilles
Kommende begivenhed
FM-radio tændt i
baggrunden
Bærbart Wi-Fi-hotspot er
aktivt
Både USB-tethering og
bærbart Wi-Fi-hotspot er
aktive
BEMÆRK: De ikoner, der vises
på displayet, kan variere
afhængigt af dit område eller
din tjenesteudbyder.

Du kan indtaste tekst via
skærmtastaturet. Skærmtastaturet
vises automatisk på skærmen, når
du indtaster tekst. Du kan få vist
tastaturet manuelt ved blot at
trykke på et tekstfelt på det sted,
du vil indtaste tekst.
Brug af tastaturet og indtastning
af tekst
Tryk én gang for at skrive det
næste bogstav med stort. Tryk to
gange, hvis alle bogstaver skal
være store.
Tryk for at skifte til tal- og
symboltastatur. Du kan også trykke
på denne fane og holde den nede
for at få vist menuen Indstillinger.
DA Tryk på og hold nede for at
ændre skriftsproget.
Tryk for at indtaste et
mellemrum.
Tryk for at oprette en ny linje i
beskedfeltet.
Tryk for at slette det forrige
tegn.

Indtastning af bogstaver
med accenttegn
Hvis du vælger fransk eller spansk
som sprog til tekstindtastning, kan
du indtaste særlige franske og
spanske tegn (f.eks. "á").
Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du
trykke på tasten "a", og holde den
nede, indtil zoom ind-tasten bliver
større og viser tegn fra forskellige
sprog.
Vælg derefter det specialtegn, du
ønsker.

Din Startskærm

Skærmtastatur
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Konfiguration af en Google-konto
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Konfiguration af en
Google-konto
Første gang du tænder telefonen,
har du mulighed for at aktivere
netværket, logge på din Googlekonto og angive, hvordan du vil
bruge Google-tjenester.
Sådan konfigureres din Googlekonto:
• Log på en Google-konto via det
konfigurationsskærmbillede, hvor
du bliver bedt om at gøre det.
ELLER
• Tryk på fanen
> Programmer
> vælg et Google-program som
f.eks. Gmail > vælg Ny for at
oprette en ny konto.
Hvis du har en Google-konto,
skal du trykke på Eksisterende,
indtaste din e-mail-adresse og din
adgangskode og derefter trykke på
Log ind.
Så snart du har konfigureret
din Google-konto på telefonen,
synkroniseres telefonen automatisk
med din Google-konto på
internettet.
Dine kontakter, Gmail-meddelelser,
kalenderbegivenheder og

øvrige oplysninger fra disse
programmer og tjenester på
internettet synkroniseres med din
telefon. (Dette afhænger af dine
synkroniseringsindstillinger)
Når du har logget på, kan du bruge
Gmail™ og Google-tjenesterne på
din telefon.

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: At der muligvis vil
blive opkrævet ekstra betaling
ved brug af online-tjenester.
Kontroller dataafgifterne hos
din netværksudbyder.
1. I startbilledet skal du vælge et
vilkårligt SNS-program, du vil
bruge.
2. Hvis du endnu ikke har en konto,
skal du trykke på Tilmeld dig nu
og angive oplysninger.
3. Indtast e-mail-adressen og
adgangskoden, som du har
konfigureret i dit netværk, og
tryk derefter på Log på.

4. Vent, mens dine detaljer
kontrolleres med dit netværk.
5. Kontroller, at netværket er
slået TIL. Hvis du trykker på dit
netværk, kan du se den aktuelle
status for dit sociale netværk.

Socialt netværk

Socialt netværk

TIP! Hvis du tilføjer en widget
for dit sociale netværk i
startbilledet, vil denne widget
vise din status, når telefonen
opdateres fra netværket.
Du kan også få adgang til det
sociale netværk direkte ved at
trykke på den relevante widget.

Visning og opdatering af
status
1. Vælg et socialt netværk, du vil
åbne.
2. Du kan se den aktuelle status for
dit sociale netværk.
3. Du kan opdatere din status
med kommentarer eller ved at
uploade fotos.
BEMÆRK: Dette afhænger af
netværkstjenesterne.
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Socialt netværk

TIP! Du kan kun bruge
oplysninger om venner i SNS 
eller synkronisere alle data til
Kontaktpersoner.

Fjernelse af konti på
telefonen
Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Konti og
synkronisering > Vælg den konto,
du vil slette > Tryk på Fjern konto.
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Du kan bruge programmet Email til at læse e-mail fra andre
tjenester end Google Mail.
Programmet E-mail understøtter
følgende kontotyper: POP3, IMAP
og Exchange.
Din tjenesteudbyder eller
systemadministrator kan give
dig oplysninger om, hvilke
kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en email-konto
Når du første gang åbner
programmet E-mail, åbnes en
installationsguide, hvor du kan få
hjælp til konfiguration af en email-konto.
Sådan tilføjes en anden e-mailkonto:
1. Tryk på fanen
> Programmer
> E-mail > tryk på Menu
>
Konti > på kontoskærmbilledet,
og tryk på Menu
> Tilføj
konto.
Efter den første opsætning viser
E-mail indholdet af din indbakke.
Hvis du har oprettet mere end én

konto, kan du skifte mellem dine
konti.
Sådan redigerer du
indstillingerne for en e-mailkonto:
1. Tryk på fanen
>
Programmer > E-mail > på
kontoskærmbilledet, og tryk
på Menu
> Indstillinger for
konto.
Sådan slettes en e-mail-konto:
1. Tryk på fanen
>
Programmer > E-mail > på
kontoskærmbilledet, tryk på
Menu
> Indstillinger for
konto > tryk på en konto, du vil
fjerne > Slet konto.

Skærmbilledet E-mailkonto
Du kan trykke på en konto og få
vist dens indbakke. Den konto, du
sender e-mails fra, er som standard
angivet med en markering.
–
�����������������������������
Tryk på mappeikonet for at
åbne mapperne til kontoen.
Det er kun de seneste e-mail
til din konto, der downloades til
telefonen. Hvis du vil downloade
flere (tidligere) e-mail, skal du

E-mail

E-mail
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E-mail

trykke på Indlæs flere beskeder
nederst på e-mail-listen.

Arbejde med kontomapper
Hver konto har mapperne Indbakke,
Udbakke, Sendt og Kladder.
Afhængigt af de funktioner,
som kontoens tjenesteudbyder
understøtter, kan der være flere
mapper.

Oprettelse og afsendelse
af en e-mail
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Sådan oprettes og afsendes en
besked
1. Når du befinder dig i programmet
E-mail, skal du trykke på
for
at Opret.
2. Angiv en adresse til modtageren
af beskeden. Mens du skriver
tekst, får du vist tilsvarende
adresser fra dine kontakter.
Flere adresser skal adskilles med
semikolon.
3. Tilføj Cc/Bcc, og tilføj
vedhæftede filer, hvis det er
nødvendigt.
4. Skriv teksten i beskeden.
5. Tryk på knappen� .

Hvis du ikke har forbindelse til et
netværk, f.eks. hvis du arbejder i
flytilstand, gemmes de beskeder,
du sender, i udbakken, indtil
du igen har forbindelse til et
netværk. Hvis den indeholder
ventende beskeder, vises
udbakken på skærmen Konti.
TIP! Når du modtager en ny email i indbakken, afspilles der en
lyd, og telefonen vibrerer.

Internet
Browser giver dig adgang til
en hurtig verden i farver med
spil, musik, nyheder, sport,
underholdning og meget mere
direkte på din mobiltelefon. Lige
meget hvor du er, og hvad du har
lyst til.
BEMÆRK: Der opkræves
muligvis yderligere gebyrer,
når du opretter forbindelse
til disse tjenester og
downloader indhold. Kontroller
dataafgifterne hos din
netværksudbyder.

Brug af
internetværktøjslinjen
 ���������������������������������
Tryk for at gå en side tilbage.
 ��������������������������������������
Tryk for at gå en side frem til den
side, du oprettede forbindelse til
efter den nuværende side. Det
er det modsatte af det, der sker,
når du trykker på Tilbage, som
går tilbage til den forrige side.
T
 ryk, og hold nede, og brug op

og ned for at zoome ind eller ud
i browseren.
��������������������������������
Tryk for at få vist alle åbne
vinduer.
����������������������������������
Tryk for at tilføje et nyt vindue.
Tryk for at åbne en liste med
gemte bogmærker.

Internettet

Internettet

Brug af indstillinger
Tryk på tasten
for at få vist
indstillingerne.
Opdater – Opdater den aktuelle
webside.
Gem til bogmærker – Tilføj
den aktuelle webside som et
bogmærke.
Indlæs hjemmeside - Gør
det muligt for dig at gå til
hjemmesiden.
Del side – Giver dig mulighed for at
dele websiden med andre.
Find på siden – Giver dig mulighed
for at finde bogstaver eller ord på
den aktuelle webside.
Desktopversion – Giver dig
mulighed for at få vist websiden
som en desktop-version.
Gem til læsning offline – Du kan
få vist den gemte webside offline.
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Lysstyrke - lader dig justere
skærmens lysstyrke. Denne
funktion er muligvis ikke tilgængelig
afhængigt af din region.
Indstillinger – Viser
browserindstillinger.
Afslut - afslutter din brug af
internettet.

> Places.
2. Vælg en kategori. Din enhed
søger efter steder i nærheden
af din aktuelle placering, og som
er relateret til den pågældende
kategori.
3. Vælg et stednavn for at få vist
oplysninger om det.

Latitude

Navigation

Lær at dele din placering med dine
venner, og få vist dine
venners placering via Google
Latitude™.
1. Tryk på fanen
> Programmer
>Latitude. Enheden tilmelder sig
automatisk Latitude.

Lær, hvordan du bruger GPSnavigationssystemet til at finde
og få vist din destination med
stemmevejledning.

Places
Lær, hvordan du søger efter et sted
i nærheden af dig.
BEMÆRK: Denne funktion
er muligvis ikke tilgængelig
afhængigt af din
region eller din
tjenesteudbyder.
1. Tryk på fanen

> Programmer

BEMÆRK: Lær, hvordan
du bruger GPSnavigationssystemet til at finde
og få vist din destination med
stemmevejledning.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Navigation.
2. Hvis du kører dette program
for første gang, skal du vælge
Accepter.
3. Indtast din destination.

Du kan søge efter data gemt på din
enhed eller på internettet.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Søg.
2. Indtast et bogstav eller et ord i
de data, du vil søge efter.
3. Vælg navnet på det element, du
vil opnå adgang til.

YouTube
Lær, hvordan du får vist og deler
videoer via YouTube.
BEMÆRK: Lær, hvordan du
får vist og deler videoer via
YouTube.

Se videoer
1. Tryk på fanen
> Programmer
> YouTube.
2. Vælg en video på listen.
3. Vend enheden for at få vandret
visning.
4. Kontroller afpilningen med
ikonerne på skærmen.
• Vælg en funktion under
for
at dele en video.
• Vælg�
for
�����������������
at tænde for

kameraet, så du kan uploade en
video.

Play Store (Android
Market)

Internettet

Søg

Du kan downloade spil, ringetoner
og øvrige programmer fra Play
Store(Android Market).
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Play Store.
2. Søg efter en fil, og download den
på enheden.
BEMÆRK:
• Denne funktion er muligvis
utilgængelig afhængigt
af dit område eller din
tjenesteudbyder.
• Enheden gemmer brugerfiler
fra downloadede programmer
i den interne moviNAND™hukommelse. Du kan gemme
filerne på hukommelseskortet
ved at slutte enheden til
en pc og kopiere dem fra
moviNAND og over på
hukommelseskortet.
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Vejr

Google+

Lær, hvordan du får vist
vejrudsigter.
1. Tryk på
> fanen Programmer>
Vejr.
2. Vælg�
i den øverste del af
skærmbilledet.
Din enhed søger efter din aktuelle
placering og viser vejrudsigter.

Lær, hvordan du får adgang til
Googles sociale netværkstjeneste.
Du kan oprette grupper til deling
af interesser og holdninger eller
sende og modtage onlinebeskeder
samt uploade dine fotos.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Google+.

TIP! Du kan ændre placeringen
for at få vist
vejrudsigten i et andet område.
Tryk på Menu
> Indstillinger.
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Nyheder
Lær, hvordan du får vist topnyheder
og øvrige nyhedsartikler.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Nyheder.
2. Rul til venstre til et nyhedsemne i
den øverste del af skærmbilledet.
3. Vælg en artikel for at åbne den.
TIP! Du kan tilføje nyhedsemner
ved at trykke på Menu
>
Indstillinger > Emner.

BEMÆRK: Hvis du kører dette
program for første gang,
skal du følge instruktionerne
på skærmen for at fuldføre
konfigurationen af kontoen.
2. Vælg en social netværksfunktion.
LG SmartWorld tilbyder et stort
udvalg af spændende indhold
– spil, programmer, baggrunde og
ringetoner – så LG-telefonejere
kan gøre deres "mobile liv" endnu
mere indholdsrigt.

Sådan får du adgang til LG 
SmartWorld på telefonen
1. Tryk på ikonet�
for
����������
at få
adgang til LG SmartWorld.
2. Tryk på Log på, og angiv id/
adgangskode til LG SmartWorld.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet
ikke er vist?
. Gå til LG SmartWorld
(www.lgworld.com) i en
mobilwebbrowser, og vælg
dit land.
. Download programmet LG 
SmartWorld.
3. Kør og installer den
downloadede fil.
4. Åbn LG SmartWorld ved at
trykke på ikonet .

Sådan bruger du LG 
SmartWorld
• Deltag i månedlige LG
SmartWorld-kampagner.
• Find det, du søger efter, hurtigt
med de brugervenlige "Menu"knapper.
Kategorier – Find indhold efter
kategori (f.eks. Uddannelse,
Underholdning eller Spil).

Søg – Søg i indhold.
Apps for dig – Anbefalet indhold
på baggrund af dine tidligere valg.
Mine prog. – Liste over indhold til
download/opdatering.
Indstilling – Angiv profil og
visning.
Log på – Angiv dit id og din
adgangskode.
• Prøv også andre nyttige
funktioner. (Skærmbilledet
Indholdsoplysninger)

Internettet

Hvis du endnu ikke har tilmeldt
dig, skal du trykke på Registrer
og oprette et medlemskab af LG
SmartWorld.
3. Download det ønskede indhold.

BEMÆRK: LG SmartWorld er
muligvis ikke tilgængeligt hos
alle udbydere eller i alle lande.
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Multimedie

Multimedie
Du kan gemme multimediefiler på
et hukommelseskort, så du har
nem adgang til alle dine billed- og
videofiler.

Galleri
Lær, hvordan du får vist fotos
og afspiller videoer, der er gemt
i enhedens hukommelse og på
hukommelseskortet.

Se et foto/en video
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1. Tryk på fanen
> Programmer
> Galleri. Åbn en liste over
kataloglinjer, hvor alle dine
multimediefiler er gemt.
2. Du kan ændre visningstilstanden
ved at trykke på og vælge den
ønskede visningstilstand (Album,
Placering, Tidsstempel) i den
øverste venstre del af skærmen.
3. Vælg et foto eller en video til
visning.
• Understøttede filformater
(typeformat)
- Billede: bmp, gif, jpg, png
-V
 ideo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv,
mkv (Codec: MPEG4, H.263,
Sorenson H.263, H.264, VC-1,
DivX/XviD)

Brug følgende muligheder, mens du
får vist et foto:
• Rul til venstre eller højre for at få
vist flere foto.
• Hvis du vil zoome ud, skal du
trykke på skærmen med to
fingre og bevæge fingrene væk
fra hinanden (bevæg fingrene
tættere sammen for at zoome
ind).
BEMÆRK:
• Undgå at låse enhedens
skærm under afspilning af
en DivX Video-On-Demand.
Hver gang, du låser skærmen
under afspilning af en DivX
Video-On-Demand, bruger du
én af dine tilgængelige lejede
visninger.
• Nogle filformater
understøttes ikke afhængigt
af enhedens software.
• Hvis filstørrelsen overstiger
den tilgængelige hukommelse,
kan der opstå en fejl, når du
åbner filer.
• Visse videoer i Galleri kan
muligvis ikke vises afhængigt
af videoopløsninger og
codecs.

Lær, hvordan du bruger
videoafspilleren til at afspille
forskellige typer videoer.
Videoafspilleren understøtter
følgende filformater: 3gp,
mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
(Codec: MPEG4, H.264, H.263,
Sorenson Spark, VC-1, DivX®,
DivX3.11, WMV7/8, VP8)
BEMÆRK:
• Nogle filformater
understøttes ikke afhængigt
af enhedens software.
• Hvis filstørrelsen overstiger
den tilgængelige hukommelse,
kan der opstå en fejl, når du
åbner filer.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Video.
2. Vælg en video, du vil afspille.
3. Kontroller afspilningen med
diverse funktionsikoner.

Billedbehandler
Du kan redigere fotos og tilføje
forskellige effekter.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Billedbehandler.

2. Vælg et billede, du ønsker at
redigere.
3. Vælg den ønskede
redigeringsindstilling og rediger
billedet som ønsket.
R
���������������������������
edigerer et billede vha. Vælg,
Roter, Ændr størrelse og Flip.
Tilføjer
������������������������������������
19 forskellige filtertyper.
Justerer
�����������������������
billedet vha. Autoniveau, RGB balance,
Lysstyrke, Kontrast, Tone og
Mætning.
Tilføjer18
�����������������������
forskellige
rammetyper.
Kombinerer
������������������������������
det aktuelt valgte
billede med andre billeder.
Gemmer
������������������������������
det redigerede billede.
Udfører
�����������������������������
det igen, som du har
annulleret.
Annuller:
����������������������������������
Flyttes til det forrige
trin før billedet redigeres.�
Flyttes
�����������������������������
til den forrige menu.
4. Juster billedet som ønsket vha.
en variation af effekten.
5. Når du er færdig, skal du vælge
på Annuller. �

Multimedie

Video
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BEMÆRK:
• Denne funktion er muligvis
utilgængelig afhængigt af din
fotoopløsning og filformat.
• Du kan få adgang til denne
funktion fra programmet
Galleri. Gå til Galleri og vælg
et billede > Menu > Mere >
Rediger.

Funktionen QuickMemo lader dig oprette notater og optage
skærmbilleder.

1. Åbn skærmen
QuickMemo ved at
trykke på tasterne
til lydstyrke Op og
Ned i ét sekund
på den skærm, du
gerne vil optage.
Eller tryk på og
træk statuslinjen
nedad og tryk .

2. Vælg den ønskede
3. Tryk på fra menuen
menuindstilling fra
Rediger, og vælg
Pen-type, Farve,
for at gemme notatet
Slet og opret et notat. med den aktuelle
skærm.

BEMÆRK: Brug en fingerspids når du bruger funktionen
QuickMemo.Brug ikke neglene.

Multimedie

Quick Memo
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Brug af indstillingerne for QuickMemo
Mens du bruger funktionen QuickMemo, kan du nemt bruge indstillingerne
for QuickMenu..
- Vælg, om du vil bruge baggrundsskærmen.
- Vælg pentype og farve.
- Slet det oprettede notat.
- Angiv placeringen hvor du vil gemme notatet.
- Gem notatet med den aktuelle skærm.
- Send eller del den aktuelle QuickMemo til/med andre.

Visning af den gemte QuickMemo
Tryk på Galleri og vælg QuickMemo-albummet.
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Telefonen har en indbygget
musikafspiller, som du kan bruge til
at afspille alle dine yndlingsnumre.
Musikafspilleren understøtter
følgende filformater: mp3, m4a,
mp4, 3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga,
aac, flac, wav.

Føj musikfiler til din telefon

afspilning.
Tryk for at afbryde afspilningen
midlertidigt.
Tryk for at genoptage afspilningen.
Tryk for at skifte til det næste
nummer på albummet eller
afspilningslisten, eller for at skifte
til afspilning af et tilfældigt andet
nummer.

Begynd med at overføre filer til din
telefon eller dit hukommelseskort:
• Overført ved brug af USBmasselagringstilstand => side 61
• Download fra det trådløse
internet. => side 37
• Download fra en pc med pcsoftware (LG PC Suite). => side 96
• Modtag via Bluetooth. => side 52
• Kopier til dit hukommelseskort.

Tryk for at skifte til det forrige
nummer på albummet eller
afspilningslisten, eller for at skifte
til afspilning af et tilfældigt andet
nummer.

Afspil musik

Tryk for at få vist tekster. Denne
funktion er kun aktiv, hvis sangen
omfatter tekster.

Efter overførsel af filer til din
telefon eller dit hukommelseskort.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Musik.
2. Vælg en musikkategori.
3. Vælg en musikfil.
Se følgende ikoner for at få
oplysninger om styring af

Multimedie

Musik

Tryk for at aktivere
gentagelsestilstand.
Tryk for at afspille den aktuelle
afspilningsliste i blandet tilstand.
Tryk for at få vist den aktuelle
afspilningsliste.

Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at aktivere virtuel
surroundlydeffekt, når du
har oprettet tilslutning via
headsetstikket.
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Hvis du vil ændre lydstyrken, mens
du lytter til musik, skal du trykke
på op/ned-tasterne for lydstyrke i
telefonens venstre side.

Opret en afspilningsliste
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1. Tryk på fanen
> Programmer
> Musik.
2. Vælg Playlister.
3. Tryk på Menu
> Ny playliste.
4. Indtast en titel til den nye
afspilningsliste, og vælg derefter
OK.
5. Vælg Tilføj musik.
6. Vælg de filer, du vil omfatte, og
vælg derefter Tilføj.
TIP! Under afspilning kan du
føje filer til en afspilningsliste
ved at trykke på Menu
> Føj
til playliste.

Føj sange til afspilningslisten
med favoritter
Du kan hurtigt føje din yndlingssang
til afspilningslisten med favoritter.
Under afspilning skal du trykke
på Menu
> Tilføj til favoritter
for at føje den aktuelle sang til
lynlisten.

Tilpas musikafspillerens
indstillinger
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Musik.
2. Tryk på Menu
> Indstillinger.
3. Juster indstillingerne for at
tilpasse musikafspilleren:
BEMÆRK:
• Nogle filformater
understøttes ikke afhængigt
af enhedens software.
• Hvis filstørrelsen overstiger
den tilgængelige hukommelse,
kan der opstå en fejl, når du
åbner filer.

FM-radio
LG-P940 har en indbygget FMradio, så du kan stille ind på dine
foretrukne kanaler og lytte til dem,
mens du er på farten.
BEMÆRK: Du skal bruge
headsettet for at lytte
til radioen. Slut det til
hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer
Du kan indstille radiostationer
ved at søge efter dem enten
manuelt eller automatisk. De
gemmes herefter under specifikke
kanalnumre, så du ikke behøver at
søge efter dem igen.
Du kan gemme op til 48 kanaler på
telefonen.
Automatisk indstilling
1. Tryk på fanen
> Programmer
> FM-radio.
2. Tryk på tasten Menu, og
tryk
derefter på Scanning.
3. Under Automatisk scanning
skal du trykke på Stop, hvis
du vil stoppe scanningen. Kun
scannede kanaler bliver gemt,
før du stopper scanningen.
BEMÆRK: Du kan også stille ind
på en station ved hjælp af den
viste drejeknap.
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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
kontrolalere, om nationale love
i det relevante land tillader
brugen af sådant materiale.
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TIP! Du kan forbedre
radiomodtagelsen
ved at forlænge
hovedtelefonledningen,
der også fungerer som
radioantenne.
Hvis du tilslutter
hovedtelefoner, som ikke
er fremstillet specifikt
til radiomodtagelse, kan
radiomodtagelsen være dårlig.

NFC
50

Din LG-P940 er en NFCkompatibel mobiltelefon. NFC
(nærfeltskommunikation) er en
trådløs forbindelsesteknologi, der
muliggør tovejskommunikation
mellem elektroniske enheder.
Løsningen arbejder over en afstand
på nogle få centimeter.
Du kan dele dit indhold med et
NFC-tag eller en anden enhed
igennem enkelt berøring med din
enhed. Hvis du trykker på et NFCtag med din enhed, vises tag'gets
indhold på din enhed.

BEMÆRK: Pas på ikke at ridse
eller beskadige indersiden af
bagdækslet, eftersom dette er
NFC-antennen.

Sådan aktiverer eller
deaktiverer du NFC

På startskærmen skal du trykke
på
> fanen programmer >
Indstillinger > Mere... > vælg
derefter afkrydsningsfeltet for at
aktivere NFC-indstillingen.
NFC-ikonet
vises
��������������������
øverst på din
skærm.
BEMÆRK: Når flytilstand er
aktiveret, kan NFC-programmet
bruges.

Brug af NFC 

Før du bruger NFC, skal du
kontrollere, at enheden er tændt og
aktivere NFC-indstillingen, hvis den
er deaktiveret.

Brug af tag-læsning

1. Du kan læse et tjeneste-tag ved
at trykke bagsiden af din enhed
mod tjeneste-tag'get eller en
anden NFC-enhed.
2. Når et tag genkendes, vises de

Android Beam
Du kan beame en webside, en video
eller andet indhold fra din skærm
til en anden enhed ved at bringe
de to enheder sammen (typisk med
bagsiden til hinanden).
BEMÆRK: Kontroller, at
begge enheder er låst op og
understøtter NFC, og at både
NFC og Android Beam™ er
aktiveret.

HDMI
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) er en kompakt lyd/videogrænseflade til overførsel
af ukomprimerede digitaldata.
Hvis telefonen er tilsluttet et tv/en
skærm via et HDMI-kabel, kan du
se billedet og videofilen på tv'et
eller skærmen, når videoafspilleren
eller billedfremviseren er synlig på
telefonens skærm.

Når din enhed bruges med en
MHL-adapter kan du se videoer
og andre medier, som du har på
din telefon, på et kompatibelt
HD-TV.
Bemærk: Det universelle HDMIkabel og MHL-adapter er ikke
inkluderet med din enhed.
BEMÆRK:
Det kan tage tid at afspille
mediefiler afhængigt af den
enhed, der er tilsluttet din
telefon. Filer kan muligvis
ikke afspilles korrekt, hvis
du bruger et kabel eller en
enhed, der ikke er HDMIcertificeret. Den billedretning,
du har indstillet på din telefon,
gælder også for det billede, der
vises på enheden. Beskyttet
videoindhold såsom DRM 
(digital rights management)
vises kun på din telefon. Hvis
din telefon er tilsluttet et tv/en
skærm med lav HDMI-opløsning,
vises videoindholdet i høj
opløsning/eksempelvisningen
fra kameraet muligvis ikke på
tv'et/skærmen.
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pågældende oplysninger.
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Bluetooth
Du kan bruge Bluetooth til at
sende data ved at køre et relevant
program. Du kan ikke gøre det
fra Bluetooth-menuen som på de
fleste andre mobiltelefoner.
TIP! Med LG-P940 kan du få
glæde af hurtig Bluetoothfunktionalitet. Hvis den enhed,
du vil dele filer med, også
understøtter hurtig Bluetoothfunktionalitet, overføres filerne
automatisk via det hurtige
netværk. Før du bruger hurtig
Bluetooth-funktionalitet
til dataoverførsel, skal du
kontrollere, at Wi-Fi er
DEAKTIVERET på din enhed.
Indstillingerne for hurtig
Bluetooth-funktionalitet kan
være forskellige afhængigt
af enheden. Kontroller
enhedens indstillinger hos
tjenesteudbyderen.

BEMÆRK:
•  LG er ikke ansvarlig for tab,
opfangelse eller misbrug
af data, der sendes eller
modtages via den trådløse
Bluetooth-funktion.
•  Sørg altid for, at du kun
udveksler data med
enheder, du har tillid til,
og der er korrekt sikret.
Hvis der er forhindringer
mellem enhederne, kan
funktionsafstanden være
mindre.
•  Visse enheder, navnlig de, der
ikke er testet eller godkendt
af Bluetooth SIG, kan være
inkompatible med din enhed.
Aktivering af Bluetooth og
parring af din telefon med en
Bluetooth-enhed
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Angiv Bluetooth
til Til
.
2. Du vil se indstillingerne til at gøre
din telefon synlig og til at søge
efter enheder, tryk derefter på
Søger efter enheder for at se
enheder inden for Bluetoothrækkevidde.

BEMÆRK: Visse enheder,
navnlig håndsæt eller håndfri
bilsæt, kan have faste
Bluetooth-PIN-koder som
f.eks. 0000. Hvis den anden
enhed har en PIN-kode, skal du
indtaste den.
Send data ved brug af den
trådløse Bluetooth-funktion
1. Vælg en fil eller et element
såsom en kontakt, en
kalenderbegivenhed eller en
mediefil fra et givent program
eller Downloads.
2. Vælg en valgmulighed for
afsendelse af data via Bluetooth.
BEMÆRK: Metoden til valg af et
element afhænger muligvis af
datatypen.
3. Søg efter og opret parring med
en Bluetooth-aktiveret enhed.
Modtag data ved brug af den
trådløse Bluetooth-funktion

> fanen
Programmer > Indstillinger >
Angiv Bluetooth til TIL

1. Tryk på

og tryk på Gør telefon synlig
for at gøre den synlig for andre
enheder.
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3. Vælg den enhed, du vil oprette
parring med, på listen. Når
parringen er udført, opretter din
enhed forbindelse til enheden.

BEMÆRK: Du kan vælge
længden af det tidsrum, som
din enhed vil være synlig i,
ved at trykke på Menu
>
Synligheds-timeout.
2. Vælg Par for at bekræfte, at
du gerne vil modtage data fra
enheden.

Wi-Fi
Lær, hvordan du kan
bruge enhedens trådløse
netværksfunktionalitet til at
aktivere og oprette forbindelse
til et hvilket som helst lokalt
trådløst netværk (WLAN), der er
kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/
n-standarderne. Du kan oprette
forbindelse til internettet eller
andre netværksenheder, overalt
hvor der findes et tilgængeligt
adgangspunkt eller et trådløst
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hotspot.
Aktiver WLAN-funktionen
Tryk på fanen
> Programmer >
Indstillinger > Angiv Wi-Fi til Til
.
BEMÆRK: Et aktivt WLAN, der
kører i baggrunden, forbruger
batteristrøm. Med henblik på
at spare batteristrøm, bør du
kun aktivere WLAN, når det er
nødvendigt.
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Find og opret forbindelse til et
WLAN
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Angiv Wi-Fi
til Til
. Enheden søger
automatisk efter tilgængelige
WLAN.
2. Vælg et netværk.
3. Indtast en adgangskode
til netværket (hvis det er
nødvendigt).
4. Vælg Forbind.
Tilføj manuelt et WLAN
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Angiv Wi-Fi til
Til
> Tilføj netværk.
2. Indtast SSID for netværket, og
vælg sikkerhedstype.

3. Angiv sikkerhedsindstillingerne
afhængigt af den valgte
sikkerhedstype.
4. Vælg Forbind.
Opret forbindelse til et WLAN 
ved brug af Wi-Fi Protected
Setup (WPS)
Sådan opretter du forbindelse til et
WLAN med en WPS-knap
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Angiv Wi-Fi.
2. Vælg et netværk, der vises som
et tilgængeligt, sikret netværk,
og marker afkrydsningsfeltet ud
for Vis avancerede muligheder.
3. Vælg rullemenuen WPS.
4. Vælg Tryk på knappen >
Forbind.
5. Tryk på en WPS-knap på
adgangspunktet inden for 2
minutter.
Sådan opretter du forbindelse til et
Wi-Fi-adgangspunkt med en WPS 
PIN-kode:
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Angiv Wi-Fi.
2. Vælg et netværk, der vises som
et tilgængeligt, sikret netværk,
og marker afkrydsningsfeltet ud
for Vis avancerede muligheder.

Wi-Fi Direct
Lær at bruge funktionen WLAN
Direct til at forbinde to enheder
via et WLAN uden at kræve et
adgangspunkt.
Forbind din enhed til en anden
WLAN-enhed
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Mere ... > Wi-Fi
Direct.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ud for
Wi-Fi Direct, og vælg OK.
3. Vælg SØG.
4. Vælg en enhed, og vælg derefter
Forbind. Når ejeren af den anden
enhed accepterer forbindelsen,
er parringen fuldført.
5. Deaktiver funktionen Wi-Fi
Direct ved at vælge Afslut
forbindelse.

Brug af SmartShare
SmartShare bruger DLNAteknologi (Digital Living Network
Alliance) til at dele digitalt indhold
via et trådløst netværk.
Begge enheder skal være DLNAcertificerede for at understøtte
denne funktion.
Sådan tændes der for
SmartShare og gives tilladelse til
deling af indhold
1. Tryk på tasten Programmer
>
SmartShare
2. Tryk på tasten Menu
>
Indstilling.
3. Tryk på Synlig for at tillade at
din enhed registreres af andre
enheder.
• Tryk på Accepter altid
anmodning, hvis du
automatisk vil acceptere
delingsforespørgsler fra andre
enheder.
• Tryk på Modtager filer, hvis du
vil tillade at de andre enheder
uploader mediefiler til min
telefon.
4. Under afsnittet Deling af mit
indhold, skal du trykke for at
afkrydse de typer indhold, du
gerne vil dele. Vælg mellem
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3. Vælg rullemenuen WPS.
4. Vælg PIN-koden fra
adgangspunktet eller PIN fra
denne enhed > Forbind.
5. På adgangspunktet skal du
indtaste PIN-koden og trykke på
startknappen.
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Billeder, Videoer og Musik.
5. SmartShare er nu aktiveret og
klar til at dele indhold.
Sådan styrer du dine
gengivelsesenheder
Lad din gengivelsesenhed (f.eks. tv)
afspille multimedieindhold fra dit
eksterne indholdsbibliotek (f.eks.
pc).
BEMÆRK: Kontroller, at DLNAfunktionaliteten for din enhed
er rigtigt konfigureret (f.eks. TV 
og PC).
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1. Tryk på tasten Programmer

> SmartShare
.
2. Tryk på knappen Til
og
vælg enheden fra listen med
gengivelsesenheder.
3. Tryk på knappen Fra
, og
vælg enheden i det eksterne
indholdsbibliotek.
4. Du kan gennemse
indholdsbiblioteket.
5. Tryk på og hold en indholdsminiature
nede, og skub dem til toppen med
fingeren eller tryk på tasten Menu
> Afspil.

Sådan deles indhold fra din
telefon til din gengivelsesenhed
(f.eks. TV)
BEMÆRK: Kontroller, at din
gengivelsesenhed er rigtigt
konfigureret.
1. Når du ser på billeder eller
videoer via programmet Galleri,
skal du trykke på tasten
/
/
på Titelområdet.
2. Vælg enheden på lister med
gengivelsesenheder for at
afspille filerne.
BEMÆRK: Følg lignende trin
for at bruge musikafspilleren
og videoafspilleren til deling af
indhold.
: Skal være tilsluttet netværk.
: Vælg enheden på netværket.
: I øjeblikket, deles indholdet via
SmartShare

Sådan downloader du indhold fra
et eksternt indholdsbibliotek
1. Tryk på tasten Programmer
>
SmartShare
2. Tryk på knappen Fra
, og
vælg enheden i det eksterne
indholdsbibliotek.
3. Du kan gennemse
indholdsbiblioteket.
4. Tryk på og hold indholdsminiature
nede, og tryk derefter på
Download.
BEMÆRK: Visse indholdstyper
understøttes ikke.

Sådan uploader du indhold
fra telefonen til eksternt
indholdsbibliotek
BEMÆRK: Kontroller, at
microSD-kortet er korrekt
isat, og at indstillingen Modtag
filer, i menuen Indstillinger, er
markeret.
1. T
 ryk på tasten Programmer
>
SmartShare
2. Tryk på knappen Fra
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 DLNAaktiverede enheder
understøtter ikke DMSupload-funktionalitet og vil
ikke uploade filer. Visse typer
indhold understøttes ikke.
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Bemærk: Kontroller, at
din enhed er sluttet til dit
hjemmenetværk ved hjælp
af Wi-Fi-tilslutning 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. Der
er muligvis noget indhold, din
enhed ikke kan afspille.
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Mobil netværksdeling
Lær, hvordan du indstiller din
enhed som en trådløs model eller
et trådløst adgangspunkt til pc'er
eller andre enheder, og del din
mobilnetværksforbindelse.
Del din enheds mobile netværk
via WLAN
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Mere ... >
Bærbart Wi-Fi-hotspot.
2. Vælg afkrydsningsfeltet ud for
Bærbart Wi-Fi-hotspot.
3. Vælg Konfigurer Wi-Fi hotspot
for at tilpasse WLAN-hotspottet.
Netværkets SSID: Se og rediger
enhedens navn, der vises for
eksterne enheder.
Sikkerhed: Vælg
sikkerhedstypen.
4. Når du er færdig, skal du vælge
på Gem.
5. Brug en anden enhed til at
finde enhedens navn på den
tilgængelige forbindelsesliste,
og opret forbindelse. Din
enhed deler den mobile
netværksforbindelse på en
anden enhed.

Del din enheds mobile netværk
via USB
1. Slut telefonen til din pc ved
hjælp af USB-kablet.
2. Listen over USB 
Forbindelsestype vises. eller
tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Tilslutninger >
USB Forbindelsestype > USBmodem.
3. Vælg USB-modem for at
aktivere USB-modemfunktionen.
Din enhed deler den mobile
netværksforbindelse på din
pc. Du kan stoppe deling af
netværksforbindelsen ved at
rydde afkrydsningsfeltet ud for
USB-modem.
(Vælg valgmuligheden Kun
opladning for at afbryde
telefonen.)
BEMÆRK: Delingsmetoden
for netværksforbindelsen kan
afgive afhængigt af pc'ens
operativsystem.

Din enhed er udstyret med
en modtager til det globale
positioneringssystem (GPS). Lær at
aktivere positionstjenester. Du kan
modtage bedre GPS-signaler ved
at undgå at benytte enheden under
følgende forhold:
• mellem bygninger, i tunneller
eller underjordiske passager eller
inden i bygninger
• i dårligt vejr
• i nærheden af højspænding eller
elektromagnetiske felter
Advarsel: Undgå at berøre
den indvendige antenne
eller tildække dette område
med dine hænder eller andre
objekter ved brug af GPSfunktionerne.
BEMÆRK: Denne funktion
er muligvis ikke tilgængelig
afhængigt af dit område eller
din tjenesteudbyder.
Aktiver positionstjenester
Du skal aktivere positionstjenester,
før du kan modtage

positionsoplysninger og søge på
kortet.
1. Tryk på fanen
>
Programmer > Indstillinger >
Placeringstjenester.
2. Juster følgende indstillinger for
at aktivere positionstjenester:
Googles placeringstjeneste:
Indstilles for at bruge WLAN
og/eller mobilnetværk til
bestemmelse af din position
GPS-satellitter: Vælges for at
bruge GPSsatellit til at finde din
position.
Placering & Google-søgning :
Indstil enheden til at bruge din
aktuelle placering til Googlesøgning og øvrige tjenester fra
Google.

PC-tilslutninger med et pcdatakabel
Lær, hvordan du slutter din enhed
til en pc med et pc-datakabel i
USB-tilslutningstilstande. Når
du slutter enheden til en pc,
kan du overføre data til og fra
din enhed direkte og bruge pcsoftwareprogrammet (LG PC Suite).
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GPS
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Synkroniser din telefon med din
computer
Hvis du skal synkronisere din
telefon med din PC med USBkablet, skal du installere PCsoftwaren (LG PC Suite) på din PC.
Download programmet fra LG's
websted (www.lg.com).
1. Brug USB-datakablet til at slutte
telefonen til din pc.
2. Listen over USB 
Forbindelsestype vises. Vælg
derefter LG software.
3. Kør LG PC Suite-programmet fra
din PC.
Se hjælpen til PC-software(LG
PC Suite), hvor der er flere
oplysninger.
BEMÆRK: LG's integrerede
USB-driver
• LG's integrerede USB-driver
er påkrævet ved tilslutning
mellem en LG-enhed og en pc.
Den installeres automatisk,
når du installerer pcsoftwaren "LG PC Suite".
Tilslut som lagerenhed
Du kan slutte din enhed til en
pc som en flytbar harddisk og

få adgang til filmapperne. Hvis
du isætter et hukommelseskort
i enheden, kan du få adgang til
filmappen på hukommelseskortet
ved at bruge enheden som en
hukommelseskortlæser.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Lagring for
at kontrollere, hvad der er på
lagringsmediet. (Hvis du vil
overføre filer fra eller til et
hukommelseskort, skal du isætte
et hukommelseskort i telefonen.)
2. Slut telefonen til din pc ved
hjælp af USB-kablet.
3. Listen over USB 
Forbindelsestype vises. Vælg
derefter valgmuligheden
Lagerenhed.
4. Åbn den flytbare
hukommelsesmappe på pc'en.
Du kan få vist indholdet af
lagerenheden på din pc og
overføre filerne.
5. Kopier filerne fra din pc til
drevmappen.
6. Vælg valgmuligheden Kun
opladning for at afbryde
telefonen.

BEMÆRK: Hvis du vil afbryde
enheden fra pc'en, skal du
klikke på USB-enhedsikonet
på opgavelinjen i Windows
og klikke på elementet
for sikkert at fjerne
masselagringsenheden. Fjern
derefter pc-datakablet fra
pc'en. Alternativt kan du
risikere at miste data lagret
på hukommelseskortet eller
beskadige hukommelseskortet.

Tilslutninger

Overfører musik, fotos og
videoer ved brug af USBmasselager
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Lagring for at
kontrollere lagringsmediet. (Hvis
du vil overføre filer fra eller til et
hukommelseskort, skal du isætte
et hukommelseskort i telefonen.)
2. Slut telefonen til din pc ved
hjælp af USB-kablet.
3. Listen over USB 
Forbindelsestype vises. Vælg
derefter valgmuligheden
Lagerenhed.
4. Åbn den flytbare
hukommelsesmappe på pc'en.
Du kan få vist indholdet af
lagerenheden på din pc og
overføre filerne.
5. Kopier filerne fra din pc til
drevmappen.
6. Vælg valgmuligheden Kun
opladning for at afbryde
telefonen.

VPN-forbindelser
Du kan oprette virtuelle private
netværk (VPN) og oprette sikker
forbindelse til dit private netværk
via et offentligt netværk såsom
internettet.
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BEMÆRK: Din enhed bør
allerede være konfigureret
til internetadgang. Hvis du
har problemer med at få
adgang til internettet, skal
du redigere forbindelserne.
Hvis du ikke er sikker på de
forbindelsesoplysninger, der
skal indtastes, kan du spørge
din tjenesteudbyder.
Konfigurer VPN-forbindelser
1. Tryk på fanen
>
Programmer> Indstillinger >
Mere ...> VPN.
BEMÆRK: Før du kan bruge
denne funktion, skal du
aktivere funktionen til
skæmlåsning.
2. Vælg Tilføj VPN-netværk.
3. Tilpas forbindelsesoplysningerne.
Navn: Indtast et navn på VPNserveren.
Indtast: Vælg en VPN-type.
Serveradresse: Indtast IPadressen på VPN-serveren.
PPP kryptering (MPPE):
Vælges for at kryptere data

før afsendelse af dem til VPNserveren.
Vis avancerede
muligheder: Vælges for
at redigere de avancerede
netværksindstillinger.
BEMÆRK: De tilgængelige
valgmuligheder afhænger af
VPN-typen.
4. Når du er færdig, skal du vælge
på Gem.
Opret forbindelse til et privat
netværk
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Mere ... > VPN.
2. Vælg et private netværk, der skal
oprettes forbindelse til.
3. Indtast brugernavn og
adgangskode, og vælg Forbind.

Besvarelse eller afvisning
af et opkald

Foretagelse af opkald

Når du modtager et opkald i den
låste tilstand, skal du holde
inde og trække for at besvare
indgående opkald.
Hold inde, og træk i
for at
afvise et indgående opkald.
Hold ikonet Lynbesked inde, og
træk det nederst på siden, for at
sende en lynbesked.

1. Tryk på
>
.
2. Indtast nummeret på tastaturet.
Slet et tal ved at trykke på� .
3. Tryk på ikonet
for at foretage
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
indtast de fire første bogstaver
i navnet på den kontakt, du vil
ringe op til, ved at trykke på Søg
i telefonbog.
3. På listen skal du trykke på den
kontakt, du vil ringe op til.

TIP! Lynbesked
Du kan hurtigt sende en
meddelelse ved brug af denne
funktion. Dette er nyttigt, hvis
du skal svare på meddelelsen
hurtigt under et møde.

Justering af
opkaldslydstyrke
Hvis du vil justere lydstyrken under
et indgående opkald, skal du bruge
lydstyrkeknapperne op/ned på
telefonens venstre side.

Opkald

Opkald
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Foretagelse af et andet
opkald
1. Under det første opkald skal du
trykke på Menu
> Tilføj opk.
og ringe til nummeret. Du kan
også få vist listen med seneste
opkald ved at trykke på fanen
Historik eller du kan søge efter
kontakter ved at trykke på
fanen Kontakter og vælge det
nummer, du vil ringe til.
2. Tryk på�
for
�����������������
at foretaget
opkaldet.
3. Begge opkald vises på
opkaldsskærmbilledet. Det første
opkald låses og parkeres.
4. Tryk på det viste nummer for
at skifte mellem opkald. Du
kan også trykke på
Saml
opkald for at foretage et
konferenceopkald.
5. Du kan afslutte aktive opkald
ved at trykke på Afslut eller
trykke på tasten Hjem, skubbe
meddelelseslinjen ned og vælge
.

BEMÆRK: Du afkræves betaling
for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs
På startskærmen skal du trykke på
og vælge fanen Historik.
Se den komplette liste over alle
udførte, modtagne og ubesvarede
stemmeopkald.
TIP!
•  Tryk på et hvilket som
helst enkelt element i en
opkaldslog for at få vist dato,
klokkeslæt og opkaldets
varighed.
•  Tryk på tasten Menu, og tryk
derefter på Slet for at slette
alle optagelser.

Opkaldsindstillinger
Du kan konfigurere indstillinger
for telefonopkald, f.eks.
viderestilling af opkald, og andre
specialfunktioner, som tilbydes af
tjenesteudbyderen.

Opkald

1. På startskærmen skal du trykke
på
> knappen Menu
>
Opkaldsindstillinger.
ELLER
Tryk på fanen
>
Programmer > Indstillinger >
Opkaldsindstillinger.
2. Tryk på Opkaldsindstillinger, og
vælg de indstillinger, som du vil
justere. = > side 84.
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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
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På startskærmen
1. Tryk på
for at åbne dine
kontakter.
2. Tryk på Søg i telefonbog, og
indtast navnet på kontakten ved
hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt
1. Tryk på
, indtast nummeret på
den nye kontakt, og tryk derefter
på tasten Menu . Tryk derefter
på fanen Føj til kontakter og
Opret ny kontakt.
2. Hvis du vil tilføje et billede til
den nye kontakt, skal du trykke i
billedområdet.
Vælg mellem 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.

Favoritkontakter
Du kan klassificere kontakter, du
ofte ringer til, som favoritter.
Tilføjelse af en kontakt til dine
favoritter
1. Tryk på
for at åbne dine
kontakter.
2. Tryk på en kontakt for at vist
oplysningerne for den.
3. Tryk på stjernen til højre for
kontaktens navn. Stjerneikonet
bliver hvidt.
Fjernelse af en kontakt fra listen
over favoritter
1. Tryk på
for at åbne dine
kontakter.
2. Tryk på fanen Favoritter, og
vælg en kontakt for at få vist
oplysningerne for den.
3. Tryk på den hvide stjerne til højre
for kontaktens navn. Stjernen
bliver grå, og kontakten fjernes
fra dine favoritter.

Du kan importere/eksportere filer
(i .vcf-format) fra hukommelsen
(internt lager/hukommelseskort)
eller SIM- eller USIM-kort til din
enhed eller omvendt.
1. Tryk på
for at åbne dine
kontakter.
2. Tryk på Menu
> Import/
eksport.
3. Vælg en ønsket indstilling for
import/eksport.
Hvis du har mere end én konto,
skal du vælge den konto, som du
vil føje kontakten til.
4. Vælg de kontaktfiler, der skal
importeres/eksporteres, og vælg
OK for at bekræfte.

Flytning af kontakter fra
din gamle enhed til din nye
enhed

Kontakter

Importer eller eksporter
kontakter

Eksporter dine kontakter i en
.CSV-fil fra din gamle enhed
til pc'en ved hjælp af et pcsynkroniseringsprogram.
1. Installer pc-programmet "LG PC
Suite" på pc'en. Kør programmet,
og slut din enhed til pc'en med
brug af USB-kablet.
2. Vælg
. Gå til Filer > Importer,
og vælg den CSV-fil, der er gemt
på pc'en.
3. Hvis felterne i den importerede
CSV-fil er forskellige fra
felterne i LG PC Suite, skal du
tilknytte felterne. Når felterne er
tilknyttet, skal du klikke på OK.
Kontakterne tilføjes derefter i LG
PC Suite.
4. Hvis LG PC Suite registrerer,
at din telefon er tilsluttet (vha.
USB-kablet), skal du klikke på
Synkronisering eller Synkroniser
kontaktpersoner for at
synkronisere de kontakter, der er
gemt på pc'en, med telefonen.
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Beskeder
Din LG-P940 kombinerer SMS og
MMS i én intuitiv og brugervenlig
menu.

Afsendelse af en besked
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1. Tryk på ikonet
på
startskærmen, og tryk på
for
at åbne en tom 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
tilføje flere kontakter.
BEMÆRK: Du vil blive debiteret
for en SMS for hver person, du
sender beskeden til.
3. T
 ryk på feltet Skriv besked, og
begynd at skrive din besked.
4.���������������
Tryk på tasten Menu
for at
åbne indstillingsmenuen. Vælg
mellem Tilføj emne, Vedhæft,
Send osv.
5. Tryk på Send for at sende din
besked.

6. Beskedskærmen
������������������������
åbnes med
beskeden vist efter dit navn.
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 sproget og
hvordan SMS er kodet.
Advarsel:
Hvis en billede-, videoeller lydfil føjes til en SMS,
omdannes den automatisk til
en MMS-besked, og du bliver
opkrævet beløbet for en MMS.

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

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

Beskeder

Brug af humørikoner

Ændring af dine
beskedindstillinger
Beskedindstillingerne for LG-P940
er foruddefinerede, så du kan
sende besked med det samme. Du
kan ændre indstillingerne ud fra
dine præferencer.
Tryk på ikonet Beskeder på
startskærmen, og tryk på
tasten Menu . Tryk derefter på
Indstillinger.
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Kamera
Lær søgeren at kende

S
 kift objektiv – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet
på fronten.
Zoom - Zoom ind eller zoom ud.
Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i billedet.
Optagelsestilstand – Vælg mellem Normal, Panorama og Kontinuerlig
optagelse.
Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne menuen med avancerede indstillinger.
V
 ideotilstand – Tryk på dette ikon for at skifte til videotilstand.
O
 ptag – Optager et foto.
Galleri – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte
fotos og videoer i videokameratilstanden.
BEMÆRK:
• Den ledige hukommelse kan afvige afhængigt af optagelsesscenen
eller -forholdene.
• Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når du bruger kameraobjektivet
på fronten.

1. Åbn programmet Kamera.
Du kan også trykke direkte på
tasten Kamera .
2. Mens du holder telefonen, skal
du pege objektivet mod det
motiv, du vil fotografere.
3. Tryk med fingeren på motivet
fra skærmbilledet, hvorefter der
vises en fokusboks.
4. Når fokuseringsfeltet bliver
grønt, har kameraet fokuseret på
motivet.
5. Tryk på ikonet Optag for
�������
at
tage billedet. Som alternativ kan
du bruge tasterne til lydstyrke
på siden.

Brug af avancerede
indstillinger
Tryk på
i søgeren for at åbne
alle avancerede indstillinger.
– Gendan alle kameraets
standardindstillinger.
– Tryk, hver gang du vil vide,
hvordan denne funktion bruges.
– Giver dig mulighed for at
aktivere blitzen, når du tager et
billede i mørke omgivelser.
– Fokuserer på det specifikke

område.
– Vælg billedopløsning. Hvis du
vælger den høje opløsning, forøges
filstørrelsen, hvilket betyder, at
der vil være plads til færre fotos i
hukommelsen.
 �����������������������
– Finder de farve- og
lysindstillinger, der passer til
det aktuelle miljø. Vælg blandt
Normal, Portræt, Landskab og
Solnedgang.
– ISO angiver følsomheden af
kameraets lysmåler. Jo højere ISO,
desto mere følsomt vil kameraet
være. Det er nyttigt ved mørkere
lysforhold, når du ikke kan bruge
blitzen.
– Forbedrer farvekvaliteter i
diverse lysforhold.
– Vælg den farvetone, der skal
bruges til den nye visning.
– Tager billeder nogle få
sekunder efter, at du har trykket på
udløserknappen. Denne funktion
er ideel, når du selv vil med på
billedet.
– Aktiver funktionen for at
benytte de tjenester på din telefon,
som er baseret på position. Uanset
hvor du er, kan du tage billeder og
forsyne dem med tags, der viser
placeringen. Hvis du uploader

Kamera

Sådan tages et hurtigt foto
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Kamera

mærkede billeder til en blog, der
understøtter Geo-tagging, vises
billederne på et kort.
BEMÆRK: Denne funktion er
kun tilgængelig, når GPS er
aktiv.
– Vælg en af de fire lukkerlyd.
– Lader dig gennemse billeder
efter optagelse.
– Vælg lager for at gemme
billeder.
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TIP! Når du slukker kameraet,
nulstilles nogle indstillinger til
standardindstillingerne, f.eks.
hvidbalance, timer og landskab.
Kontroller dem, før du tager det
næste billede.
TIP! Indstillingsmenuen er
overlejret over søgeren, så
når du ændrer elementer ved
billedfarve eller -kvalitet, vil du
få vist billedændringerne bag
ved indstillingsmenuen.

Når du har taget fotoet
Efter fotooptagelsen skal du
vælge billedvisningsikonet for
at få vist de optagede fotos.
• Rul til venstre eller højre for at få
vist flere foto.
• Hvis du vil zoome ud, skal du
trykke på skærmen med to
fingre og bevæge fingrene væk
fra hinanden (bevæg fingrene
tættere sammen for at zoome
ind).
• Aktiver funktionen MediaShare
ved at trykke på ikonet
MediaShare [MediaShare-ikon]
• Du kan sende et foto til andre
ved at trykke på Del via
>
det ønskede element som f.eks
Bluetooth, E-mail, Memo osv.
TIP! Hvis du har en SNS-konto
og konfigurerer den på din
telefon, kan du dele fotoet med
det sociale netværk.

Brug følgende muligheder,
mens du får vist et foto:
Tryk på tasten Menu
for at
åbne alle avancerede indstillinger.

Kamera

Indstil billed som – tryk her
for at bruge billedet som et
Billede af kontaktperson,
Baggrund på låseskærm eller
Baggrundsbillede.
Flyt – Tryk for at flytte billedet til
en anden placering.
Omdøb – Tryk her for at redigere
navnet på det valgte billede.
Roter til venstre/højre – roter til
venstre eller højre.
Beskær – Beskær fotoet. Træk
fingeren hen ad skærmen for at
vælge området.
Rediger - Åbn og rediger billedet.
Slideshow – Automatisk visning af
den video, du netop har optaget.
Detaljer – Viser oplysninger om
billedet.
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Videokamera
Lær søgeren at kende

S
 kift objektiv – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og
kameraobjektivet på fronten.
Z
 oom - Zoom ind eller zoom ud. S
Lysstyrke – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer
ind i videoen.
Live-effekt – Ændr baggrunde, og giv "morphing"-effekter for at
omdanne ansigtstræk under videooptagelse.
Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne menuen med avancerede
indstillinger.
Kameratilstand – Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.
Optager – Starter optagelse.
Galleri – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang
til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.
BEMÆRK:
• ���������������������������������������������������������
Zoomfunktionen er ikke tilgængelig under videooptagelse.
• ��������������������������������������������������
Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når du bruger
kameraobjektivet på fronten.

1. Skub knappen til Kameratilstand
nedad. Så ændres ikonet til� .
2. Videokameraets søger vises på
skærmen.
3. Hold telefonen vandret, og peg
objektivet mod det motiv, du vil
optage på video.
4. Tryk en enkelt gang på optage�
knappen
�������������������������
for at påbegynde
optagelsen. Som alternativ kan
du bruge tasterne til lydstyrke
på siden.
5. REC vises nederst i søgeren med
en timer, der angiver videoens
længde.
6. Tryk på� på
������������������
skærmen for at
afbryde optagelsen.

Brug af avancerede
indstillinger
I søgeren skal du trykke på
for at åbne alle de avancerede
indstillinger.
– Gendan alle videokameraets
standardindstillinger.
– Tryk, hvis du vil vide, hvordan
denne funktion bruges. Dette viser
dig en lynguide.

Juster videokameraindstillingen ved
at rulle på listen. Når du har valgt
en indstilling, skal du trykke på
tasten Tilbage.
– Giver dig mulighed for at
aktivere blitzen, når du optager en
video i mørke omgivelser.
– Tryk for at indstille størrelsen
(i pixel) på den video, du optager.
– Forbedrer farvekvaliteter i
diverse lysforhold.
– Tilføj en særlig effekt som
f.eks. sepia eller monokrome
farvetoner.
– Aktiver funktionen for at
benytte de tjenester på din telefon,
som er baseret på placering.
Uanset hvor du er, kan du optage
videoer og forsyne dem med
tags, der viser placeringen. Hvis
du uploader mærkede videoer til
en blog, der understøtter Geotagging, vises videoerne på et kort.
– Vælg Fra for at optage en
video uden lyd.
– Automatisk visning viser
automatisk den video, du netop har
optaget.
– Vælg lager for at gemme
videoer.

Videokamera

Optagelse af en hurtig
video
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Når du har optaget en
video
Efter videooptagelsen skal du
vælge billedvisningsikonet for at få
vist de optagede videoer.
• Rul til venstre eller højre for at få
vist flere videoer.
• Aktiver funktionen MediaShare
ved at trykke på ikonet
MediaShare [MediaShare-ikon]
• For at sende en video til andre
skal du vælge Del via
det
ønskede element som f.eks.
Bluetooth, Beskeder, YouTube
osv.

Tryk på tasten Menu for at åbne
alle avancerede indstillinger.
Screen Ratio – tryk for at vælge
det ønskede skærmforhold.
Lysstyrke – kontroller om
lysstyrkeniveauet skal justeres for
komfortabel visning af video.
Detaljer – Tryk for at få vist
detaljerede oplysninger, f.eks. navn,
dato, klokkeslæt, størrelse og type.

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.

Tilføjelse af en begivenhed
til kalenderen

Indstilling af alarm

1. Tryk på fanen
> Programmer
> Kalender.
2. Tryk på måneden, som vises
i øverste venstre hjørne,
og du kan se de forskellige
oversigtstyper for kalenderen
(Dag, Uge, Måned, Agenda).
3. Tryk på den dato, hvor du vil
tilføje en begivenhed.
4. Tryk på
for at tilføje en
begivenhed.
5. Tryk på Begivenhedens
navn, og angiv et navn til
begivenheden.
6. Tryk på Placering, og angiv
placeringen. Marker datoen,
og indtast det klokkeslæt, hvor
begivenheden skal starte og
slutte.
7. Hvis du gerne vil tilføje en
bemærkning til begivenheden,
skal du trykke på Beskrivelse og
indtaste oplysningerne.
8. Hvis alarmen skal gentages, skal
du vælge GENTAG og indstille
PÅMINDELSER, hvis det er
nødvendigt.
9. Tryk på Gem for at gemme
begivenheden i kalenderen.

1. Tryk på fanen
> Programmer
> Alarm/Ur >
.
2. Indstil tiden, Gentag,
Slumretilstands varighed,
Vibration, Alarmtone og
Mønsterlås og Memo. Tryk på
Gem.
3. Når du har indstillet alarmen,
giver LG-P940 dig besked om,
hvor meget tid der er tilbage, før
alarmen går i gang.

Brug af lommeregneren
1. Tryk på fanen
> Programmer
> 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 tasten Menu,
trykke på Avanceret panel og
derefter vælge sin, cos, tan, log
osv.

Værktøjer

Værktøjer
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Diktafon
Lær, hvordan enhedens diktafon
betjenes.
Optag en stemme
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Diktafon.
2. Vælg ikonet Optag for at
påbegynde optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge
ikonet Stop. Dit notat gemmes
automatisk.
5. Hvis du vil optage flere
stemmenotater, skal du vælge
ikonet Optag igen.
• Nogle filformater understøttes
ikke afhængigt af enhedens
software.
• Hvis filstørrelsen overstiger den
tilgængelige hukommelse, kan der
opstå en fejl, når du åbner filer.

Memo
Lær, hvordan du optager vigtige
oplysninger samt gemmer og får
dem vist på et senere tidspunkt.
Opret et notat
1. Tryk på fanen
> Memo.

> Programmer

2. Tryk på
for at oprette et notat.
3. 3 Indtast din notattekst, og vælg
Gem.
• Føj den vedhæftede fil til
notatet ved at trykke på
• Du kan føje en påmindelse (dato
og klokkeslæt) til notatet ved at
trykke på .
Visning af notater
1. I standbytilstand skal du åbne
programlisten og vælge Memo.
2. Tryk på et notat for at få vist
oplysningerne for det. Tryk på
tekstområdet for et notat for at
redigere notatet. Send eller del
notatet med andre ved at trykke
på .

Downloads
Lær, hvordan du administrerer
logge til filer, du har downloadet fra
internettet og via e-mail.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Downloads.
2. Vælg en mappe til download.
3. Åbn en fil ved at vælge loggen.
Du kan slette en log ved at
markere afkrydsningsfeltet og
derefter vælge den.

Polaris Office

Med jobliste kan du få vist
programmer, der aktuelt kører,
samt oplysninger om hukommelsen.
1. Tryk på fanen
> Programmer
>Jobliste.
2. Vælg blandt følgende
muligheder:
• Kørende: Viser listen over alle
de programmer, der i øjeblikket
kører på din enhed.
• Installeret: Se det samlede
omfang af hukommelse, der
anvendes til programmer
installeret på din enhed.
• Lagring: Se den optagede og
ledige hukommelses på din
enhed og hukommelseskortet.

Polaris Office er en professionel
løsning til mobiltelefoner, der
giver brugere mulighed for
nemt at få vist forskellige typer
kontordokumenter, herunder
Word-, Excel- og PowerPoint-filer,
når som helst og hvor som helst,
vha. deres mobile enheder.
1. Tryk på fanen
> Programmer
> Polaris Office.
Håndtering af filer
Med Polaris Office får brugere
brugervenlige funktioner til
filhåndtering, herunder kopiering,
klipning, indsættelse og sletning af
filer og mapper fra enheden.
Visning af filer
Brugere kan nu nemt få vist en lang
række filtyper, herunder Microsoft
Office-dokumenter og Adobe PDFfiler, fra deres mobile enheder. Ved
visning af dokumenter vha. Polaris
Office forbliver motiver og layout
det samme som i de originale
dokumenter.

Værktøjer

Jobliste
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LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone
2.0
Med LG On-Screen Phone 2.0
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.

Ikoner til On-Screen Phone
2.0
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Forbinder din mobiltelefonen
til din pc eller afbryder
forbindelsen.
Åbner LG Home Panorama eller
ændrer præferencer for OnScreen Phone.
Afslutter On-Screen Phoneprogrammet.
Maksimerer On-Screen Phonevinduet.
Minimerer On-Screen Phonevinduet.

Funktioner i On-Screen
Phone 2.0
• 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
komponere 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
Phone-vinduet. De filer, du
sender, lagres i OSP-mappen.
• Meddelelser om begivenheder
i realtid: Viser en pop-upmeddelelse, der informerer dig
om indgående opkald eller SMS/

BEMÆRK: Kontroller, at LG 
Home er standardåbneren. LG 
Home Panorama understøttes
kun på LG Home.
Visse widgets kan ikke køres.

Installation af On-Screen
Phone på din pc
1. Besøg LG Home (www.lg.com),
og vælg det pågældende land.
2. Gå til Support > Support til
mobiltelefon > Vælg modellen
(LG-P940) > Klik på OSP (OnScreen Phone) for at downloade.
Du kan installere On-Screen
Phone på din pc.

Tilslutning af telefonen til
pc’en.
On-Screen Phone 2.0 muliggør
tilslutning via USB, Bluetooth og

Wi-Fi. Følg instruktionerne i OSPprogrammets tilslutningsguide.
BEMÆRK:
•  Kontroller, at USBforbindelsestypen er LGsoftware. (Indstillinger
> Tilslutninger > USB 
Forbindelsestype > LG 
software)
•  Kontroller, at
afkrydsningsfeltet OnScreen Phone i Indstillinger
> Tilslutninger > On-Screen
Phone er markeret.
•  Bemærk, at batteriet muligvis
løber hurtigere tør pga.
strømforbruget, hvis der er
oprettet forbindelse til OnScreen Phone via Wi-Fi.
•  Når du forbinder din
mobiltelefon til en pc ved
brug af et bærbart hotspot
og bruger internettet på
pc'en, skifter den automatisk
til 3G-netværket. Der
opkræves muligvis yderligere
datagebyrer afhængigt af dit
abonnement.

LG On-Screen Phone 2.0

MMS-beskeder samt alarmer og
meddelelser om begivenheder.
• 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.
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•  Trådløs forbindelse via WiFi fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af din
netværkskonfiguration eller
-tilstand.
•  Zoom på telefonens skærm
kan få telefonen til at arbejde
langsommere.

Kontroller forbindelsen til
On-Screen Phone
Når der er oprettet forbindelse
mellem enhederne, skal du trække
statuslinjen øverst i startskærmen
nedad for at kontrollere
forbindelsesstatus for On-Screen
Phone.

Frakobling af telefonen fra
pc'en
1. Tryk på beskedskuffen, og skub
den nedad, og tryk derefter på
On-Screen Phone tilsluttet.
2. Tryk på Afbryd On-Screen
Phone > Afbryd.

Åbn menuen Indstillinger
1. På startskærmen skal du trykke
på fanen
> Programmer >
Indstillinger.
ELLER
På startskærmen skal
du trykke på Menu
>
Systemindstillinger.
2. Vælg en indstillingskategori, og
vælg en funktion.

Trådløs og netværk
Her kan du administrere Wi-Fi og
Bluetooth. Du kan også angive
mobile netværk og skifte til
flytilstand.

< Wi-Fi >
Aktiver eller deaktiver WLNAfunktionen.
Se siden med kapitlet Wi-Fi for at
få yderligere oplysninger. => side
53
Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan
oprettes forbindelse til tilgængelige
Wi-Fi-netværk.
Wi-Fi-indstillinger – Giver
dig mulighed for at konfigurere
og administrere trådløse

adgangspunkter. Angiv en
netværksmeddelelse, eller tilføj
et Wi-Fi-netværk. Skærmbilledet
Avancerede Wi-Fi-indstillinger
åbnes fra skærmbilledet Wi-Fiindstillinger. 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.

Indstillinger

Indstillinger

TIP! Sådan får du en MAC-

adresse

Du skal muligvis indtaste MACadressen på din LG-P940 i
routeren for at konfigurere
en forbindelse i visse trådløse
netværk med MAC-filtre.
Du kan finde MAC-adressen i
følgende brugergrænseflade:
Tryk på fanen
> Programmer
> Indstillinger > Menu
>
Avanceret > MAC-adresse.

< Bluetooth >
Slå den trådløse Bluetoothfunktion til eller fra. Se siden
med kapitlet Bluetooth for at få
yderligere oplysninger => side 52
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< Dataforbrug >
Viser dataforbrug og personlige
indstillinger for din
datagrænse.
• Mobile data: Justeres for at
bruge dataforbindelser på et
hvilket som helst mobilt netværk.
• Indstil grænse til mobile data:
Indstil en grænse for det mobile
dataforbrug.
• Dataforbrugs cyklus: Tilpas
indstillingerne for cyklussen.

<Opkald >
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Du kan konfigurere indstillinger
for telefonopkald, f.eks.
viderestilling af opkald, og andre
specialfunktioner, som tilbydes af
tjenesteudbyderen.
• Faste opkaldsnumre – vælg
Faste opkaldsnumre for at
aktivere og oprette en liste
over numre, som kan kaldes
fra telefonen. Du skal bruge
PIN2-koden, som kan fås hos
operatøren. Der kan kun ringes
til de numre, der er indeholdt
på listen over faste numre, fra
telefonen.

MOBILSVAR
• Mobilsvar-tjeneste – giver
dig mulighed for at vælge din
udbyders mobilsvartjeneste.
Dette nummer kan du få oplyst af
din tjenesteudbyder.
• Indstillinger for mobilsvar
- hvis du bruger din udbyders
talemeddelelsestjeneste,
gør denne valgmulighed
det muligt at indtaste det
ønskede telefonnummer til
aflytning og håndtering af dine
talemeddelelser.
“AFSLUT OPKALD” INDSTILLINGER
Gem ukendte numre – Tilføj
ukendte numre under kontakter
efter et opkald.
ANDRE INDSTILLINGER FOR OPKALD
• Afvis opkald – Giver dig
mulighed for at bruge funktionen
Afvis opkald. Vælg mellem
Deaktiveret, Afvis opkald på listen
eller Afvis alle opkald.
• Lynbeskeder – Hvis du vil afvise
et opkald, kan du hurtigt sende
en besked ved hjælp af denne
funktion. Dette er nyttigt, hvis du
skal besvare meddelelsen hurtigt
under et møde.

er i gang med et andet opkald
(afhænger af netværksudbyder).

< Mere ... >
• Flytilstand – Når Flytilstand er
angivet, deaktiveres alle trådløse
forbindelser.
• Wi-Fi Direct - aktiver funktionen
Wi-Fi Direct for at forbinde
to enheder via et WLAN uden
behov for et adgangspunkt. Se
siden med kapitlet Wi-Fi for at få
yderligere oplysninger. => side 55
• Bærbart Wi-Fi-hotspot - aktiver
funktionen Bærbart WLANhotspot for at dele enhedens
mobile netværksforbindelse med
øvrige pc'er eller enheder via
WLNA-funktionen. Se siden med
kapitlet Mobil netværksdeling for
at få yderligere oplysninger. =>
side 58
• Konfigurer Wi-Fi hotspot:
Konfigurer netværksindstillinger
for dit WLAN-hotspot.
• Timeout
• Hjælp: Få vist oplysninger om
brug af tethering-funktionerne.
• NFC - din telefon er en NFCaktiveret mobiltelefon. NFC
(nærfeltskommunikation) er en

Indstillinger

• Viderestilling af opkald – Vælg,
om du vil viderestille alle opkald,
når linjen er optaget, når der ikke
bliver svaret, eller når der ikke er
dækning.
• Opkaldsblokering – Vælg,
hvornår opkald skal blokeres.
Angiv adgangskoden til
opkaldsblokering. Kontakt
teleselskabet for at få oplysninger
om denne tjeneste.
• Opkaldsvarighed – Se
varigheden af opkald, herunder
alle opkald, udgående opkald,
modtagne opkald og sidste
opkald.
• Opkaldspris - Få vist de afgifter,
der gælder for dine opkald. Denne
tjeneste afhænger af netværket
– nogle operatører understøtter
ikke denne funktion.
• Yderligere indstillinger – Denne
funktion giver adgang til ændring
af følgende indstillinger:
• Opkalds-id: Vælg, om dit
nummer skal vises i et udgående
opkald.
• Opkald venter: Hvis ventende
opkald er aktiveret, vil
telefonen give dig besked om
et indgående opkald, mens du
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trådløs forbindelsesteknologi, der
muliggør tovejskommunikation
mellem elektroniske enheder.
Den arbejder over en afstand på
nogle få centimeter. Du kan dele
dit indhold med et NFC-tag eller
en anden enhed igennem enkelt
berøring med din enhed. Hvis du
trykker på et NFC-tag med din
enhed, vises taggets indhold på
din enhed.
BEMÆRK: Pas på ikke at ridse
eller beskadige den indvendige
side af batteridækslet,
eftersom dette er NFCantennen.
• Sådan aktiverer og
deaktiverer du NFC: Tryk på
beskedskuffen på startskærmen,
og træk den ned med fingeren.
Vælg derefter NFC-ikonet for at
aktivere funktionen.
BEMÆRK: NFC-programmet
kan bruges, når flytilstand er
aktiveret.
• Brug af NFC: Hvis du vil bruge
NFC, skal du kontrollere, at
enheden er tændt. Aktiver
derefter NFC-indstillingen, hvis

den er deaktiveret.
• Android Beam – Du kan beame
en webside, en video eller andet
indhold fra din skærm til en
anden enhed ved at bringe de
to enheder sammen (typisk med
bagsiden til hinanden).
BEMÆRK: Kontroller, at
begge enheder er låst op og
understøtter NFC, og at både
NFC og Android Beam™ er
aktiveret.
• VPN – viser en liste over virtuelle
private netværk (VPN'er), som
du tidligere har konfigureret.
Lader dig tilføje forskellige typer
VPN'er. Se siden med kapitlet
om detaljerede oplysninger vedr.
VPN-forbindelser.
BEMÆRK: Du skal angive en
PIN-kode eller adgangskode
til skærmlåsen, før du
kan bruge lagring af
legitimationsoplysninger.
• Mobilnetværk – Angiv
indstillinger for dataroaming,
netværkstilstand og -operatører,
navne på adgangspunkter

ENHED
< Lyd >
• Lyd profiler – Du kan vælge
mellem Lyd, Kun vibration og
Lydløs.
• Lydstyrke – du kan administrere
lydstyrken for musik, video,
spil og øvrige medier samt
Ringetone og notifikationer.

Berøringsfeedback og -system.
RINGETONE & NOTIFIKATIONER
• Telefonringetone – lader dig
indstille standardringetonen for
indgående opkald.
• Notifikationslyde – lader dig
indstille standardringetonen for
notifikationer.
• Ringetone med vibration
– Vibrations-feedback for opkald
og meddelelser.
• Stilletid – angiv tidsrum, hvor
alle lyde undtagen alarmer og
medier slås fra.
TOUCHFEEDBACK & -SYSTEM
• Lyd på opkaldstastatur – Giver
dig mulighed for at indstille
telefonen til at afspille toner, når
du bruger opkaldstastaturet til at
ringe op til numre.
• Lydfeedback – Giver dig
mulighed for at indstille telefonen
til at afspille en lyd, når du trykker
på knapper, ikoner og andre
skærmfunktioner, der reagerer på
berøring.
• Lyde ved skærmlås – Giver dig
mulighed for at indstille telefonen
til at afspille en lyd, når du låser
skærmen eller låser den op.

Indstillinger

(APN'er) osv.
• Data aktiveret: Indstilles for
at aktivere dataadgang over
mobilt netværk.
• Dataroaming: Indstilles for
at lade enheden oprette
forbindelse til et andet
netværk, når du roamer, eller
dit hjemmenetværk ikke er
tilgængeligt.
• Netværkstilstand: Vælg en
netværkstype.
• Adgangspunkter: Konfigurer
navne på adgangspunkter
(APN'er).
• Brug kun 2G-netværk: Vælg
en netværkstype.
• Netværksudbydere: Søg efter
tilgængelige netværk, og vælg
et netværk til roaming.
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• Vibrerer på touch – Giver
dig mulighed for at indstille
vibrationsfeedback ved berøring
af skærmen.

< Skærm >
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• Lysstyrke - Juster skærmens
lysstyrke.
• Roterskærm automatisk
– indstil automatisk retningsskift
ved drejning af telefonen.
• Timeout for skærm - angiv
tidsrummet for timeout for
skærm.
• Skrifttype - rediger
displayskriftstørrelse.
• Skriftstørrelse - rediger
displayets størrelse.
• Fronttast-lys – angiv tiden for
dioden på fronttasten.

< Hjemmeskærm >
Hjemmeskærm – vælg et
baggrundsbillede til startskærmen.
Du kan vælge mellem Animation,
Skærmeffekt eller Baggrund.

< Lås skærm >
Indstil, hvordan skærmen skal låses
op.
• Vælg skærmlås – Beskyt

telefonen ved at angive et
mønster, som skal bruges til at
låse den op. Åbner en række
skærmbilleder, som fører dig
gennem oprettelsen af et
oplåsningsmønster for skærmen.
• Ingen: Deaktiver skærmlåsen.
• Træk: Angives for at bruge
skærmlåsen uden PIN-kode,
adgangskode, mønster eller
ansigtsgenkendelse.
• Ansigtslås: Angiv oplåsning ved
ansigtsregistrering.
• Mønster: Indstil et låsemønster
til oplåsning af skærmen.
• PIN-kode: Angiv en PIN-kode
(numerisk) til oplåsning af
skærmen.
• Adgangskode: Angives for at
få vist din egen besked for det
låste skærmbillede.

< Bevægelse >
Juster bevægelsesindstillingerne
for startskærmen, indgående
opkald, alarm og videoafspiller.
• Flyt hjemmeskærm-emner hvis du markerer denne funktion,
kan du flytte et element hen på
en anden startskærm ved at
trykke på elementet og holde det

< Lagring >
Få vist hukommelsesoplysninger for
din enhed og hukommelseskortet.
Du kan også formatere USBlageret samt hukommelseskortet.
Advarsel: Formatering af et
hukommelseskort sletter alle
data fra hukommelseskortet
permanent.
• INTERN HUKOMMELSE – Vis det
interne lagerforbrug.

• SD-KORT – Kontroller den
samlede ledige plads på SDkortet. Tryk på Afinstaller SD-kort
for at opnå en sikker fjernelse.
Slet SD-kortet, hvis du vil slette
alle data fra SD-kortet.

Indstillinger

nede samt vippe enheden.
• Vippe følsomhed - lader dig
teste og justere følsomheden for
vippesensoren til startskærmen
og programmerne.
• Ventende opkald - marker denne
indstilling for at slukke for lyden
til det indgående opkald ved at
vende telefonen, når den ringer.
• Snooze eller stop alarm –
afkrydses for at snooze (stoppe)
alarmen ved at vende telefonen.
• Pause video - afkrydses for at
sætte videoen på pause ved at
vende telefonen.
• Hjælp - læs om, hvordan du
justerer gestusindstillinger.

<Strømsparer >
Her kan du administrere batteriet
og kontrollere de strømbesparende
elementer. Du kan også kontrollere
batteriforbruget.
• Tænd for strømspartilstanden.:
Aktiver strømbesparelsestilstand
med henblik på at begrænse
systemressourceforbrug i et
givent omfang.
• Strømsparertips: Lær, hvordan
du reducerer batteriforbruget
i overensstemmelse med
strømspareelementerne.
STRØMBESPARENDE ELEMENTER
Du kan aktivere
strømbesparelsestilstand i
overensstemmelse med dine
personlige indstillinger.
BATTERIOPLYSNINGER
Vis omfanget af batteri, der
forbruges af enheden.
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< Programmer >
Du kan få vist og administrere
programmer.

PERSONLIG
< Konti og synkronisering >
Tillader, at programmer
synkroniserer data i baggrunden,
uafhængigt af om du bruger
programmerne. Hvis denne
indstilling afmarkeres, kan du spare
batteri, ligesom dataforbruget
reduceres (uden dog at elimineres).
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< Placeringstjenester >
Redigerer indstillingerne for GPSfunktionen.
• Googles placeringstjeneste
– hvis du vælger Googles
placeringstjeneste, bestemmer
telefonen din omtrentlige
placering ved hjælp af Wi-Fi og
mobilnetværk. Når du markerer
denne indstilling, bliver du spurgt,
om du accepterer, at Google
anvender din placering ved
levering af tjenesterne.
• GPS-satellitter – Hvis du vælger
GPS-satellitter, bestemmer

telefonen din placering med
nøjagtighed på gadeniveau.
• Placering & Google-søgning
– indstil enheden til at bruge din
aktuelle placering for Googlesøgning og øvrige tjenester fra
Google.

< Sikkerhed >
Rediger indstillingerne for sikring
af din enhed samt SIM- eller USIMkortet.
KRYPTERING
• Krypter enhed – angiv en
PIN-kode eller en adgangskode
til kryptering af enheden med
henblik på at beskytte data og
oplysninger gemt på enheden.
Når enheden er blevet krypteret,
skal du indtaste adgangskoden,
hver gang du tænder for enheden.
Du skal først genoplade batteriet,
eftersom det kan tage over en
time at kryptere enheden.
SIM-KORTLÅS
• Konfigurer SIM-kortlås –
Konfigurer SIM-kortlås, eller skift
SIM PIN-kode.
• Lås SIM-kort: Aktiver eller
deaktiver PIN-låsefunktionen

ADGANGSKODER
• Password skrive synlige – Vis
adgangskode, mens du skriver.
ENHEDSADMINISTRATION
• Enhedsadministratorer – få vist
de enhedsadministratorer, der er
installeret på din enhed. Du kan
indstille enhedsadministratorer
til at gælde nye politikker på din
enhed.
• Ukendte kilder – vis de
enhedsadministratorer, der er
installeret på din enhed. Du kan
indstille enhedsadministratorer
til at gælde nye politikker på din
enhed.
OPLYSNINGSLAGRING
• Kendte
legitimationsoplysninger – vælg
certifikater og rettigheder for at
fremme sikker brug af diverse
programmer
• Installer fra lager – installer
krypterede certifikater, der er

lageret på USB-lageret.
• Ryd oplysninger – slet
rettighedsindholdet fra enheden,
og nulstil adgangskoden.

Indstillinger

for at kræve indtastning af PINkoden før brug af enheden.
• Skifter SIM PIN: Skift den
PIN-kode, der anvendes til at
få adgang til data på SIM- eller
USIM-kortet.

< Sprog og input >
Brug indstillingerne Sprog og input
til at vælge sprog for teksten på
din telefon samt til at konfigurere
skærmtastaturet, herunder ord som
du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Backup & nulstilling >
Rediger indstillingerne for
administration af dine indstillinger
og data.
BACKUP OG GENDAN
Rediger indstillingerne for
administration af dine indstillinger
og data.
• Backup af mine data – Angives
for at sikkerhedskopiere dine
indstillinger og programdata på
Googles server.
• Sikkerhedskonto – tilføj og
få vist din Google-konto med
henblik på at sikkerhedskopiere
dine data.
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• Automatisk gendannelse
– Angives for at gendanne dine
indstillinger og programdata, når
programmerne geninstalleres på
din enhed.
PERSONLIGE DATA
• PERSONLIGE OPLYSNINGER
– Nulstil indstillingerne til
fabriksstandarderne, og slet
alle dine data. Hvis du nulstiller
telefonen på denne måde, bliver
du bedt om at genindtaste de
samme oplysninger, som da du
første gang startede Android op.
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BEMÆRK: Hvis du vælger
Fabriksnulstilling af data,
slettes alle dine personlige
data fra det interne lager
på telefonen, herunder
oplysninger om din Googlekonto, eventuelle andre konti,
dine system-/programdata og
-indstillinger såvel som evt.
downloadede programmer og
din DRM-licens.
Når du nulstiller
telefonen, slettes de
softwareopdateringer, du har
downloadet, ikke. De filer, der
er lagret på dit microSD-kort
eller i den interne hukommelse,
som f.eks. musik eller fotos,
slettes heller ikke. Så hvis du
vil slette alle data i den interne
hukommelse, mens du nulstiller
telefonen, skal du markere
afkrydsningsfeltet Slet intern
hukommelse.

< Dato & Tid >
Brug indstillingerne Dato og tid
til at angive, hvordan datoer skal
vises. Du kan også bruge disse
indstillinger til at indstille dit eget
klokkeslæt og din egen tidszone
snarere end at indhente det
aktuelle klokkeslæt fra det mobile
netværk.
• Automatisk dato og tid: Opdater
automatisk klokkeslættet, når du
angiver en tidszone.
• Automatisk tidszone: Opdater
automatisk klokkeslættet, når
du bevæger dig på tværs af
tidszoner.
• Angiv dato: Indstil dags dato
manuelt.
• Angiv tid: Indstil det aktuelle
klokkeslæt manuelt.
• Vælg tidszone: Indstil din
hjemmetidszone.
• Brug 24-timersformat:
Indstil visning af tiden i et 24timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et
datoformat.

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

Indstillinger

SYSTEM

BEMÆRK: Kræver yderligere
plug-ins.
SYSTEM
• Stor tekst: Indstil stor tekst.
• Afbryderknappen afslutter
opkaldet: Indstil enheden til at
afslutte et opkald, når du trykker
på tænd/sluk-lås-tasten.
• Roterskærm automatisk:
Indstil, om indhold automatisk
skal roteres eller ej, når enheden
roteres.
• Tryk & hold-forsinkelse: Indstil
registreringstiden for tryk og
fastholdelse af tryk på skærmen.
• Installer Webscripts: Indstil
programmer til at installere
webscripts, således at deres
indhold bliver mere tilgængeligt.
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< Tilslutninger >
USB-TILSLUTNING 
• USB Forbindelsestype – du
kan angive den ønskede tilstand
(Oplad kun, Lagerenhed, USBtethering eller LG-software).
• Spørg ved oprettelse af
forbindelsen – spørg efter USBtilstand, når mobiltelefonen er
tilsluttet en computer.
• Hjælp
LG SOFTWARE
• On-Screen Phone – Det er
muligt at få vist skærmen og
styre telefonen fra en pc via USB,
Bluetooth eller Wi-Fi.
• PC Suite Wi-Fi Forbindelse
– markeres for at bruge LG PC
Suite sammen med en Wi-Fiforbindelse. Bemærk, at der skal
være oprettet forbindelse til WiFi-netværk for LG PC Suite via
Wi-Fi-forbindelse for TRÅDLØST
OG NETVÆRK.

<Udviklings muligheder>
Rediger indstillingerne for
programudvikling.
• USB-fejlfinding: Vælges for
at slutte enheden til en pc ved

brug af et USB-kabel. Dette er
forbeholdt programudvikling.
• Udviklingsenheds ID: Få vist din
enheds udviklings-id.
• Forbliv vågen: tillader ikke
skærmtimeout under opladning.
• Forbliv vågen: Tillad, at
eksempelpositioner og
tjenesteoplysninger sendes til
en stedadministrationstjeneste
af hensyn til test. Dette er
forbeholdt programudvikling.
• Tillad eksempelpositioner:
Angiv en adgangskode for at sikre
dine backup-data.
BRUGERGRÆNSEFLADE
• Streng tilstand aktiveret:
Indstil enheden til at blinke,
når programmer udfører lange
operationer.
• Markørplacering Indstil, hvordan
koordinaterne og sporene for
markøren skal vises, når du trykke
på skærmen.
• Vis touch: Indstil, hvordan
markøren skal vises, når du
trykker på skærmen.
• Vis skærmopdateringer: Indstil
visse af skærmens områder til at
blinke, når de opdateres.

PROGRAMMER
• Behold ikke aktiviteter:
Indstilles for at afslutte et
kørende program, når du åbner et
nyt program.
• Baggrunds
processbegrænsning: Aktiveres
for at begrænset antallet
af processer, der kan køre i
baggrunden.
• Vis alle ANRs: Indstil enheden
til at advare dig om programmer,
der ikke svarer, og som kører i
baggrunden.

< Om telefonen >
Vis juridiske oplysninger, og
kontroller telefonens status og
softwareversion.

Indstillinger

• Vis CPU-brug: Indstilles for at
vise alle aktive processer.
• Gengivelse af kraft GPU:
Indstilles for at bruge 2Dhardwareacceleration til at
forbedre visning af grafik.
• Vindueanimationskala: Vælg en
hastighed til åbning og lukning af
popup-vinduer.
• Overgangs animationskala:
Vælg den hastighed, der skal
skiftes skærmbillede med.
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Pc-software (LG PC 
Suite)
Programmet LG PC Suite er en
intelligent løsning, der hjælper
dig med nem administration af
multimediefiler og programmer
samt intern funktionalitet
sammen med LG-enheder, f.eks.
mobiltelefoner og tablet-pc'er.

Med pc-programmet "LG PC 
Suite" kan du...
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• Administrere og afspille dit
medieindhold (musik, film,
billeder) på din pc.
• Sender multimedieindhold til din
enhed.
• Synkroniserer data (tidsplaner,
kontakter, bogmærker) i din
enhed og pc'en.
• Sikkerhedskopier programmerne i
din enhed.
• Opdaterer softwaren i din enhed.
• Sikkerhedskopiere og genoprette
enheden.
• Afspiller multimedieindhold på din
pc fra en anden enhed.

BEMÆRK: Du kan bruge
menuen Hjælp fra programmet
til at finde ud af, hvordan du
bruger pc-programmet "LG PC 
Suite".

Installation af pc-programmet
"LG PC Suite"
PC-programmet "LG PC Suite" kan
downloades fra LG's websted.
1. Gå til www.lg.com, og vælg det
pågældende land.
2. Gå til Support > Support til
mobiltelefon > Vælg modellen
(LG-P940).
3. Klik på PC Sync fra Downloads,
og klik på Download WINDOW 
PC Sync for at downloade pcprogrammet LG PC Suite.

Systemkrav til pc-programmet
LG PC Suite
• Operativsystem: Windows XP 32
bit (Service Pack 2), Windows
Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32
bit/64 bit
• CPU: processor på 1 GHz eller
hurtigere
• Hukommelse: 512 MB RAM eller
mere

BEMÆRK: LG's integrerede

USB-driver

• LG's integrerede USB-driver
er påkrævet ved tilslutning
mellem en LG-enhed og en pc.
Den installeres automatisk,
når du installerer pcsoftwaren "LG PC Suite".

Tilslutning af telefonen til
pc’en.
Pc-softwaren "LG PC Suite" kan
forbinde en enhed via et USB-kabel
eller Wi-Fi.

Sådan slutter du en enhed til et
USB-kabel
1. Klik på
øverst i
skærmbilledet.
2. Enhedslagersektionen oprettes i
bibliotekssektionen i venstre side
af skærmbilledet, og der oprettes
forbindelse til enheden.
BEMÆRK: Når du vælger
forbindelsestilstanden fra
enheden, skal du vælge "Pcsoftware" for at oprette
forbindelse.

PC-software (LG PC Suite)

• Grafikkort: opløsning på 1024 x
768, 32 bit farver eller mere
• Harddisk: 100 MB eller mere
ledig harddiskplads (der er
muligvis behov for yderligere
harddiskplads afhængigt af
omfanget af lagrede data.)
• Nødvendig software: LG's
integrerede drivere.
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Sådan opretter du trådløs forbindelse via Wi-Fi
Wi-Fi-forbindelse
for enhed,
Ethernetforbindelse for
PC med samme
trådløse router:

• Din telefons indstilling
1. På telefonen skal du trykke på fanen
>
Programmer > Indstillinger > Angiv Wi-Fi til
Til
.
2. Vælg et netværk, der skal oprettes forbindelse
til, fra listen over Wi-Fi-netværk.
3. Du skal muligvis indtaste adgangskoden, hvis
netværket er sikret.
• Din pc-indstilling
1. Gå til Netværkskonfiguration.
2. Kontroller, at pc'en er forbundet til det samme
netværk, som enheden er forbundet til.

Wi-Fi-forbindelse
for både enhed
og pc med
samme trådløse
router:

• Din telefons indstilling
1. Tryk på fanen
> Programmer > Indstillinger
> Angiv Wi-Fi til Til
2. Vælg et netværk, der skal oprettes forbindelse
til, fra listen over Wi-Fi-netværk.
3. Du skal muligvis indtaste adgangskoden, hvis
netværket er sikret.
• Din pc-indstilling
1. Gå til Netværkskonfiguration.
2. Kontroller, at pc'en er forbundet til det samme
netværk, som enheden er forbundet til.

• Din telefons indstilling
1. Tryk på fanen
> Programmer > Indstillinger
> Mere ... > Bærbart Wi-Fi-hotspot, og
marker afkrydsningsfeltet ud for Bærbart WiFi-hotspot.
2. Fra Bærbart Wi-Fi-hotspot > Konfigurer WiFi-hotspot skal du notere netværkets SSIDoplysninger.
• Din pc-indstilling
1. Gå til Netværkskonfiguration.
2. Kontroller, at pc'en er forbundet til det samme
bærbare hotspot.

PC-software (LG PC Suite)

Sådan opretter
du forbindelse til
hotspot:
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Kontroller, hvordan du opretter
forbindelse til et Wi-Fi-netværk, før
du følger nedenstående trin.
1. Klik på knappen
i den
øverste venstre del af vinduet.
2. Når en enhed er forbundet til
din pc, vises enhedens navn i
enhedsområdet på venstre side
af biblioteket.
BEMÆRK:
• Hvis du ikke kan finde den
enhed, der skal oprettes
forbindelse til, skal du vælge
Indstillinger > Tilslutninger >
PC Suite Wi-Fi Forbindelse,
• Du oplever muligvis dårlig WiFi-forbindelse afhængigt af
netværkskonfigurationen og
netværkets status.
• Hvis du opretter forbindelse
mellem enheden og en pc med
hotspot og bruger internettet
på din pc, vil du muligvis
blive opkrævet datagebyrer
i forbindelse med hotspottet,
afhængigt af dit abonnement.
• Batteriet i din enhed løber
muligvis hurtigt tør for strøm,
hvis du benytter Wi-Fi.

Synkronisering af din
enhed med en computer
Data fra din enhed og din pc kan
nemt synkroniseres med pcsoftwaren "LG PC Suite".������������
Kontakter,
�����������
tidsplaner og bogmærker kan
synkroniseres.
Proceduren er som følger:
1. Slut din enhed til pc'en. (Benyt
et USB-kabel eller Wi-Fiforbindelse.)
2. Efter oprettet forbindelse skal
du køre programmet og vælge
enhedsafsnittet fra kategorien i
venstre side af skærmbilledet.
3. Klik på [Personlige oplysninger]
for at vælge.
4. Vælg afkrydsningsfeltet for
indhold for at synkronisere, og
klik på knappen Synkroniser.

Eksporter dine kontakter i en
.CSV-fil fra din gamle enhed
til pc'en ved hjælp af et pcsynkroniseringsprogram.
1. Installer pc-programmet "LG PC
Suite" på pc'en. Kør programmet,
og slut din enhed til pc'en med
brug af USB-kablet.
2. Fra den øverste del af skærmen
skal du vælge Enhed > Importer
personlige oplysninger >
Importer kontakter.
3. Der åbnes et popup-vindue for
åbning af kontakter.
4. Vælg en kontaktfil, og klik på
Åbn.
5. Der åbnes et popup-vindue for
import af en ny kontakt fra pc'en
til kontakterne i enheden.
6. Hvis kontakterne i enheden
og nye kontakter fra pc'en er
forskellige, skal du vælge den
kontakt, du vil importere fra
pc'en.
7. Klik på knappen [OK] for at
importere en ny kontakt fra pc'en
til enheden.

Send multimedieindhold
fra enheden til din pc
1. Slut enheden til pc'en ved brug
af et USB-kabel.
2. Kør pc-programmet "LG PC
Suite".
3. Efter oprettet forbindelse skal
du vælge enhedsafsnittet fra
kategorien i venstre side af
skærmbilledet.
4. Vælg Multimedier.
5. Marker afkrydsningsfeltet for det
indhold, der skal sendes.
6. Klik på Start for at overføre
indholdet fra enheden til pc'en.

PC-software (LG PC Suite)

Flytning af kontakter fra
din gamle enhed til din nye
enhed
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BACKUP
Om sikkerhedskopiering og
gendannelse af data i din
smartphone
Vi anbefaler, at du jævnligt opretter
og gemmer en sikkerhedskopifil
på lagringskortet, navnlig før
du opdaterer nogen software.
Når du vedligeholder en aktuel
sikkerhedskopifil på lagringskortet,
kan du gendanne din smartphones
data, hvis den mistes, bliver stjålet
eller går i stykker.
Programmet Sikkerhedskopier
og gendan understøttes af
smartphones fra LG samt
øvrige software- eller
operativsystemversioner. Når
du køber en ny smartphone
fra LG, kan du med andre ord
sikkerhedskopiere de aktuelle data
fra din LG-P940 smartphone over
på den nye enhed.
Hvis du har en forudindlæst udgave
af programmet Sikkerhedskopier og
gendan på din smartphone, kan du
sikkerhedskopiere og gendanne de
fleste af dataene i din smartphone,
herunder ubeskyttede programmer

og disses indstillinger: Bogmærker,
Kalender, Opkaldslog, Kontakter,
SMS’er samt Systemindstillinger
ved brug af dette program.
• Sådan udføres en manuel
sikkerhedskopiering af dataene i
din smartphone.
• Sådan planlægger du automatiske
sikkerhedskopieringer af dataene
i din smartphone.
• Sådan gendannes dataene i din
smartphone.

Sikkerhedskopier dataene i din
smartphone
BEMÆRK: Før du kan
sikkerhedskopiere data, der
befinder sig på enhedens
indbyggede hukommelse,
skal lagringskortet
(hukommelseskortet)
være isat. Der findes
yderligere oplysninger om
isætning af lagringskortet
(hukommelseskortet) i kapitlet
Brug af hukommelseskortet.
1. Isæt hukommelseskortet i
stikket, og aflæs status for
lagringsplads.

Planlægning af automatiske
sikkerhedskopieringer
Du kan også aktivere automatiske
sikkerhedskopieringer af
data på din smartphone i
overensstemmelse med en tidsplan,
du selv angiver. Dette gøres ved at
fuldføre følgende trin:
1. Isæt hukommelseskortet i
stikket, og aflæs status for
lagringsplads.

2. Tryk på fanen
> Programmer,
og vælg derefter Backup >
Tidsplan.
3. På skærmbilledet Placering til
planlagt backup skal du trykke
på Hukommelseskort eller
Intern hukommelse.
4. Fra listen skal du vælge, hvor
ofte du vil sikkerhedskopiere dit
enhedsdata og indstillinger og
vælge Fortsæt.
5. Marker afkrydsningsfeltet
ud for det element, du vil
sikkerhedskopiere, og vælg
derefter Fortsæt for at afsluttet
angivelse af tidsplanen.

Gendannelse af din
smartphones data
Før du kan gendanne data,
der befinder sig i enhedens
interne hukommelse, skal
masselagringstilstand være
deaktiveret.
BEMÆRK: Alle filer, der lagres
på din smartphone, slettes, før
sikkerhedskopifilen gendannes.
1. Isæt hukommelseskortet i
stikket, og aflæs status for

Backup

2. Tryk på fanen
>
Programmer, og vælg derefter
Backup > Udfør backup >
Hukommelseskort eller Intern
hukommelse.
3. Tryk på Tilføj ny for at
indtaste et navn til den
sikkerhedskopierede fil, og vælg
derefter Fortsæt.
4. Marker afkrydsningsfeltet
ud for det element, du vil
sikkerhedskopiere, og vælg
derefter Fortsæt for at
sikkerhedskopiere.
5. Når alle valgte filer
sikkerhedskopieres, får du
vist meddelelsen "Fuldført".
Vælg Fortsæt for at afslutte
sikkerhedskopieringen af data.
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lagringsplads.
2. Tryk på fanen
> Programmer,
og vælg derefter Backup >
Gendan > Hukommelseskort
eller Intern hukommelse.
3. På skærmbilledet Gendandata skal du vælge en
sikkerhedskopifil, der indeholder
de data, som skal gendannes.
4. Marker afkrydsningsfeltet ud for
det element, du vil gendanne,
og vælg derefter Fortsæt for at
gendanne telefonen.
BEMÆRK: Bemærk, at
din telefons data bliver
overskrevet med indholdet fra
sikkerhedskopien.
5. Hvis sikkerhedskopifilen er
krypteret, skal du indtaste
den angivne adgangskode for
kryptering.
6. Når alle valgte filer er blevet
gendannet, får du vist
meddelelsen "Udført" og vælg Ja
for at genstarte telefon.

BEMÆRK:
• I masselagringstilstand kan
programmet Sikkerhedskopier
og gendan ikke bruges. Vælg
indstillingen Oplad kun, når
USB-kablet er tilsluttet.
• Du kan indstille Aktiver
kryptering til at kryptere dine
sikkerhedskopifiler af hensyn
til øget beskyttelse.
Tryk på Menu
fra skærmbilledet
Backup, vælg Indstillinger
> Sikkerhed, og marker
afkrydsningsfeltet. Efter aktivering
af kryptering skal du indtaste
en aktiveringsadgangskode for
at gendanne synkroniserede
planlægningsdata.

• Med sikkerhedskopiering
kan brugeren øjeblikkeligt
gendanne det valgte.
(Program og programdata,
Kontakter, Beskeder,
Opkaldslog, Kalender,
Bogmærker) Hvis der
ikke er historik over
sikkerhedskopieringer vises
"Ingen sikkerhedskopi"
for seneste historik for
sikkerhedskopiering. Hvis der
er historik, vises der op til to
filer.
• Med gendannelse kan
brugeren gendanne
ønskede elementer fra
sikkerhedskopifiler.
Programmet til gendannelse
kan både bruges på den
gendannende smartphone og
øvrige smartphones fra LG.

Backup

BEMÆRK:
• Du kan også aktivere
automatisk sletning af
gamle sikkerhedskopier
og kun bevare den nyeste
sikkerhedskopi. Tryk på
fra skærmbilledet
Menu
Backup, og vælg Indstillinger
> Planlagt backup > Slet
gamle backups automatisk for
at vælge antallet af planlagte
sikkerhedskopier, der skal
bevares.
• Når du isætter et
hukommelseskort i
din smartphone, vises
hukommelseskortets
filmapper i mappen /Polaris
Office /Mine mapper
/_ExternalSD /spritebackup
under Lagringshukommelse
(når hukommelseskort er
isat.).
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• Med Tidsplan kan brugeren
angive et tidspunkt for
planlagt sikkerhedskopiering
ved automatisk at generere
en sikkerhedskopifil på et
ønsket tidspunkt såsom tidligt
om morgenen, hvor telefonen
sædvanligvis ikke bruges.
Der angives ikke skemalagt
sikkerhedskopiering som
standard, hvis der ikke
tidligere er angivet noget via
Tidsplan. Tidspunktet for den
næste sikkerhedskopiering
vises.

Opdatering af LG-mobiltelefons
software via internettet
Yderligere oplysninger om brug af
denne funktion kan du få ved at
besøge http://update.lgmobile.com
eller http://www.lg.com/common/
index.jsp vælg land og sprog.
Med denne funktion kan du
opdatere telefonens firmware til
den nyere version på en praktisk
måde via internettet uden at
behøve at besøge et servicecenter.
Denne funktion er først tilgængelig,
hvis eller når LG gør den nyere
version af firmwaren tilgængelig for
din enhed.
Da firmwareopdateringen til
mobiltelefonen kræver brugerens
fulde opmærksomhed under
hele opdateringen, skal du
kontrollere alle de vejledninger
og bemærkninger, der vises ved
hvert trin, før du går videre.
Bemærk, at hvis du fjerner USBdatakablet eller batterierne
under opgraderingen, kan din
mobiltelefon tage alvorlig skade.

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.
Opdatering af LG-mobiltelefons
software via OTA (Over-the-Air)
Med denne funktion kan du
opdatere telefonens software til
en nyere version på en praktisk
måde via OTA, uden at du behøver
at tilslutte USB-datakablet. Denne
funktion er først tilgængelig, hvis
eller når LG gør den nyere version
af firmwaren tilgængelig for din
enhed.
Først skal du kontrollere
softwareversionen på din
mobiltelefon: Indstillinger > Om
telefonen > Software opdatering
> Tjek nu for opdatering.
Du kan også udsætte opdateringen
med 1 time, 4 timer, 8 timer
eller en dag. I dette tilfælde vil
programmet minde dig om at

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af
telefonsoftware
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opdatere, når tiden er gået. Du kan
også omarrangere en opdatering
manuelt.
BEMÆRK: Denne funktion er
afhængig af udbyderen af
netværkstjenester, region eller
lande.

Varemærker
• Copyright 2012 LG Electronics,
Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
LG og LG-logoet er registrerede
varemærker tilhørende LG Group
og dets tilknyttede enheder.
• Bluetooth® er et registreret
varemærke tilhørende Bluetooth
SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet
og Wi-Fi-logoet er registrerede
varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemærker og
copyright tilhører deres
respektive ejere.

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-onDemand (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 udfører 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.

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,
licensbetingelser,
ansvarsfraskrivelser og
meddelelser er tilgængelige til
download med kildekoden.
DTS 
Produceret under licens fra DTS
Licensing Limited. DTS og symbolet
er registrerede varemærker, og
DTS 2.0 Channel- og DTS-logoerne
er varemærker tilhørende DTS, Inc.
Produktet omfatter software. © DTS,
Inc. Aller rettigheder forbeholdt.
Dolby Digital Plus
Produceret under licens fra Dolby
Laboratories. Dolby og dobbelt-Dsymbolet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories.
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Bemærk: Open source-
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Tilbehør
Dette tilbehør kan bruges sammen med LG-P940. (De anførte dele kan være
ekstraudstyr.)

Rejseadapter

Datakabel
Tilslut LG-P940
til din pc.

Batteri

Brugermanual
Få mere at vide
om din LGP940.
General Inquiries
<LG Customer Information Centre>
0844-847-5847 or +44-844-847-5847
* Make sure the number is correct before making a call.
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Stereoheadset

BEMÆRK:
- Brug altid originalt LG-tilbehør.�������������������������������������
 ������������������������������������
Ellers risikerer du, at din garanti
bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Tekniske data

Tekniske data
Arbejdstemperatur
Maks: +55°C (afladning), +45°C (opladning)
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 and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-P940
Trade Name
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Name
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Doo Haeng Lee/Director
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LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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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

Fejl i SIM

Der er ikke noget
SIM-kort i telefonen,
eller du har indsat
kortet forkert.

Sørg for, at SIM-kortet er
korrekt indsat.

Svagt signal, eller
Ingen
du er uden for
netværksforbindelse/
dækningsområdet.
mister
Udbyderen har
netværksforbindelsen
tilføjet nye tjenester.

Gå til et vindue eller et
åbent område. Kontroller
netværksudbyderens
dækningskort.
Kontroller, om SIM-kortet
er mere end 6-12 måneder
gammelt. Hvis det er tilfældet,
bør du få det udskiftet i
udbyderens nærmeste afdeling.
Kontakt din tjenesteudbyder.

Hvis du vil ændre en
sikkerhedskode, skal
du bekræfte den nye
Koderne er ikke kode ved at indtaste
ens
den igen.
De to koder, du har
indtastet, stemmer
ikke overens.

Hvis du har glemt koden, skal du
kontakte din tjenesteudbyder.

Mulige årsager

Understøttes ikke af
Ikke alle
tjenesteudbyderen,
programmer kan
eller registrering
indstilles
kræves.

Opkald er ikke
tilgængelige

Telefonen kan
ikke tændes

Mulige løsninger
Kontakt din tjenesteudbyder.

Opkaldsfejl
Nyt SIM-kort indsat.
Forudbetalt taletid
opbrugt.

Nyt netværk er ikke autoriseret.
Kontroller, om der gælder nye
begrænsninger.

For kort tryk på
Tænd/Sluk-tasten.
Batteriet er ikke
opladet.
Batteriets kontakter
er beskidte.

Tryk på Tænd/Sluk-knappen,
og hold den nede i mindst to
sekunder.
Oplad batteriet. Kontroller
opladningsindikatoren på
skærmen.
Rengør batterikontakterne.

Fejlfinding

Besked

Kontakt tjenesteudbyderen,
eller nulstil grænsen med PIN2.

113

Fejlfinding

Besked

Opladningsfejl
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Mulige årsager

Mulige løsninger

Batteriet er ikke
opladet.
Udendørstemperatur
er for varm eller for
kold.
Kontaktproblem

Oplad batteriet.
Sørg for, at telefonen oplades
ved normal temperatur.

Kontroller opladeren og
forbindelsen til telefonen.
Kontroller batteriets kontakter,
og rengør dem om nødvendigt.
Ingen spænding
Slut opladeren til et andet stik.
Opladeren er i stykker Hvis opladeren ikke bliver varm,
skal du udskifte den.
Forkert oplader
Brug kun originalt LG-tilbehør.
Batteriet er i stykker Udskift batteriet.

Nummeret er
ikke tilladt

Funktionen Fast
opkaldsnummer er
slået til.

Kontroller menuen Indstillinger,
og slå funktionen fra.

Ikke muligt
at sende/
modtage SMS
og billede

Hukommelse fuld

Slet nogle af beskederne på
telefonen.

Filer åbnes ikke

Ikke-understøttet
filformat

Kontroller, hvilke filformater der
kan understøttes.

SD-kort
fungerer ikke

Kun FAT 16- og
FAT 32-filsystemet
understøttes.

Kontroller SD-kortets filsystem
via kortlæser, eller formater SDkortet med brug af telefonen.

Mulige årsager

Mulige løsninger

Skærmen
tænder
ikke, når jeg
modtager et
opkald.

Problem med
nærhedssensor

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.

Ingen lyd

Vibrationstilstand

Kontroller lydmenuens
indstillingsstatus for at se,
om du har sat telefonen i
vibrations- eller stilletilstand.

Forbigående
softwareproblem

Tag batteriet ud, og isæt det
igen.
Tænd for telefonen.
Prøv at bruge
softwareopdateringstjenesten
via webstedet.

Læg på eller
frys

Fejlfinding

Besked
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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.
Kategori
Underkategori

Spørgsmål

Svar

Bt
Bluetooth
Enheder

Hvilke funktioner
er tilgængelige via
Bluetooth?

Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks.
et stereo-/monoheadset eller bilsæt, samt
dele billeder, videoer, kontakter m.m. via
menuen Galleri/Kontakter. Når FTP-serveren
er forbundet til en kompatibel enhed, kan du
dele indhold lagret på lagermediet (intern
hukommelse eller SD-kort).

Bt
Bluetooth
Headset

Hvis mit
Bluetooth-headset
er forbundet,
kan jeg så lytte
til min musik
igennem mine
3,5 mm kablede
hovedtelefoner?

Når et Bluetooth-headset er forbundet,
afspilles alle systemlyde via headsettet. Som
resultat vil du ikke være i stand til at lytte til
musik igennem din kablede hovedtelefon.
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Hvordan kan jeg
Data
sikkerhedskopiere
Kontakter
Sikkerhedskopiering kontakter?

Det er muligt at synkronisere data for
kontakter mellem din telefon og Gmail™.

Spørgsmål

Svar

Data
Synkronisering

Er det muligt at
konfigurere envejsKun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
synkronisering med
Gmail?

Data
Synkronisering

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

Indbakken bliver synkroniseret automatisk.
Du kan få vist andre mapper ved at trykke på
tasten Menu og trykke på Mapper for at
vælge en mappe.

Google™ Service
Gmail-logon

Er jeg nødt til at
logge på Gmail, når Når du først er logget på Gmail™, behøver du
jeg vil have adgang ikke at logge på Gmail™ igen.
til Gmail?

Google Service
Google-konto

Er det muligt at
filtrere e-mails?

Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke
med denne telefon.

Telefonfunktion
YouTube™

Er det muligt at
afspille YouTubevideoer?

Ja. YouTube-videoer understøttes, men det
kan være nødvendigt at bruge YouTubeprogrammet (i stedet for browseren) for at få
dem vist.

Telefonfunktion
E-mail

Hvad sker der, hvis
jeg starter et andet
Din e-mail bliver automatisk gemt som en
program, mens jeg
kladde.
er ved at skrive en
e-mail?

Ofte stillede spørgsmål

Kategori
Underkategori
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Kategori
Underkategori

Spørgsmål

Svar

Telefonfunktion
Ringetone

Er der en
begrænsning
med hensyn til
filstørrelse for.
MP3-filer, som
jeg vil bruge som
ringetone?

Telefonfunktion
Meddelelsestid

Min telefon viser
ikke tidspunktet
for modtagelse for
Du kan kun se tiderne for meddelelser, du har
beskeder, der er
modtaget samme dag.
ældre end 24 timer.
Hvordan kan jeg
ændre dette?

Telefonfunktion
microSD-kort

Hvad er den
maksimalt
understøttede
størrelse for et
hukommelseskort?

32 GB hukommelseskort er kompatible.

Telefonfunktion
Navigation

Er det muligt at
installere et andet
navigationsprogram
på telefonen?

Alle programmer, der er tilgængelige i
Play Store(Android Market)™, og som er
kompatible med hardwaren, kan installeres og
anvendes.

Telefonfunktion
Synkronisering

Er det muligt at
Det er kun muligt at synkronisere kontakter
synkronisere
fra Gmail og MS Exchange Server (e-mailkontakter fra alle
server i virksomheder).
mine e-mail-konti?
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Der er ingen begrænsning med hensyn til
filstørrelse.

Spørgsmål

Svar

Telefonfunktion
Vent og pause

Hvis du har overført en kontakt med
funktionerne vent og pause gemt i nummeret,
vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal
gemme hvert nummer igen.
Er det muligt at
Sådan gemmer du med Vent og Pause:
gemme en kontakt
1. Fra startskærmen skal du trykke på ikonet
med vent og pause
Telefon
.
i numrene?
2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten
Menu .
3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj
Vent.

Telefonfunktion
Sikkerhed

Hvilke
Du kan indstille telefonen til at kræve
sikkerhedsfunktioner indtastning af et oplåsningsmønster, før
er der i enheden?
telefonen kan åbnes eller bruges.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori
Underkategori
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Kategori
Underkategori

Telefonfunktion
Oplåsningsmønster
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Spørgsmål

Svar

Hvordan
opretter jeg et
oplåsningsmønster?

1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten
Menu .
2. Tryk på Systemindstillinger. > Lås skærm.
3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første
gang du gør dette, vises en kort vejledning i
oprettelse af et oplåsningsmønster.
4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det
én gang og derefter én gang mere for at
bekræfte.
Forholdsregler, der skal tages ved brug af
mønsterlåsen.
Det er meget vigtigt, at du husker det
oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil
ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du
anvender et forkert mønster 5 gange. Du har
5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster,
PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har
opbrugt alle 5 forsøg, kan du forsøge igen
efter 30 sekunder.

Spørgsmål

Svar

Telefonfunktion
Oplåsningsmønster

Hvis du har glemt Mønster :
Hvis du har logget på din Google-konto
på telefonen og har brugt et forkert
oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på
knappen for Glemt mønster. Derefter bliver
du bedt om at logge på med din Googlekonto for at låse telefonen op. Hvis du ikke
har oprettet en Google-konto på telefonen,
eller hvis du har glemt den, skal du udføre en
Hvad gør jeg,
fabriksnulstilling.
hvis jeg glemmer
Advarsel: Hvis du foretager
oplåsningsmønsteret
fabriksnulstilling, slettes alle
og jeg ikke har
brugerprogrammer og brugerdata. Husk
oprettet en Googleat sikkerhedskopiere vigtige data, før du
konto på telefonen?
foretager fabriksnulstilling.
Sådan udføres en fabriksnulstilling:
1. Sluk for enheden.
2. Tryk på følgende taster, og hold dem nede
(i over 10 sekunder): Tænd/sluk-Lås/lås
op-tast + Kameratast + Tasten Lydstyrke
ned
3. Telefonen lukker ned og udfører en
fabriksnulstilling med det samme.

Telefonfunktion
Hukommelse

Får jeg besked
om det, når
hukommelsen er
fuld?

Ja. Du får besked om det.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori
Underkategori
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Kategori
Underkategori
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Er det muligt at
Telefonfunktion
Sprogunderstøttelse skifte sprog?

Svar
Telefonen har flersproget funktionalitet.
Sådan skifter du sprog:
1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten
Menu og trykke på Systemindstillinger.
2. Tryk på Sprog og input > Vælg Sprog.
3. Tryk på det ønskede sprog.

Telefonfunktion
VPN

Hvordan
konfigurerer jeg
VPN?

VPN-adgangskonfigurationen er forskellig
fra virksomhed til virksomhed. Hvis du vil
konfigurere VPN-adgang fra din telefon,
skal du kontakte netværksadministratoren
i din virksomhed for at få de nødvendige
oplysninger.

Telefonfunktion
Skærmtimeout

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

1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten
Menu .
2. Tryk på Systemindstillinger. > Skærm.
3. Under Displayindstillinger skal du trykke på
Timeout for skærm.
4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for
baggrundsbelysning af skærmen.

Telefonfunktion
Taktil feedback

Jeg har aktiveret
haptisk feedback på
1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten
min telefon. Når jeg
Menu .
ringer til et nummer, 2. Tryk på Systemindstillinger. > Lyd.
vibrerer telefonen
3. Tryk på Feedback ved touch for at fjerne
dog stadig. Hvordan
markeringen, og deaktiver funktionen.
deaktiverer jeg dette?
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Spørgsmål

Svar

Telefonfunktion
Wi-Fi og 3G

Hvilken tjeneste
anvender
telefonen, hvis
både Wi-Fi og 3G
er tilgængeligt?

I forbindelse med dataforbrug bruger
telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som
standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på
telefonen). Du får imidlertid ikke besked om
det, når telefonen skifter mellem de to.
Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der
anvendes, skal du se på 3G- eller Wi-Fiikonet øverst på skærmen.

Telefonfunktion
Startskærm

Er det muligt af
fjerne et program
fra startskærmen?

Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil
ikonet med papirkurven vises i midten på den
nederste del af skærmen. Derefter skal du
trække ikonet hen på papirkurven, uden at
løfte fingeren fra skærmen.

Telefonfunktion
Program

1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten
Jeg har downloadet
Menu .
et program, og det
2. Tryk på Indstillinger > Programmer >
er skyld i en masse
Administrere applikationer.
fejl. Hvordan
3. Tryk på programmet, og tryk derefter på
fjerner jeg det?
Afinstaller.

Telefonfunktion
Oplader

Er det muligt at
genoplade min
telefon via et USB- Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset
datakabel uden
om de nødvendige drivere er installeret eller
at installere den
ej.
nødvendige USBdriver?

Ofte stillede spørgsmål

Kategori
Underkategori
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Kategori
Underkategori
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Svar
Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone,
kan du bruge den som alarm.
1. Tryk på en sang, og hold den nede, på en
biblioteksliste. Tryk på Angiv som ringtone
i den menu, der åbnes.
2. I et skærmbillede til alarmen skal du vælge
sangen som ringetone.

Telefonfunktion
Alarm

Kan jeg bruge
musikfiler til min
Alarm?

Telefonfunktion
Alarm

Vil det være muligt
at høre min alarm,
eller bliver den
Nej. Dette er ikke understøttet.
deaktiveret, hvis
telefonen bliver
slukket?

Telefonfunktion
Alarm

Vil alarmen
lyde, selvom
ringelydstyrken er
angivet som Fra
eller Vibrer?
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Alarmen er programmeret til stadig at kunne
høres i denne situation.

Spørgsmål

Hvordan kan
Gendannelsesløsning
jeg udføre en
Fabriksnulstilling
fabriksnulstilling?

Svar
Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og
slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på
denne måde, bliver du bedt om at genindtaste
de samme oplysninger, som da du første gang
startede Android op.
1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten
Menu .
2. Tryk på Systemindstillinger. > Backup &
nulstilling > Fabriksnulstilling af data.
3. Læs advarslen, og tryk på Nulstil telefon.
4. Tryk på Slet alt.
Bemærk:
• Hvis du vælger Fabriksnulstilling af data,
slettes alle dine personlige data fra det interne
lager på telefonen, herunder oplysninger om
din Google-konto, eventuelle andre konti, dine
system-/programdata og -indstillinger såvel
som evt. downloadede programmer og din
DRM-licens.
• Når du nulstiller telefonen, slettes de
softwareopdateringer, du har downloadet,
ikke. De filer, der er lagret på dit microSD-kort
eller i den interne hukommelse, som f.eks.
musik eller fotos, slettes heller ikke. Så hvis du
vil slette alle data i den interne hukommelse,
mens du nulstiller telefonen, skal du markere
afkrydsningsfeltet Slet intern hukommelse.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori
Underkategori
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Kategori
Underkategori
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Hvordan kan
jeg udføre en
Gendannelsesløsning fabriksnulstilling,
hvis jeg ikke
Hård nulstilling
(fabriksnulstilling) kan få adgang
til telefonens
indstillingsmenu?

Svar
Sådan udføres en hård nulstilling
(fabriksnulstilling):
1. Sluk for enheden.
2. Tryk på følgende taster, og hold dem nede
(i over 10 sekunder): Tænd/sluk-Lås/lås
op-tast + Kameratast + Tasten Lydstyrke
ned
3. Telefonen lukker ned og udfører en
fabriksnulstilling med det samme.
Bemærk:
Hvis der udføres en fabriksnulstilling,
slettes alle installerede programmer og
alle brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere
vigtige data, før du foretager
fabriksnulstilling.

Bortskaffelse af din gamle enhed
1 Skraldespanden med kryds oven 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 gamle enheder er med til at forebygge
mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
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 bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er
med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og
menneskers helbred.
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.

• Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa
puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen
ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
• Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska
siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
• 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™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ ja Play Store(Android Market)™
ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.
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Sisältö

Sisältö
5 Turvallisen
ja tehokkaan
käytön
suositukset
11 Puhelimen
ominaisuudet
11 Lue tämä ennen
puhelimen käytön
aloittamista!
18 Laitteen osat



20 SIM-kortin ja akun
asentaminen

27 Kotinäytön
mukauttaminen

35 Tilien poistaminen
puhelimesta

27 Aloitusnäytön
paneelien lisääminen tai
poistaminen

36 Sähköposti

28 Sovelluksen ulkoasun
mukauttaminen
aloitusnäytössä

36 Sähköpostitilin näyttö

28 Kotinäyttö ulkoasun
mukauttaminen
29 Palaaminen äskettäin
käytettyihin sovelluksiin
29 Ilmoitusruutu

36 Sähköpostitilin hallinta

37 Tilin kansioiden
käyttäminen
37 Sähköpostiviestin
kirjoittaminen ja
lähettäminen

38 Web
38 Internet

21 Puhelimen lataaminen

29 Tilapalkin näyttäminen

21 Muistikortin käyttö

31 Virtuaalinäppäimistö

38 Verkkotyökalurivin
käyttäminen

22 Näytön lukitseminen ja
avaaminen

32 Erikoismerkkien
kirjoittaminen

38 Asetusten käyttäminen

23 Lukitusnäytön
suojaaminen

33 Google-tilin
määrittäminen

26 Aloitusnäyttö
26 Vihjeitä kosketusnäytön
käyttöön
26 Kotinäyttö

39 Latitude
39 places

34 Yhteisöpalvelut

39 Navigointi

34 Tilan katsominen ja
päivittäminen

40 Haku
40 YouTube

Sisältö

40 Play Store(Android
Market)
41 Sää
41 Uutiset
41 Google+
41 LG SmartWorldin
käyttäminen puhelimessa
42 LG SmartWorldin
käyttäminen

43 Multimedia
43 Galleria
44 Videosoitin
44 Kuvaeditori
46 Quick Memo
48 Musiikkisoitin
50 FM-radio
51 NFC
52 HDMI

53 Yhdistettävyys
53 Bluetooth

65 Toisen puhelun
soittaminen

54 Wi-Fi

65 Puhelutietojen
tarkasteleminen

56 Wi-Fi Direct

66 Puheluasetukset

56 SmartSharen käyttäminen 67 Yhteystiedot
58 Matkapuhelinverkkojen
jakaminen
60 GPS
60 Tietokoneyhteydet
datakaapelin avulla
62 VPN-yhteydet

64 Puhelut
64 Puhelun soittaminen
64 Yhteystiedon numeroon
soittaminen
64 Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen
64 Äänenvoimakkuuden
säätäminen

67 Yhteystiedon etsiminen
67 Yhteystiedon lisääminen
67 Suosikkiyhteystiedot
68 Yhteystietojen tuominen
ja vieminen
68 Yhteystietojen siirtäminen
vanhasta laitteesta
uuteen

69 Viestitys
69 Viestin lähettäminen
69 Luetteloruutu
70 Hymiöiden käyttäminen
70 Viestiasetusten
muuttaminen



Sisältö

71 Kamera

79 Lataukset

93 JÄRJESTELMÄ

71 Etsimen ominaisuudet

80 Tehtävienhallinta

72 Pikakuvaus

80 Polaris Office

97 PC-ohjelmisto (LG
PC Suite)

72 Lisäasetusten
käyttäminen

81 LG On-Screen
Phone 2.0

73 Kuvan ottamisen jälkeen

81 On-Screen Phone 2.0
-kuvakkeet

75 Videokamera
75 Etsimen ominaisuudet
76 Pikavideon kuvaus
76 Lisäasetusten
käyttäminen



76 Äänenvoimakkuuden
säätäminen videon
katselun aikana
77 Videon kuvaamisen
jälkeen

78 Apuohjelmat
78 Hälytyksen asettaminen
78 Laskimen käyttäminen
78 Tapahtuman lisääminen
kalenteriin
79 Äänitys
79 Muistio

98 Puhelimen yhdistäminen
tietokoneeseen
101 Laitteen synkronointi
tietokoneen kanssa

81 On-Screen Phone 2.0
-toiminnot

102 Yhteystietojen siirtäminen
vanhasta laitteesta
uuteen

82 On-Screen Phonen
asentaminen
tietokoneeseen

102 Multimediasisällön
lähettäminen laitteesta
tietokoneeseen

82 Puhelimen ja tietokoneen
välisen yhteyden
muodostaminen

103
VARMUUSKOPIOINTI

83 On-Screen Phone yhteyden tarkistaminen.

107 Ohjelmistopäivitys

83 Puhelimen ja tietokoneen
välisen yhteyden
katkaiseminen

84 Asetukset
84 LANGATTOMAT JA
VERKOT
88 LAITTEEN
91 HENKILÖKOHTAINEN

108 Tavaramerkit

110 Lisävarusteet
111 Tekniset tiedot
112 Vianmääritys
115 Kysymyksiä ja
vastauksia

Lue seuraavat ohjeet. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen
radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta
ja ominaisabsorptionopeuksista
(SAR) Matkapuhelinmalli LGP940 on suunniteltu täyttämään
soveltuvat radioaaltoaltistusta
koskevat vaatimukset. Vaatimukset
perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin
ja sisältävät turvarajan, joka takaa
kaikkien henkilöiden turvallisuuden
ikään tai terveydentilaan
katsomatta.
• Altistumisstandardissa käytetään
mittayksikköä, joka tunnetaan
nimillä ominaisabsorptionopeus
eli SAR. SAR-testeissä käytetään
laitteen suurinta hyväksyttyä
lähetystehoa kaikilla testattavilla
taajuuskaistoilla.

• Vaikka eri LG-puhelimien
SAR-tasot voivat vaihdella, ne
kaikki täyttävät asianmukaiset
radioaaltoaltistusta koskevat
suositukset.
• ICNIRP:n (International
Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg
keskimäärin kymmenellä (10)
grammalla kudosta.
• Tämän puhelinmallin korkein
DASY4:n testeissä saatu SARarvo oli 0,564 W/kg (10 g)
korvalla pidettäessä ja 0,762
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,

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Turvallisen ja
tehokkaan käytön
suositukset
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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:
Käytä 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.

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.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja
ja asetuksia, jotka koskevat
matkapuhelimen käyttämistä
autoillessa.
• Älä pidä puhelinta kädessä ajon
aikana.
• Keskity ajamiseen.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

• 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 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.
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• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen
kuin soitat tai vastaat, jos ajoolosuhteet 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: 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.

Hätäpuhelut

• 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.

Hätäpuhelut eivät ole
välttämättä mahdollisia kaikissa
matkapuhelinverkoissa. Siksi
ei kannata koskaan luottaa
pelkästään matkapuhelimeen
hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja
paikalliselta palveluntarjoajalta.

Lentokoneessa

• Akun latausta ei tarvitse purkaa
kokonaan ennen uutta latausta.
Muista akkujärjestelmistä
poiketen tällä ei ole sellaista
vaikutusta muistiin, joka
vaarantaisi akun toiminnan.
• Käytä ainoastaan LG:n akkuja
ja latureita. LG-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.

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.

Akun tiedot ja huolto

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Räjähdysherkät alueet
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• 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.

• Vältä terävien esineiden, kuten
eläinten hampaiden ja kynsien,
joutumista kosketuksiin akun
kanssa. Muutoin saattaa syttyä
tulipalo.

Lue tämä ennen
puhelimen käytön
aloittamista!
Tarkista ennen palveluntarjoajalle
soittamista tai puhelimen viemistä
huoltoon, mainitaanko ilmenneet
ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti
Kun puhelimen muistissa on
vapaata tilaa alle 1MB, et voi
vastaanottaa uusia viestejä.
Jos muisti on lopussa, saatat
joutua poistamaan puhelimesta
tiedostoja, kuten sovelluksia tai
viestejä.
Sovellusten poistaminen:
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset >
Sovellukset.
2. Valitse luettelosta poistettava
sovellus.
3. Valitse Poista.

2. Akun käyttöajan
optimoiminen
Voit pidentää akun käyttöaikaa
latausten välillä poistamalla
toimintoja, joita et tarvitse
jatkuvasti taustalla. Voit myös
seurata, miten eri sovellukset ja
järjestelmäresurssit kuluttavat
akkua.
Akun käyttöajan pidentäminen:
Kytke radiotoiminnot pois käytöstä,
jos et käytä niitä. Jos et käytä
Wi-Fi-, Bluetooth NFC- tai GPSyhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
• Vähennä näytön kirkkautta ja
lyhennä näytön aikakatkaisua.
• Poista automaattinen Google
Mail™ -sähköpostin, kalenterin,
yhteystietojen ja muiden
sovellusten synkronointi käytöstä.
• Jotkin lataamasi sovellukset
saattavat vähentää akun kestoa.
Akun varaustason tarkistaminen:
• Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > Tietoja
puhelimesta > Tila.
Akun tila (latauksessa tai ei
latauksessa) ja varaustaso
(latausprosentti) näkyvät.

Puhelimen ominaisuudet

Puhelimen
ominaisuudet
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Voit valvoa ja hallita akun
käyttöä seuraavasti:
• Valitse
> Sovellukset-välilehti
> Asetukset > Virransäästäjän >
Akun käyttö.
Akun käyttöaika näkyy näytön
yläreunassa. Siitä näet, kuinka
kauan sitten puhelin oli viimeksi
kytkettynä virtalähteeseen,
tai jos puhelin on parhaillaan
kytkettynä virtalähteeseen, kuinka
kauan puhelinta on viimeksi
käytetty akkuvirralla. Lisäksi
näet akkua käyttävät palvelut tai
sovellukset. Ne on lueteltu siten,
että eniten virtaa käyttävät ovat
ensimmäisenä.

3. Kansioiden käyttö
Voit yhdistää useita
sovelluskuvakkeita samaan
kansioon. Kun pudotat
sovelluskuvakkeen toisen päälle
aloitusnäytössä, kuvakkeet
yhdistetään.

4. Ennen avoimen
lähdekoodin sovelluksen
ja käyttöjärjestelmän
asentamista



Varoitus:
Jos asennat muun kuin
valmistajan tarjoaman
käyttöjärjestelmän ja käytät
sitä puhelimessa, siinä saattaa
esiintyä vikoja. Lisäksi se voi
mitätöidä puhelimen takuun.



Varoitus:
Suojaa puhelimesi ja
henkilötietosi käyttämällä vain
sovelluksia, jotka olet ladannut
luotettavasta palvelusta, kuten
Play Store(Android Market)™.
Jos puhelimessasi on väärin
asennettuja sovelluksia, siihen
voi tulla toimintahäiriöitä tai
vakavia virheitä. Sinun on
poistettava puhelimesta kaikki
väärin asennetut sovellukset
sekä niiden tiedot ja asetukset.

Jos puhelimesi ei palaudu
alkuperäiseen tilaan, voit alustaa
sen täydellä palautuksella (eli
tehdasasetusten palauttamisella).
1. Sammuta virta.
2. Pidä seuraavia näppäimiä
painettuna samanaikaisesti
vähintään 10 sekuntia:
virta- ja lukitusnäppäin
+ kameranäppäin +
äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin.
3. Puhelin käynnistyy ja siihen
palautetaan välittömästi
tehdasasetukset.
aroitus:
VKun
suoritat täyden

palautuksen, kaikki asentamasi
sovellukset, tallentamasi
tiedot ja DRM-käyttöoikeudet
poistetaan. Muista
varmuuskopioida kaikki tärkeät
tiedot ennen tehdasasetusten
palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen
ja vaihtaminen
Android tukee useamman
sovelluksen käyttämistä
samanaikaisesti. 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 tarpeen mukaan, joten
tarpeettomat sovellukset eivät
kuluta resursseja.
Sovellusten pysäyttäminen:
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset >
Sovellukset > KÄYNNISSÄvälilehti.
2. Selaa haluamasi sovelluksen
kohdalle vierittämällä näyttöä
ja pysäytä sovellus valitsemalla
Seis.

Puhelimen ominaisuudet

5. Täysi palautus
(tehdasasetusten
palauttaminen)
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VIHJE Jos haluat palata
äskettäin käyttämääsi
sovellukseen, pidä
aloitusnäyttöpainiketta
painettuna. Näyttöön avautuu
luettelo viimeksi käyttämistäsi
sovelluksista.

7. PC-ohjelmiston (LG PC 
Suite) asentaminen
LG PC Suite -tietokonesovelluksella
voit liittää laitteen tietokoneeseen
USB-datakaapelilla tai WiFi-yhteydellä. Kun yhteys on
muodostettu, voit käyttää
puhelimen toimintoja tietokoneen
kautta.

LG PC Suite -sovelluksella voit
• hallita ja käyttää mediasisältöä
(musiikkia, elokuvia ja kuvia)
tietokoneella
• lähettää multimediasisältöä
laitteeseesi
• synkronoida laitteen ja
tietokoneen tietoja (aikataulut,
yhteystiedot, kirjanmerkit)
• varmuuskopioida laitteen
sovelluksia
• päivittää laitteen ohjelmistoja

• varmuuskopioida ja palauttaa
laitteen
• toistaa tietokoneen
multimediasisältöä toisella
laitteella.
Saat ohjeet LG PC Suite tietokonesovelluksen käyttöön
sovelluksen omasta Ohjevalikosta.

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-P940).
3. Valitse Lataukset-kohdasta PC 
Sync (PC-synkronointi). Lataa
sitten LG PC Suite -sovellus
valitsemalla WINDOW PC Sync
Download (WINDOW PCsynkronoinnin lataus).

• Käyttöjärjestelmä: 32-bittinen
Windows XP (Service Pack 2), 32tai 64-bittinen Windows Vista,
32- tai 64-bittinen Windows 7.
• Suoritin: vähintään 1 GHz:n
suoritin
• Muisti: vähintään 512 Mt:n RAMmuisti
• Näytönohjain: tarkkuus 1024 x
768 ja vähintään 32-bittiset värit
• Kiintolevy: vähintään 100 Mt
vapaata kiintolevytilaa. (Tilaa
saatetaan edellyttää enemmän.
Tämä riippuu tallennettavien
tietojen määrästä.)
• Vaaditut ohjelmistot: LG:n
integroidut ohjaimet.
HUOMAUTUS: LG:n integroitu
USB-ohjain
• LG-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen vaatii LG:n
integroidun USB-ohjaimen. Se
asennetaan automaattisesti,
kun asennat LG PC Suite -PCohjelmiston.

8. Puhelimen synkronointi
tietokoneen kanssa
Voit synkronoida laitteen ja
tietokoneen tiedot helposti LG
PC Suite -PC-ohjelmistolla.
Voit synkronoida yhteystietoja,
aikatauluja ja kirjanmerkkejä.
Toimi seuraavasti:
1. Liitä laite tietokoneeseen.
(Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fiyhteyttä.)
2. Kun olet luonut yhteyden,
käynnistä sovellus ja valitse
laiteosio näytön vasemmasta
reunasta.
3. Valitse [henkilökohtaiset tiedot].
4. Valitse synkronoitavien tietojen
valintaruudut ja napsauta sitten
Synkronointi-painiketta.

Puhelimen ominaisuudet

LG PC Suite tietokonesovelluksen
järjestelmävaatimukset
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9. Musiikin, kuvien
ja videoiden
siirtäminen USBmassamuistilaitteilla
HUOMAUTUS: LG:n integroitu
USB-ohjain
• LG-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen vaatii LG:n
integroidun USB-ohjaimen. Se
asennetaan automaattisesti,
kun asennat LG PC Suite -PCohjelmiston.
1. Tarkista tallennusväline
valitsemalla Sovellukset >
Asetukset > Tallennustila.
(Jos haluat siirtää tiedostoja
muistikortilta tai muistikortille,
aseta puhelimeen muistikortti.)
2. Kytke puhelin tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
3. Näyttöön avautuu USByhteystyyppien luettelo. Valitse
Massamuisti-asetus.
4. Avaa irrotettavan
tallennuslaitteen kansio
tietokoneessa. Voit tarkistaa
massamuistin sisällön
tietokoneessa ja siirtää

tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta
irrotettavan tallennuslaitteen
asemaan.
6. Kun olet valmis, katkaise
puhelimen yhteys valitsemalla
Kategoria tallennettu.

10. Puhelimen pitäminen
pystyasennossa
Pidä puhelinta pystyasennossa
normaalin puhelimen tapaan. LGP940-puhelimessa on sisäinen
antenni. Varo, ettet naarmuta tai
muutoin vahingoita taustakannen
sisäpuolta, koska se on NFCantenni.
Vältä pitämästä puhelinta kiinni
sen alaosasta puheluiden tai
tiedonsiirron aikana. Puhelimen
antenni sijaitsee puhelimen
alaosassa. Siitä kiinni pitäminen voi
heikentää puhelun laatua.

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei
reagoi kosketukseen:
Poista akku, aseta se takaisin
paikalleen ja käynnistä puhelin.
tai
Sammuta puhelin pitämällä virtaja lukitusnäppäintä painettuna 10
sekunnin ajan.
Jos se ei vieläkään toimi, ota yhteys
huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

11. Jos näyttö jumiutuu
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Laitteen osat
Kameranäppäin
Kuuloke
Etäisyysanturi
Etuosan kameran
objektiivi
Aloitusnäyttöpainike
Voit palata aloitusnäyttöön
mistä tahansa näytöstä.
Valikkonäppäin
• Tarkista valittavissa olevat
vaihtoehdot.

Virta- ja lukitusnäppäin
• Kytke ja katkaise puhelimen
virta pitämällä tätä
näppäintä painettuna.
• Paina tätä lyhyesti, kun
haluat lukita tai avata
näytön.
Takaisin-näppäin
Palaa edelliseen näyttöön.
Hakunäppäin

18
HUOMAUTUS: Etäisyysanturi
Kun puhut puhelimessa, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon
ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet
asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja
estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.
Varoitus: Painavan esineen asettaminen puhelimen päälle
tai puhelimen päällä istuminen voi vahingoittaa LCD-näyttöä ja
kosketusnäyttöä. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä
saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

Laturi/USB-portti

Kameranäppäin

Virta- ja
lukitusnäppäin

Mikrofoni

Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet
• Aloitusnäytössä: soittoäänen
voimakkuuden hallinta.
• Puhelun aikana: kuulokkeen
äänenvoimakkuuden hallinta.
• Toiston aikana:
äänenvoimakkuuden jatkuva
säätö.

VIHJE
Voit käyttää QuickMemotoimintoa pitämällä
äänenvoimakkuusnäppäimiä
painettuna yhden sekunnin
ajan.

Puhelimen
Turvallisen jaominaisuudet
tehokkaan käytön suositukset

Kuulokeliitäntä
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Takakansi
SIM-korttipaikka
Takaosan kameran
objektiivi
Akku
microSD-korttipaikka
Kaiutin

Turvallisen jaominaisuudet
Puhelimen
tehokkaan käytön suositukset
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SIM-kortin ja akun
asentaminen
Sinun on määritettävä puhelimen
asetukset ennen sen käyttämistä.
Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen
seuraavasti:
1. Irrota takakansi pitämällä
puhelinta lujasti toisessa
kädessä. Vedä takakansi irti
toisen käden peukalolla kuvan
osoittamalla tavalla.

2. Liu'uta SIM-kortti SIMkorttipaikkaan. Varmista,
että kortin kullanvärinen
kosketuspinta on alaspäin.

3. Aseta akku paikoilleen siten,
että akun kosketuspinnat ovat
akkulokeron kullanvärisiä liittimiä
vasten (1). Paina sen jälkeen
akkua alaspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen (2).

Puhelimen lataaminen
Liu'uta puhelimen sivulla olevan
laturin liitännän kansi auki. Liitä
laturin liitin puhelimeen ja kytke
laturi virtalähteeseen.

HUOMAUTUS: Lataa akku
täyteen ensimmäisellä
latauskerralla. Näin pidennät
akun käyttöikää.

Muistikortin käyttö
Puhelin tukee microSDTM- ja
microSDHCTM-muistikortteja,
joiden koko on enintään 32 Gt.
Nämä muistikortit on tarkoitettu
erityisesti matkapuhelimiin ja
muihin erittäin pieniin laitteisiin,
ja ne sopivat erinomaisesti
esimerkiksi musiikin, ohjelmien,
videoiden ja valokuvien
tallentamiseen käytettäviksi
puhelimessa.
Aseta muistikortti paikalleen
seuraavasti:
Aseta muistikortti korttipaikkaan.
Varmista, että kultaiset
kosketuspinnat ovat alaspäin.
Voit poistaa muistikortin
turvallisesti toimimalla
seuraavasti:
Valitse
> Sovellukset-välilehti >
Asetukset > Tallennustila > Poista
SD-kortti käytöstä.

Puhelimen
Turvallisen jaominaisuudet
tehokkaan käytön suositukset

4. Aseta takakansi akun päälle (1)
ja paina sitä alaspäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen (2).
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HUOMAUTUS:
• Käytä puhelimen kanssa
vain yhteensopivia
muistikortteja. Jos käytät
yhteensopimattomia kortteja,
muistikortille tai puhelimeen
tallennetut tiedot tai itse
kortti voivat vaurioitua.
• FAT32:n tukemaa
tiedostokokoa voi käyttää alle
4 Gt:n kapasiteetilla.
Varoitus: Älä aseta
muistikorttia tai poista sitä,
kun puhelimeen on kytketty
virta. Tämä voi vahingoittaa
muistikorttia ja puhelinta, ja
kortille tallennetut tiedot voivat
vioittua.
Voit alustaa muistikortin
seuraavasti:
Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos
se ei ole, alusta se ennen käyttöä.
HUOMAUTUS: Alustaminen
poistaa kaikki muistikortin
tiedostot.

1. Avaa sovellusluettelo
valitsemalla aloitusnäytössä
.
2. Vieritä näyttöä ja valitse
Asetukset > Tallennustila.
3. Valitse Poista SD-kortti
käytöstä.
4. Valitse Tyhjennä SD-kortti >
Tyhjennä SD-kortti > Poista
kaikki.
5. Jos käytät kuviolukitusta, piirrä
avauskuvio ja valitse Poista kaikki.
HUOMAUTUS: Jos
muistikortilla on sisältöä,
alustaminen saattaa muuttaa
kansiorakennetta, koska kaikki
tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja
avaaminen
Jos et käytä puhelinta vähään
aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu
automaattisesti. Tämä estää
tahattomat painallukset ja säästää
akkua.
Kun et käytä LG-P940-puhelinta,
lukitse se painamalla virta- ja
lukitusnäppäintä .
Jos puhelimessa on ohjelmia
käynnissä, kun lukitset näytön,

VIHJE
Voit palauttaa puhelimen
valmiustilasta painamalla
äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäintä, kun näyttö
ei ole päällä.

Lukitusnäytön suojaaminen
Voit lukita kosketusnäytön
aktivoimalla näytönlukituksen.
Puhelin edellyttää avauskoodia
aina, kun kytket puhelimeen virran
tai avaat kosketusnäytön.
• LG ei vastaa menetetyistä
suojakoodeista tai
henkilökohtaisista tiedoista tai
muista laittomien ohjelmistojen
aiheuttamista vahingoista.

Pyyhkäisyavauksen
asettaminen
1. Avaa sovellusluettelo
valitsemalla aloitusnäytössä
. Valitse Asetukset > Lukitse
näyttö > Valitse näytön lukitus
> Pyyhi.
2. Avaa näyttö pyyhkäisemällä
näyttöä.

Kasvotunnistusavauksen
asettaminen
1. Avaa sovellusluettelo
valitsemalla aloitusnäytössä
. Valitse Asetukset > Lukitse
näyttö > Valitse näytön lukitus
> Kasvotunnistus.
2. Valitse Aseta > Jatka.

Puhelimen
Turvallisen jaominaisuudet
tehokkaan käytön suositukset

ohjelmat pysyvät käynnissä myös
lukitustilassa. Suosittelemme,
että suljet kaikki ohjelmat ennen
lukitustilaan siirtymistä. Näin
vältyt ylimääräisiltä maksuilta
(esim. puhelut, verkkokäyttö ja
dataliikenne).
Voit avata puhelimen
uudelleen painamalla virtaja lukitusnäppäintä .
Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa
aloitusnäytön lukitus koskettamalla
lukitusnäyttöä ja liu’uttamalla
sormea johonkin suuntaan.
Puhelin siirtyy takaisin viimeksi
käytettyyn näkymään.
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3. Säädä laite niin, että kasvosi
mahtuvat kuvan sisään.
4. Kun kasvosi ovat kuvassa oikein,
valitse Jatka.
5. Määritä toissijainen avauskoodi.

Lukituksenpoistokuvion
asettaminen
1. Avaa sovellusluettelo
valitsemalla aloitusnäytössä
. Valitse Asetukset > Lukitse
näyttö > Valitse näytön lukitus
> Kuvio.
2. Katso näytöstä ohjeet ja
esimerkkikuviot ja valitse
Seuraava.
3. Piirrä kuvio vetämällä sormea
vähintään 4 pisteeseen.
4. Valitse Jatka.
5. Vahvista piirtämällä kuvio
uudestaan.
6. Valitse Vahvista.
7. Määritä toissijainen avauskoodi.

Avaus-PIN-koodin asettaminen
1. Avaa sovellusluettelo
valitsemalla aloitusnäytössä
. Valitse Asetukset > Lukitse
näyttö > Valitse näytön lukitus
> PIN-koodi.
2. Kirjoita uusi PIN-koodi

(numeerinen) ja valitse Jatka.
3. Kirjoita PIN-koodi uudelleen ja
valitse OK.Avaussalasanan

asettaminen

4. Avaa sovellusluettelo
valitsemalla aloitusnäytössä
. Valitse Asetukset > Lukitse
näyttö > Valitse näytön lukitus
> Salasana.
5. Kirjoita uusi salasana
(aakkosnumeerinen) ja valitse
Jatka.
6. Kirjoita salasana uudelleen ja
valitse OK.
HUOMAUTUS:
Kuviolukituksen käytössä on
huomioitava seuraavat seikat:
• On erittäin tärkeää, että
muistat määrittämäsi kuvion,
PIN-koodin tai salasanan. Et
voi käyttää puhelinta, jos annat
väärän kuvion, PIN-koodin tai
salasanan 5 kertaa. Voit yrittää
lukituksen poistokuvion, PINkoodin tai salasanan antamista
5 kertaa. Viiden yrityksen
jälkeen voit yrittää uudelleen 30
sekunnin kuluttua.

Puhelimen
Turvallisen jaominaisuudet
tehokkaan käytön suositukset

Jos et muista lukituksen
poistokuviota, PIN-koodia tai
salasanaasi, toimi seuraavasti:
• Jos olet unohtanut kuvion, toimi
seuraavasti:
Jos olet kirjautunut puhelimella
sisään Google-tiliisi ja annoit
väärän lukituskuvion 5 kertaa,
napauta Unohdin kuvion painiketta. Kirjaudu sisään
Google-tiliisi, jotta voit poistaa
puhelimesi lukituksen.
Ellet ole luonut Google-tiliä
puhelimessasi tai olet unohtanut
tilin kirjautumistiedot, sinun
on palautettava puhelimen
tehdasasetukset.
• Jos olet unohtanut PINkoodin tai salasanan, toimi
seuraavasti: jos olet unohtanut
PIN-koodin tai salasanan, sinun
on palautettava puhelimen
tehdasasetukset.
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Aloitusnäyttö
Vihjeitä kosketusnäytön
käyttöön
Seuraavassa on muutamia vinkkejä
siitä, miten voit siirtyä puhelimen
toiminnosta ja näytöstä toiseen.
Kosketa: Avaa sovellus tai valitse
asetus/valikko koskettamalla sitä.
Pidä painettuna: Avaa
asetusvalikko tai valitse siirrettävä
kohde pitämällä sitä painettuna.
Vedä: Selaa luetteloa ja
liiku hitaasti vetämällä
kosketusnäytössä.
Pyyhkäise: Selaa luetteloa ja liiku
hitaasti kosketusnäytössä (vedä ja
pudota).
HUOMAUTUS:
• Valitse kohde koskettamalla
kuvakkeen keskiosaa.
• Älä paina liian lujaa, sillä
kosketusnäyttö on herkkä ja
kevytkin kosketus riittää.
• Valitse haluamasi asetus
tai toiminto sormenpäälläsi.
Kosketa tarkasti vain
haluamaasi kuvaketta.

Kotinäyttö
Voit selata paneeleita
pyyhkäisemällä kosketusnäytössä
vasemmalle tai oikealle.
Voit mukauttaa paneeleita
widget-sovelluksilla, joiden
avulla voit käyttää nopeasti
suosikkisovelluksiasi, kansioitasi ja
taustakuvia.

HUOMAUTUS: näyttökuvat
saattavat vaihdella
operaattorin mukaan.
Aloitusnäytön pikakuvakkeet
näkyvät näytön alareunassa.
Pikakuvakkeilla voi käyttää

Kotinäytön mukauttaminen
Voit mukauttaa aloitusnäyttöä
lisäämällä siihen pikakuvakkeita,
widget-sovelluksia, taustakuvia tai
kansioita. Voit helpottaa puhelimen
käyttöä lisäämällä suosikkiwidgetisi aloitusnäyttöön.
Voit lisätä kohteita
aloitusnäyttöön seuraavasti:
1. Aloitusnäyttö >
.
TAI
Siirry Muokkaustila-näyttöön
painamalla pitkään aloitusnäytön

tyhjää kohtaa.
2. Muokkaustila-näytössä
näkyvät aloitusnäytön eri
paneelit sekä Sovellukset-,
Lataukset-, Pienoisohjelmat- tai
Taustakuvat-kohdan kohteet.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle
haluamasi paneelin kohdalle.
Siirrä sitten kohde haluamaasi
sijaintiin napauttamalla kohdetta
ja pitämällä sitä painettuna.
Voit poistaa kohteen
aloitusnäytöstä seuraavasti:
• Pidä haluamaasi kohdetta
valittuna Kotinäyttö ja vedä se�
.
VIHJE Voit lisätä
sovelluskuvakkeen
aloitusnäyttöön koskettamalla
haluamaasi sovellusta ja
pitämällä sitä painettuna.

Aloitusnäytön paneelien
lisääminen tai poistaminen
Voit järjestää pienoisohjelmat
mielesi ja tarpeidesi mukaan
lisäämällä tai poistamalla
aloitusnäytön paneeleja.
1. Siirry muokkaustilaan

Aloitusnäyttö

keskeisiä toimintoja helposti
yhdellä painalluksella.
Voit soittaa puhelun
kosketusnäppäimistön avulla
koskettamalla Puhelin-kuvaketta.
Voit avata yhteystietoluettelon
koskettamalla Yhteystiedotkuvaketta.
Avaa viestitysvalikko
koskettamalla Viestitys-kuvaketta.
Voit luoda uuden viestin tästä.
Kosketa näytön alareunassa
olevaa Sovellukset-välilehteä.
Näet kaikki puhelimeen asennetut
sovellukset. Voit avata sovelluksen
koskettamalla sen kuvaketta
sovellusluettelossa.
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Aloitusnäyttö

asettamalla kaksi sormea
näytölle ja nipistämällä. Sen
jälkeen voit lisätä tai poistaa
paneeleja tai muuttaa niiden
järjestystä.

Sovelluksen ulkoasun
mukauttaminen
aloitusnäytössä

28

Voit muokata aloitusnäytön
kuvakkeita haluamallasi tavalla.
1. Napauta mukautettavaa
sovellusta, kunnes
muokkauskuvake ilmestyy
sovelluskuvakkeen oikeaan
yläkulmaan.
2. Napauta muokkauskuvaketta ja
valitse haluamasi kuvake.

Kotinäyttö ulkoasun
mukauttaminen
Voit mukauttaa nykyistä
aloitusnäyttöä lataamalla
Launcher- ja Theme-sovellukset
joko LG SmartWorldista tai Play
Store(Android Market)ista.
1. Valitse Kotinäyttö > Sovellukset
> Play-kauppaPlay-kauppa
2. Hae käynnistys- ja
teemasovellusta sanoilla
"käynnistys" tai "teema".
3. Lataa ja asenna valitsemasi
käynnistyssovellus ja siihen
kuuluvat teemat.
4. Voit muuttaa oletusta ladatulla
käynnistyssovelluksella
valitsemalla onnistuneen
asennuksen jälkeen
Aloitusnäyttö > Sovellukset
> Valmiusnäkymän
sovellusvalinta.
HUOMAUTUS:
• LG SmartWorld edellyttää tilin
rekisteröimistä ja kirjautumista.
• LG SmartWorldin saatavuus
saattaa vaihdella
alueesta, puhelimesta,
operaattorista, liittymästä ja
ohjelmistoversiosta riippuen.

Ilmoituspaneelin
mukauttaminen

Ilmoitusruutu

Voit mukauttaa ilmoituspaneelia
tarpeen mukaan.
• Ilmoituspaneelin kohteiden
järjestäminen uudelleen Valitse
>
�� . Sitten
����������������������
voit tarkistaa
ilmoituspaneelin kohteet ja
järjestää ne uudelleen.
• Muiden ilmoitusasetusten
katselu Valitse
>
�� .
Voit lisätä ja poistaa
ilmoituspaneelin kohteita, joita
ovat esimerkiksi Sound profiles,
Wi-Fi, Bluetooth Lentokonetila.

Ilmoitusruutu näkyy näytön
yläreunassa.

Tilapalkin näyttäminen

1. Pidä Kotinäyttö näppäintä
painettuna.
Näyttöön ilmestyy
ponnahdusikkuna, jossa ovat
äskettäin käyttämäsi sovellukset.
2. Voit avata sovelluksen
koskettamalla sovelluskuvaketta.
Voit palata nykyiseen
sovellukseen koskettamalla
Takaisinnäppäintä .

Tilapalkin kuvakkeet ilmaiset
puhelimen eri toimintojen
tilan, kuten verkkosignaalin
voimakkuuden, uudet viestit, akun
käyttöajan, Wi-Fi-, Bluetoothja NFC-yhteyden tilan sekä
datayhteyden tilan.
Seuraavassa taulukossa kuvataan
tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Aloitusnäyttö

Palaaminen äskettäin
käytettyihin sovelluksiin
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Kuvake Kuvaus
Ei SIM-korttia

Hälytys asetettu

Ei signaalia

Uusi vastaajaviesti

Lentokonetila

Soittoääni on mykistetty

Yhdistetty Wi-Fiverkkoon

Värinähälytin

Wi-Fi Direct on käytössä
Lankakuuloke
Puhelu käynnissä
30

Kuvake Kuvaus

Pito
Kaiutin
Puhelimen mikrofoni on
mykistetty
Vastaamaton puhelu

Akku täysi
Akkua ladataan
Tietoja vastaanotetaan
ja lähetetään
Puhelin on liitetty
tietokoneeseen USBkaapelilla
Haetaan tietoja
Ladataan tietoja

Bluetooth on käytössä

Nopea tietojen
lataaminen puhelimeen

Yhdistetty Bluetoothlaitteeseen

Nopea tietojen
lataaminen puhelimesta

NFC-toiminto käytössä

GPS etsii tietoja

Järjestelmävaroitus

Vastaanotetaan GPSpaikkatietoja

On-Screen Phone
yhdistetty
3 ilmoitusta ei näkyvissä

HUOMAUTUS: Näytössä olevat
kohteet saattavat vaihdella
alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.

Tietoja synkronoidaan

Virtuaalinäppäimistö

Tiedostot haettu

Voit kirjoittaa tekstiä
virtuaalinäppäimistöllä.
Virtuaalinäppäimistö näkyy
automaattisesti näytössä
tekstinkirjoitustilassa. Saat
näppäimistön näkyviin
koskettamalla tekstikenttää.
Kirjoittaminen näppäimistöllä
Napauta kerran, kun haluat
seuraavaksi ison kirjaimen.
Kaksoisnapauta, jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia.
Voit siirtyä numero- ja
erikoismerkkinäppäimistöön
napauttamalla. Voit myös avata
Asetukset-valikon koskettamalla
ja pitämällä tätä välilehteä
painettuna.
EN Vaihda kirjoituskieli pitämällä
painettuna.

Uusi Gmail-viesti
Uusi Google Talk -viesti
Uusi viesti
Musiikkia toistetaan
Tuleva tapahtuma
FM-radio käynnissä
taustalla
Kannettava langaton
Wi-Fi-verkko on
aktiivinen
Sekä USB-jako että
kannettava langaton
verkko ovat aktiivisia

Aloitusnäyttö

Kuvake Kuvaus
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Lisää välilyönti.
Luo uusi rivi viestikenttään.
Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien
kirjoittaminen
Kun valitset kirjoituskieleksi
ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa
ranskalaisia tai espanjalaisia
merkkejä (esimerkiksi á).
Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen
á pitämällä näppäintä a painettuna,
kunnes suurennusnäppäin kasvaa
ja eri kielten erikoismerkit tulevat
näkyviin.
Valitse sitten haluamasi
erikoismerkki.

Kun käynnistät puhelimen
ensimmäistä kertaa, voit ottaa
verkon käyttöön, kirjautua Googletilillesi ja määrittää, miten haluat
käyttää Google-palveluita.
Google-tilin määrittäminen:
• Kirjaudu Google-tiliin esiin
tulevassa määritysnäytössä.
tai
• Valitse
> Sovellukset-välilehti
> valitse Google-sovellus (esim.
Gmail) > luo uusi tili valitsemalla
Uusi.
Jos sinulla on jo Google-tili,
valitse Olemassa oleva, kirjoita
sähköpostiosoitteesi ja salasanasi
ja valitse Kirjaudu sisään.
Kun olet määrittänyt puhelimeen
Google-tilin, puhelin synkronoidaan
automaattisesti Googlen verkkotilin
kanssa.
Kirjautumisen jälkeen sovellusten
ja verkkopalveluiden yhteystiedot,
Gmail-viestit, kalenteritapahtumat
ja muut tiedot synkronoidaan
puhelimeesi. (Riippuu puhelimesi
synkronointiasetuksista.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää
Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää
Google-palveluita puhelimessasi.

Google-tilin määrittäminen

Google-tilin
määrittäminen
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Yhteisöpalvelut
Voit käyttää puhelimellasi
yhteisöpalveluja ja blogiasi. Voit
päivittää nykyisen tilasi, lähettää
kuvia palvelimeen ja tarkastella
ystäviesi tilatietoja reaaliajassa.
Voit lisätä puhelimeen Facebook, Twitter- tai MySpace-tilin. Jos
sinulla ei ole vielä tiliä, voit siirtyä
puhelimella yhteisöpalvelun
sivustoon ja luoda oman tilin.
HUOMAUTUS: Huomaa, että
yhteyden muodostaminen
verkkopalveluun voi
aiheuttaa lisämaksun.
Kysy tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.
1. Valitse aloitusnäkymästä
käytettävä
yhteisöpalvelusovellus.
2. Ellei sinulla ole vielä tiliä, kosketa
Kirjaudu-kohtaa ja kirjoita
rekisteröitymistietosi.
3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja
yhteisöpalvelun salasanasi ja
napauta sitten Kirjaudu.
4. Odota, kunnes yhteisöpalvelu
tarkistaa tietosi.

5. Tarkista, että yhteisöpalvelun
asetukseksi on valittu
KÄYTÖSSÄ. Näet nykyisen tilasi
yhteisöpalvelussa napauttamalla
yhteisön nimeä.
VIHJE Jos lisäät yhteisöpalveluwidgetin aloitusnäyttöön, tilasi
päivittyy aina, kun puhelin
muodostaa yhteyden verkkoon.
Voit avata yhteisöpalvelun
myös napauttamalla
yhteisöpalvelun widgetsovellusta.

Tilan katsominen ja
päivittäminen
1. Valitse haluamasi yhteisö.
2. Näet nykyisen tilasi
yhteisöpalvelussa.
3. Voit päivittää nykyisen tilasi,
lisätä kommentteja ja ladata
valokuvia.
HUOMAUTUS: Tämä
riippuu käytettävästä
verkkopalvelusta.

Tilien poistaminen
puhelimesta

Yhteisöpalvelut

VIHJE Voit käyttää kavereiden
tietoja vain yhteisöpalveluissa.
Voit synkronoida kaikki tiedot
yhteystietoihin.

Valitse
> Sovellukset-välilehti
> Asetukset > Tilit ja synkronointi
> valitse poistettava tili > valitse
Poista tili.
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Sähköposti

Sähköposti
Voit lukea muuta kuin Googlen
sähköpostia Email-sovelluksella.
Sähköposti-sovellus tukee
seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP
ja Exchange.
Saat tiliasetukset
palveluntarjoajalta tai
järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta
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Kun avaat Sähköpostisovelluksen ensimmäistä kertaa,
ohjattu toiminto auttaa sinua
määrittämään sähköpostitilin
asetukset.
Voit lisätä toisen sähköpostitilin
seuraavasti:
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Sähköposti > valitse
tilinäytössä Valikko
> Tilit >
valitse Valikko
> Lisää tili.
Alkuasetusten määrityksen
jälkeen Sähköposti-sovellus
näyttää Saapuneet-kansion
sisällön. Jos olet lisännyt
useampia tilejä, voit vaihtaa
tilistä toiseen.

Sähköpostitilin asetusten
muuttaminen:
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Sähköposti > valitse
tilinäytössä Valikko
> Tilin
asetukset.
Sähköpostitilin poistaminen:
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Sähköposti > valitse
tilinäytössä Valikko
> Tilin
asetukset > valitse poistettava
tili > Poista tili.

Sähköpostitilin näyttö
Voit tarkastella tilin Saapuneetkansiota koskettamalla tilin nimeä.
Oletussähköpostitili on merkitty
valintamerkillä.
Kansioiden näyttäminen
– Jos haluat avata tilin sisältämät
kansiot, kosketa kansiokuvaketta.
Puhelimeesi ladataan vain tilin
uusimmat sähköpostit. Jos
haluat ladata lisää (vanhempia)
sähköpostiviestejä, kosketa
sähköpostiluettelon alareunassa
olevaa Lataa lisää viestejä kohtaa.

Kullakin tilillä on Saapuneet, Lähtevät-, Lähetetyt- ja
Luonnokset-kansio.
Sähköpostipalveluntarjoajan
tukemista ominaisuuksista
riippuen muitakin kansioita voi olla
käytettävissä.

Sähköpostiviestin
kirjoittaminen ja
lähettäminen
Kirjoita ja lähetä viesti
seuraavasti:
1. Jos haluat kirjoittaa viestin,
kosketa Sähköposti-sovelluksen
-kohtaa.
2. Kirjoita viestin vastaanottajan
osoite. Kirjoittaessasi saat
yhteystietoluettelostasi
ehdotuksia vastaanottajiksi.
Jos lähetät viestin monelle
vastaanottajalle, erota osoitteet
toisistaan puolipisteellä.
3. Lisää haluamasi liitteet ja Kopiosekä Piilokopio-kenttiin tulevat
vastaanottajat.
4. Kirjoita viestin teksti.

5. Kosketa -painiketta.
Jos verkkoyhteys ei ole käytössä
– esimerkiksi silloin, kun olet
lentokoneessa – lähettämäsi
viestit tallennetaan Lähtevätkansioon, kunnes verkkoyhteys
muodostetaan uudestaan. Jos
Lähtevät-kansiossa on odottavia
viestejä, kansio näytetään Tilitikkunassa.

Sähköposti

Tilin kansioiden
käyttäminen

VIHJE Kun uusi sähköposti
saapuu Saapuneet-kansioon,
puhelin ilmoittaa siitä
merkkiäänellä tai värinällä.
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Web
Internet
Selaimella saat pelit, musiikin,
uutiset, urheilun, viihteen ja paljon
muuta suoraan puhelimeesi. Voit
käyttää Internetiä monipuolisesti
missä tahansa.
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HUOMAUTUS: Näiden
palveluiden käyttäminen
ja sisällön lataaminen
on lisämaksullista. Kysy
tiedonsiirtomaksuista
operaattoriltasi.

Verkkotyökalurivin
käyttäminen
 ����������������������������������
Tätä koskettamalla voit siirtyä
takaisin edelliselle sivulle.
����������������������������������
Tätä koskettamalla voit siirtyä
eteenpäin sille sivulle, jossa
olit nykyisen sivun jälkeen.
Tällä painikkeella voit siirtyä
seuraavalle sivulle, kun taas
Takaisin-näppäimellä voit
siirtyä edelliselle sivulle.
 �������������������������
Tätä koskettamalla ja

pystysuuntaan liu'uttamalla
voit lähentää tai loitontaa
selainsivua.
 ����������������������������������
Tätä koskettamalla voit näyttää
kaikki avoimet ikkunat.
�������������������������������
Tätä koskettamalla voit lisätä
uuden ikkunan.
Tätä koskettamalla voit avata
tallennettujen kirjanmerkkien
luettelon.

Asetusten käyttäminen
Näytä asetukset painamalla
-näppäintä.
Päivitä – Päivittää nykyisen
verkkosivun.
Tallenna kirjanmerkkeihin
– Lisää nykyisen verkkosivun
kirjanmerkkeihin.
Siirry aloitussivulle - Voit siirtyä
kotisivulle.
Jaa sivu – Tällä toiminnolla voit
jakaa verkkosivun muiden kanssa.
Etsi sivulta – Voit etsiä nykyiseltä
web-sivulta kirjaimia tai sanoja.
Käytä sivuston tietokoneversiota
– Tällä toiminnolla voit nähdä
verkkosivun työpöytänä.
Tallenna offline-tilassa
luettavaksi – Tällä toiminnolla voi

Latitude
Opettele jakamaan sijaintisi
ystäviesi kanssa ja näyttämään
ystävien sijainnit Google
Latituden™ avulla.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Latitude. Laite liittyy
automaattisesti Latitudeen.

places
Opettele etsimään lähellä olevaa
paikkaa.
HUOMAUTUS: Tämä
toiminto ei ole välttämättä
käytettävissä alueellasi tai
palveluntarjoajallasi.

1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > places.
2. Valitse luokka. Laite etsii
nykyistä sijaintia lähellä olevia
paikkoja, jotka liittyvät tähän
luokkaan.
3. Näytä paikan tiedot valitsemalla
sen nimi.

Web

katsella tallennettua verkkosivua
myöhemmin.
Kirkkaus - Tällä toiminnolla
voit säätää näytön kirkkautta.
Tämä toiminto ei ole välttämättä
käytettävissä alueellasi.
Asetukset – Näyttää selaimen
asetukset.
Poistu - Tällä toiminnolla voit
poistua Internetistä.

Navigointi
Opettele käyttämään GPSnavigointijärjestelmää kohteen
löytämiseen ja näyttämiseen
ohjausäänen avulla.
HUOMAUTUS: Opettele
käyttämään GPSnavigointijärjestelmää kohteen
löytämiseen ja näyttämiseen
ohjausäänen avulla.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Navigointi.
2. Jos käynnistät sovellusta
ensimmäistä kertaa, valitse
Hyväksy.
3. Kirjoita kohde.
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Haku
Voit etsiä laitteeseen tai verkkoon
tallennettuja tietoja.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Haku.
2. Kirjoita kirjain tai sana
etsittävistä tiedoista.
3. Valitse haluamasi kohteen nimi.

YouTube
Opettele katsomaan ja jakamaan
videoita YouTuben kautta.
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HUOMAUTUS: Opettele
katsomaan ja jakamaan
videoita YouTuben kautta.

Videoiden katsominen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > YouTube.
2. Valitse video luettelosta.
3. Siirry vaakanäkymään
kiertämällä laitetta.
4. Ohjaa toistoa näytön
kuvakkeiden avulla.
• Valitse vaihtoehto
, jos haluat
jakaa videon.
• Valitse , jos haluat kytkeä
kameran käyttöön videon

lataamista varten.

Play Store(Android
Market)
Voit ladata pelejä, soittoääniä
tai muita sovelluksia Play
Store(Android Market)ista.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Play Store.
2. Etsi tiedosto ja lataa se
laitteeseen.
HUOMAUTUS:
• GPS-toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Tämä riippuu alueestasi sekä
palveluntarjoajasta.
• Laite tallentaa käyttäjän
tiedostot ladatuista
sovelluksista sisäiseen
moviNAND™-muistiin. Jos
haluat tallentaa tiedostot
muistikortille, yhdistä laite
tietokoneeseen ja kopioi
ne moviNAND-muistista
muistikortille.

Google+

Opettele katsomaan säätietoja.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Sää.
2. Valitse näytön yläosassa .
Laite etsii nykyisen sijaintisi ja
näyttää säätiedot.

Opi käyttämään Googlen
yhteisöverkkopalvelua. Voit luoda
ryhmiä kiinnostuksen kohteiden tai
ajatusten jakamiseen tai lähettää
ja vastaanottaa pikaviestejä sekä
ladata kuvia.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Google+.

VIHJE Voit muuttaa sijaintia, jos
haluat näyttää
toisen alueen säätiedot. Valitse
Valikko
> Asetukset.

Uutiset
Opettele näyttämään tuoreimmat
uutiset ja muita uutisartikkeleja
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Uutiset.
2. Selaa vasemmalle näytön
yläosassa olevan uutisaiheen
kohdalle.
3. Avaa artikkeli valitsemalla se.
VIHJE Voit lisätä uutisaiheita
valitsemalla Valikko
>
Asetukset > Aiheet.

Web

Sää

HUOMAUTUS: Jos käynnistät
tätä sovellusta ensimmäistä
kertaa, määritä tili
noudattamalla näytön ohjeita.
2. Valitse yhteisöverkkotoiminto.
LG SmartWorld tarjoaa valikoiman
mielenkiintoista sisältöä – pelejä,
sovelluksia, taustakuvia ja
soittoääniä – LG-puhelimen
käyttäjille, jotka voivat tehdä näin
liikkuvasta elämästään entistä
rikkaampaa.

LG SmartWorldin
käyttäminen puhelimessa
1. Siirry LG SmartWorldiin
napauttamalla -kuvaketta.
2. Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita
LG SmartWorldin käyttäjätunnus
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ja salasana. Jos et ole vielä
rekisteröitynyt, rekisteröidy nyt
LG SmartWorldin jäseneksi.
3. Lataa haluamasi sisältö.
HUOMAUTUS: Toimi
seuraavasti, jos -kuvaketta
ei näy:
. Siirry puhelimen selaimella
LG SmartWorldiin (www.
lgworld.com) ja valitse
maasi.
. Lataa LG SmartWorld sovellus.
3. Suorita ja asenna ladattu
tiedosto.
4. Siirry LG SmartWorldiin
napauttamalla -kuvaketta.

LG SmartWorldin
käyttäminen
• Käytä hyödyksesi kuukausittaiset
LG SmartWorld -kampanjat.
• Tee nopeita hakuja
helppokäyttöisillä
valikkopainikkeilla.
Kategoriat – sisällön haku
luokan mukaan (esim. Koulutus,
Viihde, Pelit jne.).

Haku – sisällön haku.
Sovellukset sinulle
– sisältöehdotukset aiemman
käytön perusteella.
Omat sovellukset – Luettelo
ladatusta/päivitettävästä
sisällöstä.
Asetus – profiilin ja näytön
asetukset.
Kirjaudu – käyttäjätunnuksen ja
salasanan asetukset.
• Kokeile myös muita käteviä
toimintoja. (Sisällön tiedot näyttö)
HUOMAUTUS: LG SmartWorld ei
ole välttämättä käytettävissä
kaikkien operaattoreiden
verkoissa tai kaikissa maissa.

Voit tallentaa multimediatiedostoja
muistikortille, jotta voit käyttää
kuva- ja videotiedostoja helposti.

Galleria
Voit katsella puhelimen muistiin tai
muistikorttiin tallennettuja videoita
ja valokuvia.

Valokuvan/videon näyttäminen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Galleria. Voit näyttää
kaikki multimediatiedostot
luettelopalkissa.
2. Voit muuttaa näyttötilaa
valitsemalla halutun
näyttötilan (Albumit, Sijainnit,
Aikamerkintä) näytön
vasemmasta yläkulmasta.
3. Valitse näytettävä valokuva tai
video.
• Tuetut tiedostomuodot
(Tyyppi - Muoto)
– Kuva: bmp, gif, jpg, png
–V
 ideo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv,
mkv (koodekit: MPEG4, H.263,
Sorenson H.263, H.264, VC-1,
DivX/XviD)

Kun katselet valokuvia, voit käyttää
seuraavia valintoja:
• Kun haluat nähdä lisää kuvia,
vieritä näyttöä vasemmalle tai
oikealle.
• Voit lähentää tai loitontaa kuvaa
napauttamalla näyttöä kahdella
sormella ja vetämällä sormet
toisistaan erilleen (lähennä kuvaa
siirtämällä sormiasi lähemmäs
toisiaan).
HUOMAUTUS:
• Älä lukitse laitteen näyttöä
kun toistat DivX VideoOn-Demand -sisältöä. Jos
lukitset näytön toiston aikana,
menetät yhden käytössäsi
olevan sisällön käyttökerran.
• Laitteen ohjelmisto ei
välttämättä tue joitakin
tiedostomuotoja.
• Jos tiedoston koko on
suurempi kuin käytettävissä
olevan muistin määrä, kuvia
avatessa voi tapahtua virhe.
• Jotkin Gallerian videotiedostot
eivät välttämättä ole
katsottavissa videon
tarkkuuksien ja koodekkien
mukaan.

Multimedia
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Videosoitin
Puhelimen videosoittimella
voit katsella erityyppisiä
videotallenteita.
Videosoitin tukee seuraavia
tiedostomuotoja: 3gp,
mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
(koodekit: MPEG4, H.264, H.263,
Sorenson Spark, VC-1, DivX®,
DivX3.11, WMV7/8, VP8)
HUOMAUTUS:
• Laitteen ohjelmisto ei
välttämättä tue joitakin
tiedostomuotoja.
• Jos tiedoston koko on
suurempi kuin käytettävissä
olevan muistin määrä, kuvia
avatessa voi tapahtua virhe.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti >Videosoitin.
2. Valitse toistettava video.
3. Ohjaa toistoa eri
toimintokuvakkeilla.

Kuvaeditori
Voit muokata valokuvia ja lisätä
niihin tehosteita.
1. Valitse
> Sovellukset-

välilehti > Kuvaeditori.
2. Valitse muokattava kuva.
3. Valitse haluamasi
muokkausvaihtoehto ja muokkaa
kuvaa kuten haluat.
Muokkaa kuvaa työkaluilla
Valitse, Käännä, Määritä
kuvakoko uudelleen ja
Kääntö.
Lisää
������������������������������
kuvaan 19 eri tyyppistä
suodinta.
Säätää
���������������������������
kuvan ominaisuuksia
työkaluilla Automaattinen
kuvan tason säätö, RGBtasapaino, Kirkkaus,
Kontrasti, Värisävy ja
Värikylläisyys.
Lisää
������������������������������
kuvaan 18 eri tyyppistä
reunaa.
Yhdistää
������������������������������
valitun kuvan muihin
kuviin.
Tallentaa
�������������������������
muokatun kuvan.
Tekee
��������������������������
kumotun muokkauksen
uudelleen.
K
������������������������
umoa: Palauttaa kuvan
viimeistä muokkausta
edeltävään tilaan.��
Siirtyy
�����������������������������
edelliseen valikkoon.
4. Säädä kuvan ominaisuuksia
tehostetta eri tavoin käyttäen.
5. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Multimedia

HUOMAUTUS:
• Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikilla
kuvatarkkuuksilla
eikä kaikissa
tiedostoformaateissa.
• Tätä toimintoa voi käyttää
Galleria-sovelluksen kautta.
Siirry Galleriaan ja valitse
kuva, jonka jälkeen > Valikko
> Muokkaa.
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Quick Memo
Voit luoda QuickMemo-toiminnon avulla kätevästi ja tehokkaasti
muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä
puhelimen näytöstä.

1. Siirry QuickMemonäyttöön painamalla
samanaikaisesti
äänenvoimakkuuden
lisäys- ja
vähennyspainikkeita
näytössä, josta
haluat ottaa kuvan.
Voit myös liu’uttaa
tilapalkkia alaspäin.
Valitse sitten .

2. Valitse haluamasi
3. Valitse Muokkaavalikon vaihtoehto,
valikosta ja
kuten Kynän tyyppi,
valitse , jos haluat
Väri, Pyyhin, ja tee
tallentaa muistion ja
muistio.
nykyisen näytön.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä,
ei kynnellä.

QuickMemo-toiminnon kanssa voit käyttää helposti QuickMemo-asetuksia.
- Valitse, haluatko käyttää taustakuvaa vai et.
- Valitse kynän tyyppi ja väri.
- Poista luomasi muistio.
- Valitse muistion tallennuspaikka.
- Tallenna muistio ja nykyinen näyttö.
- Lähetä nykyinen QuickMemo-muistio toisille tai jaa se toisten kanssa.

Multimedia

QuickMemo-asetusten käyttö

Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu
Valitse Galleria ja valitse QuickMemo-albumi.
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Musiikkisoitin
Puhelimessa on musiikkisoitin, jolla
voit kuunnella suosikkikappaleitasi.
Musiikkisoitin tukee seuraavia
tiedostomuotoja: mp3, m4a, mp4,
3gp, 3ga, asf/wma, ogg, oga, aac,
flac, wav.

Musiikkitiedostojen lisääminen
puhelimeen
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Aloita siirtämällä tiedostot
puhelimeen tai muistikortille:
• Siirrä USB-massamuistitilan
avulla. => sivu 62
• Lataa langattomasta verkosta. =>
sivu 38
• Lataa tietokoneesta PCohjelmistolla (LG PC Suite). =>
sivu 97
• Vastaanota Bluetooth-yhteyden
kautta. => sivu 53
• Kopioi muistikortille.

Musiikin soittaminen
Kun musiikkitiedostot on siirretty
puhelimeen tai muistikortille, toimi
seuraavasti:
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Musiikkisoitin.
2. Valitse musiikin luokka.

3. Valitse musiikkitiedosto.
Ohjaa toistoa seuraavien
kuvakkeiden avulla.
Asettaa toiston taukotilaan.
Jatkaa musiikin toistoa.
Siirtyy albumin, soittolistan tai
satunnaistoiston seuraavaan
kappaleeseen.
Siirtyy albumin, soittolistan tai
satunnaistoiston edelliseen
kappaleeseen.
Voit ottaa toistotilan käyttöön
koskettamalla tätä.
Voit toistaa nykyisen soittolistan
satunnaisessa järjestyksessä
koskettamalla tätä.
Voit tuoda nykyisen soittolistan
näkyviin koskettamalla tätä.
Voit lukea kappaleen sanat
koskettamalla tätä. Tämä
toiminto on käytettävissä vain, jos
kappaleessa on sanat.
Tätä koskettamalla voit säätää
äänenvoimakkuutta.
Tätä koskettamalla voit ottaa
käyttöön tilaäänet, kun puhelimeen
on liitetty kuulokkeet.

Voit säätää äänenvoimakkuutta
musiikkia kuunnellessasi puhelimen

Soittolistan luominen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Musiikkisoitin.
2. Valitse Soittoluettelot.
3. Valitse Valikko
Uusi
soittolista.
4. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja
valitse OK.
5. Valitse Lisää musiikkia.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja
valitse Lisää.
VIHJE Toiston aikana voit
lisätä tiedostoja soittolistaan
valitsemalla Valikko
> Lisää
soittoluetteloon.

Kappaleiden lisääminen
suosikkisoittolistaan
Voit lisätä suosikkikappaleesi
nopeasti suosikkisoittolistaan.
Valitse toiston aikana Valikko
> Lisää suosikkeihin, niin soitettava
kappale lisätään pikaluetteloon.

Musiikkisoittimen asetusten
mukauttaminen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Musiikkisoitin.
2. Valitse Valikko
> Asetukset.
3. Mukauta musiikkisoitin
säätämällä asetuksia:
HUOMAUTUS:
• Laitteen ohjelmisto ei
välttämättä tue joitakin
tiedostomuotoja.
• Jos tiedoston koko on
suurempi kuin käytettävissä
olevan muistin määrä, kuvia
avatessa voi tapahtua virhe.
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vasemmalla sivulla olevien
äänenvoimakkuusnäppäinten
avulla.
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HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston
tekijänoikeudet on saatettu
suojata kansainvälisillä
sopimuksilla ja kansallisilla
tekijänoikeuslaeilla.
Musiikin kopioiminen tai
jäljentäminen saattaa
siksi edellyttää lupaa tai
käyttöoikeutta.
Joidenkin maiden kansalliset
lait kieltävät tekijänoikeudella
suojatun aineiston kopioimisen
yksityiseen käyttöön. Selvitä
kyseessä olevan maan
tekijänoikeudella suojattuun
aineistoon liittyvät lait ennen
tiedostojen lataamista tai
kopiointia.

FM-radio
LG-P940-puhelimessa on sisäinen
FM-radio, joten voit kuunnella
suosikkiradiokanaviasi missä
tahansa.
HUOMAUTUS: Radion
kuunteleminen edellyttää
kuulokkeiden kiinnittämistä
puhelimeen. Liitä ne
kuulokeliitäntään.

Kanavahaku
Voit hakea puhelimesi radiokanavat
manuaalisesti tai automaattisesti.
Voit tallentaa kanavien
pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse
hakea joka kerta uudelleen.
Puhelimeen voi tallentaa enintään
48 radiokanavaa.
Automaattinen kanavahaku
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > FM-radio.
2. Paina Valikko-näppäintä
ja
valitse sitten Etsi.
3. Voit pysäyttää automaattisen
virityksen valitsemalla Seis.
Vain pysäytystä ennen löydetyt
kanavat tallennetaan.
HUOMAUTUS: Voit virittää
aseman myös manuaalisesti
näytössä näkyvällä
kiertosäätimellä.

NFC
LG-P940 on NFC-yhteensopiva
matkapuhelin. NFC (Near Field
Communication) on langaton
yhteystekniikka, joka mahdollistaa
kaksisuuntaisen viestinnän
elektronisten laitteiden välillä.
Se toimii muutaman senttimetrin
matkalla.
Voit jakaa sisältöä NFCtunnisteen tai toisen laitteen
kanssa koskettamalla sitä omalla
laitteellasi. Jos kosketat NFCtunnistetta laitteellasi, se näyttää
tunnisteen sisällön.
HUOMAUTUS: Varo, ettet
naarmuta tai muutoin vahingoita
taustakannen sisäpuolta, koska
se on NFC-antenni.

NFC:n kytkeminen päälle tai
pois päältä

Ota NFC-toiminto käyttöön
valitsemalla Kotinäytössä >
Sovellukset-välilehti > Asetukset
> Lisää... > ja valitsemalla
valintaruutu.
NFC-kuvake
tulee näkyviin
näytön yläreunaan.

Multimedia

VIHJE Voit parantaa radion
kuuluvuutta muuttamalla
myös radioantennina toimivan
kuulokejohdon asentoa.
Jos kytket kuulokkeen,
joka ei olet tarkoitettu tälle
puhelinmallille, radio ei ehkä
kuulu oikein.

HUOMAUTUS: Et voi käyttää
NFC-sovellusta lentotilassa.

NFC:n käyttäminen

Kun haluat käyttää NFC:tä,
varmista, että laite on käynnissä.
Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Tunnistelukemisen käyttäminen

1. Voit lukea palvelutunnisteen
koskettamalla sitä tai
muuta NFC-laitetta laitteesi
taustapuolella.
2. Kun laite tunnistaa tunnisteen
tai laitteen, se näyttää vastaavat
tiedot.

Android Beam
Voit lähettää näytössä olevan
verkkosivun, videon tai muun
sisällön toiseen laitteeseen
asettamalla laitteet (yleensä niiden

51

Multimedia

takaosat) vastakkain.
HUOMAUTUS: varmista,
että kumpikaan laitteista ei
ole lukittu, että ne tukevat
NFC-tekniikkaa (Near Field
Communication) ja että niissä
on NFC ja Android Beam™
käytössä.

HDMI
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HDMI (High Definition Multimedia
Interface) on kompakti ääni-/
videoliittymä, jonka avulla voidaan
siirtää pakkaamatonta digitaalista
tietoa. Jos puhelin on kytketty
televisioon/näyttöön HDMIkaapelilla, voit katsella kuva- ja
videotiedostoja televisiosta/
näytöstä, kun videosoitin tai
kuvankatselunäkymä on valittuna
puhelimen näytössä.

MHL-sovittimen kanssa
käytettynä laitteellasi voi katsoa
videoita ja muuta puhelimessasi
olevaa mediaa yhteensopivalla
teräväpiirto-TV:llä.
Huomautus: HDMI-yleiskaapelia
ja MHL-sovitinta ei toimiteta
laitteen mukana.
HUOMAUTUS:
Mediatiedostojen toistaminen
voi kestää hetken riippuen
puhelimeen kytketystä
laitteesta. Tiedostojen
toistossa voi olla ongelmia, jos
käytetään muita kuin HDMIsertifioituja kaapeleita tai
laitteita. Puhelimessa oleva
kuvan suunta pysyy samana
myös toisessa laitteessa.
DRM-suojattu (Digital Rights
Management) tai muuta
suojausta käyttävä video näkyy
vain sinun puhelimessasi.
Jos puhelin on kytketty
alhaisen HDMI-tarkkuuden
televisioon/näyttöön, suuren
tarkkuuden videotoisto /
kameran esikatselu ei ehkä näy
televisiossa/näytössä.

Bluetooth
Voit lähettää tietoja Bluetoothyhteyden kautta vastaavalla
sovelluksella, et Bluetoothvalikosta, kuten useimmissa muissa
matkapuhelimissa.
VIHJE LG-P940 tukee nopeita
Bluetooth-yhteyksiä. Jos
laite, jonka kanssa jaat
tiedostoja, tukee myös nopeita
Bluetooth-yhteyksiä, tiedostot
siirretään automaattisesti
nopealla yhteydellä. Jos
haluat käyttää nopeaa
Bluetooth-tiedostonsiirtoa,
varmista, että Wi-Fi on POIS
KÄYTÖSTÄ käyttämissäsi
laitteissa. Nopean Bluetoothtiedostonsiirron asetukset
voivat vaihdella laitteiden
mukaan. Tarkista laitteen
asetukset valmistajalta tai
palveluntarjoajalta.

HUOMAUTUS:
• LG ei ole vastuussa
Bluetooth-yhteyden
kautta siirrettävien
tietojen katoamisesta,
sieppaamisesta tai
väärinkäytöstä.
• Varmista aina, että siirrät
tietoja luotettavien ja
suojattujen laitteiden välillä.
Jos laitteiden välillä on
esteitä, niiden käyttöetäisyys
voi lyhentyä.
• Jotkin laitteet – erityisesti
laitteet, jotka eivät ole
Bluetooth SIG:n testaamia –
eivät ehkä ole yhteensopivia
laitteesi kanssa.
Bluetoothin käyttöönotto ja
laiteparin muodostaminen
Bluetooth-laitteen kanssa.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > ota
Bluetooth käyttöön
.
2. Näkyviin tulee asetus, jolla
voit tehdä laitteen näkyväksi,
ja asetus laitteiden etsimistä
varten. Valitse Hae laitteita,
ja laite hakee muita laitteita
Bluetooth-yhteyden alueella.

Yhdistettävyys
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3. Valitse luettelosta laite, jonka
kanssa laitepari muodostetaan.
Kun laitepari on muodostettu,
laite muodostaa yhteyden
toiseen laitteeseen.
HUOMAUTUS: Joissakin
laitteissa, erityisesti
kuulokkeissa tai handsfreelaitteissa, saattaa olla
kiinteä Bluetooth-PIN-koodi,
esimerkiksi 0000. Jos toisessa
laitteessa on PIN-koodi, sinun
on kirjoitettava se.
Tietojen lähettäminen
langattomalla Bluetoothyhteydellä
1. Valitse tiedosto tai kohde
– esimerkiksi yhteystieto,
kalenteritapahtuma,
muistiinpano tai mediatiedosto
– sovelluksesta tai Lataukset.
2. Valitse langattoman Bluetoothtiedonsiirron asetus.
HUOMAUTUS: Asetuksen
valinta saattaa vaihdella
tietotyypin mukaan.
3. Etsi Bluetooth-yhteensopiva

laite ja muodosta sen kanssa
laitepari.
Tietojen vastaanottaminen
langattomalla Bluetoothyhteydellä

1. Tee laite näkyväksi muissa
laitteissa valitsemalla
> Sovellukset-välilehti >
Asetukset > ja määrittämällä
Bluetooth-asetukseksi
Käytössä
. Valitse sitten
Tee laite näkyväksi.

HUOMAUTUS: Voit valita,
kuinka kauan laite on
näkyvissä, valitsemalla Valikko
> Näkyvyyden aikakatkaisu
2. Hyväksy tietojen
vastaanottaminen toisesta
laitteesta valitsemalla Liitä
pariksi.

Wi-Fi
Opettele käyttämään laitteen
langattomia verkkotoimintoja
ja muodostamaan yhteys
langattomaan lähiverkkoon
(WLAN), joka on IEEE 802.11 b/g/n
-yhteensopiva. Voit muodostaa

HUOMAUTUS: Taustalla
käytössä oleva WLAN-yhteys
kuluttaa akkua. Voit säästää
akkua käyttämällä WLANyhteyttä vain tarvittaessa.
WLAN-verkon etsiminen ja siihen
yhdistäminen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > ota Wi-Fi
käyttöön
. Laite hakee
käytettävissä olevia WLANverkkoja automaattisesti.
2. Valitse verkko.
3. Anna tarvittaessa verkon
salasana.
4. Valitse Yhdistä.

WLAN-verkon lisääminen
manuaalisesti.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > ota
Wi-Fi käyttöön
> Lisää
verkko.
2. Anna langattoman verkon tunnus
(SSID) ja valitse suojaustyyppi.
3. Määritä suojausasetukset valitun
suojaustyypin mukaisesti.
4. Valitse Tallenna.
Yhteyden muodostaminen
WLAN-verkkoon WPS (Wi-Fi
Protected Setup) -toiminnolla
Yhteyden muodostaminen WLANverkkoon WPS-painikkeella
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > aseta
Wi-Fi.
2. Valitse verkko, joka on merkitty
käytettävissä olevaksi suojatuksi
verkoksi, ja valitse Näytä
lisäasetukset -valintaruutu.
3. Valitse avattava WPS-valikko.
4. Valitse Push-painike > Yhdistä.
5. paina WPS-painiketta verkon
käyttöpisteessä kahden minuutin
kuluessa.

Yhdistettävyys

Internet-yhteyden tai käyttää
toisia verkossa olevia laitteita
paikoissa, joissa langattoman
verkon käyttöpiste tai tukiasema
on käytettävissä.
WLAN-toiminnon käyttöönotto
Valitse
> Sovellukset-välilehti
> Asetukset > ota Wi-Fi käyttöön
.
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Yhteyden muodostaminen Wi-Fiyhteysosoitteeseen WPS-PINkoodilla
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > aseta
Wi-Fi.
2. Valitse verkko, joka on merkitty
käytettävissä olevaksi suojatuksi
verkoksi, ja valitse Näytä
lisäasetukset -valintaruutu.
3. Valitse avattava WPS-valikko.
4. Valitse Tukiaseman PIN tai
Tämän laitteen PIN > Yhdistä.
5. Anna PIN-koodi verkon
käyttöpisteessä ja paina
käynnistyspainiketta.

Wi-Fi Direct
Opettele yhdistämään kaksi laitetta
WLAN Direct -toiminnolla
WLAN-yhteydellä ilman verkon
käyttöpistettä.
Laitteen yhdistäminen toiseen
WLAN-laitteeseen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > Lisää ... >
Wi-Fi Direct.
2. Valitse Wi-Fi Direct valintaruutu ja valitse OK.
3. Valitse HAKU.

4. Valitse laite ja valitse sitten
Yhdistä. Kun toisen laitteen
omistaja hyväksyy yhteyden,
laitepari on muodostettu.
5. Voit poistaa Wi-Fi Direct toiminnon käytöstä valitsemalla
Connectionend.

SmartSharen käyttäminen
SmartShare käyttää DLNA
(Digital Living Network Alliance)
-tekniikkaa digitaalisen sisällön
jakamiseen langattomassa
verkossa.
Toiminto edellyttää, että
molemmat käytettävät laitteet
ovat DLNA-yhteensopivia.
SmartSharen käyttöönotto ja
sisällön jakamisen salliminen
1. Valitse Sovelluksetnäppäin
>
SmartShare
2. Valitse valikkonäppäin
>
Asetus.
3. Aseta laite muiden laitteiden
havaittavaksi valitsemalla
Tunnistettavissa.
• Jos haluat hyväksyä muiden
laitteiden jakopyynnöt
automaattisesti, valitse
Hyväksy pyyntö aina.
• Jos haluat antaa muille laitteille

HUOMAUTUS: varmista, että
laitteesi (esimerkiksi tietokone
tai televisio) DLNA-toiminnot
on määritetty oikein.

1. Valitse sovellusnäppäin

>
SmartShare
2. Kosketa Vast.ot.-painiketta
ja valitse toistolaite luettelosta.
3. Valitse etäkirjasto koskettamalla
Mistä-painiketta
.
4. Voit selata sisältökirjastoa.
5. Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna
ja vedä se ruudun yläosaan tai
valitse valikkonäppäin
> Toista.

Sisällön jakaminen puhelimesta
toistolaitteeseen (esimerkiksi
televisioon)
HUOMAUTUS: varmista,
että laitteen asetukset on
määritetty oikein.

Yhdistettävyys

luvan ladata mediatiedostoja
puhelimeesi, valitse
Vastaanota tiedostoja.
4. Valitse Omat jaetut sisällöt
-osiossa niiden sisältötyyppien
valintaruudut, jotka haluat
jakaa.Valitse Kuvat, Videot tai
Musiikki.
5. SmartShare on nyt käytössä ja
valmiina jakamaan sisältöjä.
Toistolaitteen hallinta
Käyttöön soveltuva laite
(esim. televisio) voi käyttää
etäkirjaston (esim. tietokoneen)
multimediasisältöä.

1. Kun katselet kuvia tai videoita
Galleria-sovelluksessa, valitse
välilehti
/
/
Nimikealueella.
2. Jos haluat käyttää tiedostoja tai
toistaa ne, valitse sopiva laite.
HUOMAUTUS: Voit
jakaa samalla tavalla
musiikkisoittimen tai
videosoittimen sisältöä.
: Vaatii verkkoyhteyden.
: Valitse verkossa oleva laite.
: Sisältöä jaetaan SmartSharen
kautta.
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Huomautus: Jotta voit
käyttää sovellusta, laitteen
on oltava Wi-Fi-yhteydessä
kotiverkkoon. Jotkin DLNAlaitteet (esim. TV) tukevat vain
DLNA:n DMP-ominaisuutta,
eivätkä näy käytettävien
laitteiden luettelossa.
Laitteesi ei välttämättä pysty
toistamaan kaikkea sisältöä.
Sisällön lataaminen
etäkirjastosta
1. Valitse sovellusnäppäin
>
SmartShare
2. Valitse etäkirjasto koskettamalla
Mistä-painiketta
.
3. Voit selata sisältökirjastoa.
4. Pidä sisällön pikkukuvaa
painettuna ja valitse Lataa.
HUOMAUTUS: joitain
sisältötyyppejä ei tueta.
Sisällön lataaminen puhelimesta
etäkirjastoon

HUOMAUTUS: Varmista, että
microSD-kortti on asetettu
oikein laitteeseen ja Asetuksetvalikon Vastaanota tiedostoja
-vaihtoehto on valittu.

1. Valitse sovellusnäppäin

>
SmartShare
2. Kosketa Mistä-painiketta
ja
valitse Oma puhelin.
3. Voit selata sisältökirjastoa.
4. Pidä sisällön pikkukuvaa
painettuna ja kosketa sitten
Lataa-valikkonäppäintä.
5. Valitse laite, josta lataat sisältöä
etäkirjastoon.

Huomautus: Jotkin DLNAlaitteet eivät tue DMSlataustoimintoa, joten niillä ei
voi ladata tiedostoja.
Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

Matkapuhelinverkkojen
jakaminen
Opi määrittämään laitteesi
langattomaksi modeemiksi

Matkapuhelinverkon jakaminen
USB:n kautta
1. Kytke puhelin tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
2. Näyttöön avautuu USB Yhteys
tyypp. Voit myös valita
> Sovellukset-välilehti >
Asetukset > Yhdistettävyys >
USB Yhteys tyyppi > USB-jako.
3. Jos haluat käyttää USBjakotoimintoa, valitse USB-jako.
Laite jakaa matkapuhelinverkon
yhteyden tietokoneesi kanssa.
Jos haluat lopettaa jakamisen,
poista USB-jako-valintaruudun
valinta.
(Katkaise puhelimen yhteys
valitsemalla Vain lataus.)
HUOMAUTUS:
Matkapuhelinverkon yhteyden
jakotapa saattaa vaihdella
tietokoneen käyttöjärjestelmän
mukaan.

Yhdistettävyys

tai käyttöpisteeksi
tietokoneille ja muille laitteille
sekä jakamaan laitteesi
matkapuhelinverkkoyhteys.
Matkapuhelinverkon jakaminen
WLAN-yhteydellä
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > Lisää ...
> Kannettava langaton Wi-Fiverkko.
2. Valitse Kannettava langaton
Wi-Fi-verkko -valintaruutu.
3. Jos haluat muokata WLANkäyttöpistettä, valitse Määritä
langaton Wi-Fi-verkko.
Verkon SSID: tarkastele ja
muokkaa ulkoisille laitteille
näytettävää laitenimeä.
Turvallisuus: valitse
suojaustyyppi.
4. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
5. Etsi toisesta laitteesta laitteesi
nimi käytettävissä olevien
yhteyksien luettelosta ja
muodosta yhteys verkkoon.
Laite jakaa matkapuhelinverkon
yhteyden toisen laitteen kanssa.
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GPS
Laitteessasi on GPSvastaanotin. Opettele ottamaan
paikannuspalvelut käyttöön.
Huomioi seuraavat seikat, jotka
saattavat heikentää GPS-signaalia:
• rakennusten välissä, tunneleissa
ja alikulkukäytävissä sekä
rakennusten sisällä
• huonossa säässä
• suurten jännitelähteiden tai
sähkömagneettisen kenttien
lähellä
Varoitus: Älä koske sisäisen
antennin kohtaan tai peitä
tätä kohtaa käsillä tai millään
muulla, kun käytät GPStoimintoja.
HUOMAUTUS: GPStoiminnot eivät välttämättä
ole käytettävissä. Tämä
riippuu alueestasi sekä
palveluntarjoajasta.

Paikannuspalveluiden
käyttöönotto
Jos haluat vastaanottaa
sijaintitietoja ja tehdä
karttahakuja, sinun on otettava
paikannuspalvelut käyttöön.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset >
Sijaintipalvelut.
2. Jos haluat ottaa
paikannuspalvelut käyttöön,
sinun on muokattava seuraavia
asetuksia:
Googlen sijaintipalvelu: Määritä
sijainnin määrittämisessä
käyttöön WLAN ja/tai
matkapuhelinverkko.
GPS-satelliitit: Määritä sijainnin
määrittämisessä käyttöön GPSsatelliitti.
Sijainti ja Google-haku:
Määritä laite käyttämään
nykyistä sijaintia Google-haussa
ja muissa Google-palveluissa.

Tietokoneyhteydet
datakaapelin avulla
Opettele liittämään laite
tietokoneeseen tietokoneen
datakaapelilla USB-yhteystiloissa.

Puhelimen ja tietokoneen
tietojen synkronointi
Jos haluat synkronoida puhelimesi
tiedot tietokoneen kanssa USBkaapelin avulla, asenna ensin
PC-ohjelmisto (LG PC Suite)
tietokoneeseen. Voit ladata
ohjelman LG:n verkkosivuilta
osoitteesta (www.lg.com).
1. Kytke puhelin tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
2. USB Yhteys tyyppi -luettelo
tulee näyttöön. Valitse LGohjelmisto.
3. Suorita LG PC Suite -ohjelma
tietokoneella.
Lisätietoja PC-ohjelmiston (LG
PC Suite) ohjeista.
LG:n integroitu USB-ohjain
• LG-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen vaatii LG:n
integroidun USB-ohjaimen. Se
asennetaan automaattisesti,
kun asennat LG PC Suite -PCohjelmiston.

Yhdistäminen
massamuistilaitteena
Voit liittää laitteen tietokoneeseen
siirrettävänä levynä, jolloin voit
käyttää sen tiedostohakemistoja.
Jos asetat laitteeseen muistikortin,
voit käyttää muistikortin
tiedostohakemistoja, kun käytät
laitetta muistikorttilukijana.
1. Näet käytettävän
tallennusvälineen valitsemalla
> Sovellukset-välilehti >
Asetukset > Tallennustila.
(Jos haluat siirtää tiedostoja
muistikortilta tai muistikortille,
aseta puhelimeen muistikortti.)
2. Kytke puhelin tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
3. USB Yhteys tyyppi -luettelo
tulee näyttöön. Valitse
vaihtoehto Massamuisti.
4. Avaa irrotettavan
tallennuslaitteen kansio
tietokoneessa. Voit tarkistaa
massamuistin sisällön
tietokoneessa ja siirtää
tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta
irrotettavan tallennuslaitteen
asemaan.

Yhdistettävyys

Kun liität laitteen tietokoneeseen,
voit siirtää tietoja suoraan
laitteesta ja käyttää LG PC Suite
-tietokoneohjelmistoa.
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6. Katkaise puhelimen yhteys
valitsemalla Kategoria
tallennettu.
Musiikin, kuvien ja
videoiden siirtäminen USBmassamuistitilalla
1. Näet käytettävän
tallennusvälineen valitsemalla
> Sovellukset-välilehti >
Asetukset > Tallennustila.
(Jos haluat siirtää tiedostoja
muistikortilta tai muistikortille,
aseta puhelimeen muistikortti.)
2. Kytke puhelin tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
3. USB Yhteys tyyppi -luettelo
tulee näyttöön. Valitse
vaihtoehto Massamuisti.
4. Avaa irrotettavan
tallennuslaitteen kansio
tietokoneessa. Voit tarkistaa
massamuistin sisällön
tietokoneessa ja siirtää
tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta
irrotettavan tallennuslaitteen
asemaan.
6. Katkaise puhelimen yhteys
valitsemalla Kategoria
tallennettu.

HUOMAUTUS: Kun haluat
irrottaa laitteen tietokoneesta,
napsauta Windowsin
tehtäväpalkin USB-kuvaketta
ja valitse massamuistilaitteen
turvallisen poistamisen
toiminto. Irrota sitten
tietokoneen datakaapeli
tietokoneesta. Jos et toimi näin,
saatat menettää muistikortille
tallennetut tiedot tai
vahingoittaa muistikorttia.

VPN-yhteydet
Voit luoda VPN-yhteyksiä
(virtuaalinen yksityisverkko),
jos haluat muodostaa suojatun
yhteyden yksityiseen verkkoon
julkisesta verkosta, esimerkiksi
Internetistä.

VPN-yhteyksien määrittäminen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > Lisää ...>
VPN.
HUOMAUTUS: Tämän toiminnon
käyttämiseksi on aktivoitava
näytön lukitustoiminto.
2. Valitse Lisää VPN-verkko.
3. Muokkaa yhteyden tiedot.
Nimi: Kirjoita VPN-palvelimen
nimi.
Tyyppi: Valitse VPN-tyyppi.
Palvelimen osoite: Kirjoita
VPN-palvelimen IP-osoite.
PPP salaus(MPPE): Valitse
tämä, jos haluat salata tiedot
ennen niiden lähettämistä VPNpalvelimeen.

Näytä lisäasetukset: Valitse
tämä, jos haluat muuttaa verkon
lisäasetuksia.
HUOMAUTUS: Käytettävissä
olevat asetukset voivat
vaihdella VPN-tyypin mukaan.
4. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Yhteyden muodostaminen
yksityiseen verkkoon
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset > Lisää ...>
VPN.
2. Valitse yksityinen verkko, johon
haluat muodostaa yhteyden.
3. Anna käyttäjänimi ja salasana.
Valitse sitten Yhdistä.

Yhdistettävyys

HUOMAUTUS: Tämä edellyttää,
että laitteeseesi on määritetty
Internet-yhteys. Jos sinulla on
ongelmia Internetin käytössä,
sinun on muokattava yhteyksiä.
Jos et ole varma yhteyden
määrittämisessä käytettävistä
asetuksista, pyydä niitä
palveluntarjoajaltasi.
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Puhelut

3. Kosketa sen henkilön nimeä, jolle
haluat soittaa.

Puhelun soittaminen

Vastaaminen ja puhelun
hylkääminen

1. Valitse
>
.
2. Näppäile numero näppäimistöllä.
Voit poistaa numeron
valitsemalla .
3. Soita puhelu koskettamalla
-kuvaketta.
4. Voit lopettaa puhelun
koskettamalla puhelun Loppu
.
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VIHJE Voit lisätä +merkin kansainväliseen
puhelinnumeroon pitämällä
-näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon
soittaminen
1. Voit avata yhteystiedot
valitsemalla
.
2. Selaa yhteystietoja tai
kirjoita yhteyshenkilön
nimen ensimmäiset kirjaimet
koskettamalla Hae kontakteja
-kohtaa.

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen
ollessa lukittuna, voit vastata siihen
painamalla ja liu'uttamalla
kuvaketta.
Voit hylätä saapuvan puhelun
painamalla ja liu'uttamalla
-kuvaketta.
Voit lähettää pikaviestin painamalla
ja liu’uttamalla Pikaviestikuvaketta.
VIHJE Pikaviesti
Tällä toiminnolla voit
lähettää viestin puhelun
soittajalle nopeasti. Tämä on
käytännöllinen toiminto, jos
sinun on vastattava esimerkiksi
kokouksen aikana.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta
puhelun aikana puhelimen
vasemmalla sivulla olevilla

Toisen puhelun soittaminen
1. Valitse ensimmäisen puhelun
aikana Valikko
> Lisää
puhelu ja näppäile numero. Voit
myös siirtyä viimeksi soitettujen
puhelujen luetteloon valitsemalla
Puheluloki-välilehden tai etsiä
yhteystietoja valitsemalla
Yhteystiedot-välilehden ja
valita sitten haluamasi numeron.
2. Voit soittaa puhelun valitsemalla
.
3. Molemmat puhelut näkyvät
puhelunäytössä. Ensimmäinen
puhelu lukitaan ja asetetaan
pitoon.
4. Voit siirtyä puheluiden välillä
koskettamalla näkyvillä olevaa
numeroa. Jos haluat luoda
neuvottelupuhelun, valitse
Yhdistä puhelut
.
5. Kun haluat lopettaa puhelun,
valitse Loppu tai kosketa KOTIpainiketta, liu'uta ilmoituspalkki
alas ja valitse
.

HUOMAUTUS: kaikista
puheluista veloitetaan.

Puhelut

äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Puhelutietojen
tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä
ja
valitse Puheluloki -välilehti.
Näet kaikki soitetut, vastatut ja
vastaamattomat puhelut.
VIHJE
•  Voit tarkistaa tietyn puhelun
päivämäärän, kellonajan ja
keston koskettamalla jotain
puhelulokia.
•  Voit poistaa kaikki tallennetut
kohteet koskettamalla
Valikko-näppäintä ja
valitsemalla sitten Poista
kaikki.
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Puheluasetukset
Voit määrittää puheluasetukset,
kuten soitonsiirron ja muita
operaattorin tarjoamia
lisäpalveluja.
1. Valitse aloitusnäytössä
> Valikko-painike
>
Puheluasetukset.
TAI
Kosketa
> Sovelluksetvälilehti > Asetukset >
Puheluasetukset.
2. Valitse ensin Puheluasetukset
ja sitten muutettavat asetukset.
= > sivu 85.

Voit lisätä yhteystietoja
puhelimeen ja synkronoida ne
Google-tilin tai muiden sellaisten
sähköpostitilien tietoihin,
jotka tukevat yhteystietojen
synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen
Aloitusnäytössä
1. Voit avata yhteystiedot
valitsemalla
.
2. Valitse Hae kontakteja ja
kirjoita yhteystiedon nimi
näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen
1. Valitse
, kirjoita uuden
yhteystiedon numero ja hae
sitten yhteystietoja Valikkonäppäimellä
. Valitse sitten
Lisää yhteistietoihin -välilehti
ja sieltä Luo uusi yhteystieto.
2. Jos haluat lisätä yhteystietoon
kuvan, kosketa kuva-aluetta.
Valitse Ota valokuva tai Valitse
galleriasta.
3. Valitse yhteystiedon tyyppi
koskettamalla .

4. Valitse yhteystietoluokka ja
kirjoita yhteystiedon tiedot.
5. Valitse Tallenna.

Suosikkiyhteystiedot
Voit luokitella usein käytetyt
yhteystiedot suosikkeihin.
Yhteystiedon lisääminen
suosikkeihin
1. Voit avata yhteystiedot
valitsemalla
.
2. Näet yhteystiedon sisällön
napauttamalla yhteystietoja.
3. Napauta yhteystiedon nimen
oikealla puolella olevaa tähteä.
Tähtikuvake muuttuu valkoiseksi.
Yhteystiedon poistaminen
suosikeista
1. Voit avata yhteystiedot
valitsemalla
.
2. Kosketa Suosikki-välilehteä ja
valitse yhteystieto, jonka tiedot
haluat nähdä.
3. Kosketa yhteystiedon nimen
oikealla puolella olevaa valkoista
tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi
ja yhteystieto poistetaan
suosikeista.

Yhteystiedot

Yhteystiedot
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Yhteystietojen tuominen ja
vieminen
Voit tuoda/viedä
yhteystietotiedostoja (vcfmuodossa) muistista (sisäisestä
muistista / muistikortilta) tai SIMja USIM-kortilta laitteeseesi (tai
päinvastoin).
1. Voit avata yhteystiedot
valitsemalla .
2. Valitse Valikko
> Tuo/Vie.
3. Valitse haluamasi tuonti- tai
vientitoiminto.
Jos sinulla on useita tilejä, valitse
tili, jolle yhteystiedot lisätään.
4. Valitse tuotavat tai vietävät
yhteystietotiedostot. Vahvista
sitten valinta valitsemalla OK.

Yhteystietojen siirtäminen
vanhasta laitteesta uuteen
Vie yhteystiedot vanhasta
laitteesta tietokoneeseen
CSV-muodossa PCsynkronointiohjelmalla.
1. Asenna LG PC Suite tietokonesovellus
tietokoneeseesi. Käynnistä
ohjelma ja liitä matkapuhelimesi

tietokoneeseen USB-kaapelin
avulla.
2. Valitse
. Valitse Tiedosto >
Tuo ja valitse tietokoneeseen
tallennettu CSV-tiedosto.
3. Jos tuotavan CSV-tiedoston
kentät ovat erilaiset kuin LG PC
Suite -ohjelmassa, kentät on
yhdistettävä. Kun olet yhdistänyt
kentät, valitse OK. Yhteystiedot
lisätään LG PC Suite -ohjelmaan.
4. Jos LG PC Suite tunnistaa
puhelinyhteyden (USB-kaapelia
käytettäessä), voit synkronoida
tietokoneeseen tallennetut
yhteystiedot puhelimeen
valitsemalla Synkronointi tai
Synkronoi yhteystiedot.

LG-P940-puhelimella voit hallita
teksti- ja multimediaviestejä
yhdessä helppokäyttöisessä
valikossa.

Viestin lähettäminen
1. Kosketa aloitusnäytössä
-kuvaketta ja avaa tyhjä viesti
valitsemalla .
2. Kirjoita yhteystiedon nimi
tai numero Vastaanottajakenttään.
Kirjoittaessasi yhteyshenkilön
nimeä näkyviin tulevat nimeä
vastaavat tiedot. Voit koskettaa
ehdotetun vastaanottajan
nimeä. Voit lisätä useita
yhteystietoja.
HUOMAUTUS: Jokaisesta
lähetetystä viestistä
veloitetaan tekstiviestin hinta.
3. V
 oit aloittaa viestin
kirjoittamisen valitsemalla
Kirjoita viesti.
4. Avaa
�������������������
asetusvalikko
koskettamalla Valikkonäppäintä
. Valitse Lisää

aihe-, Liitä- tai Lähetätoiminto tai muu haluamasi
toiminto.
5. Lähetä
���������������������������
viesti valitsemalla
Lähetä.
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 rajoitus
voi vaihdella maittain kielestä
ja tekstiviestin koodauksesta
riippuen.
Varoitus: Jos tekstiviestiin
lisätään kuva-, videotai äänitiedosto, se
muunnetaan automaattisesti
multimediaviestiksi ja siitä
laskutetaan tämän mukaan.

Luetteloruutu
Viestit (tekstiviestit,
multimediaviestit) voi näyttää
aikajärjestyksessä, joten voit
helposti seurata keskusteluja.

Viestitys

Viestitys
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Viestitys

Hymiöiden käyttäminen
Elävöitä viestejäsi hymiöillä.
Kun kirjoitat uutta viestiä, kosketa
Valikko-näppäintä
ja valitse
sitten Lisää hymiö.

Viestiasetusten
muuttaminen
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LG-P940-puhelimen
viestiasetukset on esimääritetty,
joten voit lähettää viestejä heti.
Voit muuttaa asetuksia mielesi
mukaan.
Kosketa aloitusnäytön Viestityskuvaketta
, paina Valikkonäppäintä
ja valitse sitten
Asetukset.

Etsimen ominaisuudet

L
 inssin vaihtaminen: tällä toiminnolla voit vaihtaa käyttöön etu- tai
takakameran.
Zoom: Loitonna tai lähennä kuvaa.
Kirkkaus: Säätää kuvaan tulevan päivänvalon määrää.
Kuvaustila: valitse Normaali, Panoraama tai Jatkuva kuvaus.
Asetukset: voit avata lisäasetusvalikon koskettamalla tätä kuvaketta.
V
 ideotila: Vaihda videotilaan koskettamalla videokuvaketta.
O
 ta kuva: tällä toiminnolla voit ottaa kuvan.
Galleria: Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata
gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.
HUOMAUTUS:
• �����������������������������������������������������������
Käytettävissä oleva muistin määrä voi vaihdella kuvattavan
kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan.
• ������������������������������������������������������
Zoomaus ei ole käytettävissä etukameran objektiivissa.

Kamera

Kamera
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Pikakuvaus
1. Avaa Kamera-sovellus.
Voit myös painaa suoraan
Kamera-näppäintä .
2. Pidä puhelin vakaana ja kohdista
objektiivi kuvauskohteeseen.
3. Kosketa kuvauskohdetta
sormella kameran näytössä.
Tämä tuo näyttöön
tarkennusruudun.
4. Kun tarkennusruutu muuttuu
vihreäksi, kamera on tarkentanut
kohteen.
5. Ota kuva koskettamalla
Ota kuva-kuvaketta� .��
Voit myös käyttää sivulla
olevia äänenvoimakkuuden
säätönäppäimiä.

Lisäasetusten käyttäminen
Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset
valitsemalla .
– tällä voit palauttaa kaikki
kameran oletusasetukset.
– Tätä koskettamalla saat
tietää, miten kyseinen toiminto
toimii. Näyttöön avautuu pikaohje.
Voit muokata kameran asetuksia
selaamalla luetteloa. Valitse asetus
ja paina sitten Takaisinnäppäintä.

– tällä voit käyttää salamaa,
kun otat kuvia hämärässä
valaistuksessa.
– Tarkentaa tiettyyn kohtaan.
– Valitse kuvan tarkkuus. Suuri
tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa.
Suuria kuvia mahtuu muistiin
vähemmän.
 ��������������������
– Optimoi valo- ja
väriasetukset nykyisen ympäristön
mukaisesti. Valitse Normaali,
Muotokuva, Maisema tai
Auringonlasku.
– ISO-arvo määrittää kameran
valoanturin herkkyyden. Mitä
korkeampi ISO-arvo, sen herkempi
kamera on valolle. Tästä on hyötyä
heikosti valaistuissa tiloissa, joissa
ei voi käyttää salamaa.
– Parantaa väriominaisuuksia
erilaisissa valaistusolosuhteissa.
– Valitse värisävy uutta
näkymää varten.
– Ottaa kuvan muutaman
sekunnin sulkimen sulkemisen
jälkeen. Tällä toiminnolla, voit ottaa
kuvia, joissa olet itsekin mukana.
– Ota käyttöön puhelimen
paikannustoiminnot. Tämän
ansiosta voit lisätä kuviin
paikkatiedot. Jos lataat

HUOMAUTUS: Toiminto on
käytettävissä vain, kun GPS on
käytössä.
– Valitse jokin neljästä sulkijan
äänestä.
– Tarkastele ottamiasi kuvia.
– Valitse kuvien tallennustila.
VIHJE Osa oletusasetuksista
(esimerkiksi valkotasapaino,
ajastin ja maisematila)
palautetaan, kun suljet
kameran. Tarkista nämä ennen
seuraavan kuvan ottamista.
VIHJE Asetusvalikko näkyy
etsimen päällä, joten kun
muutat kuvan väri- tai
laatuasetuksia, näet muutokset
asetusvalikon takana
näkyvässä esikatselukuvassa.

Kuvan ottamisen jälkeen
Kuvan ottamisen jälkeen voit
katsella kuvaa koskettamalla
kuvankatselunäkymän
kuvaketta.
• Kun haluat nähdä lisää kuvia,
vieritä näyttöä vasemmalle tai
oikealle.
• Voit lähentää tai loitontaa kuvaa
napauttamalla näyttöä kahdella
sormella ja vetämällä sormet
toisistaan erilleen (lähennä kuvaa
siirtämällä sormiasi lähemmäs
toisiaan).
• Voit käyttää MediaSharetoimintoa koskettamalla
MediaShare-kuvaketta
[MediaShare-kuvake].
• Voit lähettää valokuvan
valitsemalla ensin kohdan
Yhteiskäyttötapa
ja sitten
haluamasi lähetystavan (esim.
Bluetooth, Sähköposti tai
Muistio).

Kamera

paikkatiedoilla varustetut kuvat
kyseistä palvelua tukevaan blogiin,
voit näyttää kuvat kartalla.
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Kamera

VIHJE Jos puhelimeen on
määritetty yhteisöpalvelutili,
voit jakaa kuvan
yhteisöpalvelussa.

Kun katselet valokuvia, voit
käyttää seuraavia valintoja:
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Voit avata kaikki lisäasetukset
koskettamalla Valikko-näppäintä
.
Aseta kuva – Valitse, jos haluat
käyttää kuvaa Yhteyshenkilön
valokuva, Lukitusnäytön
taustakuva tai Taustakuva.
Siirrä – Valitse, jos haluat siirtää
kuvan toiseen paikkaan.
Nimeä uudelleen – Valitse, jos
haluat muokata valitun kuvan
nimeä.
Kierrä vasemmalle/oikealle –
Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa
vasemmalle tai oikealle.
Rajaa: Tällä toiminnolla voit rajata
kuvan. Valitse alue liikuttamalla
sormea näytön yli.
Muokkaa - Katsele ja muokkaa
kuvaa.
Kuvaesitys – Automaattinen
esikatselu näyttää automaattisesti
juuri ottamasi kuvat.

Tiedot: tällä toiminnolla voit
tarkastella kuvan tietoja.

Etsimen ominaisuudet

L
 inssin vaihtaminen – Vaihda käyttöön etu- tai takalinssi.
Z
 oom: Loitonna tai lähennä kuvaa.
Kirkkaus – Säätää videoon tulevan päivänvalon määrää.
Live-tehoste – Taustan muuttaminen ja muuntotehosteiden
tuottaminen kasvokuviin videotallennuksen aikana.
Asetukset: voit avata lisäasetusvalikon koskettamalla tätä kuvaketta.
Kameratila – Vaihda kameratilaan koskettamalla kamerakuvaketta.
Tallenna – Aloita tallennus.
Galleria – Katso kuvaamasi video koskettamalla tätä. Voit avata
gallerian ja katsella tallennettuja videoita videotilassa.
HUOMAUTUS:
• �������������������������������������������������������
Zoom-toiminto ei ole käytössä videotallennuksen aikana.
• ������������������������������������������������������
Zoomaus ei ole käytettävissä etukameran objektiivissa.

Videokamera

Videokamera
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Videokamera
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Pikavideon kuvaus
1. Vedä Kameratilan painiketta
alas, jolloin kuvake muuttuu�
-kuvakkeeksi.
2. Videokameran etsin näkyy
näytössä.
3. Pidä puhelinta vakaana
ja kohdista objektiivi
kuvauskohteeseen.
4. Aloita tallennus painamalla
tallennuspainiketta� kerran.
��������
Voit myös käyttää sivulla
olevia äänenvoimakkuuden
säätönäppäimiä.
5. REC-teksti näkyy etsimen
alareunassa, ja ajastin ilmaisee
videon keston.
6. Voit lopettaa tallennuksen
valitsemalla näytössä� .�

Lisäasetusten käyttäminen
Voit avata kaikki lisäasetukset
etsimestä koskettamalla
.
– Palauta kaikki videokameran
oletusasetukset.
- Kosketa tätä, jos haluat tietää,
miten kyseinen toiminto toimii.
Näyttöön avautuu pikaohje.
Säädä videokamera-asetuksia
selaamalla luetteloa. Valitse asetus

ja paina sitten Takaisinnäppäintä.
– tällä voit käyttää salamaa,
kun tallennat videokuvaa
hämärässä valaistuksessa.
– Määritä otettavan videon
koko (pikseleinä).
– Parantaa väriominaisuuksia
erilaisissa valaistusolosuhteissa.
– Ota käyttöön erikoistehoste,
kuten seepia tai yksivärisyys.
– Ota käyttöön puhelimen
paikannustoiminnot. Niiden
ansiosta voit lisätä videoihin
paikkatiedot. Jos lataat
paikkatiedoilla varustetut videot
kyseistä palvelua tukevaan blogiin,
voit näyttää videot kartalla.
– Kuvaa videota ilman ääntä
valitsemalla Pois.
– Automaattinen esikatselu
näyttää automaattisesti juuri
kuvaamasi videon.
– Valitse videotiedostojen
tallennustila.

Äänenvoimakkuuden
säätäminen videon
katselun aikana
Voit säätää videon
äänenvoimakkuutta toiston

Videon kuvaamisen jälkeen
Videon tallentamisen jälkeen voit
katsella videon koskettamalla
kuvankatselunäkymän kuvaketta.
• Kun haluat nähdä lisää videoita,
vieritä näyttöä vasemmalle tai
oikealle.
• Voit käyttää MediaSharetoimintoa koskettamalla
MediaShare-kuvaketta
[MediaShare-kuvake].
• Voit lähettää videon valitsemalla
kohdan Yhteiskäyttötapa
ja sitten haluamasi tavan
(esim. Bluetooth, Viestitys tai
YouTube).

Voit avata kaikki lisäasetukset
painamalla valikkonäppäintä.
Kuvasuhde – Valitse haluamasi
kuvasuhde napauttamalla.
Kirkkaus – Säädä kirkkaustaso
sopivaksi videon katseluun.
Tiedot: Tätä napauttamalla voit
tarkastella tarkempia tietoja
videosta. Näet esimerkiksi nimen,
päivämäärän, kellonajan, koon ja

tyypin.

Videokamera

aikana koskettamalla näytön
vasemmassa reunassa olevia
äänenvoimakkuuspainikkeita.
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Apuohjelmat

Tapahtuman lisääminen
kalenteriin

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Kalenteri.
2. Napauttamalla vasemmassa
yläkulmassa näkyvää kuukautta
näet kalenterin eri näkymätyypit
(Päivätila, Viikko, Kuukausi,
Työjärjestys).
3. Napauta päivää, johon haluat
lisätä tapahtuman.
4. Lisää tapahtuma napauttamalla
-painiketta.
5. Valitse Tapahtuman nimi ja
kirjoita tapahtuman nimi.
6. Valitse Sijainti ja kirjoita
tapahtuman paikka. Tarkista
päivämäärä ja valitse
tapahtuman alkamis- ja
päättymisaika.
7. Jos haluat liittää tapahtumaan
huomautuksen, kosketa Kuvauskohtaa ja kirjoita tiedot.
8. Jos haluat toistaa hälytyksen,
valitse TOISTA ja määritä
tarvittaessa MUISTUTUKSET.
9. Tallenna tapahtuma kalenteriin
koskettamalla Tallenna.

1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Hälytys/Kello > .
2. Voit määrittää ajan, Toista,
Torkkuväli, Värinä,
Hälytysääni, Salasanalukitus ja
Muistio. Valitse Tallenna.
3. Kun tallennat hälytyksen, LGP940-puhelin ilmoittaa, kuinka
pitkä aika siihen on.

Laskimen käyttäminen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti >Laskin.
2. Kirjoita numerot
numeronäppäimillä.
3. Valitse yksinkertaisissa
laskutoimituksissa tarvitsemasi
funktio (+, –, x tai ÷) ja sen
jälkeen =.
4. Jos teet monimutkaisia
laskutoimituksia, paina
Valikko-näppäintä, kosketa
Lisäasetuspaneeli ja valitse
sitten sin, cos, tan, log jne.

Opettele käyttämään laitteen
äänitystä.
Äänen tallentaminen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Äänitys.
2. Aloita äänitys valitsemalla
tallennuskuvake.
3. Puhu mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, valitse Seiskuvake. Muistio tallentuu
automaattisesti.
5. Voit tallentaa lisää äänimuistioita
valitsemalla Tallenna-kuvakkeen
uudelleen.
• Laitteen ohjelmisto ei välttämättä
tue joitakin tiedostomuotoja.
• Jos tiedoston koko on suurempi
kuin käytettävissä olevan muistin
määrä, kuvia avatessa voi
tapahtua virhe.

Muistio
Opettele tallentamaan tärkeitä
tietoja myöhempää
katselua varten.
Muistion luominen
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Muistio.

2. Luo muistio valitsemalla .
3. 3 Kirjoita muistion teksti ja
valitse Tallenna.
• Lisää liitetiedosto muistioon
valitsemalla
.
• Määritä muistioon muistutus
(päivämäärä ja aika)
valitsemalla .
Muistioiden tarkastelu
1. Avaa lepotilassa sovellusluettelo
ja valitse Muistio.
2. Näet muistion sisällön
koskettamalla muistiota. Voit
muokata muistiota koskettamalla
muistion tekstialuetta. Lähetä tai
jaa muistio valitsemalla
.

Lataukset
Opettele hallitsemaan lokeja
tiedostoista, jotka olet ladannut
verkosta ja sähköpostista.
> Sovellukset1. Valitse
välilehti > Lataukset.
2. Valitse latauskansio.
3. Avaa tiedosto valitsemalla
loki. Poista loki valitsemalla
valintaruutu ja valitsemalla
sitten loki.

Apuohjelmat

Äänitys
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Tehtävienhallinta
Tehtävienhallinnassa voit
tarkastella käynnissä olevia
sovelluksia ja muistitietoja.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti >Tehtävienhallinta.
2. Käytä seuraavia asetuksia:
• Käynnissä: Näytä luettelo
kaikista sovelluksista, jotka ovat
käynnissä laitteessa.
• Asennettu: Näytä laitteeseen
asennettujen sovellusten
käyttämän muistin
kokonaismäärä.
• Tallennustila: Näytä laitteen
ja muistikortin käytetty ja
käyttämätön muisti.

Polaris Office
Polaris Office on ammattitasoinen
mobiilitoimistoratkaisu, jolla
käyttäjät voivat tarkastella
esimerkiksi Word-, Excel- ja
PowerPoint-tiedostoja ja monia
muita tiedostoja mobiililaitteella
missä ja milloin tahansa.
1. Valitse
> Sovelluksetvälilehti > Polaris Office.

Tiedostojen hallinta
Polaris Office helpottaa
tiedostonhallintaa. Käyttäjät voivat
kopioida, leikata, liittää ja poistaa
tiedostoja ja kansioita suoraan
mobiililaitteella.
Tiedostojen katselu
Käyttäjät voivat katsella muun
muassa Microsoft Office- ja
Adobe PDF -asiakirjoja sekä
monia muita tiedostoja helposti
suoraan mobiililaitteella. Kun
asiakirjoja katsellaan Polaris Office
-sovelluksella, erilaiset kohteet ja
asettelut säilyvät samanlaisina kuin
alkuperäisissä asiakirjoissa.

LG On-Screen Phone 2.0:lla voit
tarkastella matkapuhelimen
näyttöä tietokoneella USB-,
Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden
välityksellä.
Voit myös käyttää puhelintasi
tietokoneen välityksellä hiirellä tai
näppäimistöllä.

On-Screen Phone 2.0 kuvakkeet
Liitä matkapuhelin
tietokoneeseen tai katkaise
yhteys.
Käynnistä LG Home Panorama sovellus tai muokkaa On-Screen
Phonen asetuksia.
Poistuu On-Screen Phone ohjelmasta.
Suurentaa On-Screen Phone
-ikkunan.
Kutistaa On-Screen Phone ikkunan.

On-Screen Phone 2.0 toiminnot
• Reaaliaikainen siirto ja hallinta:
näyttää matkapuhelimen näytön
ja ohjaa sitä, 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
napsauttamalla hiiren
kakkospainiketta ja vetämällä.
• Tiedostonsiirto (tietokoneesta
puhelimeen): Lähettää tiedostoja
tietokoneesta matkapuhelimeen.
Valitse tiedostot, jotka haluat
siirtää, ja vedä ja pudota ne
On-Screen Phone -ikkunaan.
Lähettämäsi tiedostot

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone
2.0
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tallennetaan OSP-kansioon.
• Reaaliaikaiset
tapahtumailmoitukset:
ilmoittaa ponnahdusikkunalla
tulevista puheluista tai
teksti-/multimediaviesteistä
ja hälytyksistä sekä
tapahtumailmoituksista.
• LG Home Panorama: Näyttää
kaikki LG Homen työtilat. Voit
järjestellä kuvakkeita ja widgetsovelluksia vaivattomasti
sekä suorittaa sovelluksia
kaksoisnapsauttamalla
pikakuvaketta.
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HUOMAUTUS: Varmista,
että LG Home on
oletuskäynnistystoiminto. LG
Home Panoramaa tuetaan vain
LG Homessa.
Joitain widget-sovelluksia ei
voida käynnistää.

On-Screen Phonen
asentaminen
tietokoneeseen
1. Siirry LG-sivustoon osoitteeseen
www.lg.com ja valitse maa.
2. Valitse Tuki > Matkapuhelintuki
ja valitse sitten mallisi (LGP940). Aloita ohjelmiston lataus
valitsemalla OSP (On-Screen
Phone). Tämän jälkeen voit
asentaa On-Screen Phone ohjelman tietokoneeseesi.

Puhelimen ja tietokoneen
välisen yhteyden
muodostaminen
On-Screen Phone 2.0 tukee
USB-, Bluetooth- ja Wi-Fiyhteyksiä. Toimi OSP-ohjelman
ohjatun yhteystoiminnon ohjeiden
mukaisesti.
HUOMAUTUS:
•  Varmista, että USByhteystyyppinä on LGohjelmisto. (Asetukset >
Yhdistettävyys > USB Yhteys
tyyppi > LG-ohjelmisto.)

On-Screen Phone yhteyden tarkistaminen.
Kun laite on yhdistetty, voit
tarkistaa On-Screen Phone
-yhteyden tilan vetämällä
ilmoituspalkkia alas aloitusnäytön
yläosasta.

Puhelimen ja tietokoneen
välisen yhteyden
katkaiseminen
1. Vedä ilmoitusruutua alaspäin
sormella ja valitse On-Screen
Phone yhdistetty.
2. Valitse Katkaise On-Screen
Phonen Yhteys > Katkaise
yhteys.

LG On-Screen Phone 2.0

•  Varmista, että On-Screen
Phone -valintaruutu on
valittuna, kun valitset
Asetukset > Yhdistettävyys >
On-Screen Phone.
•  Ota huomioon, että akku
kuluu nopeammin, kun käytät
On-Screen Phonea Wi-Fiyhteydellä.
•  Kun liität matkapuhelimen
tietokoneeseen langattoman
verkon käyttöpisteen
kautta ja käytät Internetiä
tietokoneella, puhelin käyttää
automaattisesti 3G-verkkoa.
Tästä saattaa aiheutua
tiedonsiirtokustannuksia.
Tämä riippuu kuitenkin
liittymäsopimuksestasi.
•  Langaton yhteys Wi-Fiverkon kautta ei välttämättä
toimi oikein. Tämä riippuu
verkkomäärityksistä ja
verkon tilasta.
•  Puhelimen näytön
lähentäminen saattaa
hidastaa puhelimen
toimintaa.
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Asetukset
Asetukset-valikon käyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä
> Sovellukset-välilehti >
Asetukset.
TAI
Valitse aloitusnäytössä Valikko
> Järjestelmän asetukset.
2. Valitse asetusluokka ja asetus.

LANGATTOMAT JA VERKOT
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Täällä voit hallita Wi-Fi- ja
Bluetooth-asetuksia. Voit myös
määrittää matkapuhelinverkon ja
vaihtaa lentokonetilaan.

< Wi-Fi >
Ota WLAN-toiminto käyttöön tai
poista se käytöstä.
Lisätietoja on tämän käyttöoppaan
Wi-Fi-yhteyttä koskevassa luvussa.
=> sivu 54
Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fitoiminnon ja muodostaa yhteyden
käytettävissä oleviin Wi-Fiverkkoihin.
Wi-Fi-asetukset – voit
määrittää ja hallita langattoman
verkon yhteyspisteitä. Aseta
verkkoilmoitus tai lisää Wi-

Fi-verkko. Voit katsoa Wi-Fiyhteyden lisäasetuksia Wi-Fiasetukset-näkymässä. Paina
Valikko-näppäintä
ja valitse
Laajennettu.
Wi-Fi Direct -asetukset:
aktivoi Wi-Fi Direct valitsemalla
valintaruutu. Määritä Wi-Fi Direct laitteen nimi ja etsi muita laitteita.
VIHJE MAC-osoitteen

hakeminen

Jos määrität yhteyden
langattomaan verkkoon, joka
vaatii MAC-suodattimen,
määritä reitittimessä LG-P940puhelimen MAC-osoite.
Voit tarkistaa MAC-osoitteen
seuraavasti: valitse
> Sovellukset-välilehti >
Asetukset > Wi-Fi > Valikko
> Lisäasetukset > MAC-osoite.

< Bluetooth >
Ota Bluetooth-yhteys käyttöön tai
poista se käytöstä. Lisätietoja on
tämän käyttöoppaan Bluetoothyhteyttä koskevassa luvussa. =>
sivu 53

Näytä tiedonsiirto ja mukauta
datarajoituksen
asetukset.
• Mobiilidata: Valitse tämä, jos
haluat käyttää datayhteyksiä
missä tahansa mobiiliverkossa.
• Aseta mobiilidatan rajoitus:
Aseta raja mobiilitiedonsiirrolle.
• Datakäytön jakso: Mukauta
rajoitusjakson asetukset.

< Puheluasetukset >
Voit määrittää puheluasetukset,
kuten soitonsiirron ja muita
operaattorin tarjoamia
lisäpalveluja.
• Kiinteän valinnan numerot
– Valitsemalla Kiinteän valinnan
numerot voit laatia luettelon
numeroista, joihin puhelimellasi
voi soittaa. Toiminto edellyttää
PIN2-koodia, jonka saat
operaattoriltasi. Vain kiinteiden
numeroiden luetteloon
sisältyviin numeroihin voi soittaa
puhelimestasi.
VASTAAJA
• Vastaajapalvelu – Voit valita
operaattorisi vastaajapalvelun.

Saat tämän numeron
palveluntarjoajaltasi.
• Vastaajan asetukset
– Jos käytät operaattorin
vastaajapalvelua, voit määrittää
vastaajaviestien kuunteluun
ja hallintaan käytettävän
puhelinnumeron.

Asetukset

< Tiedonsiirto >

PUHELUN LOPETUSASETUKSET
Tallenna tuntemattomat numerot
– Voit lisätä tuntemattomat
numerot yhteystietoihin puhelun
jälkeen.
MUUT PUHELUASETUKSET
• Hylätyt puhelut – Voit määrittää
puhelujen hylkäystoiminnon.
Voit valita sen asetukseksi
Pois käytöstä, Hylkää luettelon
puhelut tai Hylkää kaikki.
• Pikaviesti – Voit lähettää
tekstiviestin puhelun soittajalle,
jos et voi vastata puheluun.
Tämä on käytännöllinen toiminto,
jos sinun on hylättävä puhelu
esimerkiksi kokouksen aikana.
• Puhelunsiirto – Valitse kaikkien
puheluiden siirto, kun linja on
varattu, kun puheluun ei vastata
tai kun et ole tavoitettavissa.
• Puhelun esto: Määritä,
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milloin puhelut estetään. Anna
puhelueston salasana. Saat
lisätietoja tästä palvelusta
palveluntarjoajalta.
• Puhelun kesto: näet kaikkiin
puheluihin käytetyn ajan,
vastattujen ja soitettujen
puhelujen keston ja edellisen
puhelun keston.
• Puhelukustannukset:
voit tarkastella puheluiden
hintoja. (Tämä palvelu on
verkkokohtainen. Kaikki
operaattorit eivät tue palvelua.)
• Puheluiden lisäasetukset: Voit
muuttaa seuraavia asetuksia:
• Soittajan numero:
Valitse näkyykö numerosi
vastaanottajalle.
• Koputus – Jos koputuspalvelu
on käytössä, puhelin ilmoittaa
tulevasta puhelusta, kun puhut
toista puhelua (verkkokohtainen
palvelu).

< Lisää ... >
• Lentokonetila – langattomia
yhteyksiä ei voi käyttää, kun
puhelin on lentokonetilassa.
• Wi-Fi Direct – Aktivoimalla Wi-Fi
Direct -toiminnon voit yhdistää

kaksi laitetta WLAN-yhteyden
kautta ilman yhteysosoitetta.
Lisätietoja on tämän
käyttöoppaan Wi-Fi-yhteyttä
koskevassa luvussa. => sivu 56
• Kannettava langaton WiFi-verkko - Aktivoimalla
Kannettava langaton Wi-Fiverkko -toiminnon voit jakaa
laitteen mobiiliverkkoyhteyden
tietokoneiden tai muiden
laitteiden kanssa WLANtoiminnon kautta. Lisätietoja
on tämän käyttöoppaan
matkapuhelinverkkojen jakamista
koskevassa luvussa. => sivu 58
• Konfiguroi langaton WiFi-verkko: Määritä WLANkäyttöpisteen verkkoasetukset.
• Aikakatkaisu
• Ohje: Näytä tietoja
jakamistoimintojen
käyttämisestä.
• NFC – Puhelimesi on NFCyhteensopiva matkapuhelin. NFC
(Near Field Communication) on
langaton yhteystekniikka, joka
mahdollistaa kaksisuuntaisen
viestinnän elektronisten laitteiden
välillä. Se toimii muutaman
senttimetrin matkalla. Voit jakaa
sisältöä NFC-tunnisteen tai toisen

HUOMAUTUS: varo, ettet
naarmuta tai muutoin
vahingoita akun kannen
sisäpuolta, koska se on NFCantenni.
• NFC-sovelluksen ottaminen
käyttöön tai poistaminen
käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua
alaspäin aloitusnäytössä ja ota
NFC käyttöön valitsemalla NFCkuvake.
HUOMAUTUS: et voi
käyttää NFC-sovellusta
lentokonetilassa.
• NFC-sovelluksen käyttö:
Kun haluat käyttää NFCsovellusta, varmista, että laite
on käynnissä. Ota sitten NFCtoiminto käyttöön.
• Android Beam – Voit lähettää
näytössä olevan verkkosivun,
videon tai muun sisällön toiseen
laitteeseen asettamalla laitteet

(yleensä niiden takaosat)
vastakkain.
HUOMAUTUS: varmista,
että kumpikaan laitteista ei
ole lukittu, että ne tukevat
NFC-tekniikkaa (Near Field
Communication) ja että niissä
on NFC ja Android Beam™
käytössä.
• VPN – Näyttää luettelon viimeksi
määritetyistä Virtual Private
Network (VPN) -verkoista.
Voit myös lisätä uusia VPNyhteyksiä. Lisätietoja on tämän
käyttöoppaan VPN-yhteyksiä
koskevassa luvussa.
HUOMAUTUS:
kirjautumistietojen
tallennustilan käyttö edellyttää
näytön lukituksen PIN-koodin
tai salasanan määrittämistä.

Asetukset

laitteen kanssa koskettamalla sitä
omalla laitteellasi. Jos kosketat
NFC-tunnistetta laitteellasi, se
näyttää tunnisteen sisällön.
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• Matkapuhelinverkot: Määritä
dataverkkovierailujen, verkon
tilan ja operaattorien sekä
yhteys- ja käyttöpisteiden nimien
(APN) asetukset.
• Tietoyhteys sallittu: Valitse
tämä, jos haluat sallia tietojen
käytön matkapuhelinverkossa.
• Dataverkkovierailu:
Määritä laite muodostamaan
yhteys toiseen verkkoon
verkkovierailun aikana tai kun
kotiverkko ei ole käytettävissä.
• Verkon tila: Valitse verkon
tyyppi.
• Tukipisteiden nimet: Määritä
tukipisteiden nimet (APN:t).
• Käytä vain 2G-verkkoja:
Valitse verkon tyyppi.
• Verkko-operaattorit: Etsi
käytettävissä olevia verkkoja ja
valitse verkko verkkovierailua
varten.

LAITTEEN
< Ääni >
• Ääniprofiili – Voit valita profiiliksi
Ääni, Vain värinä tai Äänetön.
• Äänenvoimakkuudet – Voit
säätää musiikin, videoiden, pelien,

muun median, soittoäänen ja
ilmoitusten sekä kosketusnäytön
ja puhelimen järjestelmän
äänenvoimakkuutta.
SOITTOÄÄNI JA ILMOITUKSET
• Puhelimen soittoääni – Voit
määrittää saapuvan puhelun
oletussoittoäänen.
• Ilmoitusäänet – Voit määrittää
ilmoitusten oletussoittoäänen.
• Soittoääni ja värinä – tämä
on puheluiden ja ilmoitusten
värinähälytys.
• Hiljainen aika – Määritä
kellonaika, jolloin kaikki äänet
hälytysten ja mediasisällön ääniä
lukuun ottamatta mykistetään.
KOSKETUS PALAUTE & JÄRJESTELMÄ
• Valintapaneelin kosketusäänet
– Voit määrittää näppäimistön
merkkiäänet.
• Kosketusäänet – Voit määrittää
kosketusnäytön kosketuksesta
ilmoittavat merkkiäänet.
• Näytön lukituksen äänet – Voit
määrittää puhelimen lukituksen
ja lukituksen avaamisen
merkkiäänen.

< Näyttö >
• Kirkkaus - säädä näytön
kirkkautta.
• Suunta – Näytön suunta muuttuu
automaattisesti, kun puhelinta
pyöritetään.
• Näytön pimennys – Määritä
aika, jonka jälkeen näyttö
sammutetaan.
• Fontin tyyppi – Muuta
näyttöfonttia.
• Fontin koko – Muuta
näyttökokoa.
• Etunäppäimen merkkivalo
– Voit määrittää etunäppäimen
merkkivalon palamisajan.

< Kotinäyttö >
Kotinäyttö – Valitse aloitusnäytön
taustakuva. Voit määrittää
animaation, kosketusnäytön
tehosteen tai taustakuvan.

< Lukitse näyttö >
Määritä, miten näytön lukitus
avataan.
• Valitse näytön lukitus – Määritä
lukituksen poistokuvio. Ohjattu
toiminto näyttää, miten lukituksen
poistokuvio määritetään.
• Ei mitään: Poista näytön lukitus
käytöstä.
• Pyyhi: Käytä näytön lukitusta
ilman PIN-koodia, salasanaa,
kuviota tai kasvotunnistusta.
• Kasvotunnistus: Aseta
kasvotunnistuksella avautuva
lukitus.
• Kuvio: Aseta
lukituksenpoistokuvio, joka
poistaa näytön lukituksen.
• PIN-koodi: Aseta PIN-koodi
(numeerinen), joka poistaa
näytön lukituksen.
• Salasana: Voit näyttää oman
viestisi lukitussa näytössä.

< Eletoiminto >
Säädä aloitusnäytön, saapuvien
puheluiden, hälytysten ja
videosoittimen eleasetuksia.
• Siirrä aloitusnäytön kohteet –
Jos valitset tämän valintaruudun,
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• Värähdys kosketuksesta
– voit määrittää puhelimen
kosketusnäytön kosketuksen
värinän.
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voit siirtää kohteen muihin
aloitusnäyttöihin koskettamalla
kohdetta ja pitämällä sitä
painettuna ja kallistamalla sitten
laitetta.
• Kallistusherkkyys – Voit testata
ja säätää kaltevuussensorin
herkkyyttä aloitusnäytölle ja
sovelluksille.
• Odottava puhelu – Jos valitset
tämän valintaruudun, voit
vaimentaa saapuvan puhelun
kääntämällä puhelinta puhelimen
soidessa.
• Torkuta tai lopeta hälytyksen
– Jos haluat torkuttaa hälytyksiä
puhelinta kääntämällä, valitse
tämä valintaruutu.
• Pysäytä video – Jos haluat
pysäyttää videoita puhelinta
kääntämällä, valitse tämä
valintaruutu.
• Ohje – Opettele säätämään
eleasetuksia.

< Tallennustila >
Näytä laitteen ja muistikortin
muistitiedot. Voit myös alustaa
USB-tallennustilan ja muistikortin.

Varoitus: Muistikortin
alustaminen poistaa pysyvästi
kaikki tiedot muistikortilta.
• SISÄINEN MUISTI – Näyttää
sisäisen tallennustilan käytön.
• SD-KORTTI – Voit tarkistaa SDkortissa vapaana olevan tilan.
Poista muistikortti turvallisesti
valitsemalla Poista SD-kortti
käytöstä. Valitse Tyhjennä SDkortti, jos haluat poistaa kaikki
tiedot SD-muistikortista.

< Virransäästäjän >
Tällä toiminnolla voit hallita akun
käyttöä ja tarkistaa virransäästön
asetukset. Voit myös tarkistaa akun
käytön tilan.
• Laita virransäästö päälle:
Aktivoimalla virransäästötilan voit
rajoittaa joidenkin järjestelmän
resurssien käyttöä.
• Virransäästäjän vihjeet:
Opettele vähentämään akun
kulutusta virransäästökohteiden
mukaisesti.

TIETOJA AKUSTA
Näytä laitteen kuluttaman virran
määrä.

palveluissa.
• GPS-satelliitit – Jos valitset
GPS-satelliitit, puhelin määrittää
sijaintisi kadun tarkkuudella.
• Sijainti ja Google-haku –
Määritä laite käyttämään nykyistä
sijaintia Google-haussa ja muissa
Google-palveluissa.

< Sovellukset >

< Turvallisuus >

Voit käyttää ja hallita sovelluksia.

HENKILÖKOHTAINEN
< Tilit ja synkronointi >
Sallii sovelluksien synkronoida
tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät
olisi käytössä. Tämän valintaruudun
valinnan poistaminen pidentää
akun käyttöaikaa ja vähentää
tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Sijaintipalvelut >
Muuta GPS-toimintojen asetuksia.
• Googlen sijaintipalvelu – Jos
valitset Googlen sijaintipalvelun,
puhelin määrittää sijaintisi WiFi- ja matkapuhelinverkon avulla.
Kun valitset tämän vaihtoehdon,
sinua pyydetään vahvistamaan
sijaintitietojesi käyttö Googlen
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VIRRANSÄÄSTÖKOHTEET
Aktivoi virransäästötila
mukautettujen asetusten
mukaisesti.

Muuta laitteen ja SIM- tai USIMkortin suojausasetukset.
SALAUS
• Salaa laite – Aseta laitteen
salaukseen PIN-koodi tai
salasana suojaamaan laitteeseen
tallennettuja tietoja. Kun laite on
salattu, salasana on kirjoitettava
aina, kun laitteeseen kytketään
virta. Ensin on ladattava akku,
sillä laitteen salaus voi kestää yli
tunnin.
SIM-KORTIN LUKITUS
• Ota SIM-kortin lukitus
käyttöön: ota käyttöön SIMkortin lukitus tai vaihda PINkoodi.
• Lukitse SIM-kortti: Aktivoi
lukitustoiminto, joka edellyttää
PIN-koodia ennen laitteen
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käyttöä, tai poista toiminnon
aktivointi.
• Vaihda SIM-kortin PINkoodi:Muuta PIN-koodia, jolla
käytetään SIM- tai USIM-kortin
tietoja.
SALASANAT
• Salasanan kirjoittaminen
nääkyyvissää – Salasanat
näytetään syötettäessä.
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LAITEHALLINTA
• Laitteen järjestelmänvalvojat
– Näytä laitteeseen asennetut
laitteen järjestelmänvalvojat.
Aktivoimalla laitteen
järjestelmänvalvojia voit ottaa
käyttöön uusia käytäntöjä
laitteessa.
• Tuntemattomat lähteet – Näytä
laitteeseen asennetut laitteen
järjestelmänvalvojat. Aktivoimalla
laitteen järjestelmänvalvojia voit
ottaa käyttöön uusia käytäntöjä
laitteessa.
KIRJAUTUMISTIETOJEN 
TALLENNUSTILA
• Luotetut tunnistetiedot
– Valitsemalla varmenteita ja
kirjautumistietoja voit varmistaa

eri sovellusten suojatun käytön.
• Asenna tallennusvälineestä
– Asenna salattuja varmenteita,
jotka on tallennettu USBtallennustilaan.
• Tyhjennä tunnistetiedot
– Poista tunnistetietosisältö
laitteesta ja aseta salasana
uudelleen.

< Kieli ja syöttö >
Puhelimen kieli- ja syöttöasetuksilla
voit määrittää puhelimen kielen
ja määrittää näyttönäppäimistön
(mukaan lukien sanastoon
lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >
Muokkaa asetusten ja tietojen
hallinnan asetuksia.
VARMUUSKOPIOINTI JA PALAUTUS
Muokkaa asetusten ja tietojen
hallinnan asetuksia.
• Varmuuskopioi tiedot – Määritä
asetusten ja sovellustietojen
varmuuskopiointi Googlepalvelimeen.
• Varmuuskopioi tili –
Varmuuskopioi tiedot lisäämällä
ja näyttämällä Google-tili.

OMAT TIEDOT
• Tehdasasetusten palauttaminen
– Palauttaa tehdasasetukset ja
poistaa kaikki tiedot. Jos palautat
puhelimen tehdasasetukset tällä
toiminnolla, puhelin pyytää sinua
antamaan uudelleen Androidin
ensimmäisellä käyttökerralla
antamasi tiedot.

HUOMAUTUS: Tehdasasetusten
palauttaminen poistaa
kaikki henkilökohtaiset
tiedot puhelimen
järjestelmämuistista. Näitä
tietoja ovat mm. Google-tilin
tiedot, muiden käyttäjätilien
tiedot, järjestelmä- ja
sovellustiedot sekä ladattujen
sovellusten tiedot ja DRMkäyttöoikeudet.
Puhelimen oletusasetusten
palauttaminen ei poista
ladattuja ohjelmistopäivityksiä
eikä tiedostoja microSDmuistikortilta tai sisäisestä
muistista. Jos haluat poistaa
kaikki sisäisen muistin tiedot
tehdasasetusten palauttamisen
yhteydessä, valitse Tyhjennä
sisäinen muisti -valintaruutu.

JÄRJESTELMÄ
< Päiväys ja aika >
Määritä päivämäärien
näyttötapa päivämäärän ja
ajan asetuksissa. Voit myös
ottaa käyttöön haluamasi

Asetukset

• Automaattinen palautus
– Määritä asetusten ja
sovellustietojen palautus, kun
sovelluksia asennetaan uudelleen
puhelimeesi.
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kellonajan ja aikavyöhykkeen
matkapuhelinverkon oletusarvojen
sijasta.
• Automaattinen pvm ja aika:
Päivitä aika automaattisesti
asettaessasi aikavyöhykkeen.
• Automaattinen aikavyöhyke:
Päivitä aika automaattisesti
siirtyessäsi toiseen
aikavyöhykkeeseen.
• Aseta päiväys: Aseta nykyinen
päivämäärä manuaalisesti.
• Anna aika: Aseta nykyinen aika
manuaalisesti.
• Valitse aikavyöhyke: Aseta
kotiaikavyöhykkeesi.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Aseta
ajan näyttömuodoksi 24 tunnin
muoto.
• Valitse päiväyksen muoto:
Valitse päivämäärämuoto.

< Käytettävyys >
Käytettävyys-kohdan
asetuksilla voit määrittää
puhelimen asennettujen
helppokäyttölaajennusten
asetukset.

HUOMAUTUS: tämä edellyttää
lisälaajennuksia.
JÄRJESTELMÄ
• Suuri teksti: Aseta tekstin koko
suureksi.
• Virtanäppäin sulkee puhelun:
Määritä laite lopettamaan puhelu,
kun virta- ja lukitusnäppäintä
painetaan.
• Suunta: Määritä, käännetäänkö
sisältöä automaattisesti laitetta
käännettäessä.
• Kosketuksen ja pidon viive:
Määritä näytön napautuksen ja
pidon tunnistusaika.
• Asennetaanko webkomentosarjat: Määritä
sovellukset asentamaan webkomentosarjat, jolloin sovellusten
sisältö tulee helpommin
käytettäväksi.

< Yhdistettävyys >
USB-YHTEYS
• USB Yhteys tyyppi – Voit
määrittää haluamasi yhteystilan
(Kategoria tallennettu,
Massamuisti, USB-jako tai LGohjelmisto).

LG-OHJELMISTO
• On-Screen Phone – Voit
katsoa puhelimen näyttöä ja
hallita puhelimen toimintoja
tietokoneesta USB-, Bluetoothtai Wi-Fi-yhteydellä.
• PC Suiten Wi-Fi-yhteys
– Valitse tämä, jos haluat
käyttää LG PC Suite -sovellusta
Wi-Fi-yhteydellä. Kun LG PC
Suite -sovellusta käytetään
Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fiyhteyden on oltava määritettynä
LANGATTOMAN TIETOLIIKENTEEN
HALLINTA -asetuksissa.

< Kehittäjän asetukset >
Muuta sovelluskehityksen
asetuksia.
• USB-virheenkorjaus: Valitse
tämä, jos haluat yhdistää
laitteen tietokoneeseen USBkaapelilla. Tämä toiminto on
sovelluskehitystä varten.
• Kehityslaitteen tunnus: Näytä
laitteen kehitystunnus.

• Pysy hereillä: Näyttö ei siirry
lepotilaan latauksen aikana.
• Salli kuvitteelliset sijainnit:
Salli kuvitteellisten sijaintien ja
palvelutietojen lähettäminen
sijainninhallintapalveluun
testattaviksi. Tämä toiminto on
sovelluskehitystä varten.
• Työpöydän varmuuskopion
salasana: Aseta salasana
varmuuskopioitujen tietojen
suojaksi.
KÄYTTÖLIITTYMÄ
• Tarkka tila käytössä: Määritä
laitteen näyttö vilkkumaan, kun
sovellukset suorittavat pitkiä
toimintoja.
• Osoittimen sijainti: Näytä
osoittimen koordinaatit ja jäljet
koskettaessasi näyttöä.
• Näytä kosketukset: Näytä
osoitin koskettaessasi näyttöä.
• Näytä näytön päivitykset:
Vilkuta näytön alueita, kun ne
päivitetään.
• Näytä CPU-käyttö: Luettele
kaikki aktiiviset prosessit.
• Pakota hahmonnus
grafiikkasuorittimessa:
Käytä 2D-laitteistokiihdytystä
parantamaan graafista

Asetukset

• Kysy yhteyttä – USByhteystyyppiä kysytään
muodostettaessa yhteyttä
tietokoneeseen.
• Ohje -
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suorituskykyä.
• Windows-animaation skaalaus:
Valitse ponnahdusikkunoiden
avaamis- ja sulkemisnopeus.
• Siirtymäanimaation skaalaus:
Valitse näyttöjen välillä
vaihtamisen nopeus.
SOVELLUKSET
• Älä säilytä aktiviteetteja:
Lopeta käynnissä oleva sovellus,
kun käynnistät uuden sovelluksen.
• Taustaprosessiraja: Rajoita
taustalla suoritettavien
prosessien määrää.
• Näytä kaikki ANR:t: Määritä
laite ilmoittamaan taustalla
suoritettavista sovelluksista, jotka
eivät vastaa.

< Tietoja puhelimesta >
Näytä oikeudelliset tiedot
ja tarkista puhelimen tila ja
ohjelmistoversio.

LG PC Suite -sovellus on
älykäs ratkaisu, joka helpottaa
multimediatiedostojen ja
sovellusten hallintaa sovittaessasi
yhteen LG-laitteita, kuten
matkapuhelimia ja tablet-laitteita.

LG PC Suite -sovelluksella voit
• hallita ja käyttää mediasisältöä
(musiikkia, elokuvia ja kuvia)
tietokoneella
• lähettää multimediasisältöä
laitteeseesi
• synkronoida laitteen ja
tietokoneen tietoja (aikataulut,
yhteystiedot, kirjanmerkit)
• varmuuskopioida laitteen
sovelluksia
• päivittää laitteen ohjelmistoja
• varmuuskopioida ja palauttaa
laitteen
• Toista tietokoneen
multimediasisältöä toisella
laitteella.

VIHJE Saat ohjeet LG PC Suite tietokonesovelluksen käyttöön
sovelluksen omasta Ohjevalikosta.

LG PC Suite tietokonesovelluksen
asentaminen
Voit ladata LG PC Suite tietokonesovelluksen LG:n
verkkosivustosta.
1. Siirry osoitteeseen www.lg.com
ja valitse maa.
2. Valitse Tuki > Matkapuhelintuki
ja valitse malli (LG-P940).
3. Valitse Lataukset-kohdasta PC 
Sync (PC-synkronointi). Lataa
sitten LG PC Suite -sovellus
valitsemalla WINDOW PC Sync
Download (WINDOW PCsynkronoinnin lataus).

LG PC Suite tietokonesovelluksen
järjestelmävaatimukset
• Käyttöjärjestelmä: 32-bittinen
Windows XP (Service Pack 2), 32tai 64-bittinen Windows Vista,
32- tai 64-bittinen Windows 7.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

PC-ohjelmisto (LG PC 
Suite)
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• Suoritin: vähintään 1 GHz:n
suoritin
• Muisti: vähintään 512 Mt:n RAMmuisti
• Näytönohjain: tarkkuus 1024 x
768 ja vähintään 32-bittiset värit
• Kiintolevy: vähintään 100 Mt
vapaata kiintolevytilaa. (Tilaa
saatetaan edellyttää enemmän.
Tämä riippuu tallennettavien
tietojen määrästä.)
• Vaaditut ohjelmistot: LG:n
integroidut ohjaimet.
HUOMAUTUS: LG:n integroitu

98

USB-ohjain

• LG-laitteen kytkeminen
tietokoneeseen vaatii LG:n
integroidun USB-ohjaimen. Se
asennetaan automaattisesti,
kun asennat LG PC Suite -PCohjelmiston.

Puhelimen yhdistäminen
tietokoneeseen
LG PC Suite -PC-ohjelmisto voi
muodostaa yhteyden laitteeseen
USB-kaapelilla tai Wi-Fiyhteydellä.

Laitteen liittäminen USBkaapelilla
1. Napsauta näytön yläreunan
-kuvaketta.
2. Näytön vasemman reunan
kirjasto-osioon luodaan laitteen
tallennustilaosio ja laitteeseen
muodostetaan yhteys.
HUOMAUTUS: Valitse laitteessa
yhteystilaksi LG-ohjelmisto.

Valitse laitteessa
käytettäväksi
Wi-Fi-yhteys ja
tietokoneessa
Ethernetyhteys samalla
langattomalla
reitittimellä.

• Puhelimen asetukset
1. Valitse puhelimessa > Sovellukset-välilehti >
Asetukset > ota Wi-Fi käyttöön
.
2. Valitse Wi-Fi-verkkojen luettelosta verkko,
johon haluat muodostaa yhteyden.
3. Jos verkko on suojattu, sinun on annettava sen
salasana.
• Tietokoneen asetukset
1. Siirry verkkomääritykseen.
2. Tarkista, että tietokone on yhteydessä samaan
verkkoon kuin laite.

Valitse Wi-Fiyhteys sekä
laitteeseen että
tietokoneeseen
samalla
langattomalla
reitittimellä:

• Puhelimen asetukset
1. Valitse
> Sovellukset-välilehti > Asetukset
> ota Wi-Fi käyttöön
2. Valitse Wi-Fi-verkkojen luettelosta verkko,
johon haluat muodostaa yhteyden.
3. Jos verkko on suojattu, sinun on annettava sen
salasana.
• Tietokoneen asetukset
1. Siirry verkkomääritykseen.
2. Tarkista, että tietokone on yhteydessä samaan
verkkoon kuin laite.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

Langattoman yhteyden muodostaminen Wi-Fin avulla
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Yhteyden
muodostaminen
langattoman
verkon kautta:

• Puhelimen asetukset
1. Valitse > Sovellukset-välilehti > Asetukset
> Lisää ... > Kannettava langaton Wi-Fiverkko ja valitse Kannettava langaton Wi-Fiverkko -valintaruutu.
2. Valitse Kannettava langaton Wi-Fi-verkko
> Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko ja kirjaa
verkon SSID-tunnus (langattoman verkon nimi)
muistiin.
• Tietokoneen asetukset
1. Siirry verkkomääritykseen.
2. Varmista, että tietokone on yhdistetty samaan
kannettavaan langattomaan verkkoon.

HUOMAUTUS:
• Jos et löydä laitetta, johon
haluat muodostaa yhteyden,
valitse laitteessa Asetukset
> Yhdistettävyys > PC Suite
Wi-Fi Yhteys ja valitse
tietokoneesta Yritä uudelleen.
• Wi-Fi-yhteydessä voi esiintyä
häiriöitä. Tämä riippuu verkon
määrityksistä ja tilasta.
• Jos yhdistät laitteen ja
tietokoneen langattoman
verkon kautta ja käytät
Internetiä tietokoneella,
tästä saattaa aiheutua
tiedonsiirtokustannuksia.
Tämä riippuu
liittymäsopimuksestasi.

• Laitteen akku saattaa kulua
nopeasti, kun käytät Wi-Fiyhteyttä.

Laitteen synkronointi
tietokoneen kanssa
Voit synkronoida laitteen ja
tietokoneen tiedot helposti LG
PC Suite -PC-ohjelmistolla.
Voit synkronoida yhteystietoja,
aikatauluja ja kirjanmerkkejä.
Toimi seuraavasti:
1. Liitä laite tietokoneeseen.
(Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fiyhteyttä.)
2. Kun olet luonut yhteyden,
käynnistä sovellus ja valitse
laiteosio näytön vasemmasta
reunasta.
3. Valitse [henkilökohtaiset tiedot].
4. Valitse synkronoitavien tietojen
valintaruudut ja napsauta sitten
Synkronointi-painiketta.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

Tarkista yhteyden muodostus Wi-Fiverkkoon ennen seuraavien ohjeiden
noudattamista.
1. Napsauta
-painiketta
ikkunan vasemmassa
yläkulmassa.
2. Kun laite on yhdistetty
tietokoneeseen, laitteen nimi
näkyy laitealueella kirjaston
vasemmassa reunassa.
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Yhteystietojen siirtäminen
vanhasta laitteesta uuteen
Vie yhteystiedot vanhasta
laitteesta tietokoneeseen
CSV-muodossa PCsynkronointiohjelmalla.
1. Asenna LG PC Suite tietokonesovellus
tietokoneeseesi. Käynnistä
ohjelma ja liitä matkapuhelimesi
tietokoneeseen USB-kaapelin
avulla.
2. Valitse ohjelmassa näytön
yläreunasta Laite > Tuo
henkilökohtaiset tiedot > Tuo
yhteystiedot.
3. Näyttöön avautuu
ponnahdusikkuna, jossa voit
avata yhteystietotiedoston.
4. Valitse yhteystietotiedosto ja
valitse sitten Avaa.
5. Näyttöön avautuu
ponnahdusikkuna, jossa voit
tuoda uudet yhteystiedot
tietokoneesta laitteeseen.
6. Jos laitteen yhteystiedot
eroavat tietokoneen uusista
yhteystiedoista, valitse
yhteystieto, jonka haluat tuoda
tietokoneesta.
7. Voit tuoda uuden yhteystiedon

tietokoneesta laitteeseen
napsauttamalla OK-painiketta.

Multimediasisällön
lähettäminen laitteesta
tietokoneeseen
1. Yhdistä laite tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
2. Käynnistä LG PC Suite tietokonesovellus.
3. Kun olet luonut yhteyden, valitse
laiteosio tietokonesovelluksen
vasemmasta reunasta.
4. Valitse Multimedia.
5. Valitse lähetettävien sisältöjen
valintaruudut.
6. Kun haluat lähettää sisältöä
laitteesta tietokoneeseen, valitse
Käynnistys.

Tietoja älypuhelimen tietojen
varmuuskopioinnista ja
palauttamisesta
On suositeltavaa tallentaa
tiedot säännöllisin väliajoin
varmuuskopiotiedostoina
muistikortille, varsinkin
ennen ohjelmiston
päivittämistä. Muistikortille
säännöllisesti tallennettujen
varmuuskopiotiedostojen ansiosta
älypuhelimessa olevat tietosi
ovat tallessa, vaikka puhelin
yllättäen katoaisi, vioittuisi tai
varastettaisiin.
Backup & Restore (Varm.
kopio & Palauta) -sovellus on
tuettu LG:n älypuhelimissa,
muussa ohjelmistoversiossa tai
käyttöjärjestelmässä. Kun ostat
uuden LG:n älypuhelimen, voit siis
tehdä varmuuskopion nykyisen
LG-P940-älypuhelimen tiedoista
uudella puhelimellasi.
JJos älypuhelimessasi on valmiiksi
asennettuna Backup & Restore
(Varm.kopio & Palauta) -sovellus,
voit tehdä sillä varmuuskopioita

älypuhelimesi tiedoista ja palauttaa
tietoja ja sovelluksia kuten
suojaamattomat sovellukset ja
niiden asetukset, kirjanmerkit,
Kalenteri, Puheluloki,
yhteystiedot, Tekstiviestit ja
järjestelmäasetukset.
• Älypuhelimen tietojen
manuaalinen varmuuskopiointi.
• Älypuhelimen tietojen
automaattisten
varmuuskopiointien ajoittaminen.
• Älypuhelimen tietojen
palauttaminen.

Varmuuskopioiden tekeminen
älypuhelimen tiedoista
HUOMAUTUS: Laitteessa
pitää olla muistikortti, jotta
laitteen muistissa olevista
tiedoista voidaan tehdä
varmuuskopioita. Lisätietoja
muistikortin asettamisesta
on kappaleessa Muistikortin
käyttäminen.
1. Aseta muistikortti korttipaikkaan
ja tarkista muistin tila.
2. Valitse > Sovellus-välilehti ja
valitse sitten Varmuuskopiointi

Varm.kopio & Palauta

VARMUUSKOPIOINTI
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> Varmuuskopio > Muistikortti
tai Sisäinen muisti.
3. Kosketa kohtaa Lisää uusi,
nimeä varmuuskopiotiedosto ja
valitse Jatka.
4. Valitse sen tiedoston vieressä
oleva valintaruutu, josta haluat
tehdä varmuuskopion ja tee
varmuuskopio valitsemalla
Jatka.
5. Kun kaikista tiedostoista on
tehty varmuuskopio, näkyviin
tulee ilmoitus ‘Valmis’.
Viimeistele varmuuskopiot
valitsemalla Jatka.

Automaattisten
varmuuskopioiden ajoittaminen
Voit myös ottaa älypuhelimellasi
käyttöön tietojen automaattiset
varmuuskopiot ajoitusasetuksistasi
riippuen. Tee se seuraavien
ohjeiden mukaisesti:
1. Aseta muistikortti korttipaikkaan
ja tarkista muistin tila.
2. Valitse > Sovelluksetvälilehti ja valitse sitten
Varmuuskopiointi > Aikataulu.
3. Valitse Ajoitetun
varmuuskopion sijainti -

näytössä Muistikortti tai
Sisäinen muisti.
4. Valitse luettelosta, kuinka usein
haluat tehdä varmuuskopioita
laitteesi tiedoista ja asetuksista,
ja valitse sitten Jatka.
5. Valitse kopioitavan kohteen
vieressä oleva valintaruutu ja
lopeta aikataulutus valitsemalla
Jatka.

Älypuhelimen tietojen
palauttaminen
Massamuistitilan on oltava pois
käytöstä, jotta laitteen muistissa
olevat tiedot voidaan palauttaa.
HUOMAUTUS: Kaikki
älypuhelimeen tallennetut
tiedot poistetaan ennen
varmuuskopiotiedoston
palauttamista.
1. Aseta muistikortti korttipaikkaan
ja tarkista muistin tila.
2. Valitse > Sovelluksetvälilehti ja valitse sitten
Varmuuskopiointi > Palauta >
Muistikortti tai Sisäinen muisti.
3. Valitse Palauta tiedot-näytössä
varmuuskopiotiedosto, joka

HUOMAUTUS:
Varmuuskopiotiedoston sisältö
korvaa puhelimen tiedot.
5. Jos varmuuskopiotiedosto
on salattu, kirjoita salauksen
salasana.
6. Kun kaikki valitut tiedostot on
palautettu, näkyviin tulee viesti
'Valmis'. Käynnistä puhelin
uudelleen valitsemalla Kyllä.
HUOMAUTUS:
• Back & Restore (Varm.kopio
& Palauta) -sovellusta ei voi
käyttää massamuistitilassa.
Valitse Vain lataus, kun USBkaapeli on yhdistetty.
• Voit suojata
varmuuskopiotiedostojasi Ota
salaus käyttöön -asetuksella.

Valitse Varmuuskopiointi näytössä Valikko
, valitse
sitten Asetukset > Suojaus valitse
valintaruutu. Kun olet ottanut
salauksen käyttöön, palauta
synkronoidut järjestäjätiedot
aktivointisalasanalla.
HUOMAUTUS:
• Voit myös ottaa käyttöön
automaattisen vanhojen
varmuuskopioiden poiston
ja säilyttää vain uusimman
varmuuskopion. Valitse Varm.
kopio & Palauta -näytössä
Valikko
, valitse Asetukset >
Ajoitettu varmuuskopio > Poista
vanhat varmuuskopiot autom.,
ja valitse säilytettävät ajoitetut
varmuuskopiot.
• Kun asetat muistikortin
älypuhelimeen, muistikortin
tiedostohakemisto näkyy
Muistikortti-kohdan kansiossa
/Polaris Office /Omat kansiot
/_ExternalSD /spritebackup
(kun muistikortti on
paikallaan).

Varm.kopio & Palauta

sisältää palautettavat tiedot.
4. Valitse palautettavan tiedoston
vieressä oleva valintaruutu ja
palauta puhelimeen valitsemalla
Jatka.
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• Varmuuskopio-toiminnolla
käyttäjä voi tehdä
välittömästi varmuuskopioita
valitsemistaan
kohteista. (Sovellus ja
sovellustiedot, Yhteystiedot,
Viestit, Puhelutiedot,
Kalenteri, Kirjanmerkit)
Varmuuskopiohistoriassa
näkyy Ei varmuuskopioita, jos
varmuuskopioita ei ole tehty.
Jos varmuuskopioita on tehty,
historia näyttää enintään
kaksi viimeisintä.
• Palautustoiminnolla
käyttäjä voi palauttaa
kopioidut kohteet
varmuuskopiotiedostoilla.
Restore (Palauta) -sovellusta
voi käyttää älypuhelimella,
jolla varmuuskopiot on
tehty, sekä muilla LG:n
älypuhelimilla.

• Käyttäjä voi Aikataulutoiminnolla ajoittaa
automaattiset varmuuskopiot
haluamaansa ajankohtaan,
kuten aikaiseen aamuun.
Jos Aikataulu-kohdassa
asetuksia ei ole muutettu,
käytössä on oletuksena Ei
ajoitettuja varmuuskopioita.
Jos asetuksena on muu
kuin oletus, seuraavan
varmuuskopion aikataulu on
näkyvissä.

LG-matkapuhelinohjelmiston
päivittäminen Internetistä
Lisätietoja tästä toiminnosta saa
osoitteesta http://update.lgmobile.
com tai http://www.lg.com/
common/index.jsp valitse maa
ja kieli.
Tällä toiminnolla voit päivittää
ohjelmiston uusimpaan versioon
nopeasti ja kätevästi Internetissä
ilman asiakaspalvelun apua. Tämä
toiminto on käytettävissä vain,
jos LG tarjoaa laitteellesi uuden
laiteohjelmistoversion.
Koska matkapuhelimen
laiteohjelmiston päivittäminen
vaatii käyttäjän huomiota ja toimia
koko päivitysprosessin aikana,
lue kaikki ohjeet ja huomautukset
huolellisesti kussakin vaiheessa
ennen seuraavaan siirtymistä.
Ota huomioon, että USB-kaapelin
ja akun irrottaminen päivityksen
aikana saattaa vaurioittaa
puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää
oikeuden julkaista
laiteohjelmistopäivityksiä
oman harkintansa mukaan
vain tiettyihin tuotemalleihin
eikä takaa uusien
laiteohjelmaversioiden
saatavuutta kaikkiin
puhelinmalleihin.
LG-matkapuhelimen
ohjelmistopäivitys Over-the-Air
(OTA) -palvelun välityksellä
Tällä toiminnolla voit päivittää
puhelimen uusimpaan
ohjelmistoversioon kätevästi OTAtoiminnolla ilman USB-kaapelia.
Tämä toiminto on käytettävissä
vain, jos LG tarjoaa laitteellesi
uuden laiteohjelmistoversion.
Tarkista ensin puhelimesi
ohjelmistoversio valitsemalla
puhelimessa Asetukset > Tietoja
puhelimesta > Ohjelmistopäivitys
> Tarkista nyt päivitetty.
Voit halutessasi viivyttää
päivitystä yhdellä, neljällä tai
kahdeksalla tunnilla tai yhdellä
päivällä. Tällöin sovellus kehottaa
sinua päivittämään ohjelmiston

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys
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Ohjelmistopäivitys

valitsemasi ajan kuluttua. Voit
myös määrittää päivityksen
ajankohdan manuaalisesti.
HUOMAUTUS: Toiminnon
käytettävyys riippuu
verkkopalveluntarjoajasta,
alueesta tai maasta.

Tavaramerkit
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• Copyright 2012 LG Electronics,
Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
LG ja LG-logo ovat LG
Groupin ja sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth
SIG, Inc. -yhtiön rekisteröimä
tavaramerkki kaikissa maissa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja
Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen
rekisteröimiä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja
tekijänoikeudet ovat omistajiensa
ja haltijoidensa omaisuutta.

DivX Mobile
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 Videoon-Demand (VOD) -sisältöä.
Luo rekisteröintikoodi laitteen
asetusvalikon DivX VOD -osassa.
Lisätietoja rekisteröinnistä on
osoitteessa vod.divx.com.
Jos haluat toistaa jopa
720p-tarkkuuksista DivX®teräväpiirtovideosisältöä (mukaan
lukien maksullinen sisältö), sinulla
on oltava DivX Certified® -laite.
DivX®, DivX Certified® ja
niihin liittyvät logot ovat
Rovi Corporationin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja
niihin on käyttölupa.

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.

DTS
Valmistettu DTS Licensing Limitedin
luvalla. DTS ja Symbol ovat DTS,
Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä
ja DTS 2.0 Channel- ja DTS-logot ovat
DTS, Inc:in tavaramerkkejä. Tuote
sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
Dolby Digital Plus
Valmistettu Dolby Laboratoriesin
luvalla. Dolby ja kaksois-Dmerkki ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.

Ohjelmistopäivitys

Huomaa: avoimen
lähdekoodin ohjelmistot
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Lisävarusteet

Lisävarusteet
LG-P940-puhelimen kanssa voidaan käyttää alla lueteltuja lisävarusteita. (Alla
kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin

Datakaapeli
Yhdistä LGP940-puhelin
tietokoneeseen.

Akku

Käyttöopas
Lue lisätietoja
LG-P940puhelimesta.

General Inquiries
<LG Customer Information Centre>
0844-847-5847 or +44-844-847-5847
* Make sure the number is correct before making a call.
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P/N : MMBB000000(1.0) H

Stereokuuloke

HUOMAUTUS:
- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.�������������������������������
 ������������������������������
Muiden lisävarusteiden käyttö
saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.

Käyttöympäristön lämpötila
Enintään: +55 °C (käytön aikana) / +45 °C (latauksen aikana).
Vähintään: -10 °C.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

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 and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-P940
Trade Name

111

LG

Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

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

13. Dec. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative

Vianmääritys

Vianmääritys
Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita
voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita
palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.
Viesti

Mahdolliset syyt

Mahdolliset korjaustoimenpiteet

SIM-virhe

Puhelimessa ei ole SIMkorttia tai se on asetettu
väärin.

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Ei verkkoyhteyttä
tai yhteys on
katkeamassa

Signaali on heikko tai
olet verkon kantaman
ulkopuolella.
Operaattori käyttää uusia
palveluja.

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.

Koodit eivät
täsmää

Jos haluat muuttaa
turvakoodia, vahvista se
kirjoittamalla uusi koodi
uudelleen.
Antamasi koodit eivät
täsmää.

Jos unohdat koodin, ota yhteyttä
palveluntarjoajaan.

Mitään sovellusta
ei voi asettaa

Palveluntarjoaja ei tue
toimintoa tai se edellyttää
rekisteröitymistä.

Ota yhteys palveluntarjoajaan.
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Mahdolliset syyt

Mahdolliset korjaustoimenpiteet

Puhelut eivät ole
käytettävissä

Virheellinen valinta:
Uusi SIM-kortti on asetettu
paikalleen.
Prepaid-saldoraja on
saavutettu.

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
Tarkista uudet rajoitukset.

Puhelimen virta ei
kytkeydy

Käytössä / Pois käytöstä näppäintä on painettu liian
lyhyesti.
Akkua ei ole ladattu.
Akun liittimissä on likaa.

Paina virtapainiketta vähintään kahden
sekunnin ajan.
Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin
näytöstä.
Puhdista liitinpinnat.

Akkua ei ole ladattu.
Ulkolämpötila on liian
korkea tai matala.
Yhteysvirhe

Lataa akku.

Latausvirhe

Varmista, että puhelin latautuu
normaalilämpötilassa.

Väärä laturi
Viallinen akku

Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
Tarkista akun liittimet ja puhdista ne
tarvittaessa.
Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n
lisävarusteita.
Vaihda akku.

Kiinteä numero -toiminto
on käytössä.

Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto
käytöstä.

Ei jännitettä
Viallinen laturi

Numero ei ole
sallittu

Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja
uudelleen PIN2-koodin avulla.

Vianmääritys

Viesti
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Vianmääritys

Viesti

Mahdolliset syyt

Mahdolliset korjaustoimenpiteet

Tekstiviestiä
ja kuvaa ei voi
vastaanottaa tai
lähettää

Muisti on täynnä.

Poista joitakin viestejä puhelimesta.

Tiedostot eivät
avaudu

Tiedostomuotoa ei tueta

Tarkista tuetut tiedostomuodot.

SD-kortti ei toimi

Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä
Tukee vain FAT16- ja
kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti
FAT32-tiedostojärjestelmiä
puhelimessa.

Näyttö ei
käynnisty, kun
puhelu saapuu.

Etäisyysanturin virhe

Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista,
peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että
etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.

Ei ääntä

Värinähälytys

Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin
värinä- tai äänettömässä tilassa.

Puhelun katkaisu
tai puhelimen
jumittuminen

Toistuva ohjelmistoongelma

Irrota akku ja aseta se takaisin paikoilleen.
Käynnistä puhelin.
Yritä päivittää ohjelmisto verkkosivuston
kautta.

114

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä
huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.
Luokka
Alakategoria

Kysymys

Vastaus

BT
Bluetooth
Laitteet

Mitä toimintoja
Bluetoothyhteydellä voi
käyttää?

Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen (stereo- tai
monokuulokkeet, autosarjan) ja jakaa kuvia, videoita
ja yhteystietoja esimerkiksi Galleria- tai Yhteystiedotvalikon kautta. Jos yhteensopiva laite on yhteydessä
FTP-palvelimeen, voit myös jakaa tallennusvälineille
(sisäinen muisti tai SD-kortti) tallennettua sisältöä.

BT
Bluetooth
Kuuloke

Jos Bluetoothkuulokkeeni on
yhdistetty, voinko
kuunnella musiikkia
3,5 mm:n langallisilla
kuulokkeilla?

Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet,
kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi
tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla
kuulokkeilla.

Tiedot
Yhteystiedot
Varmuuskopio

Miten yhteystiedot Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™varmuuskopioidaan? sähköpostin välillä.

Tiedot
Synkronointi

Onko yksisuuntainen
synkronointi Gmailin Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
kanssa mahdollista?

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia
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Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka
Alakategoria

Kysymys

Tiedot
Synkronointi

Voiko kaikki
sähköpostikansiot
synkronoida?

Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti.
Voit tarkastella muita kansioita koskettamalla
Valikko-näppäintä ja valita kansion koskettamalla
Kansiot-kohtaa.

Google™palvelu
Gmailkirjautuminen

Pitääkö minun
kirjautua Gmailiin
aina, kun haluan
käyttää sitä?

Kun olet kerran kirjautunut Gmailiin, sinun ei tarvitse
kirjautua uudelleen.

Voiko
Google-palvelu
sähköpostiviestejä
Google-tili
suodattaa?
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Vastaus

Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.

Puhelimen
toiminto
YouTube™

Voiko laitteella
katsoa YouTubevideoita?

Kyllä, YouTube-videoita tuetaan, mutta niitä on ehkä
katseltava YouTube-sovelluksella (ei selaimella).

Puhelimen
toiminto
Sähköposti

Mitä tapahtuu,
jos käynnistän
toisen sovelluksen
sähköpostiviestiä
kirjoittaessani?

Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti
luonnokseksi.

Onko soittoäänenä
Puhelintoiminto käytettävillä
.MP3-tiedostoilla
Soittoääni
kokorajoitusta?

Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.

Kysymys

Puhelimeni ei
näytä yli 24 tuntia
Puhelintoiminto vanhojen viestien
vastaanottoaikaa.
Viestin aika
Voiko tämän
ongelman korjata?
Puhelimen
toiminto
microSD-kortti

Kuinka suuria
muistikortteja
puhelin tukee?

Vastaus

Näet kellonajan vain saman päivän aikana
vastaanotetuissa viesteissä.

Voit käyttää enintään 32 Gt:n muistikortteja.

Puhelimen
toiminto
Navigointi

Voinko asentaa
Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play
puhelimeen toisen
Store(Android Market)™ -palvelusta löytyvän ja
navigointisovelluksen? laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.

Puhelimen
toiminto
Synkronointi

Voiko kaikkien
sähköpostitilien
yhteystiedot
synkronoida?

Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen
yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi
synkronoida.

Voinko tallentaa
yhteystiedon Odota
ja tauko -toiminnon
avulla?

Jos siirrät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- &
P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on
tallennettava kaikki numerot uudelleen.
Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla:
1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Puhelin-kuvaketta
.
2. Valitse numero ja paina Valikko-näppäintä .
3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.

Millaisia
suojaustoimintoja
puhelimessa on?

Voit määrittää laitteen kysymään lukituksen
poistokuviota, ennen kuin laitetta voi käyttää.

Puhelimen
toiminto
Odota ja tauko
-toiminto

Puhelimen
toiminto
Suojaus

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka
Alakategoria
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Luokka
Alakategoria

Puhelimen
toiminto
Lukituksen
poistokuvio

Kysymys

Miten lukituksen
poistokuvio
luodaan?

Vastaus
1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä
.
2. Valitse Järjestelmän asetukset > Lukitse näyttö.
3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio.
Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus.
4. Valitse Kuvio ja piirrä kuvio. Vahvista luominen
piirtämällä kuvio uudelleen.
Kuviolukituksen varotoimenpiteet
On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi
kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät
virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää
lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai
salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen
jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin
kuluttua.

Puhelimen
toiminto
Lukituksen
poistokuvio

Puhelimen
toiminto
Muisti

Kysymys

Vastaus

Mitä teen, jos
olen unohtanut
lukituksen
poistokuvion enkä
ole luonut Googletiliä puhelimessani?

Jos olet unohtanut kuvion:
Jos olet kirjautunut puhelimella sisään
Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5
kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta.
Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit
poistaa puhelimesi lukituksen. Ellet ole luonut
Google-tiliä puhelimessasi tai olet unohtanut
tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava
puhelimen tehdasasetukset.
Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki
sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista
varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen
tehdasasetusten palauttamista.
Tehdasasetusten palauttaminen:
1. Sammuta virta.
2. Pidä seuraavia näppäimiä painettuna
samanaikaisesti ainakin 10 sekuntia: virtaja lukitusnäppäin + kameranäppäin +
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin.
3. Puhelin käynnistyy ja siihen palautetaan välittömästi
tehdasasetukset.

Ilmoittaako laite,
kun sen muisti on
täynnä?

Kyllä, laite ilmoittaa siitä.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka
Alakategoria
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Luokka
Alakategoria
Puhelimen
toiminto
Kielituki

Kysymys

Laitteessa on monikielisyysvalmiudet.
Kielen vaihtaminen:
1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä
Voiko kieltä vaihtaa?
ja valitse Järjestelmän asetukset.
2. Valitse Kieli ja syöttö > Valitse Kieli.
3. Valitse haluamasi kieli.

Puhelintoiminto Miten määritän
VPN-verkon?
VPN

Puhelimen
toiminto
Näytön
aikakatkaisu

Puhelimen
toiminto
Kosketusvaste

Vastaus

VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen
mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden
asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon
järjestelmänvalvojalta.

1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä
Näyttö sammuu
.
heti 15 sekunnin
2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö.
kuluttua. Miten voin
3. K un olet näytön asetuksissa, valitse Näytön
muuttaa näytön
pimennys.
aikakatkaisun aikaa?
4. Valitse haluamasi aikakatkaisun kesto.
Puhelimessani
on käytössä
kosketusvaste. Kun
valitsen numeroa,
puhelimeni värisee
silti. Miten voin
poistaa tämän
ominaisuuden
käytöstä?

1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä
.
2. Valitse Järjestelmän asetukset > Ääni.
3. Valitse Kosketusvaste. Poista sitten toiminto
käytöstä poistamalla valintaruudun valinta.

Puhelimen
toiminto
Wi-Fi ja 3G

Kysymys
Kun sekä Wi-Fi
että 3G ovat
käytettävissä,
kumpaa yhteyttä
puhelin käyttää?

Vastaus
Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fiyhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimessa).
Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä
toiseen.
Näytön yläreunassa oleva 3G- tai Wi-Fi-kuvake
kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.

Puhelimen
toiminto
Aloitusnäyttö

Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön
Voiko kotinäytöstä
alareunan keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä
poistaa sovelluksen?
kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.

Puhelimen
toiminto
Sovellus

1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä
Latasin sovelluksen,
.
joka aiheuttaa
2. Valitse Asetukset> Sovellukset> Sovellusten
paljon virheitä.
hallinta.
Miten poistan sen?
3. Valitse ensin sovellus ja sitten Poista.

Voinko ladata
puhelinta USBPuhelintoiminto datakaapelilla
asentamatta
Matkalaturi
vaadittua USBohjainta?

Puhelimen
toiminto
Hälytys

Voinko käyttää
hälytyksinä
musiikkitiedostoja?

Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta
siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.

Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi,
voit käyttää sitä hälytyksissä.
1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna.
Valitse näyttöön avautuvassa valikossa Aseta
soittoääneksi.
2. Tämän jälkeen voit valita kappaleen soittoääneksi
hälytysasetuksissa.
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Luokka
Alakategoria

Kysymys

Vastaus

Puhelimen
toiminto
Hälytys

Toimivatko
hälytykset,
jos sammutan
puhelimen?

Laite ei tue tätä toimintoa.

Puhelimen
toiminto
Hälytys

Jos soittoäänet
on mykistetty
tai asetettu
värinätilaan,
kuuluvatko
hälytysäänet silti?

Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.

Kysymys

Ongelmanratkaisu Miten
Tehdasasetusten tehdasasetukset
palauttaminen palautetaan?

Vastaus
Palauta tehdasasetukset ja poista kaikki tiedot. Jos
palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin
pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä
käyttökerralla antamasi tiedot.
1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä
.
2. Valitse Järjestelmän asetukset > Varmuuskopioi
ja palauta > Tehdasasetusten palauttaminen.
3. Lue varoitus ja valitse sitten Nollaa puhelin.
4. Valitse Poista kaikki.
Huomio:
• Tehdasasetusten palauttaminen poistaa
kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimen
järjestelmämuistista. Näitä tietoja ovat mm. Googletilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmäja sovellustiedot sekä ladattujen sovellusten tiedot
ja DRM-käyttöoikeudet.
• Puhelimen oletusasetusten palauttaminen ei poista
ladattuja ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja
microSD-muistikortilta tai sisäisestä muistista.
Jos haluat poistaa kaikki sisäisen muistin tiedot
tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä, valitse
Tyhjennä sisäinen muisti -valintaruutu.
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Luokka
Alakategoria

Kysymys

Vastaus

Täyden palautuksen suorittaminen (tehdasasetusten
palauttaminen):
1. Sammuta virta.
2. Pidä seuraavia näppäimiä painettuna
samanaikaisesti ainakin 10 sekuntia: virtaja lukitusnäppäin + kameranäppäin +
Ongelmanratkaisu Miten voin palauttaa
tehdasasetukset, jos
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin.
Täysi palautus
(tehdasasetusten en pääse puhelimen 3. Puhelin käynnistyy ja siihen palautetaan välittömästi
tehdasasetukset.
palauttaminen) asetusvalikkoon?
Huomio:
Jos tehdasasetukset palautetaan, kaikki
käyttäjätiedot ja asennetut sovellukset poistetaan.
Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot
ennen kuin palautat tehdasasetukset.

Vanhan puhelimen hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähköja elektroniikkalaitejätteistä annetun direktiivin 2002/96/EC
soveltamisalaan.
2 Kaikki sähkölaitteet 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
sähkö- ja elektroniikkalaitejätteistä annetun direktiivin 2006/66/
EC 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.

