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Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0771-41-4379
* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser
<LG kundesenter>
800-18-740
* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

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

Yleiset tiedustelut
<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800-116-587
* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

LG-A133
P/NO : MMBB0389305(1.1)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016672

LG-A133
ANVÄNDARHANDBOK
En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in
på telefonen, beroende på telefonens programvaruversion eller
den tjänsteleverantör som använts.

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

Installera SIM-kortet och mobilens batteri
Installera SIM-kortet
Som abonnent i ett
mobiltelefonnät får du ett SIMkort som innehåller din
abonnemangsinformation, t.ex.
PIN-kod, eventuella andra
tillgängliga tjänster och mycket
annat.
› SIM-kortet och dess
kontakter kan enkelt skadas om det
repas eller böjs, så var försiktig när du
hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för
små barn.

Viktigt!

Illustrationer
Stäng alltid av enheten och
koppla ifrån laddaren innan du tar
ut batteriet.
1 Ta bort bakstycket.
2 Lyft bort batteriet.
3 Sätt i SIM-kortet.
4 Sätt i batteriet.
5 Sätt på bakstycket.
6 Ladda batteriet.
Obs: Ladda batteriet helt innan det
används första gången.
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Telefonens komponenter

Styrknappar
Med dem får du snabb åtkomst
till telefonfunktioner.
Lurknapp
- Ring och besvara samtal.
- I vänteläge: visar
samtalshistorik.
Sifferknapp
För det mesta används
sifferknapparna för att mata in
siffror eller tecken.
Micro-USB-port/hörlursuttag/
laddningsport
*-knapp

Hörlur
Skärm

Funktionsknappar
(Vänster funktionsknapp/
höger funktionsknapp)
De här knapparna utför den
funktion som visas längst ned
på skärmen.
Sidovolymknapp
Avsluta
- Växla av/på (håll ned)
- Avsluta eller avvisa ett samtal.

knappen #
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Slå på och av telefonen
1. Tryck ned knappen Avsluta tills strömmen slås på.
2. Tryck ned knappen Avsluta tills strömmen slås av.

Ringa ett samtal
1. Ange ett telefonnummer inklusive riktnummer.
2. Tryck på knappen när du vill ringa upp.
3. För att avsluta samtalet trycker du på knappen .

Ringa utlandssamtal
1. Håll in knappen så anges prefixet för utlandssamtal. Med symbolen ”+”
anges automatiskt prefixet för utlandssamtal.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Ring numret genom att trycka på [lurknappen].

Ta emot samtal
1. När du får ett samtal ringer telefonen.
2. Om Tryck valfri knapp har angivits som Svarsläge (Inställningar >
Samtal > Svarsläge) kan du besvara samtal med vilken knapp som
helst utom knappen .
3. För att avsluta samtalet trycker du på knappen .
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Välja funktioner och alternativ
På telefonen finns en uppsättning funktioner som du kan använda för att
anpassa telefonen efter dina behov. Funktionerna är ordnade i menyer
och undermenyer som du når via de två funktionsknapparna och . I
varje meny och undermeny kan du visa och ändra inställningarna för en
viss funktion.
Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella
sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles ovanför varje
knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.

Go to

Menu Names

Tryck på den vänstra
funktionsknappen
för att komma till Gå
till (Gå till) som finns
tillgängligt.

Tryck på den högra
funktionsknappen
för att komma till
Namn (Namn) som
finns tillgängligt.

Tryck på funktionsknappen i mitten om
du vill öppna den tillgängliga menyn.
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Skriva text
Du kan skriva bokstäver och siffror med telefonens knappsats.
T9-läge
Med inmatningsläget T9 kan du skriva in ord på ett enkelt sätt med ett
minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp börjar
telefonen visa de tecken som den tror du skriver in baserat på den
inbyggda ordlistan.
123-läge (sifferläge)
Skriv siffror genom att trycka på och hålla nere knapptangenterna.
Symbolläge
Med symbolläget kan du ange olika symboler eller specialtecken. För
att ange en symbol väljer du Alternativ ➞ Infoga symbol. Använd
navigeringsknapparna för att välja önskad symbol och tryck på OK.
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Installera ett minneskort
Öppna minneskortsluckan och sätt in ett Micro SD-kort med den
guldpläterade kontaktsidan nedåt. Tryck in minneskortsluckan tills den
stängs med ett klick.
Om du vill ta ut minneskortet trycker du in det lätt som bilden visar.
Obs! Minneskort är ett valfritt tillbehör.

1

2

3

4

7

Stöldskydd med spårning (ATMT)
Med stöldskydd med spårning (ATMT) kan du spåra din tappade
telefon. Om någon använder din telefon utan din tillåtelse aktiveras
spårningstjänsten.
Du påminns via ett SMS som skickas till det standardtelefonnummer du
har angivit, utan den obehöriga användarens vetskap. Du kan alltid
aktivera ATMT och konfigurera dina personliga inställningar.
Så här aktiveras stöldskydd med spårning
1. Från huvudmenyn väljer du Inställningar > Säkerhet > Stöldskydd
med spårning och tryck på Välj.
2. Välj Ställ in stöldskydd och tryck på Välj.
3. Slå på eller av och tryck sedan på Välj.
4. Skriv in säkerhetskoden om du vill aktivera eller avaktivera den här
funktionen.
5. I menyn för stöldskydd med spårning redigerar du och sparar
namnet i Avsändarnamn och nummer i listan Avsändarnummer.
Obs!
› Standardkoden för ATMT är ”0000”. Du måste ange koden
innan du konfigurerar ATMT-inställningarna.
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Snabbreferens för funktioner
I det här avsnittet får du korta förklaringar av telefonens funktioner.

Meddelanden Meny 1
Nytt
meddelande

I den här menyn finns funktioner som rör SMS (Short
Message Service) och MMS (Multimedia Message
Service).
Inkorg
Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot.
De lagras i inkorgen.
Min inkorg
I Min e-post kan du få dina favorit-e-postmeddelanden i
mobilen för ett fast pris varje månad.
Utkast
Du kan spara meddelandet tillfälligt i Utkast.
Utkorg
Det är en tillfällig lagringsmapp för oskickade meddelanden
eller meddelanden som du har skickat men som inte kunde
levereras.
Skickat
Efter att meddelandet har skickats ut sparas
textmeddelandet eller multimediameddelandet i
mappen Skickat.
Sparade
Här kan du enkelt komma åt dina sparade meddelanden,
poster
text- och multimediemallar.
Smileys
En lista med användbara smileys som är färdigskrivna för
snabbt svar.
Meddelandeinställningar I den här menyn kan du ange funktioner från din
nätoperatör.
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Kontakter Meny 2
Namn

Välj Namn och ange det namn du vill söka efter i
kontaktlistan.
Du kan registrera en ny kontaktadress. Du kan ange
namn, olika telefonnummer, e-postadresser, grupper och
bild för en ny kontakt.
Inställningar Du kan ställa in visningsalternativ för Kontakter.
Grupper
Du kan få listor över medlemmarna i varje grupp.
Snabbuppringning Du kan tilldela någon av knapparna 2 till 8 ett namn från
listan. Du kan ringa direkt genom att trycka på den
knappen när skärmen är i viloläge.
Servicenummer Använd den här funktionen för att nå en särskild lista
med tjänster som din nätoperatör tillhandahåller
(om det fungerar med SIM-kortet).
Eget nummer Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på SIMkortet.
Mitt visitkort Med det här alternativet kan du skapa ditt eget visitkort
med namn och eventuella nummer.

Samtalslogg Meny 3
Samtalslogg
Missade
samtal
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Du kan visa fullständiga listor över utgående och
inkommande samtal.
Du kan visa obesvarade samtal.

Samtalslogg Meny 3 (forts)
Mottagna
samtal
Uppringda
nummer
Samtalstid

Du kan visa mottagna samtal.
Du kan visa utgående samtalsnummer.

Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för
inkommande och utgående samtal. Du kan också
återställa alla samtalstimers.
Mätare för
Du kan kontrollera den datamängd som överförs via
paketdata
nätverket.
Samtalskostnader Visa kostnaderna för uppringda samtal samt hur lång
den sammanlagda samtalstiden är (både för mottagna
och uppringda samtal). Du kan också göra
kostnadsinställningar.

Inställningar Meny 4
Profiler

Du kan justera och anpassa telefonsignalerna för olika
händelser eller miljöer.
Skärm
Du kan ändra inställningarna för telefonens bildskärm.
Datum och tid Du kan ställa in funktioner för datum och tid.
Anslutning
Du kan ställa in villkor eller data för hur telefonen ska
ansluta till andra enheter eller nätverk.
Samtal
Du kan ställa in menyn som gäller samtal.
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Inställningar Meny 4 (forts)
Telefon

Här kan du ställa in telefonen
› Min Navi-knapp: Du kan ändra egenskaperna för de
snabbknappar som för närvarande är tilldelade dina
styrknappar (i standbyläge).
› Språk: Du kan ändra språk på telefonens skärmtext.
Ändringen påverkar även inmatningsspråket.
› Energispar: Välj bland följande – Av/Bara natt/Alltid på
om du vill ändra de fabriksinställda inställningarna för
energisparfunktionen.
› Mobilinformation: Visar ditt telefonnummer,
modellnummer och programvaruversion.
Nät
Via den här menyn kan du ange inställningarna för Välj
nät och Nätläge. Du kan också lägga till önskat nät att
ansluta till i Förvald lista.
Internetprofiler Den här menyn visar Internet-profilerna. Du kan skapa
nya, ta bort eller göra ändringar i profiler med hjälp av
Alternativmenyn. Däremot kan du inte radera eller ändra
standardinställningar anpassade till nationella
variationer.
Anslutningspunkter Den här menyn visar listan över åtkomstpunkterna. Via
Alternativmenyn kan du skapa nya profiler, radera eller
ändra dem. Däremot kan du inte radera eller ändra
standardinställningar anpassade till nationella
variationer.
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Inställningar Meny 4 (forts)
Paketdataanslutning Väljer du ”Om möjlighet finns” registreras mobilen
automatiskt i ett GPRS-nät när du slår på den. Väljer du
”Vid behov” upprättas GPRS-anslutningen när du
ansluter till en WAP- eller programtjänst, och avslutas när
du avslutar WAP- eller programanslutningen.
Säkerhet
I den här menyn kan du ställa in telefonens säkerhet.
› PIN-kodsbegäran: Du kan välja att tillfrågas om PINkoden för ditt SIM-kort när telefonen slås på.
› Mobillås: Du kan använda säkerhetskod när du vill
undvika obehörig användning av telefonen.
› Lås om SIM-kortet byts ut: Ställ in låsfunktionen om
SIM-kortet byts ut.
› Stöldskydd med spårning: ATMT-funktionen för den
här telefonen ger dig möjlighet att ha ett
spårningssystem för din mobil om du skulle tappa bort
den eller bli av med den.
› Ändra koder: PIN är en förkortning för Personal
Identification Number och förhindrar obehörig
användning av telefonen. Du kan ändra
åtkomstkoderna: säkerhetskod, PIN-kod och PIN2-kod.
Minnesinfo.
Du kan kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns
och hur minnesanvändningen ser ut i telefonen, på SIMkortet och det externa minnet
(om isatt).
Återställ
Du kan återställa alla inställningar till
fabriksinställningar fabriksinställningarna. När du ska återställa telefonen
behöver du en säkerhetskod.
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Galleri Meny 5
Mitt
minneskort

Om telefonen har ett minneskort i kortplatsen kan du
spara bilder, ljud och videoklipp på det.

Mina bilder

Visar listan med bildfiler.

Mina ljud

Sparade ljudfiler visas i listan.

Mina videor

Visar listan med videofiler.

Mina spel och
program

Det finns ett stort urval spel och program på telefonen.

Övrigt

När du tar emot filer med ett odefinierat format via epost sparas filerna i den här mappen.

Media Meny 6
Kamera
Video
Musik
FM-radio

Röstmemo
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Du kan ta bilder med den inbyggda kameran och justera
inställningarna så att de passar dina behov.
Du kan spela in ett videoklipp via den inbyggda
kameran.
Med låtarna i din telefon kan du enkelt njuta av musik.
Du kan lyssna på FM-radio med den externa hörluren. Du
kan lyssna på din favoritradiostation när du vill.
Obs! Du måste sätta i öronmikrofonen i handsfreekontakten om du vill lyssna på radio och få en bra
radiomottagning.
Du kan spela in röstanteckningar.

Media Meny 6 (forts)
Skapa
ringsignal

Du skapa dina egna personliga ringsignaler genom att
använda det här verktyget.

Planerare Meny 7
Alarm
Kalender
Att göra-lista

Du kan ställa in alarmklockan så att den ljuder vid en
angiven tidpunkt.
Du kan se kalendern och lägga till händelser för valda
datum.
Visa ändra och lägg till uppgifter.

Anteckningar Du kan lägga till en ny anteckning, visa och hantera
sparade anteckningar.
Du kan skriva en privat anteckning om du vill skydda
Hemliga
anteckningar informationen. Ange en säkerhetskod för att få använda
den här menyn.
Kassabok är en enkel redovisningsbok som används för
Kassabok
att registrera grundläggande information om
kontantuttag och betalningar.
BMI-kalkylator BMI (Body Mass Index) är ett mått för kroppsfett baserat
på längd och vikt.
Miniräknaren har grundläggande räknefunktioner:
Miniräknare
addition, subtraktion, multiplikation och division.
Med det är alternativet kan du använda ett tidtagarur.
Tidtagarur
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Planerare Meny 7 (forts)
Du kan räkna ut måldatum genom att lägga till (efter)
eller dra ifrån (före).
Enhetsomvandlare Du kan omvandla ett värde i en måttenhet till
motsvarande värde i en annan måttenhet. Det finns
många enheter som går att konvertera: Valuta, yta, längd,
vikt, temperatur, volym, hastighet.
Med funktionen Världstid kan du se vad klockan är i
Världstid
större städer världen över.
Här får du hjälp att komma till den meny du söker efter.
Gå till
Du kan ange en post som Gå till.
Hitta datum

Program Meny 8
LG-A133 levereras med förinstallerade spel som du kan roa dig med när
du har tid över. Om du väljer att hämta ytterligare spel och program
sparas de i den här mappen. Tryck Meny och välj Program. Välj Mina
spel och program.
Obs! Det kostar extra att använda den här tjänsten. Kontrollera vilka
kostnader som gäller hos din nätoperatör.
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Webb Meny 9
Hem
Google
Search
Bokmärken

Anslut till en hemsida. Hemsidan kommer att vara den
sida som definieras i den aktiverade profilen.
Härifrån kommer du direkt till Googles webbplats.

I den här menyn kan du spara adresserna till dina
favoritwebbsidor så att du lätt kan få åtkomst till dem
senare.
Senaste
Den här menyn visar historiken för nyligen besökta
webbadress sidor.
Inställningar Du kan ange profil, cache och säkerhet i samband med
internettjänsten.
Gå till adress Du kan ansluta direkt till önskad webbplats. När du har
angivit en specifik webbadress trycker du på OK för att
ansluta till webbplatsen.
Sparade sidor Du kan visa dina sparade webbsidor.
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❏ Riktlinjer för säker och effektiv användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte
följa riktlinjerna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

Varning
› För säkerhets skull bör du ENDAST använda rekommenderade
ORIGINAL-batterier och -laddare.
› Stäng av telefonen i alla områden där reglerna så kräver, t.ex. på
sjukhus där telefonen kan påverka medicinsk utrustning.
› Batterier ska omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler.

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.
› Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
› Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inga
lösningsmedel.)
› Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på
magnetremsan kan skadas.
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❏ Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts)
Elektroniska enheter
Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka
funktionsdugligheten.
› Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att
först ha begärt tillstånd. Undvik att förvara telefonen i närheten av en
pacemaker, d.v.s. i bröstfickan.
Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning
som gäller i de områden du befinner dig i.
› Håll inte i telefonen medan du kör.
› Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
› Stanna vid vägkanten innan du ringer ett samtal eller svarar i telefon
om körförhållandena kräver det.
Sprängningsområde
Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner,
förordningar och bestämmelser.
Brandfarliga ångor
Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte i närheten
av bränsle eller kemikalier.
I ett flygplan
Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.
› Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
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❏ Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts)
Barn
Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. De
smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en
kvävningsrisk för barn.
Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför
situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal.
Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel
› Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till
skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan
försämra batteriets prestanda.
› Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är
konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
› Ta inte isär eller kortslut batteriet.
› Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt.
Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas
ut.
› Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i
fuktiga miljöer som badrum.
› Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ.
› Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
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❏ Riktlinjer för säker och effektiv användning (forts)
Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate)
Telefonmodellen LG-A133 är utformad så att den uppfyller tillämpliga
säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor.
Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller
säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor,
oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.
› I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som
kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med
standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå
på alla frekvensband som används.
› Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer,
men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för
exponering för radiovågor.
› Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella
kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är i
genomsnitt 2 W/kg för tio (10) gram vävnad.
› Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har
uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0.722 W/kg (10g) och
när den bärs mot kroppen 1.03 W/kg (10 g).
› SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SARgränsvärdet som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram
vävnad.
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❏ Tillbehör
Det finns flera olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj bland tillbehören
efter dina personliga kommunikationsbehov.
Standardbatteri

Reseadapter

Headset

Obs!
› Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
› Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar
du det regionala serviceföretaget eller en servicerepresentant.
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❏ Tekniska data
Temperaturgränser
› Max. : +55 °C (urladdning)
+45 °C (laddar)
› Min : -10 °C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

LG-A130, LG-A133

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

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

Seung Hyoun, Ji / Director

28. May. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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LG-A133
BRUGERMANUAL
Noget af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon
afhængigt af telefonens software eller udbyderen.

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

Installation af SIM-kortet og telefonbatteriet
Installation af SIM-kort
Når du tilmelder dig et
mobilnetværk, får du et SIM-kort
til at sætte i, som indeholder
oplysninger om dit abonnement,
f.eks. PIN-kode, tilgængelige
tjenester, der kan vælges, og
meget andet.
› SIM-kortet og dets
kontakter kan let blive beskadigede af at
blive ridset eller bøjet, så du skal være
forsigtig, når du håndterer, indsætter
eller fjerner kortet. Opbevar alle SIMkort uden for små børns rækkevidde.

Vigtigt!

Illustrationer
Sluk altid for enheden, og afbryd
opladeren, inden du fjerner
batteriet.
1 Fjern bagdækslet.
2 Løft batteriet ud.
3 Indsæt SIM-kortet.
4 Indsæt batteripakken.
5 Sæt bagdækslet på.
6 Oplad batteriet.
Bemærk: Oplad batteriet helt, før du
anvender det første gang.
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Telefonkomponenter

Navigationstaster
Bruges til hurtig adgang til
telefonens funktioner.
Send-tast
- Ring til et telefonnummer, og
besvar et opkald.
- I standby-tilstand: Viser en
liste over tidligere opkald.
Nummertast
Det meste af tiden bruges de
numeriske taster til at indtaste
tegn.
Mikro-USB-port/headsetstik/
opladningsport
*-tast

Øresnegl
Skærm

Funktionstaster
(Venstre funktionstast/højre
funktionstast)
Disse taster har de funktioner,
der vises nederst i displayet.
Volumentast på siden
Afslut-tast
- Tænd/sluk (hold nede)
- Afslut eller afvis et opkald.

#-tast
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Sådan tænder og slukker du telefonen
1. Tryk på Afslut-tasten, og hold den nede, indtil telefonen tænder.
2. Tryk på Afslut tasten, og hold den nede, indtil telefonen slukker.

Foretagelse af opkald
1. Indtast telefonnummeret inkl. områdenummeret.
2. Tryk på tasten for at ringe til nummeret.
3. Tryk på tasten for at afslutte opkaldet.

Foretagelse af et internationalt opkald
1. Tryk på tasten , og hold den inde, for at vælge det internationale
præfiks. Tegnet ‘+’ vælger automatisk den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på tasten for at ringe nummeret op.

Besvarelse af et opkald
1. Når du modtager et opkald, ringer telefonen.
2. Hvis Tryk på en tast er blevet indstillet til Svartilstand (Indstillinger >
Opkald > Svartilstand), svarer alle taster på opkaldet, undtagen tasten
.
3. Tryk på tasten for at afslutte opkaldet.
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Valg af funktioner og indstillinger
Din telefon har en række funktioner, der gør det muligt at tilpasse den.
Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer, som du får
adgang til via de to funktionstaster markeret med og . I hver menu
og undermenu kan du få vist og ændre indstillingerne for en bestemt
funktion.
Funktionstasternes funktion varierer alt afhængigt af den aktuelle
kontekst. Teksten i den nederste linje på skærmen umiddelbart over
hver funktionstast angiver tastens aktuelle funktion.

Gå til

Menu

Navne

Tryk på den venstre
funktionstast for at få
adgang til den
tilgængelige Gå til
(Gå til).

Tryk på den højre
funktionstast for at få
adgang til de
tilgængelige Navne
(Navne).

Tryk på den funktionstasten i midten
for at få adgang til den tilgængelige
menu.
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Indtastning af tekst
Du kan indtaste alfanumeriske tegn vha. telefonens tastatur.
T9-tilstand
Med T9-indtastningsmetoden kan du nemt indtaste ord med et
minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder telefonen
at vise de tegn, som den tror du skriver, baseret på den indbyggede
ordbog.
123-tilstand (taltilstand)
Indtast tal ved at trykke på tasterne og holde dem nede.
Symboltilstand
Med symbolmetoden kan du indtaste forskellige symboler eller
specialtegn. Hvis du ønsker at indtaste et symbol, skal du vælge Valg ➞
Indsæt symbol. Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede
symbol, og tryk på tasten OK.
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Isætning af et hukommelseskort
Åbn dækslet til hukommelseskortet, og sæt et microSD-kort i med det
guldfarvede kontaktområde nedad. Luk dækslet til hukommelseskortet,
så det klikker på plads.
Hvis du vil tage hukommelseskortet ud, skal du trykke forsigtigt på det
som vist på illustrationen.
BEMÆRK: Et hukommelseskort er ekstraudstyr.
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Anti Theft Mobile Tracker (ATMT)
ATMT (Sporing af mobiltelefon ved tyveri) giver dig mulighed for at
spore din mistede telefon. Når nogen bruger din telefon uden din
tilladelse, aktiveres sporingstjenesten.
Du får besked via en SMS, som sendes til det standardtelefonnummer,
du har angivet, uden at den uautoriserede bruger ved det. Du kan altid
aktivere ATMT og konfigurere dine personlige indstillinger.
Sådan aktiverer du Sporing af mobiltelefon ved tyveri
1. Fra hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sikkerhed >
Sporing af mobiltelefon ved tyveri og trykke på Vælg.
2. Vælg Indstilling af tyverisikring, og tryk på Vælg.
3. Vælg mellem Tænd eller Sluk, og tryk på Vælg.
4. Indtast sikkerhedskoden for at aktivere eller deaktivere denne
funktion.
5. I menuen Sporing af mobiltelefon ved tyveri skal du derefter
redigere og gemme navnet under Afsendernavn og numre under
Sender nummerliste.
Bemærk
› Standard ATMT-koden er “0000”. Du skal indtaste koden, inden
du indstiller ATMT-indstillingerne.
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Henvisning til hurtigfunktion
I dette afsnit gives korte forklaringer på funktioner i telefonen.

Beskeder Menu 1
Opret besked Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS
(Short Message Service) og MMS (Multimedia Message
Service)
Indbakke
Du bliver orienteret, når du har modtaget beskeder. De
vil blive gemt i indbakken.
Min indbakke Min e-mail giver dig dine foretrukne e-mail på din
mobil til en fast pris hver måned.
Kladder
Du kan gemme beskeden midlertidigt i Kladder.
Udbakke
Dette er en midlertidig lagringsmappe for de uafsendte
beskeder eller beskeder, som du har sendt, men som
ikke er blevet leveret.
Sendte emner Efter du har sendt beskeden, gemmes SMS’en eller
MMS’en i mappen Sendt.
Gemte emner Her kan du få adgang til dine gemte beskeder,
tekstskabeloner og multimedieskabeloner.
Humørikoner En liste med nyttige humørikoner, der er skrevet på
forhånd, så du kan svare hurtigt.
Beskedindstillinger I denne menu har du mulighed for at indstille
funktionerne for din udbyder af netværkstjenester.
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Kontakter Menu 2
Navne

Vælg Navne, og indtast det navn, som du vil søge efter i
kontaktlisten.
Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan angive
navnet, forskellige telefonnumre e-mail-adresser,
grupper og billede for en ny kontakt.
Indstillinger Du kan indstille visningen for kontakter.
Grupper
Du kan angive medlemmerne af hver gruppe
Lynopkald
Du kan tildele hver af tasterne fra 2 til 8 et navn fra
navnelisten. Du kan ringe direkte op ved at trykke på
denne tast, når du er i standbyskærmen.
Serviceopkaldsnumre Brug denne funktion til at få adgang til en bestemt liste
med tjenester, der udbydes af din netværksoperatør
(hvis det understøttes af dit SIM-kort).
Eget nummer Du kan gemme og kontrollere dit eget nummer på SIMkortet.
Mit visitkort Med denne funktion kan du oprette dig eget visitkort
med dit navn og dine numre.

Opkaldslog Menu 3
Opkaldslog
Mistede
opkald
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Du kan få vist en liste over udgående og indgående
opkald.
Du kan få vist ubesvarede opkald.

Opkaldslog Menu 3 (fortsat)
Modtagne
Du kan få vist modtagne opkald.
opkald
Kaldte numre Du kan få vist numrene for udgående opkald.
Opkaldsvarighed Lader dig se varigheden af dine indgående og
udgående opkald. Du kan også nulstille opkaldstimere.
Pakkedatatæller Du kan få vist den mængde data, der er blevet overført
over netværket.
Opkaldsomkostninger Få vist de afgifter, der opkræves af de numre, du har
ringet til, samt varigheden af dine modtagne og kaldte
opkald. Du kan også ændre Omkostningsindstillinger.

Indstillinger Menu 4
Profiler
Display
Dato og tid
Tilslutninger
Opkald

Du kan justere og tilpasse telefonens toner til
forskellige begivenheder eller miljøer.
Du kan ændre indstillingerne for telefonens display.
Du kan indstille funktioner, der har at gøre med dato og
tid.
Du kan konfigurere betingelser eller data for telefonens
forbindelse til en anden telefon eller et netværk.
Du kan indstille den menu, der er relevant for et opkald.
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Indstillinger Menu 4 (fortsat)
Telefonen

Giver dig mulighed for at indstille telefonen
› Min navi-tast: Giver dig mulighed for at ændre
præferencer på de Genvejstaster, der aktuelt er tildelt
dine navigationstaster (i standby-tilstand).
› Sprog: Du kan ændre sproget for de tekster, der vises
på telefonen. Valget påvirker også indtastningssproget.
› Strømsparer: Vælg mellem følgende; Fra/Kun nat/Altid
tændt for at ændre de fabriksindstillede
strømsparerindstillinger.
› Telefoninfo: Viser dit telefonnummer, modelnummer
og S/W-version.
Netværk
Du kan angive indstillinger for valg af netværk og
netværkstilstand ved hjælp af denne menu. Du kan
også tilføje et foretrukket netværk til Foretrukne lister.
Internetprofiler Denne menu viser internetprofilerne Du kan oprette
nye profiler, slette eller redigere dem ved hjælp af
menuen Valg. Du kan dog ikke slette eller redigere
standardkonfigurationer.
Adgangspunkter Denne menu viser listen med adgangspunkter. Du kan
oprette nye profiler og slette eller redigere dem ved
hjælp af indstillingsmenuen. Du kan dog ikke slette
eller redigere standardkonfigurationer.
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Indstillinger Menu 4 (fortsat)
Pakkedataforbindelse Hvis du vælger “Når tilgængelig”, registreres din telefon
automatisk på et GPRS-netværk, når du tænder den.
Hvis du vælger “Hvis nødvendigt”, oprettes GPRSforbindelsen for hele tilslutningstiden til WAP- eller
programtjenesten.
Denne menu gør det muligt at indstille sikkerhed på
Sikkerhed
telefonen.
› Anmodning om PIN-kode: Du kan indstille telefonen til
at spørge efter PIN-koden til dit SIM-kort, når telefonen
tændes.
› Telefonlås: Du kan bruge sikkerhedskoden til at undgå
uautoriseret brug af telefonen.
› Lås ved ændring af SIM: Indstil låsefunktionen, hvis
SIM-koden ændres.
› Sporing af mobiltelefon ved tyveri: ATMT-funktionen
på denne telefon giver dig et sporingssystem til din
mobiltelefon til brug i tilfælde af, at du mister din
telefon, eller den bliver væk.
› Skift koder: PIN er en forkortelse for Personal
Identification Number og bruges til at forhindre
uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre
adgangskoderne: Sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2koden og ATMT-koden.
Hukommelsesoplysninger. Du kan kontrollere ledig plads og hukommelsesbrug
for telefon, SIM-kort og ekstern hukommelse.
(hvis indsat).
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Indstillinger Menu 4 (fortsat)
Gendan
Du kan initialisere alle fabriksindstillinger. Du skal bruge
fabriksindstillinger en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

Galleri Menu 5
Din telefon har et hukommelseskort i kortstikket, som
Mit
hukommelseskort du kan gemme billeder, lyd og video på.
Mine billeder Viser listen med billedfiler.
Mine lyde

Gemte lydfiler vises på listen.

Mine videoer Viser listen over videofiler.
Mine spil og Der er et stort udvalg af spil og programmer på din
programmer telefon.
Andre

Når du modtager filer i et udefineret format via e-mail,
gemmes filerne i denne mappe.

Medie Menu 6
Kamera
Video
Musik
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Du kan tage billeder med det indbyggede kamera og
justere dets indstillinger, så de passer til dine behov.
Du kan optage et videoklip via det indbyggede kamera.
Med sangene på din telefon kan du nemt nyde
forskellig musik.

Medie Menu 6 (fortsat)

Diktafon

Du kan modtage FM-radio med dit headset. Du kan
lytte til din yndlingsradiostation når som helst.
Bemærk: Du skal isætte headsettet i stikket til håndfri
for at kunne lytte til radio og opnå god
radiomodtagelse.
Du kan optage stemmememo.

Ringetoneopretter

Denne funktion giver dig mulighed for at skabe dine
egne personlige ringetoner ved hjælp af dette værktøj.

FM-radio

Kalender Menu 7
Vækkeur
Kalender
Opgaveliste
Memoer
Hemmelige
memoer
Kassebog

Du kan indstille en alarm til at blive udløst på et angivet
tidspunkt.
Du kan se kalenderen og tilføje begivenheder på
datoer, du vælger.
Du kan se, redigere og tilføje opgaver, der skal udføres.
Du kan tilføje nye memoer og få vist og administrere
gemte memoer.
Du kan skrive et privat memo for at beskytte dit
privatliv. Du skal indtaste sikkerhedskoden for at
anvende denne menu.
Kassebogen er en simpel regnskabsbog, som bruges til
at registrere simple oplysninger om modtagne beløb
og betalinger.
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Kalender Menu 7 (fortsat)
BMI-beregner BMI (Body Mass Index) er en måling af kropsfedt
baseret på højde og vægt.
Lommeregner Lommeregneren har de basale matematiske funktioner:
plus, minus, gange og dividere.
Denne indstilling giver dig mulighed for at benytte en
Stopur
stopursfunktion.
Du kan finde måldatoen ved lægge dage til (efter) eller
Find dato
trække dage fra (før).
Brug denne menu til at konvertere et mål til en anden
Omregner
måleenhed. Der findes mange forskellige måleenheder,
der kan konverteres: Valuta, Areal, Længde, Vægt,
Temperatur, Volumen eller Hastighed.
Funktionen Verdenstid giver tidsoplysninger om større
Verdenstid
byer verden over.
Det hjælper dig med at gå til den menu, du søger efter.
Gå til
Du kan indstille elementet som Gå til.

Programmer Menu 8
LG-A133 leveres med forudindlæste spil, så du kan blive underholdt, når
du har tid til overs. Hvis du vælger at downloade yderligere spil eller
programmer, bliver de gemt i denne mappe. Tryk på Menu, og vælg
Programmer. Vælg Mine spil og progr.
Bemærk: Der kræves ekstra betaling ved oprettelse af forbindelse til
denne tjeneste. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.
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Internet Menu 9
Hjem

Googlesøgning
Bogmærker

Opretter forbindelse til en hjemmeside. Hjemmesiden
vil være det websted, som er defineret i den aktiverede
profil.
Du kan få adgang til Google-websiden direkte her fra.

Med denne menu kan du gemme URL’erne til dine
foretrukne websider, så du let kan få adgang til dem på
et senere tidspunkt.
Sidste
Denne menu viser historikken over sider, der er besøgt
webadresse
for nylig.
Indstillinger Du kan angive profil, cache og sikkerhed for
internetfunktioner.
Gå til adresse Du kan oprette direkte forbindelse til det websted, du
ønsker. Efter indtastning af en specifik URL skal du
trykke på tasten OK for at oprette forbindelse til
webstedet.
Gemte sider Giver dig mulighed for at se dine gemte websider.
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❑ Retningslinjer for sikker og effektiv brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis
disse retningslinjer ikke overholdes. Yderligere oplysninger findes i
denne manual.

Advarsel
› Brug af hensyn til din egen sikkerhed KUN ORIGINALE batterier og
opladere.
› Sluk for telefonen i de områder, hvor det er påkrævet i henhold til
særlige regler, f.eks. på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere
at påvirke medicinsk udstyr.
› Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende
lovgivning.

Pleje og vedligeholdelse af produktet
ADVARSEL! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt
til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan
ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier, der gælder 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 valg 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 varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
› Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden. (undlad at
benytte opløsningsmidler).
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❏ Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)
› Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de
kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
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, dvs. i brystlommen.
Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i
områder, hvor du kører.
› Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
› Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
› Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et
opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
Sprængningsområde
Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der
er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller
regler.
Områder med brand- og eksplosionsfare
Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke telefonen
i nærheden af brændstof eller kemikalier.
I fly
Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.
› Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
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❏ Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)
Børn
Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde.
Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de
rives løs.
Nødopkald
Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige under alle mobilnetværk.
Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til
nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet
› Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader
det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen
hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
› Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at
forlænge batteriets levetid.
› Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
› Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne.
Batteripakken kan oplades flere hundrede gange, før det er
nødvendigt at udskifte den.
› Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i
omgivelser med høj fugtighed som f.eks. badeværelset.
› Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en
forkert type.
› Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning.
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❏ Retningslinjer for sikker og effektiv brug (fortsat)
Udsættelse for radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed)
Denne mobiltelefon model LG-A133 er designet til at overholde
gældende sikkerhedskrav for udsættelse for radiobølger. Kravene er
baseret på videnskabelige retningslinjer, der omfatter
sikkerhedsmarginer, som skal sikre alle personers sikkerhed uanset
disses alder eller helbred.
› Retningslinjer for radiobølgeeksponering bruger en måleenhed
kaldet Specific Absorbtion Rate eller SAR. SAR-test udføres ved hjælp
af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
› Skønt der kan være forskel mellem SAR-værdien for forskellige
LG-mobiltelefonmodeller, er de alle fremstillet til at overholde de
relevante retningslinjer for radiobølgeeksponering.
› ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/kg i gennemsnit over ti
(10) g væv.
› Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 under
brug ved øret er 0.722 W/kg (10 g) og er 1.03 W/kg (10 g), når den
bæres på kroppen.
› De gældende SAR-dataoplysninger for beboere i lande/områder,
hvor man har antaget en SAR-grænse anbefalet af IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), er på 1,6 W/kg i gennemsnit over
et (1) gram væv.
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❏ Tilbehør
Der findes forskelligt tilbehør til din telefon. Du kan vælge tilbehør i
forhold til dine personlige kommunikationskrav.
Standardbatteri

Rejseoplader

Headset

Bemærk
› Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
› Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale
partner eller forhandler.
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❏ Tekniske data
Arbejdstemperatur
› Maks. : +55 °C (afladning)
+45 °C (opladning)
› Min.: -10 °C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

LG-A130, LG-A133

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

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

Seung Hyoun, Ji / Director

28. May. 2010

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

23

LG-A133
BRUKERHÅNDBOK
Innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn
telefonen, avhengig av programvareversjonen du har på
telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

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 EUdirektivet 2002/96/EF.
2 Alle elektriske og elektroniske produkter
skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner
som er satt ut av statlige eller lokale
myndigheter.
3 Riktig avfallshåndtering av det gamle
apparatet bidrar til å forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon
om avfallshåndtering av gamle
apparater, kan du kontakte lokale
myndigheter, leverandøren av
avfallshåndteringstjenesten eller
butikken der du kjøpte produktet.

Sette inn SIM-kortet og telefonbatteriet
Sette inn SIM-kortet
Når du abonnerer på et
mobilnettverk, får du et SIM-kort
som inneholder
abonnementsinformasjon som
PIN, tilgjengelige tilleggstjenester
med mer.
› Vær forsiktig når du
håndterer, setter inn eller tar ut SIMkortet, fordi både kortet og kontaktene
lett kan skades av riper eller hvis kortet
bøyes. Oppbevar alle SIM-kort utenfor
rekkevidden til små barn.

Viktig:

Illustrasjoner
Slå alltid av enheten og koble fra
laderen før du fjerner batteriet.
1 Fjern bakdekslet.
2 Løft vekk batteriet.
3 Sett inn SIM-kortet.
4 Sett i batteriet.
5 Sett på bakdekslet.
6 Lad opp batteriet.
Merk: Sørg for at batteriet er fullt ladet
før du bruker telefonen for første gang.

1

2

3

4

5

6

2

Telefonkomponenter

Navigeringstaster
Brukes for rask tilgang til
telefonfunksjoner.
Send-tast
– Ringe et nummer og ta
telefonen
– I standby-modus: viser
historikken for anrop
Talltast
Talltastene brukes som regel til
å taste inn tall.
Mikro-USB-port /
Hodetelefonkontakt /
Ladekontakt
*-tast

Ørehøyttaler
Skjerm

Valgtaster
(Venstre valgtast / høyre
valgtast)
Disse tastene utfører
funksjonen som er angitt
nederst på skjermen.
Volumtast på siden
Avslutt-tast
- Slå av/på (hold nede)
– Svare på eller avvise et anrop.

#-tasten
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Slå telefonen av og på
1. Trykk og hold Avslutt-tasten til telefonen er på.
2. Trykk og hold Avslutt-tasten til telefonen er av.

Foreta anrop
1. Angi et telefonnummer.
2. Trykk på for å ringe nummeret.
3. Trykk på for å avslutte anropet.

Ringe internasjonale numre
1. Trykk og hold nede for det internasjonale prefikset. Tegnet “+” setter
automatisk inn den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden og telefonnummeret.
3. Trykk på [Send]-tasten for å ringe nummeret.

Svare på et anrop
1. Når du mottar et anrop, ringer telefonen.
2. Hvis Valgfri tast er angitt som Svarmodus (Innstillinger > Anrop >
Svarmodus), kan du trykke på hvilken som helst tast for å svare et
anrop, unntatt -tasten.
3. Trykk på for å avslutte anropet.
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Velge funksjoner og alternativer
Telefonen har en rekke funksjoner som gjør det mulig å tilpasse den. Disse
funksjonene er ordnet i menyer og undermenyer som åpnes med de to
valgtastene merket og . I hver meny og undermeny kan du se og
endre innstillingene for en bestemt funksjon.
Valgtastenes funksjon varierer med hvilke programmer og tjenester som
er i bruk, teksten nederst på skjermen rett over valgtastene, beskriver
hvilken funksjon som gjelder.

Gå til

Meny

Navn

Trykk på venstre
valgtast for å gå til
den tilgjengelige Gå
til (Gå til).

Trykk på høyre
valgtast for å gå til
Navn (Navn).

Trykk på midttasten for å åpne den
tilgjengelige menyen.
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Skrive inn tekst
Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet.
T9-modus
Med T9-innskrivingsmodusen kan du skrive inn ord med et minimalt
antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner telefonen å vise
tegnene som den tror du skriver, med utgangspunkt i den innebygde
ordlisten.
123-modus (tallmodus)
Du kan taste inn tall ved å trykke og holde nede tastene.
Symbolmodus
Ved hjelp av symbolmodus kan du skrive inn forskjellige symboler eller
spesialtegn. Når du skal skrive inn et symbol, velger du Alternativer ➞
Sett inn symbol. Velg ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene,
og trykk OK-tasten.
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Sette inn et minnekort
Løft minnekortdekselet, og sett inn et microSD-kort med den gylne
kontaktflaten ned. Lukk minnekortdekselet, slik at det knepper igjen.
Hvis du vil fjerne minnekortet igjen, trykker du det forsiktig ned som
vist på illustrasjonen.
Merk: Et minnekort er valgfritt tilleggsutstyr.
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Sporing av stjålet mobiltelefon (ATMT)
Sporing av stjålet mobiltelefon (ATMT) gjør at du kan spore den
mistede telefonen. Når noen bruker telefonen uten din tillatelse,
aktiveres sporingstjenesten.
Du får en påminnelse via en tekstmelding sendt til telefonnummeret
du oppga, uten at vedkommende som bruker telefonen, vet om det.
Du kan alltid aktivere ATMT og konfigurere personlige innstillinger.
Aktivere Sporing av stjålet mobiltelefon
1. Fra hovedmenyen velger du Innstillinger > Sikkerhet > Sporing av
stjålet mobiltelefon og trykker Velg.
2. Velg Angi antityveri, og trykk Velg.
3. Bytt til På eller Av, og trykk Velg.
4. Skriv inn sikkerhetskoden for å aktivere eller deaktivere denne
funksjonen.
5. Deretter kan du, i menyen til Sporing av stjålet mobiltelefon, redigere
og lagre navnet i navn på avsender og nummer i
sendernummerlisten.
Merk
› Standard ATMT-kode er 0000. Du anga koden før du
konfigurerte ATMT-innstillingene.
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Hurtigreferanse for funksjon
Denne delen gir korte forklaringer på funksjoner i telefonen.

Meldinger Meny 1
Opprett
melding
Innboks

I denne menyen finner du funksjoner tilknyttet SMS og
MMS.
Du varsles når du mottar meldinger. De lagres i
innboksen.
Min postkasse Min e-post gir deg favoritt-e-posten rett på mobilen til
en fast pris hver måned.
Utkast
Du kan lagre meldingen midlertidig i utkast.
Utboks
Dette er en midlertidig lagringsmappe for meldinger som ikke
er sendt, eller melding du har sendt, men som ikke er blitt
levert.
Sendte
Etter at du har sendt meldingen, lagres tekstmeldingen
elementer
eller multimediemeldingen i Sendt-mappen.
Lagrede
Du har tilgang til lagrede meldinger, tekstmaler og
elementer
multimediemaler.
Uttrykksikoner En liste over nyttige uttrykksikoner er allerede skrevet slik
at du kan gi et raskt svar.
Meldingsinnstillinger I denne menyen kan du angi funksjoner for
nettverksleverandøren.
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Kontakter Meny 2
Navn

Velg Navn, og skriv inn navnet du vil søke frem i
kontaktlisten.
Du kan registrere en ny kontaktadresse. Du kan skrive
inn navn, flere telefonnumre, e-postadresser, grupper og
legge inn bilder til en ny kontakt.
Innstillinger Du kan angi visningsalternativ for Kontakter.
Grupper
Du kan vise en liste over medlemmene i hver gruppe.
Hurtigtaster
Du kan tilordne hvilken som helst av tastene 2 til 8 til en
oppføring i navnelisten. Du kan ringe direkte ved å
trykke på denne tasten på pauseskjermen.
Tjenestenumre Denne funksjonen kan brukes til å åpne en bestemt liste
over tjenester fra nettverksoperatøren
(hvis SIM-kortet støtter dette).
Eget nummer Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan
slå det opp senere.
Mitt visittkort Med dette alternativet kan du lage et eget visittkort med
navn og nummer.

Anropslogg Meny 3
Anropslogg
Tapte anrop
Mottatte
anrop
10

Du kan vise alle listene over utgående og innkommende
anrop.
Du kan vise listen over ubesvarte anrop.
Du kan vise listen over mottatte anrop.

Anropslogg Meny 3 (fortsatt)
Oppringte
Du kan vise numrene for utgående anrop.
numre
Samtalevarighet Lar deg vise varigheten av mottatte og utgående
samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene.
Pakkedatateller Du kan kontrollere hvor mye data som er overført over
nettverket.
Samtalekostnader Viser kostnadene i forbindelse med oppringte numre og
varigheten for alle samtaler, innkommende og utgående.
Du kan også angi Kostnadsinnstillinger.

Innstillinger Meny 4
Profiler
Skjerm
Dato og tid
Tilkobling
Anrop
Telefon

Du kan endre og tilpasse telefontoner for forskjellige
hendelser, miljøer eller ringegrupper.
Du kan endre innstillingene for telefonskjermen.
Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.
Du kan angi betingelsen eller datoen for når telefonen
skal koble til andre enheter eller nettverk.
Du kan angi menyen som gjelder for en samtale.
Her kan du stille inn telefonen
› Min navigeringstast: Her kan du endre innstillingene
for hurtigtastene som for øyeblikket er tilordnet
navigeringstastene (i standby-modus).
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Innstillinger Meny 4 (fortsatt)
› Språk: Du kan velge språk for teksten som vises på
telefonskjermen. Hvis du endrer språk, vil dette også
gjelde språket for innskrivingsmodus.
› Strømsparing: Du kan velge følgende
fabrikkinnstillinger for strømsparing Av / Bare om
natten / Alltid på.
› Telefoninformasjon: Viser telefonnummer,
modellnummer og programvareversjon.
Nettverk
I denne menyen kan du velge innstillinger for nettverk
og nettverksmodus. Du kan også legge til et foretrukket
nettverk som skal legges til i Preferanseliste.
InternettDenne menyen viser Internett-profilene. Du kan opprette
profiler
nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av Valgmenyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere
standardkonfigurasjoner.
Tilgangspunkter Denne menyen viser listen over tilgangspunkter. Du kan
opprette nye profiler, slette eller endre dem ved hjelp av
Valg-menyen. Du kan imidlertid ikke slette eller redigere
standardkonfigurasjoner.
Pakkedatatilkobling Hvis du velger alternativet Når tilgjengelig, registreres
telefonen automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den
på. Hvis du velger Når nødvendig, vil telefonen ta i bruk
GPRS-tilkoblingen når du bruker WAP eller er tilkoblet et
program som har behov for den.
Telefon
(fortsatt)
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Innstillinger Meny 4 (fortsatt)
Sikkerhet

Med denne menyen kan du angi telefonsikkerheten.
› Oppgi PIN-kode: Du kan angi at telefonen skal be om
PIN-koden for SIM-kortet når telefonen slås på.
› Lås for håndsett: Du kan bruke en sikkerhetskode til å
hindre uvedkommende i å bruke telefonen.
› Lås hvis SIM er endret: Angi låsefunksjonen hvis SIMkoden endres.
› Sporing av stjålet mobiltelefon: ATMT-funksjonen
(Anti-Theft Mobile Tracker) på denne telefonen gir deg
muligheten til å spore mobiltelefonen i tilfelle du mister
den.
› Endre koder: PIN er en forkortelse for Personal
Identification Number (personlig
identifikasjonsnummer). PIN-koden brukes for å hindre
uautorisert bruk. Du kan endre tilgangskodene:
sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode og ATMT-kode.
Minneinfo.
Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for
telefonen, SIM-kortet og eksternminnet
(hvis det er satt inn).
Gjenopprett
Du kan gjenopprette alle fabrikkinnstillingene. Du må ha
fabrikkinnstillinger sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.
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Galleri Meny 5
Mitt
minnekort

Hvis telefonen har et minnekort i kortsporet, kan du
lagre bilder, lyder og videoer på det.

Mine bilder

Viser listen over bildefiler.

Mine lyder

Lagrede lydfiler vises i listen.

Mine videoer

Viser listen over videofiler.

Mine spill og
prog.

Du kan få tilgang til et stort utvalg av spill og
programmer på telefonen.

Annet

Når du mottar filer med et udefinert format via e-post,
lagres filene i denne mappen.

Media Meny 6
Kamera
Video

Du kan ta bilder med det innebygde kameraet og justere
innstillingene etter dine egne behov.
Du kan ta opp videoklipp med det innebygde kameraet.

Musikk

Med sangene på telefonen kan du enkelt nyte
forskjellige typer musikk.

FM-radio

Du kan høre på FM-radio med de eksterne
hodetelefonene. Du kan når som helst høre på
favorittradiostasjonen din.
Merk: Du må koble til hodetelefonene for å høre på radio
og beholde det gode radiomottaket.
Du kan ta opp et talenotat.

Taleopptaker

Ringetoneskaper Med denne funksjonen kan du lage dine egne
ringetoner.
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Planlegger Meny 7
Klokkealarm
Kalender
Oppgaveliste

Du kan stille inn alarmen til å ringe på et bestemt
tidspunkt.
Du kan se kalenderen og legge til hendelser på valgte
datoer.
Du kan vise, redigere og legge til oppgaver.

Du kan legge til et nytt notat og vise og administrere
lagrede notater.
Private notater Du kan skrive et privat notat hvis du vil holde noe for deg
selv. Du oppgir sikkerhetskoden for å bruke denne
menyen.
Lommeboken er en enkel regnskapsbok som brukes til
Lommebok
å registrere grunnleggende informasjon om kvitteringer
og betalinger.
BMI-kalkulator BMI (Body Mass Index) er en måte å måle kroppsfett på,
basert på høyde og vekt.
Kalkulatoren har grunnleggende regnefunksjoner. Du
Kalkulator
kan legge sammen, trekke fra, gange og dele.
Stoppeklokke Med dette alternativet kan du bruke
stoppeklokkefunksjonen.
Du kan telle deg frem til en bestemt dato ved å legge til
Datosøker
(etter) eller trekke fra (før) dager.
Med denne funksjonen kan du konvertere mål i en rekke
Konverter
enheter til ønsket enhet. Funksjonen har mange typer
måleenheter: Valuta, Areal, Lengde, Vekt, Temperatur,
Volum og Hastighet.
Notater
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Planlegger Meny 7 (fortsatt)
Verdenstid
Gå til

Verdensklokkefunksjonen gir deg informasjon om
klokken i storbyer verden over.
Dette alternativet hjelper deg med å gå til menyen du
leter etter. Du kan angi det ønskede elementet som Gå
til.

Applikasjoner Meny 8
LG-A133 leveres med forhåndsinstallerte spill, slik at du har noe å gjøre
når du har tid til overs. Hvis du vil laste ned flere spill eller programmer,
lagres de i denne mappen. Trykk på Meny, og velg Applikasjoner. Velg
Mine spill og prog.
Merk: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten.
Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.
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Web Meny 9
Startside

Kobler til startsiden. Startsiden er definert i den aktive
profilen.
Google-søk
Herfra kan du åpne Google-nettsiden.
Bokmerker
Med denne menyen kan du lagre URL-adresser til
favorittsider, slik at det er enkelt å åpne dem senere.
Siste
Denne menyen viser historikken over sider du nylig har
webadresse
besøkt.
Innstillinger Du kan angi profil, cache og sikkerhet som er relatert til
Internett-tjenesten.
Gå til adresse Du kan koble direkte til det webområdet du ønsker. Når
du har skrevet inn en bestemt URL-adresse, trykker du
på OK for å koble til området.
Lagrede sider Her kan du vise lagrede nettsider.
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❏ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke
følge disse retningslinjene. Du finner mer detaljert informasjon i denne
håndboken.

Advarsel
› For din egen sikkerhet må du KUN bruke ORIGINALE batterier og
ladere.
› Slå av telefonen der dette er pålagt, for eksempel på sykehus, der
telefonen kan påvirke medisinsk utstyr.
› Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.

Behandling og vedlikehold av produktet
ADVARSEL! Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for
bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan
gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.
› Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med
til en kvalifisert servicetekniker.
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.
› Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
› Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Bruk ikke
løsemidler.)
› Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter,
da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
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❏ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsatt)
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.
Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du
kjører.
› Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
› Bruk et håndfrisett om mulig.
› Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis
kjøreforholdene krever det.
Sprengningsområder
Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg
alle restriksjoner, regler og forskrifter.
Omgivelser med eksplosjonsfare
Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk i nærheten av
drivstoff eller kjemikalier.
På fly
Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.
› Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
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❏ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsatt)
Barn
Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til barn. Det
gjelder også små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.
Nødanrop
Nødanrop 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.
› Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet
kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
› Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på
steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
› Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type
batteri.
› Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.
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❏ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk (fortsatt)
Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific
Absorption Rate)
Denne mobiltelefonmodellen, LG-A133, 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 brukere, 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
10 gram vev.
› De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne
telefonmodellen, er 0,722 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret,
og 1,03 W/kg (10 g)når den bæres på kroppen.
› Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har
vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers). Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt
for 1 gram vev.
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❏ Tilbehør
Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i
henhold til egne kommunikasjonsbehov.
Standardbatteri

Reiseadapter

Headset

Merk
› Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
› Tilbehøret kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling
eller representant for mer informasjon.
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❏ Tekniske opplysninger
Omgivelsestemperatur
› Maks. : +55 °C (bruk)
+45 °C (lading)
› Min.: -10 °C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

LG-A130, LG-A133

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

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

Seung Hyoun, Ji / Director

28. May. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
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LG-A133 KÄYTTÖOPAS
Tämän käyttöoppaan ja puhelin välillä saattaa olla eroja puhelimen
ohjelmistoversiosta ja palveluntarjoajasta riippuen.

Vanhojen laitteiden hävittäminen
1 Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaitejätteistä annetun EUdirektiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2 Kaikki elektroniset laitteet ovat
ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
3 Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä
saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

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

Tärkeää

Kuvat
Katkaise aina laitteesta virta ja
irrota laturi ennen akun
poistamista.
1 Irrota takakansi.
2 Nosta akku paikaltaan.
3 Aseta muistikortti paikalleen.
4 Aseta akkulokeron kansi
paikalleen.
5 Kiinnitä takakansi.
6 Lataa akku.
Huomautus: Lataa akku täyteen ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
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Puhelimen osat

Navigointinäppäimet
Nopea siirtyminen puhelimen
toimintoihin.
Lähetysnäppäin
- Valitse numero ja vastaa
puheluun.
- Valmiustilassa: näyttää
puhelutiedot.
Numeronäppäin
Numeronäppäimillä voidaan
kirjoittaa numeroiden lisäksi
useita eri merkkejä.
Micro USB -portti /
kuulokeliitin / akkuliitin
*-näppäin

Kuuloke
Näyttö

Valintanäppäimet
(vasen/oikea valintanäppäin)
Näillä näppäimillä suoritetaan
näytön alaosassa olevan tekstin
osoittama toiminto.
Äänenvoimakkuuden
säätöpainike
Lopetusnäppäin
- Päällä tai pois päältä (pidä
alhaalla)
- Lopeta tai hylkää puhelu.
#-näppäin
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Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen
1. Paina lopetusnäppäintä, kunnes virta kytkeytyy.
2. Paina lopetusnäppäintä, kunnes virta katkeaa.

Puhelun soittaminen
1. Näppäile puhelinnumero, myös suuntanumero.
2. Soita numeroon painamalla -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.

Ulkomaanpuhelun soittaminen
1. Lisää ulkomaan suuntanumero pitämällä -näppäintä painettuna. +merkin kirjoittaminen valitsee automaattisesti ulkomaansuunnan.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla [Lähetä]-näppäintä.

Puheluun vastaaminen
1. Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi.
2. Jos Mikä tahansa näppäin on valittu vastaustilaksi (Asetukset >
Puhelu > Vastaustila), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa
näppäintä lukuun ottamatta -näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä.
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Toimintojen ja asetusten valitseminen
Puhelimessa on useita toimintoja, joilla se voidaan mukauttaa käyttäjän
tarpeisiin. Toiminnot ovat käytettävissä valikoissa ja alavalikoissa, jotka
voidaan avata valintanäppäimillä ja . Kussakin valikossa ja
alivalikossa voit tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia.
Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käyttöyhteyden mukaan.
Näppäimen nykyinen toiminto näkyy näytön alarivillä näppäimen
yläpuolella.

Siirry

Valikko Nimet

Voit siirtyä Siirryvalikkoon painamalla
vasenta
valintanäppäintä.

Voit siirtyä Nimetvalikkoon painamalla
oikeaa
valintanäppäintä.

Siirry valikkoon painamalla
keskimmäistä valintanäppäintä.
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Tekstin kirjoittaminen
Puhelimen näppäimistöllä voi syöttää kirjaimia ja numeroita.
T9-tila
Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä
niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin
näyttää merkkejä, jotka se sisäänrakennetun sanakirjan perusteella
ennakoi sinun seuraavaksi kirjoittavan.
Numerotila
Voit kirjoittaa numeroita pitämällä näppäintä painettuna.
Symbolitila
Symbolitilassa voit kirjoittaa erilaisia symboleja ja erikoismerkkejä. Voit
kirjoittaa symbolin valitsemalla Valinnat ➞ Lisää symboli. Valitse
haluamasi symboli tai erikoismerkki navigointinäppäimillä ja paina OKpainiketta.
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Muistikortin asentaminen
Avaa muistikorttipaikan kansi ja aseta Micro SD -muistikortti paikalleen
niin, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin. Napsauta
muistikorttipaikan kansi kiinni.
Voit poistaa muistikortin painamalla sitä kevyesti kuvan osoittamalla
tavalla.
Huomautus: Muistikortti on valinnainen lisävaruste.
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Varkaudenestotoiminto (ATMT)
Varkaudenestotoiminnolla voit jäljittää kadonneen matkapuhelimesi.
Kun joku käyttää puhelinta ilman lupaasi, jäljityspalvelu otetaan
käyttöön.
Saat antamaasi oletusnumeroon tekstiviestin luvattoman käyttäjän
tietämättä. Voit ottaa varkaudeneston käyttöön milloin tahansa ja
määrittää omat asetuksesi.
Varkaudeneston käyttöönottaminen
1. Valitse valmiusnäkymässä ensin Asetukset > Turvallisuus >
Varkaudenestotoiminto ja lopuksi Valitse.
2. Valitse ensinVarkaussuoja ja sitten Valitse.
3. Valitse ensin Käytössä tai Ei käytössä ja sitten Valitse.
4. Voit ottaa toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä antamalla
turvakoodin.
5. Varkaudenestotoiminnon valikossa voit määrittää Lähettäjän nimen
ja numerot Lähetysnumeroluetteloon.
Huomautus
› Varkaudeneston oletuskoodi on 0000. Voit muuttaa asetuksia,
kun olet antanut koodin.
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Lyhyet toimintokuvaukset
Tässä luvussa on lyhyet kuvaukset puhelimen toiminnoista.

Viestit Valikko 1
Luo viesti

Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (Short
Message Services, SMS) ja multimediaviesteihin
(Multimedia Message Service, MMS).
Saapuneet
Tekstiviestin saapumisesta ilmoitetaan äänimerkillä.
Viestit tallennetaan Saapuneet-kansioon.
Oma
Voit lukea sähköpostiasi matkapuhelimessa kiinteään
postilaatikko kuukausihintaan.
Luonnokset
Voit tallentaa viestin tilapäisesti Luonnokset-kansioon.
Lähtevät
Tämä on tilapäinen säilytyskansio viesteille, joita ei ole vielä
lähetetty tai joiden lähettäminen epäonnistui.
Lähetetyt
Viestin lähettämisen jälkeen teksti- ja multimediaviesti
tallennetaan Lähetetyt-kansioon.
Tallennetut
Voit käyttää tallennettuja viestejä, tekstimalleja ja
kohteet
multimediamalleja.
Hymiöt
Voit käyttää esimääritettyjä hymiöitä, kun haluat vastata
nopeasti.
Viestiasetukset Voit määrittää valikossa myös verkkopalveluntarjoajan
ominaisuudet.
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Yhteystiedot Valikko 2
Nimet

Valitse ensin Nimet ja kirjoita sitten etsimäsi yhteystiedon
nimi.
Voit tallentaa uuden yhteystiedon. Voit kirjoittaa
yhteystiedon nimen, useita puhelinnumeroita ja
sähköpostiosoitteita sekä liittää yhteystiedon ryhmään ja
kuvatiedostoon.
Asetukset
Voit määrittää yhteystietojen näyttöasetuksen.
Ryhmät
Voit tallentaa ryhmiin jäseniä.
Pikavalinnat
Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä 2 - 8
nimiluettelon merkinnälle. Voit soittaa numeroon
suoraan painamalla pikavalintaa valmiustilassa.
Palvelunumerot Tämän toiminnon avulla näet luettelon
palveluntoimittajan tarjoamista palveluista
(jos SIM-kortti tukee toimintoa).
Oma numero Tallenna oma numerosi SIM-korttiin, jolloin sen
tarkistaminen on helppoa.
Oma
Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda oman käyntikortin,
käyntikortti
joka sisältää nimen ja useita puhelinnumeroita.

Puhelutiedot Valikko 3
Puhelutiedot Voit tarkastella kaikkia soitettujen ja vastaanotettujen
puheluiden luetteloita.
Vastaamattomat Voit tarkastella vastaamattomia puheluita.
puhelut
10

Puhelutiedot Valikko 3 (jatkuu)
Vastatut
Voit tarkastella vastattuja puheluita.
puhelut
Soitetut
Voit tarkastella soitettuja puheluita.
numerot
Puhelun kesto Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen
puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelujen laskurit.
Pakettidatalaskuri Voit tarkistaa verkon kautta siirretyn tiedon määrän.
Puhelun hinta Näet soitettujen puheluiden hinnat sekä soitettujen ja
vastaanotettujen puhelujen kestot. Voit myös määrittää
hinta-asetuksia.

Asetukset Valikko 4
Profiilit

Voit säätää ja mukauttaa puhelimen soittoääniä erilaisia
tilanteita tai käyttöympäristöjä varten.
Näyttö
Voit muuttaa puhelimen näytön asetuksia.
Päivämäärä ja Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.
kellonaika
Yhdistettävyys Voit määrittää ehdot muihin laitteisiin tai verkkoihin
muodostettaville datayhteyksille.
Puhelut
Voit asettaa valikon puhelun mukaan.
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Asetukset Valikko 4 (jatkuu)
Puhelin

Voit määrittää seuraavat puhelimen asetukset
› Oma navinäppäin: Voit muuttaa navigointinäppäimiin
liitettyjen pikavalintojen asetuksia.
› Kieli: Voit vaihtaa puhelimen näyttökielen. Tämä asetus
vaikuttaa myös tekstinsyöttökieleen.
› Virransäästö: Valitse virransäästöasetukseksi Pois
käytöstä, Vain öisin tai Aina päällä.
› Puhelimen tiedot: Näet oman puhelinnumerosi,
puhelimen mallinumeron ja ohjelmistoversion.
Verkko
Valitse käytettävä verkko ja verkon tila tässä valikossa.
Voit myös määrittää ensisijainen verkon
Prioriteettilistalle.
InternetTämä valikko näyttää Internet-profiilit. Voit luoda uusia
profiilit
profiileja sekä poistaa ja muokata profiileja tässä
valikossa. Oletusasetuksia ei kuitenkaan voi poistaa tai
muokata.
Yhteysosoitteet Tässä valikossa näkyy luettelo yhteysosoitteista. Voit
luoda uusia profiileja sekä poistaa ja muokata profiileja
tässä valikossa. Oletusasetuksia ei kuitenkaan voi poistaa
tai muokata.
Datapakettiyhteys Jos valitset Jos saatavana -vaihtoehdon, puhelin
rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon
käynnistämisen yhteydessä. Jos valitset Tarvittaessa,
GPRS-yhteys muodostetaan WAP- tai sovellusyhteyden
ajaksi.
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Asetukset Valikko 4 (jatkuu)
Suojaus

Tässä valikossa voit määrittää puhelimen
suojausasetukset.
› PIN-koodipyyntö: voit asettaa puhelimen pyytämään
SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimen virta kytketään
päälle.
› Puhelimen lukitus: voit estää puhelimen luvattoman
käytön suojakoodilla.
› Lukitse, jos SIM-kortti vaihdettu: Voit lukita puhelimen
automaattisesti, jos SIM-kortti vaihdetaan.
› Varkaudenestotoiminto: Varkaudenestotoiminnon
avulla voit jäljittää kadonneen matkapuhelimesi.
› Vaihda koodeja: PIN on lyhenne sanoista Personal
Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman
käytön. Voit muuttaa suojakoodia, PIN- ja PIN2-koodeja
sekä varkaudeneston koodia.
Tietoja
Voit tarkistaa puhelimen, SIM-kortin ja ulkoisen muistin
muistista
vapaan tilan ja käytössä olevan muistin määrän
(jos käytettävissä).
Palauta
Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän
tehdasasetukset toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.
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Galleria Valikko 5
Oma
muistikortti

Jos puhelimen muistikorttipaikassa on muistikortti, voit
tallentaa siihen kuvia, äänitiedostoja ja videoleikkeitä.

Omat kuvat

Näyttää kuvatiedostoluettelon.

Omat äänet

Luettelossa näkyvät tallennetut äänitiedostot.

Omat videot

Luettelossa näkyvät tallennetut videotiedostot.

Omat pelit ja
sovellukset

Puhelimessa on useita hauskoja pelejä ja hyödyllisiä
apuohjelmia.

Muut

Jos vastaanotat sähköpostitse tuntemattomassa
muodossa olevan tiedoston, se tallennetaan tähän
kansioon.

Media Valikko 6

Video

Voit ottaa valokuvia puhelimen kameralla ja muuttaa
kameran oletusasetuksia.
Voit tallentaa videoleikkeen puhelimen kameralla.

Musiikki

Voit toistaa puhelimeen tallennettuja musiikkikappaleita.

FM-radio

Voit kuunnella FM-radiota kuulokkeilla. Voit kuunnella
suosikkikanavaasi missä tahansa.
Huomautus: Kytke kuulokkeet puhelimen
kuulokeliitäntään, kun haluat kuunnella radiota.
Voit tallentaa äänimuistion.

Kamera

Äänitys
Soittoäänen
luonti
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Tällä toiminnolla voit luoda omia soittoääniä.

Järjestäjä Valikko 7
Herätyskello

Voit määrittää herätyksen tiettyyn kellonaikaan.

Kalenteri

Voit tarkastella kalenteria ja lisätä siihen tapahtumia.

Tehtäväluettelo Voit tarkastella, muokata ja lisätä tehtäviä.
Muistiinpanot Voit kirjoittaa, lukea ja hallita muistioita.
Voit kirjoittaa salaisen muistion, jos haluat suojata
Salaiset
muistiinpanot yksityisyyttäsi. Kirjoita turvakoodi, kun haluat käyttää tätä
valikkoa.
Yksinkertainen tilikirja, johon voit kirjata laskuja ja
Kassakirja
maksusuorituksia.
Painoindeksilaskuri Painoindeksi kuvaa elimistön rasvan määrää suhteessa
henkilön pituuteen ja painoon.
Laskin sisältää peruslaskutoimitukset eli yhteen-,
Laskin
vähennys-, kerto- ja jakolaskun.
Sekuntikello Tällä asetuksella voit käyttää sekuntikellon toimintoja.
Päivämäärähaku Voit laskea määräpäivän lisäämällä (Jälkeen) tai
vähentämällä (Ennen) päiviä.
Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi.
Muunnin
Muuntotyyppejä on seitsemän: Valuutta, Alue, Pituus,
Paino, Lämpötila, Tilavuus ja Nopeus.
Maailman aika Maailmankello-toiminnolla näet kellonajan
kaupungeissa eri puolilla maailmaa.
Voit siirtyä nopeasti etsimääsi valikkoon. Voit määrittää
Siirry
haluamasi kohteeseen pikalinkin.
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Sovellukset Valikko 8
LG A133 -puhelimessa on pelejä, joilla saat aikasi kulumaan mukavasti.
Jos lataat lisää pelejä tai sovelluksia, ne tallennetaan tähän kansioon.
Valitse ensin Valikko ja sitten Sovellukset. Valitse Pelit ja sovellukset.
Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on
lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Web Valikko 9
Koti
Google-haku
Kirjanmerkit
Edellinen
web-osoite
Asetukset
Siirry
osoitteeseen
Tallennetut
sivut
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Muodostaa yhteyden kotisivulle. Kotisivuna on
aktivoidussa profiilissa määritetty sivusto.
Voit siirtyä suoraan Google-sivustoon.
Tässä valikossa voit tallentaa verkkosivujen osoitteita,
jotta voit käyttää niitä helposti myöhemmin.
Tässä valikossa näkyvät viimeksi vieraillut sivustot.
Voit määrittää Internet-palveluun liittyvän profiilin sekä
välimuistia ja tietoturvaa koskevat asetukset.
Voit muodostaa yhteyden suoraan haluamaasi
sivustoon. Kirjoita Internet-osoite ja valitse OK, jos
haluat muodostaa yhteyden sivustoon.
Voit tarkastella tallennettuja verkkosivuja.

❑ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta. Lisätietoja
on käyttöoppaassa.

Varoitus
› Käytä turvallisuutesi vuoksi ainoastaan ALKUPERÄISIÄ akkuja ja
latureita.
› Katkaise puhelimesta virta sellaisilla alueilla, joissa sitä edellytetään.
Esimerkiksi sairaaloissa matkapuhelimen käyttö saattaa häiritä
lääketieteellisiä laitteita.
› Akut on hävitettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Huolto ja ylläpito
VAROITUS Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä akkuja, latureita
ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai
olla vaarallista.
› Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos
korjaus on tarpeen.
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 lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
› Puhdista puhelin puhtaalla liinalla. (Älä käytä mitään liuottimia.)
› Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.
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❏ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)
Elektroniset laitteet
Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.
› Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman
lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi
rintataskussa).
Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen
käyttämistä autoillessa.
› Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
› Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
› Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajoolosuhteet niin vaativat.
Räjäytystyömaa
Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja
muita sääntöjä tai ohjeita.
Räjähdysherkät alueet
Älä käytä puhelinta huoltoasemilla. Älä käytä polttoaineen tai
kemikaalien lähettyvillä.
Lentokoneessa
Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.
› Sammuta matkapuhelin tai siirry lentokonetilaan, ennen kuin nouset
lentokoneeseen.
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❏ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)
Lapset
Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia,
jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa
matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa
pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja
paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto
› Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta.
Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta
muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
› Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu
maksimoimaan akun käyttöikä.
› Älä pura akkua tai aiheuta siihen oikosulkua.
› Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata
useita satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
› Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä
kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
› Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
› Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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❏ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset (jatkuu)
Altistuminen radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)
LG A133 -matkapuhelin 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 SAR-arvo
oli 0.722 W/kg (10g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1.03 W/kg (10g)
vartalon lähellä kannettuna.
› SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka on 1,6
W/kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.
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❏ Lisävarusteet
Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit
valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.
Vakioakku

Matkalaturi

Kuuloke

Huomautus
› Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muutoin takuu voi mitätöityä.
› Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Pyydä lisätietoja paikalliselta
jälleenmyyjältä.
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❏ Tekniset tiedot
Käyttöympäristön lämpötila
› enintään : +55 °C
(latauksen purku)
+45 °C (lataus)
› vähintään: -10°C

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

LG-A130, LG-A133

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

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

Seung Hyoun, Ji / Director

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