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 Användarhandbok

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.



Bluetooth QD ID B014492



KP270 Användarhandbok

En del av innehållet i den här handboken 

kanske inte stämmer in på din mobil, 

beroende på mobilens programvara eller 

på tjänsteleverantören.

SVENSKA



Grattis till ditt val av den avancerade 

kompakta mobiltelefonen KP270 från 

LG, som är utformad för att användas 

tillsammans med den senaste digitala 

tekniken inom mobilkommunikation.

Kassering av den gamla mobilen 

1  När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt 

innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.

2  Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra 

sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda 

uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.

3  Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att 

förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

4  Mer detaljerad information om kassering av en gammal mobil får du av 

kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.
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Så fungerar mobilen

Knappen Avsluta/

strömbrytare  

Används till att avsluta eller 

avvisa ett samtal. Används till att 

stänga av/starta mobilen. Återgår 

till startskärmen när du använder 

menyn.

Huvudskärm

Styrknapp  

•  I viloläge:

Upp : Snabbmeny

Nedtill: Sök

Höger: Meddelanden

Vänster: Profil

•   I menyer: Navigerar mellan menyerna.

OK-knapp 

Höger funktionsknapp  

Gå direkt till Kontakter. Använd 

den här knappen för att gå 

tillbaka till föregående skärm.

Startskärmtyp knapp
Går till Startskärmtyp eller 

meny.

Raderingsknapp 

Används till att radera ett tecken 

för varje tryckning. 

Vänster 

funktionsknapp   

Gå direkt till Mina saker.

Pekskärmsknapp   

Aktivera pekskärmen genom att 

trycka på knappen. 
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Batterilucka

Batteriet

Kameralins

Minneskortplats

Anslutning för 

batteriladdare, 

kabel, handsfree
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Sätta i SIM-kortet och batteriet

1  Ta av batterihöljet

Tryck på låsspärren för batterihöljet. Dra 

batterihöljet mot mobilens nederkant och 

bort från den.

  VARNING! Ta inte ut batteriet medan 

mobilen är påslagen eftersom det kan skada 

mobilen.

2  Ta ut batteriet

Lyft i batteriets underkant och ta försiktigt 

ut det ur batterifacket.

3  Installera SIM-kortet

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se 

till att kortets kontaktyta i guld är vänd 

nedåt. Ta bort SIM-kortet genom att ta ut 

det ur hållaren ovanifrån.

  VARNING! Sätt inte i SIM-kortet när 

knappsatsen är utfällt eftersom telefonen och 

SIM-kortet kan skadas.
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4  Sätt i batteriet

För in batteriets övre del först i den 

övre delen av batterifacket. Kontrollera 

att batterikontakterna är riktade mot 

terminalkontakterna på mobilen. Tryck 

ned batteriets nedre del tills det knäpper 

på plats.

5 

Sätta i SIM-kortet och batteriet
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6  Ladda mobilen

Öppna luckan till laddningsuttaget på sidan 

av KP270. Anslut laddaren till mobilen 

och eluttaget. Ladda KP270 tills ett 

meddelande om att batteriet är fulladdat 

visas på skärmen.

  VARNING! Låt inte mobilen ligga på ett 

mjukt underlag när du laddar den. Mobilen ska 

laddas i ett väl ventilerat utrymme.

5  Sätt tillbaka batterihöljet

Sätt i batteriluckans topp del och tryck tills 

den fastnar med ett klick.
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Installera ett minneskort

Du kan utöka mobilens minne med ett 

minneskort.

Tips! Minneskort är valfritt tillbehör.

Öppna minneskortplatsen. För in minneskortet 

i minneskortplatsen högst upp tills det klickar 

på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd 

nedåt.  

Ta ut minneskortet

Lyft på skyddet och ta försiktigt ut 

minneskortet genom att försiktigt trycka in 

det i telefonen och sedan snabbt släppa, som 

visas i följande bild:

Minneskort

Formatera minneskortet

Du måste formatera minneskortet innan du 

kan börja använda det, såvida detta inte 

redan utförts.

1   Tryck på  på startskärmen och välj 

Inställningar. 

2  Välj Minneshanterare och därefter 

Externt minne.

3  Tryck på Format och ange lösenordet,som 

är satt till 0000 som standard.Ditt kort 

kommer att formateras och klar att 

använda.

4  För att visa det nya formaterad mappar på 

din KP270 , Press Tryck på , välj Mina 

saker. Välj Mitt minneskort.

  VARNING! När du formaterar 

minneskortet raderas allt innehåll från det. Om 

du inte vill förlora data på ditt minneskort ska 

du säkerhetskopiera det först.

M
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Menyöversikt

Mina saker
1  Mina bilder

2  Mina ljud

3  Mina videor

4  Mina 

applikationer

5  Övrigt

6  Mitt minneskort

Spel & program
1  Mina 

applikationer

2 Inställningar

Samtalsinställningar
1 Samtalslistor

2 Samtalslängd

3 Datavolym

4 Samtalskostnader

5 Vidarekoppling

6 Samtalsspärr

7 Fast nummer

8 Samtal väntar

9  Allmänna 

inställningar

Meddelanden
1  Nytt meddelande

2 Inkorg

3 E-post

4 Utkast

5 Utkorg

6  Skickade 

meddelanden

7 Mina mappar

8 Mallar

9 Smiley

0 Inställningar

Planerare
1 Kalender

2 Att-göra

3 Anteckning

4 Privat anteckning

5 Hitta datum

6 Inställningar

Inställningar
1 Profi l

2 Telefon

3 Skärm

4 Tid och datum

5 Nät

6 Internetprofi ler

7 Uppkopplingar

8 Paketdataanslutning

9 Säkerhet

0 Minneshanterare

* Streaming

#  Återställ inställningar

Webbläsare
1 Hem

2 Ange adress

3 Bokmärken

4 RSS-läsare

5 Sparade sidor

6 Historik

7 Inställningar

Verktyg
1 Snabbmeny

2 Alarm

3 Miniräknare

4 Tidtagarur

5 Enhetsomvandlare

6 Världstid

Multimedia
1 Kamera

2 Videokamera

3 Musik

4 Röstmemo

Anslutningar

1 Bluetooth

2  USB-

anslutningsläge

Yahoo
1 Yahoo! oneSearch

2 Yahoo! Mail

3  Yahoo! 

Messenger

4  Yahoo! 

Adressbook

Kontakter
1 Ny kontakt

2 Sök

3 Kortnummer

4 Grupper

5 Servicenummer

6 Eget nummer

7 Mitt visitkort

8 Inställningar
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STARTSKÄRM
EN

Startskärmen

Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa 

till exempel signalstyrka, nya meddelanden 

och batteriladdning liksom om Bluetooth är 

aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i 

statusfältet.

 Ikon Beskrivning

    Nätsignalens styrka                

(antalet streck varierar)

   Ingen nätsignal

 
 GPRS är tillgängligt

  EDGE används

  Flygläge har valts

    Samtal vidarekopplas

   Roaming-funktioner

   Bluetooth är aktiverat

    WAP-tjänst är ansluten

   Fleruppgiftskörning Återta

 Ikon Beskrivning

   Push-meddelande 

   Ett alarm är inställt

  Nytt meddelande

  Schema

  Nytt röstmeddelande

   Profi len Allmänt är aktiverad

   Profi len Lydløs är aktiverad

    Profi len Utomhus är aktiverad

     Profi len Headset är aktiverad

   Återstående batteritid

   Batteriet är tomt 

S
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Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

1  Kontrollera att telefonen är påslagen.

2  Eller så kan du använda knappsatsen när 

du öppnat luckan. Ta bort en siffra genom 

att trycka på  eller på bakåtpilen.

3  Tryck på  när du vill börja samtalet.

4  Avsluta ett samtal genom att trycka på  

eller skjuta igen knappsatsen.

Tips! Om du vill lägga till + när du ringer 

internationella samtal trycker du på och håller 

ned 0.

Ringa samtal från Kontakter

1  Välj Kontakter i menyn och välj därefter 

Sök.

2  Använd knappsatsen och ange den första 

bokstaven för den kontakt du vill ringa upp. 

Bläddra sedan fram till den önskade 

kontakten.

3  Tryck på  när du vill börja samtalet.

Svara på och avvisa samtal

När mobilen ringer trycker du på Acceptera 

eller tryck på  om du vill besvara 

samtalet.   

Under tiden mobilen ringer aktiverar du 

pekskärmen genom att öppna mobilen, eller 

tryck på kameraknappen, välj därefter Tyst 

för att stänga av ringsignalen. Det här är en 

utmärkt funktion om du till exempel har glömt 

att ändra profi len till Tyst inför ett möte. 

Om du vill avvisa det inkommande samtalet 

drar du knappen  nedåt eller välj 

Avvisa.

Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som 

du ringer ofta.

1   Tryck på   för att öppna huvudmenyn. 

Välj Kontakter och därefter Kortnnummer.

2  Din röstbrevlåda är inställd på kortnummer 

1 och detta går inte att ändra. Välj ett 

annat nummer antingen genom att 

använda pilarna på pekskärmen och 

välja Lägg till. eller genom att trycka på 

knappnumret.

3  Adressboken öppnas. Välj den kontakt som 

du vill ska ha numret med hjälp av pilarna 

på pekskärmen och välj OK.
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När du vill ringa ett kortnummer trycker 

du på och håller ned det tilldelade numret 

tills kontakten visas på skärmen. Eftersom 

samtalet rings upp automatiskt behöver du 

inte tryck på .

Visa samtalslistor

Tryck på , välj Samtalsinställningar. 

loch välj Samtalsinst or Välj att visa:

Alla samtal - Hela listan över uppringda, 

mottagna och missade samtal.

Uppringda - En lista över alla telefonnummer 

som du har ringt upp.

Mottagna - En lista över alla telefonnummer 

som har ringt dig.

Missade samtal - En lista över obesvarade 

samtal.

Tips! Du kan i vilken Samtalsinstor som helst 

välja Val och Ta bort så tar du bort de valda 

posterna.

Tips! Använd pilarna på pekskärmen för att 

markera ett enskilt samtal om du vill visa 

datum och tidpunkt för samtalet. Om du vill visa 

samtalstiden välj Visa.

Använda vidarekoppling

1  Tryck på , välj Samtalsinställningar. 

2 Välj Vidarekoppling.

3  Välj om du vill vidarekoppla alla samtal 

när linjen är upptagen, när du inte svarar 

eller när det inte går att nå dig, eller om 

du vill vidarekoppla alla datasamtal eller 

faxsamtal.

4  Välj Aktivera och ange om samtalet ska 

vidarekopplas till röstbrevlådan, ett annat 

nummer eller till ditt favoritnummer.

5  Ange vidarekopplingsnumret eller 

välj Sök om du vill bläddra efter ett 

vidarekopplingsnummer i Kontakter.

Obs! En avgift tas ut för vidarekoppling av 

samtal. Kontakta din nätoperatör för mer 

information.

Tips! Om du vill stänga av all vidarekoppling 

väljer du Avbryt allt på menyn 

Vidarekoppling.

Samtalsinställningar

An
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Använda samtalsspärr

1  Tryck på , välj Samtalsinställningar.

2  Välj Samtalsspärr.

3 Välj något av eller alla följande alternativ:

 Alla utgående Samtal

 Utgående Utlandssamtall

  Utgående utlandssamtal utom till 

Sverige

 Alla inkommande samtal

 Inkommande utomlands

 Avaktivera alla samtal

4  Välj Aktivera och ange lösenordet för 

samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om 

den här tjänsten.

Tips! Välj Fast nummer på menyn 

Samtalsinställningar om du vill aktivera och 

sätta samman en lista över telefonnummer som 

kan ringas från din mobil. Till det behöver du 

PIN2-koden från operatören. Det går endast 

att ringa upp telefonnummer i listan över fasta 

nummer från din mobil.

Ändra samtalsinställn.

1  Tryck på , välj Samtalsinställningar.

2 Här kan du justera inställningar för:

  Samtalslängd - Du kan visa samtalstid 

sorterat på samtalstyp. Tryck vänster 

funktionsknapp [Val] och välj antingen 

delvis eller fullständig nollställning. 

Nollställning kräver att du anger din 

säkerhetskod.   

   Datavolym - Du kan kontrollera skickad, 

mottagen och all volym data som överförts. 

Tryck på vänster funktionstangent för 

att välja fullständig nollställning, eller 

nollställning av den valda volymtypen.

Nollställning kräver att du anger din 

säkerhetskod. 

  Samtalskostnader - Denna tjänst är 

nätberoende, vissa aktörer inte kan stödja 

detta. Denna tjänst är nätberoende, vissa 

aktörer inte kan stödja detta.

  Vidarekoppling - Ange om du vill 

vidarekoppla samtalen. 

  Samtalsspärr - Ange när du vill att 

samtal ska spärras. 

  Fast nummer - Välj en lista med nummer 

som kan ringas från din mobil.
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  Samtal väntar - Få ett meddelande när 

ett samtal väntar.

Allmänna inställningar

Avvisa samtal - Du kan ställa in om du vill 

avvisa samtal.  

Visa mitt nummer

   Anges av nät - Konfi gurerar mobilen med 

operatörens standardinställningar.

  På - Ditt telefonnummer skickas när du 

ringer ett samtal.

  Av - Ditt telefonnummer skickas inte när 

du ringer ett samtal.   

Återuppringning - Låter dig ställa in 

funktionen för återuppringning när ett samtal 

inte kopplats fram.   

Svara metod - Låter dig ställa in hur du vill 

svara. Välj mellan Tryck lurknapp, Skjut upp 

och Valfri knapp.   

Minut-ton - Avgör om en ljudsignal ska låta 

en gång varje minut under ett samtal.   

BT Svarsläge   

  Handsfree - Besvara ett samtal genom att   

använda ett Bluetooth-headset om det är 

anslutet.

  Mobil - Tryck på O på telefonen för att 

besvara ett samtal när du använder ett 

Bluetooth-headset.

Spara nytt nummer - På en meny kan du 

spara telefonnummer när du avslutar ett 

samtal om   

telefonnumret inte sparas i en telefonbok.  

Bild stäng inställningar - När luckan är 

stängd kan du ange om samtalet är avslutat 

eller inte.

Samtalsinställningar K

Sö
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Kontakter

Söka efter en kontakt

1  Välj Kontakter på huvudmenyn och välj 

därefter Sök.

2  Använd knappsatsen eller pekskärmen och 

ange den första bokstaven för den kontakt 

du vill ringa upp. 

3  Om du vill bläddra bland kontakterna och 

deras olika nummer använder du pilarna 

på pekskärmen.

Lägga till en ny kontakt

1  Välj Kontakter och välj Ny kontakt.

2  Ange om du vill spara din nya kontakt på 

Mobil eller SIM-kortet.

3  Ange all information du har i fälten och välj 

Spara.

Eller använd den något snabbare metoden…

1  Ange det nummer du vill spara och välj 

Val..

2  Välj Spara nummer eller Lägg till namn 

eller updatera kontakt.

3  Ange informationen enligt ovan och välj 

Klar.

Alternativ för kontakter

Du kan utföra olika åtgärder när du visar en 

kontakt. Så här kommer du åt och använder 

alternativmenyn:

1  Öppna den kontakt du vill använda. Se Sök 

ovan.

2  Välj Altern. om du vill öppna listan med 

alternativ.

 Härifrån kan du:

    Skicka meddelande - Skicka ett 

meddelande till kontakten. Om kontakten 

har en e-postadress väljer du om du vill 

skicka Meddelande eller E-post. 

  Skicka visitkort  - Skicka kontaktens 

uppgifter till en annan person som ett 

visitkort. Ange om du vill skicka den som 

ett SMS, MMS, via E-post eller med 

Bluetooth.

  Ring upp - Ring ett röstsamtal direkt till 

en kontakt som du väljer.

 Lägg till namn - Lägg till en ny kontakt.

  Ändra - Ändra uppgifter för en kontakt.

   Lägg i grupp - Flytta en kontakt till en 

grupp.

   Markera / avmarkera - Markera en 

kontakt eller alla.
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  Sök efter - Sök en kontakt i antal eller 

gruppen.

   Spara på SIM - Ange om informationen 

ska fl  yttas eller kopieras till SIM-kortet 

eller telefonen (beroende på var den 

sparades först).

   Ta bort - Ta bort kontakten. Välj Ja om du 

är säker.

  Textinmatning - Du kan infoga en symbol 

för en kontakt, ändra inmatningsmetod 

eller språk samt lägga till ord i ordlistan

Lägga till en kontakt i en grupper

Du kan spara dina kontakter i grupper 

och på så sätt hålla isär t.ex. familj och 

arbetskamrater. I din mobil fi nns redan ett 

antal grupper inställda bl.a. Familj, Vänner, 

Kollegor, Skola, VIP, Ingen grupp, Alla 

grupper.

1  Välj Kontakter och välj Grupper.

2  Bläddra till den grupp där du vill lägga till 

en kontakt, välj Altern. och välj Lägg till 

en ny grupp

3  Dina kontakter visas. Bläddra till den 

kontakt du vill lägga till i gruppen, tryck på   

och välj Klar.

Tips! Du kan tilldela en ringsignal eller ikon till 

en grupp. Välj den grupp till vilken du vill tilldela 

ringsignalen eller ikonen, välj därefter Alternativ 

och den post du vill använda.

 

Ändra namn på en grupp

Du kan ändra namn på en grupp så att det 

passar dig.

1 Välj Kontakter och sedan Grupper.

2 Välj den grupp du vill ändra namn på.

3  Välj Altern. välj Ändra namn namn och 

ange det nya gruppnamnet.

4 Välj Klar.

Obs! Du kan bara tilldela en kontakt till en 

grupp eller lägga till en bild till en kontakt som 

du sparat i telefonminnet (inte SIM-minnet).

Lägga till en bild till en kontakt

Du kan ändra hur dina kontakter visas i 

adressboken genom att lägga till en bild.

1   Välj Kontakter och välj Inställningar.

2  Välj Inställningar för kontaktlistan och 

välj Visa bild Välj På.

3  Återgå sedan till adressboken och välj den 

kontakt till vilken du vill lägga till en bild.

4 Välj Altern. och därefter Ändra.
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5  Bläddra till avsnittet Bild. Välj Ändra. 

Välj mellan Ingen bild, Rigur, Ta ett 

foto, Infoga bild. Om du väljer Bilder 

kan du välja en bild som du sparat i 

mobilminnet. Om du väljer Ny bild öppnas 

kamerasökaren och du kan ta en bild av 

kontaktpersonen. Ta fotot och tryck sedan 

på Ange.

6  Välj Klar.

Kopiera kontakter till USIM-kortet

Du kan också välja att kopiera dina kontakter 

från USIM-kortet till mobil eller från mobil till 

SIM-kortet.

1   Välj Kontakter ,välj Inställningar och välj 

Kopiera.

2  Välj om du vill kopiera kontakterna från 

SIM till mobil eller från Mobil till SIM.

3  Välj om att Alla eller En i taget.

4  Välj Klar om du är säker.

Visa information

 Välj Kontakter. Härifrån kan du visa 

Servicenummer, Eget nummer och Mitt 

visitkort. 

Tips! Om du inte redan skapat ett visitkort 

kan du göra det med hjälp av skärmen mitt 

Visitkort. Välj Nytt och ange dina uppgifter som 

för en kontakt. Välj Klar.
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Meddelanden

I KP270 fi nns funktioner som rör SMS 

(Short Message Service), MMS (Multimedia 

Message Service), e-post och nätoperatörens 

informationsmeddelanden. Tryck på  och 

välj Meddelanden.

Skicka meddelanden

1  Skapa ett nytt meddelande genom att 

trycka på  , välj Meddelanden och välj 

sedan Nytt meddelande.

2  Välj Meddelande om du vill skicka ett 

SMS eller MMS. (Om du vill skicka E-post 

se sidan 23)

3  En ny meddelanderedigerare öppnas.

Meddelanderedigeraren kombinerar 

SMS och MMS till ett intuitivt läge och 

gör det enkelt att växla mellan SMS-läge 

och MMS-läge. Standardinställningen i 

meddelanderedigeraren är SMS-läge.

4  Skriv ditt meddelande genom att använda 

knappsatsen.

5   Välj Val och välj Infoga om du vill lägga 

till Bild, Video Ljud, Symboler, Mall, 

Smiley, Namn och nummer, Ny sida, 

Ämne eller Mer (Visitkort, Schema, 

Anteckning, Att göra, Mitt visitkort).

6  Tryck Skicka.

7  Välj en kontakt i kontaktlistan eller ange 

telefonnumret i Altern..

8 Välj Skicka.

  VARNING! Om Bild, Ljud, Video, Ny sida 

eller Ämne läggs till i meddelanderedigeraren 

omvandlas det automatiskt till MMS-läge och 

du debiteras för ett sådant.

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med 

mobilens knappsats. När du t.ex. sparar namn 

i Kontakter, skriver meddelanden och skapar 

händelser i kalendern måste du skriva text. 

Du kan skriva text på mobilen på följande 

sätt: ABC-läge och 123-läge.

Obs! I vissa fält fungerar endast ett 

textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i 

adressboksfält).  

Textinmatningsläge vid användning 

av knappsatsen

När du måste skriva in text, när du t.ex. 

skriver ett meddelande, ställs knappsatsen in 

i ABC-läge.Om du anger ett nummer - när du 

ringer ett samtal t.ex - ställs knappsatsens 

siffertangenter automatiskt in i sifferläge. 
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Konfi gurera e-post

Du kan skicka e-post med KP270 när du är 

på resande fot. Det går snabbt och enkelt 

att konfi gurera ett POP3- eller IMAP4-e-

postkonto.

1  Tryck på , välj Meddelanden och 

därefter Inställningar.

2  Välj E-post och därefter E-postkonto.

3   Välj Lägg t. och följ visas instruktioner och 

ange den information som krävs.

Skicka e-post med ditt nya konto

Innan du skickar eller tar emot e-post måste 

du skapa ett e-postkonto.

1  Välj , välj Meddelanden och därefter 

Nytt meddelande.

2  Välj E-post så öppnas ett nytt 

e-postmeddelande.

3  Ange ett ämne och tryck sedan på OK.

4   Skriv ditt meddelande genom att använda 

knappsatsen.

E-post - Här fi nns alla e-postmeddelanden. 

Välj det konto du vill använda och välj 

Återuppta KP270 ansluter till ditt e-

postkonto och hämtar nya meddelanden. Välj 

det konto du vill använda och tryck på Hämta. 

Din KP270 kommer att ansluta till ditt e-

postkonto och hämta dina nya meddelanden.

Meddelandemappar

 Tryck på  , och välj Meddelanden. 

Du känner säkert igen den mappstruktur 

som används i KP270 - och den är lätt att 

använda.

Nytt meddelande - Skapa din nya 

meddelande

Inkorg - Alla meddelanden som kommer in 

placeras i inkorgen. Härifrån kan du svara, 

vidarebefordra och mycket mer. Se Hantera 

meddelanden.

E-post - Alla brev du får placeras i din 

brevlåda.

Utkast - Om du inte har tid att skriva klart ett 

meddelande kan du spara det här så länge.

Utkorg - En mapp för tillfällig lagring medan 

meddelanden skickas.

Skickade meddelanden - Kopior av alla 

meddelanden du har skickat sparas i mappen 

Skickat.
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Mina mappar - Du kan fl ytta meddelanden 

från Inkorg eller Skickat till Mina mappar. Du 

kan också fl ytta tillbaka meddelandena i Mina 

mappar till de ursprungliga mapparna.

Mallar - En lista med användbara 

meddelanden som är färdigskrivna för snabbt 

svar.

Hantera meddelanden

Med hjälp av inkorgen kan du hantera dina 

meddelanden.

1  Tryck på , välj Meddelanden och 

därefter Inkorg. 

2 Välj Val och därefter:

   Svara - Skicka ett svar på valt meddelande.

   Vidarebefordra - Skicka valt meddelande 

vidare till en annan person.

  Ring upp - Ring upp den person som du 

skickade meddelande till.

  Spara nummer - Spara telefonnumret för 

meddelandet.

  Ta bort - Ta bort det markerade 

meddelandet.

  Nytt meddelande - Skriv ett nytt 

meddelande, e-postmeddelande eller 

skapa ett röstmeddelande oavsett vem 

som skickade ett meddelande.

  Markera/avmarkera - Markera ett 

meddelande eller alla 

    Kopiera och flytta - Du kan välja att 

kopiera eller fl ytta meddelanden. Ange om 

valt meddelande ska kopieras eller fl yttas 

till SIM-kortet eller mobil.

   Filtrera - Visa meddelanden enligt önskad 

meddelandetyp.

  Meddelandeinformation - Du kan 

kontrollera meddelandetyp, ärende, 

avsändare, datum, tidpunkt, storlek och var 

det är sparat.

Om meddelandet Inget utrymme för 

SIM-meddelande visas tar du bort några 

meddelanden från inkorgen.

Om meddelandet Inget utrymme för 

meddelanden visas kan du antingen ta bort 

meddelanden eller sparade fi ler och på så 

sätt skapa mer utrymme.  

Använda mallar

Du kan skapa mallar för de Textmall och 

Multimediemaller som du oftast skickar. 

Det fi nns redan ett antal mallar på mobilen 

som du kan redigera om du vill.

1  Tryck på , välj Meddelanden och 

därefter Mallar.
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2  Välj Textmall eller Multimediemaller. Du 

kan sedan välja Val och därefter Ändra 

om du vill ändra befi ntliga mallar, eller 

välj Val och inställningen Lägg till ny att 

skapa ny mall.

3  Om du vill skicka en mall markerar du den, 

väljer Meddelanden och därefter Nytt 

meddelande.  Välj  Meddelande.

4  Välj Val och välj Infoga, välj Mall.

5  Välj mall som du vill skicka och välj 

Skicka.

Ändra inställningar för SMS

Meddelandeinställningarna i KP270 är 

förinställda så att du kan börja skicka 

meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med 

hjälp av alternativet Inställningar.

 Tryck på , välj Meddelanden och därefter 

Inställningar och Textmeddelande. Du kan 

ändra inställningar för:

SMS-central - Ange uppgifterna för 

meddelandetjänsten.

Giltighetstid - Ange hur länge meddelandet 

ska sparas i meddelandetjänsten.

Meddelandetyer - Test, Röst, Fax, 

Personsökare, X.400, E-post, ERMES

Leveransrapport - Ange om du vill motta 

en bekräftelse på att ditt meddelande har 

levererats.

Teckenkodning - Ange hur tecknen kodas. 

Detta påverkar meddelandets storlek och 

därmed kostnaden.

Skicka lång text som - Ange om 

meddelandet ska skickas som SMS eller 

MMS när du skrivit text som är längre än 2 

sidor i meddelandefältet.

Ändra inställningar för MMS

Meddelandeinställningarna i KP270 är 

förinställda så att du kan börja skicka 

meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med 

hjälp av alternativet Inställningar.

 Tryck på , välj Meddelanden och därefter 

Inställningar och MMS.

Du kan ändra inställningar för:

Hämtningsläge - Ange om du vill hämta 

multimediemeddelanden automatiskt eller 

manuellt, beroende på om du är hemma eller 

det sker via roaming.

Leveransrapport - Ange om du vill tillåta 

och/eller begära en leveransrapport.

Svaralternativ - Ange om du vill tillåta 

och/eller skicka en läsrapport.
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Prioritet - Ange prioritetsnivå för dina MMS.

Giltighetstid - Ange hur länge meddelandet 

ska sparas i meddelandetjänsten.

Bildisningstid - Ange hur länge bilden ska 

visas på skärmen.

Skaparläge - Kan du välja innehållet typ 

stöds av MMS. (Begränsad, Varning, 

Ledigt)

Leveranstid - Bestäm när meddelandet ska 

levereras till mottagaren. MMS- centralen 

levererar meddelandet när leveranstiden 

passerats.

MMS-central - Ställ in nätinformation, till 

exempel MMSC eller Internetprofi len, för att 

skicka MMS.

Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa dina e-postinställningar så 

som du vill ha dem.

1   Tryck på  , välj Meddelanden och 

därefter Inställningar.

2  Om du väljer E-post kan du anpassa 

följande inställningar:

  E-postkonto - Du kan skapa ett e-

postkonto.

  Tillåt svarsmeddelande - Här bestäms 

om bekräftelse på att e-postmeddelande 

har lästs ska skickas på begäran om 

sådan.

  Begär e-postsvar - Här anger du om 

du vill begära en bekräftelse på att ett 

e-postmeddelande har lästs.

  Hämtningsintervall - Ange hur ofta 

KP270 ska kontrollera om det fi nns nya 

meddelanden.

  Inkludera meddelandet i 

Vidarebefordra och Svara - Ange om du   

vill ha med originalmeddelandet när du 

vidarebefordrar eller svarar på det. 

  Inkludera bilaga -  Bestäm om du 

villta med den bifogade fi len när du 

vidarebefordrar meddelandet.   

  Autohämtning vid roaming - Ansluter 

automatiskt till e-postkonto när du rör dig i 

roaming-område.

   Meddelande vid ny e-post - Du aviseras 

om nya e-postmeddelanden.

  Signatur - Skapa en e-postsignatur och 

aktivera funktionen.

  Prioritet - Ange prioritetsnivå för dina 

e-postmeddelanden.
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Ändra övriga inställningar

 Tryck på , välj Meddelanden, 

Inställningar och därefter:

Röstmeddelande - Du kan skicka eller ta 

emot röstmeddelanden.

Tjänstmeddelande - Här kan du stänga av 

servicemeddelanden, vilket menas att dina 

meddelanden inte kommer att bli pushade 

direkt till din mobil. Du kommer att kunna 

läsa dina meddelanden när du väljer att titta 

på nya meddelanden. Du kan även ändra 

säkerheten för dina tjänstemeddelanden.

Infotjänst - Ange mottagningsstatus, signaler 

och språk för informationsmeddelanden.
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Ta ett foto

1  Tryck på  och välj Multimedia. Välj 

Kamera så öppnas sökaren.

2  Håll mobilen horisontellt och rikta linsen 

mot det du vill fotografera.

3  Håll mobilen så att du kan se det du vill 

fotografera. 

4  Ta ett foto genom att trycka på  .

Innan du har tar en bild

Tryck på Inst. så visas följande alternativ: 

Vissa inställningar visas även under 

Videokamerainställningar.

 Bildstorlek - Se Ändra bildstorlek på 

sidan 34

 Ljusstyrka - Från –2,0 till +2,0 i 

intervall om 0,5.Ju högre värde, desto ljusare 

skärm.

  Färgeffekt - välj mellan fyra olika 

färgeffekter: Av (normal/färg), Sepia, Svart/

Vitt eller Negativ.

 Vitbalans - Vitbalansen ser till 

att det vita i en bild är verklighetstroget. 

Det kan hända att du behöver bedöma 

ljusförhållandena för att kameran ska kunna 

justera rätt vitbalans. Välj mellan Auto,  

Glödlampsljus, Solsken, Lysrörsljus eller 

Molnigt.

 Nattläge - Ta bättre bilder när det är 

mörkt genom att välja På.

 Timer - Ställ in tidsfördröjningen på 

3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder. 

Mobilen tar sedan en bild efter den angivna 

tiden. Perfekt när du själv vill vara med på bild.

 Bildläge - Med läget för bildserier 

kan du ta upp till 6 bilder automatiskt 

och i mycket snabb följd. Utmärkt när 

du vill fotografera rörliga motiv eller 

sportevenemang.

Bildkvalitet - Välj mellan Normal, Fin 

och Superfin. Ju fi nare inställning, desto 

skarpare blir fotot. Filstorleken ökar också 

vilket innebär att det får plats färre bilder i 

telefonens minne.

När du har tagit en bild

Bilden som du har tagit visas på skärmen. 

Bildens namn visas längst ned på skärmen 

och på höger sida av skärmen visas 6 

alternativ.

 Album - Välj här om du vill visa andra 

bilder i albumet. Den aktuella bilden sparas.  
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 Skicka - Skicka bilden som ett 

Meddelande, E-post eller ett Bluetooth. Se 

sidan 22 för Skicka meddelanden

 Kamera - Välj det här alternativet om 

du vill ta ännu en bild direkt. Din nuvarande 

bilden kommer att sparas.

 Använd som - Öppna en undermeny 

för att använd bilden som bakgrundsbild, 

kontaktbild, startbild eller avstängningsbild.

 Ta bort - Välj här om du vill ta bort 

bilden du just tagit och bekräfta genom att 

trycka på Ja.

Ändra bildstorlek

Du kan ändra bildens storlek för att spara 

minnesutrymme. Ju fl er pixlar desto större 

fi lstorlek, vilket innebär att det krävs större 

utrymme i minnet. Om du vill få plats med fl er 

bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så 

att fi lstorleken blir mindre.

1  Tryck Inst. och välj Blidstorlek från 

alternativ.

2  Välj ett pixelvärde av de fyra numeriska 

alternativen (320x240, 640x480, 

1280x960).

3  Välj önskad storlek och tryck på OK så 

verkställs ändringarna.

Visa sparade bilder

1  Du kommer åt dina sparade bilder i 

kameraläget och från startskärmen. I 

sökaren tryck på Album. I viloläge trycker 

du på  , och väljer sedan Mina saker 

och Mina bilder.

2  Galleriet och Standardbilder visas på 

skärmen.

3  Använd pilarna för att välja den bild du vill 

visa och välj Visa för att förstora den.

Använda en bild som bakgrundsbild 

eller Kontaktbild

I bildgalleriet använder du 

navigeringsknapparna till att välja en bild 

och väljer sedan Val och Använd som 

till att använda den valda bilden som 

Bakgrundsbild, Kontaktbild, Start eller 

Avstängning.  När du anger ett foto som 

Bild-ID kan du välja vilken del av bilden som 

ska användas.

Obs! Bild-ID kan bara läggas till för kontakter 

som sparats i mobilen, inte på SIM-kortet.



LG KP270  |  Användarhandbok30

KREATIVITET
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Ta en video

1  Tryck på OK och välj Multimedia. 

2  Välj Videokamera.

3  Rikta kameralinsen mot det du vill 

videofi lma.

4  Tryck på OK för att starta inspelningen.

5  Rec visas längst ned till höger i sökaren 

och en timer visar videoklippets längd.

6  Om du vill pausa videoinspelningen trycker 

du på Paus och du fortsätter genom att 

välja Återup.

7  Välj Stopp om du vill stoppa inspelningen.

Innan du tar en video

Album - Välj att titta på andra videoklipp i 

ditt album.

Kamera - Gå från videokameraläge till 

kameraläge.

Rec. - Starta videoinspelning

Ljusstyrka  - Från –2,0 till +2,0 i intervall 

om 0,5.Ju högre värde, desto ljusare skärm. 

Zoom - Justera zoomningen med   

eller 

När du har spelat in ett videoklipp

Videoklippets namn visas längst ned på 

skärmen och på vänster sida av skärmen 

visas fem alternativ.

 Album - Välj här om du vill visa 

andra videoklipp i albumet. Det befi ntliga 

videoklippet sparas. Se sidan 32 Titta på 

sparade videoklipp.

 Spela upp - Välj här om du vill spela 

upp videoklippet du just spelat in.

 Skirv - Klicka här för att skjuta en 

annan video med en gång. Din nuvarande 

video kommer att sparas.

 Skicka -Välj här om du vill skicka 

videoklippet som Meddelande, Bluetooth 

eller E-post. Se sidan 22 Skicka 

meddelanden 

 Ta bort - Välj här om du vill ta bort 

videoklippet du just spelat in och bekräfta 

genom att välja Ja. Sökaren visas igen

Tit

1 

2 

3 
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Titta på sparade videoklipp

1   Du kommer åt dina sparade videoklipp 

antingen från videokameraläget eller från 

startskärmen. I sökaren tryck på Album. 

Tryck på  eller på startskärmen och välj 

sedan Mina saker och Mina bilder.    

2 Galleriet visas på skärmen.

3  Använd pilknapparna för att välja det 

videoklipp du vill visa och tryck  för att 

visa det.
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Musik
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Musik

KP270 från LG har en inbyggd MP3-spelare 

så att du kan lyssna på din favoritmusik.

Så här kommer du åt MP3-spelaren: tryck på 

 välj Multimedia och därefter Musik. 

Härifrån har du åtkomst till:

Senast spelade - Du kan spela upp musik 

som du nyligen lyssnat.

Alla spår - Du kan visa alla musikfi ler som är 

lagrade i mobilen/det externa minnet.

Artister - Du kan visa och spela musik 

sorterat per artist.

Album - Du kan visa och spela musik 

sorterat per album.

Genrer - Du kan visa och spela musik 

sorterat per genre.

Spellistor - Du kan skapa dina egna 

spellistor genom att välja spår från menyn 

på Alla spår.

Blanda spår - Om du vill spela upp musik i 

slumpvis ordning väljer du det här alternativet.

Överföra musik till mobilen

Det enklaste sättet att överföra musik på är 

med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln. 

Överföra via Bluetooth:

1   Kontrollera att Bluetooth har aktiverats 

i båda enheterna och att de syns i 

respektive enhet.

2   Markera musikfi lerna i den andra enheten 

och välj att skicka via Bluetooth.

3   När fi len har skickats måste du bekräfta 

den i mobilen genom att välja Ja.

4  Filen visas i Alla spår.

Spela upp en låt

1  Tryck på  välj Multimedia och därefter 

Musik.

2  Välj den låt du vill spela upp. Välj Spela.

 Välj  om du vill pausa en låt.

 Välj om du vill hoppa till nästa låt.

  Välj  om du vill gå tillbaka till 

föregående låt.

  Välj Tillbaka om du vill stoppa musiken 

och återgå till menyn Alla spår.

Tips! Du kan ändra volymen medan du 

lyssnar på musik genom att använda 

navigeringsknapparna upp och ned.
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Använda alternativ vid 

musikuppspelning

Välj Val och välj bland:

Minimera - Dölj musikspelarskärmen så att 

du kan fortsätta att använda mobilen som 

vanligt samtidigt som musiken spelar.

Gå till Min musik - Återgå till menyn Min 

musik 

Upprepa - Ställ in val för upprepning   

(Av/En/Alla).

Blanda - Spela upp spår i slumpvis ordning

Equalizer - Välj någon av musikgenrerna 

Ingen stil, Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Konserthall

Visualisering - Välj något av visningslägena 

Animerad spelare och Enspårsvy

Filinformation - Kontrollera informationen 

för den fi l som spelas upp. 

Skicka - Skicka videon som meddelande, 

e-post eller via Bluetooth

Använd som - Använd det aktuella spåret 

som Ringsignal, Meddelandesignal, start 

eller Avstängning.

Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja 

ett antal låtar i mappen Alla spår.

1 Tryck på  och välj Multimedia.

2  Välj Musik och därefter Spellistor.

3  Tryck på Lägg till in spellistan namnet och 

tryck på Spara.

4  Mappen Ny spellista visas. Välj alla låtar 

som du vill ha med i spellistan genom att 

bläddra fram till dem och trycka på .

5  Spara spellistan genom att välj Klar.

Spela upp en spellista

1 Tryck på  och välj Multimedia.

2  Välj Musik och därefter Spellistor.

3  Välj spellistan du vill spela upp. Väljer du 

OK. 

Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta 

bort låtar i en spellista.

Om du vill organisera dina spellistor kan du 

redigera dem med menyn Val.

1 Tryck på  och välj Multimedia.

2  Välj Musik och därefter spellistor.

n 

ter 
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3  Bläddra till den spellista som du vill 

redigera och välj OK. Välj därefter Val. Välj 

mellan:

  Lägg till nya låtar - Här kan du lägga till 

låtar i din spellista.

  Flytta ner - Flytta ner på spellistor.

  Skicka - Skicka Meddelande, E-post eller 

Bluetooth

  Ta bort från listan - Ta bort en låt från 

spellistan. Bekräfta genom att välja Ja.

  Markera/avmarkera - Mark en låt en i 

taget eller alla

Ta bort en spellista

1 Tryck på  och välj Multimedia.

2  Välj Musik och därefter Spellistor.

3  Bläddra till den spellista som du vill ta bort 

och välj Val. 

4  Välj Ta bort och bekräfta genom att välja 

Ja.  

Obs!

DRM (Digital Rights Management) Ett resultat 

av DRM-systemet är att vissa medieobjekt som 

du hämtar från Internet eller tar emot med 

MMS kan ha en “Köpa rättighet”-meny för att 

du ska kunna få åtkomst till dem. Du skaffar 

en nyckel för att köpa rättigheten från den 

webbplats som äger rättigheterna till innehållet.

Musiken är copyrightskyddad i internationella 

avtal och nationella copyrightlagar. Du måste 

kanske erhålla tillstånd eller en licens för att 

reproducera eller kopiera musik. I vissa länder 

är det förbjudet i lag att som privatperson 

kopiera copyrightskyddat material. Kontrollera 

vilka lagar som gäller i respektive land 

gällande sådant material.  

Musik R
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Använda röstinspelningen

Med Röstmemo kan du spela in 

röstanteckningar eller andra ljud. 

Spela in rostanteckningar

1  Tryck på  och välj Multimedia,  och 

därefter Röstmemo.

2  Tryck på  så börjar inspelningen.   

3  Välj Stopp om du vill pausa inspelningen.

4  Tryck på Val och välj Spela upp om du vill 

lyssna på inspelningen. 

Obs! Du kan lyssna på alla röstinspelningar 

du sparat genom att välja Gå till 

Röstinspelningar.

Skicka en röstinspelning  

1  När du är klar med inspelningen välj  Val.

2  Välj Skicka via och välj mellan 

Meddelande, E-post och Bluetooth. Om 

du väljer Meddelande eller E-post läggs 

inspelningen till meddelandet och du kan 

skriva det och skicka det som vanligt. Om 

du väljer Bluetooth ombeds du att aktivera 

Bluetooth.
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Det är enkelt att lagra multimediefi ler i 

mobilens minne så att du lätt kommer åt 

bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även 

att spara fi ler på ett minneskort. Fördelen 

med att använda minneskort är att du får mer 

ledigt utrymme i mobilens minne.

Alla multimediefi ler sparas i Mina saker. 

Tryck på Meny eller  och välj sedan Mina 

saker om du vill öppna en lista med mappar.

Mina bilder

I Mina bilder fi nns en mapp med 

standardbilder som är förinstallerade på 

mobilen, bilder som du har hämtat och bilder 

som du har tagit med mobilen kamera.

Alternativmenyn i Bilder

Vilka alternativ som fi nns tillgängliga i Mina 

bilder beror på vilken bildtyp du har valt.  

Välj Val i mappen Mina bilder om du vill visa 

en lista över alternativ.

Skicka meddelande- Skicka den markerade 

bilden till någon annan via Meddelande, 

E-post eller Bluetooth.

Använd som - Ange den valda bilden som 

Bakgrundsbild, Kontaktbild, Start , 

Avstängning.

Flytta - Att fl ytta till en annan mapp.

Kopiera - Om du vill kopiera till en annan 

mapp

Ta bort - Ta bort den markerade bilden.

Markera/avmarkera - Välj mer än en bild 

som du vill ta bort.

Skriv ut via Bluetooth - Skriv ut en bildfi l 

via Bluetooth eller PictBridge.

Filer - Ändra namn, Ändra eller visa 

Filinformation (namn, storlek, datum, 

tid, upplösning, typ och copyright) om den 

markerade bilden. 

Skapa ny mapp - Skapa en ny mapp i 

huvudmappen Bilder.

Bildspel - Visa dina bilder i ett bildspel. 

Se Skapa ett bildspel på sidan 41 för 

ytterligare information.

Sortera efter - Arrangera dina bilder senast 

den Datum, Tyd eller Namn.

Rutnätsvy - Byt visningssätt för bilderna.

Minneshanterare - Visa minnesstatus (mobil 

eller externt minneskort).

 Skicka en bild

1  Tryck på  och välj sedan Mina saker.

2  Bläddra till Mine bilder och välj det.

3  Markera en bild och välj Val. 

Mina saker
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4  Välj Skicka meddelande och välj mellan 

Meddelande, E-post och Bluetooth.

5  Om du väljer Meddelande eller E-post 

bifogas bilden till meddelandet och du kan 

skriva och skicka det som vanligt. Om du 

väljer Bluetooth ombeds du att aktivera 

Bluetooth, och telefonen söker efter en 

enhet att skicka bilden till.

Hantera bilder

1  Tryck på  och välj sedan Mina saker.

2  Bläddra till Mina bilder och välj det.

3  Välj Val och välj sedan Sortera efter.

4  Välj mellan Datum, Typ och Namn.

Ta bort bilder

1  Tryck på  och välj sedan Mina saker.

2  Bläddra till Mina bilder och välj det.

3  Välj en bild och tryck på Val. 

4  Välj Ta bort och bekräfta genom att trycka 

på Ja.

Skapa ett bildspel

Om du vill titta på alla bilderna på din mobil, 

eller bläddra igenom dem, kan du skapa ett 

bildspel så att du slipper öppna och stänga 

varje enskild bild.

1  Tryck på  och välj sedan Mina saker.

2  Bläddra till Mina bilder och välj det.

3  Markera den bild som du vill att bildspelet 

ska börja med och välj Val. 

4  Välj Bildspel så startar det.

5   Stoppa bildspelet med Stopp och avsluta 

bildspelet och återgå till mappen Bilder 

med Bakåt.

Under bildspelet, tryck på Val och välj mellan 

Helskärmsvisning och Liggande visning. 

Välj Liggande visning om du vill ändra 

bildens orientering.

Mina ljud

I Mina ljud fi nns Standardljuden, dina 

Ljudinspelningar samt eventuella ljudfi ler 

du hämtat. Här kan du hantera, skicka eller 

ställa in ljud som ringsignaler. 
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Mina saker

Använda ett ljud

1  Tryck på  och välj sedan Mina saker.

2 Bläddra till Mina ljud och välj det.

3  Välj Standardljud eller en fi l i listan över 

inspelade ljud.

4  Välj ett ljud och lyssna genom att välja OK.

5  Välj Val, välj Använd som och välj 

från Ringsignal, Videoringsignal, 

Meddelandesignal, Start, Avstängning.

Mina videor

I mappen Mina videor visas listan över 

hämtade videor och videoklipp som du har 

spelat in i mobilen.

Spela upp video

1   Tryck på  och välj sedan Mina saker.

2 Bläddra till Mina videor och välj det.

3 Välj en video och tryck på Spela.

Använda alternativ när 

videouppspelningen är pausad

Genom att välja Val försätts den video som 

du spelar upp i pausläge och du kan välja 

mellan:

Liggande visning - Byt orientering på 

videoklippet

Ljud av - Slå av ljudet

Upprepa - Repetera videoklippet

Filinfomation - Visa detaljer för videoklippet

Skicka - Skicka videoklippet till någon annan 

via Meddelande, E-post eller Bluetooth.

Ta bort - Ta bort videoklippet.

Använd som ringsignal - Använd som 

video ringtune

Skicka videoklipp

1    Tryck på  och välj sedan Mina saker.

2 Bläddra till Mina videor och välj det.

3  Välj önskat videoklipp och tryck på Val. 

4  Tryck på Skicka meddelande via och 

välj mellan Meddelande, E-post och 

Bluetooth.

5  Om du väljer Meddelande eller E-post 

bifogas videoklippet med meddelandet och 

du kan skriva och skicka det som vanligt. 

Om du väljer Bluetooth ombeds du att 

aktivera Bluetooth, och telefonen söker 

efter en enhet att skicka videon till.

Obs! Storleken på videoklippet kan behöva 

ändras innan det kan skickas via MMS. Vissa 

videoklipp kan vara för stora för att skickas 

via MMS.
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Använda alternativmenyn för video

Markera ett videoklipp i mappen Videor 

och tryck på Val så visas följande lista över 

alternativ.

Skicka meddelande - Skicka det 

markerade videoklippet till någon annan via 

Meddelande, E-post eller Bluetooth.

Använd som - Använd som Röstringsignal

Flytta - Flytta till mobilminnet eller 

Externt minne

Kopiera - Kopiera till  mobilminne- eller 

Externt minne

Ta bort - Ta bort det markerade videoklippet.

Markera/avmarkera - Markera fl  er än ett 

videoklipp innan du kan välja Ta bort.

Filer - Byt namn på video eller visa 

information

Skapa ny mapp - Skapa en ny mapp i 

huvudmappen Videoklipp.

Sortera efter - Ordna videoklippen efter 

datum, typ eller namn.

Listvy/Rutnätsvy - Visa bilderna i en Listvy 

eller Rutnätsvy.

Minneshanterare - Visa minnesstatus (mobil 

eller externt minneskort).

Mina applikationer

Du kan hålla laddas ned spel och program till 

den här mappen.

Övrigt

Från menyn Övriga, kan du visa de fi ler som 

inte är sparade i någon av mapparna Bilder, 

Ljud, Videoklipp eller Dokument.

Mitt minneskort

Om du satt i ett minneskort visas det som en 

mapp i Mina saker. Mappen för det externa 

minnet delas upp i ytterligare syv mappar: 

Spel och program, Övriga Bilder, Ljud, 

Videos, GoogleAppsData, och Documents. 

Varje mapp innehåller alla fi ler av den typen 

som sparas på minneskortet istället för i 

mobilen.
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Spel & program

Spel & program

KP270 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.

Spela spel

1  Tryck på  och välj Spel & Program 

och därefter Mina appilikationer.

2  Du kan använda den här menyn till att 

hämta nya spel och spela de demospel 

som redan fi nns i telefonen. 

Obs! Det kostar extra att använda den här 

tjänsten. Kontrollera vilka kostnader som 

gäller hos din nätoperatör.

Ya
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Yahoo!

Du har tillgång till Yahoo Mobile Internet  

Service.   

1  Yahoo! oneSearch - Sök efter snabba 

svar.   

2 Yahoo! Mail - Visar ditt e-postkonto.   

3  Yahoo!  Messengar - Du kan använda 

Yahoo! Messenger för snabbmeddelanden

4  Yahoo! Adressbook - Visar dina möten 

och all kontaktinformation. Möten och 

händelser som fi nns i kalendern visas 

också under vyn Idag.
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Lägga till händelser i kalendern

1   I viloläge trycker du på  , och välj 

Planerare, sedan Kalender.

2   Välj det datum när du vill lägga till en 

händelse. Du kan välja ett datum antingen 

genom att bläddra fram till det med hjälp 

av pilarna på pekskärmen eller genom att 

välja Val och ange datumet manuellt.

3     Välj Lägg till ny och ange den tidpunkt då 

du vill att händelsen ska börja. Bläddra ned 

med hjälp av pilarna på pekskärmen och 

ange händelsens sluttid.

4   Bläddra ned igen och välj om du vill ställa 

in ett alarm för händelsen. Visa tillgängliga 

alternativ genom att bläddra åt vänster 

eller höger. Du kan välja att låta alarmet 

aktiveras vid händelsens starttid, eller en 

viss tid innan för att bli påmind om att 

händelsen snart ska börja.

5   Bläddra ned och ange ett Ämne: för 

händelsen. Skriv bokstäver och siffror med 

hjälp av knappsatsen.

6  Bläddra ned igen och välj om händelsen 

bara inträffar en gång eller om den ska 

upprepas Upprepas ej, Varje dag, varje 

vecka, Varje månad eller Varje år. Om 

händelsen upprepas kan du också bläddra 

ned och ange en Användarinställningar, 

det vill säga när händelsen helt ska 

upphöra.

7  Välj Klar så sparas händelsen i kalendern. 

En fyrkantig markör anger vilka dagar det 

fi nns händelser sparade.

Redigera en kalenderhändelse

1   I viloläge trycker du på  , och välj 

Planerare, sedan Kalender.

2  You can see a list of all your events. 

SBläddra fram till den händelse som du vill 

redigera och välj Visa. 

3  Tryck på Val och Välj Ändra och bläddra 

till den detalj som du vill ändra för 

händelsen. Gör ändringarna och spara 

den redigerade händelsen genom att välja 

Klar.

Obs! Du kan ta bort en händelse ur kalendern 

genom att visa händelsen och trycka på Val 

och Ta bort.
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Dela en kalenderhändelse

1   I viloläge trycker du på  , och välj 

Planerare, sedan Kalender.

2  Välj den händelse som du vill dela och välj 

Val. 

3  Välj Skicka och välj SMS, MMS, E-post 

eller Bluetooth.

4  Tryck Skicka och söker en kontakt, tryck 

Skicka

Lägga till en anteckning

1  I viloläge trycker du på  , och välj 

Planerare, sedan Anteckning.

2  Välj Altern. Välj Lägg till ny och skriv in 

anteckningen.

3 Välj Spara.

4  Anteckningen visas på skärmen nästa 

gång du öppnar programmet för 

anteckningar.

Tips! Du kan redigera en befi ntlig anteckning. 

Välj den anteckning du vill redigera, tryck på 

Alternativ och välj Redigera.
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Verktyg

Ställa in alarmet

1  I viloläge trycker du på  , och väljer 

Verktyg och sedan Alarm.

2 Tryck på Val och väljer Lägg till ny.

3  Bläddra ned och ange den tidpunkt som du 

vill att alarmet ska utlösas.

4  Välj upprepningstyp för att ange om du 

vill att alarmet ska utlösas Upprepas ej, 

Varje dag, Mån-Fre, Mån-sön eller Välj 

veckodag.

5  Bläddra ned och välj om du vill ställa in 

alarmet på Alarmsignal, Vibreration, 

Ringsignal & vibreration eller Enligt 

profil.

6  Bläddra ned och välj alarmsignal. 

ett ljud från Ljudinspelningar eller 

Standardljud.

7  Bläddra ned och ange ett namn på alarmet 

eller behåll det föreslagna namnet.

8  Välj Klar.

Obs! Du kan ställa in upp till 5 alarm.

Använda räknaren

1    I viloläge trycker du på  , och väljer 

Verktyg och sedan Miniräknare.

2  Ange siffror med hjälp av de numeriska 

knapparna.

3  Du kan göra enkla beräkningar genom att 

välj önskad funktion (+, –, ×, ÷) och sedan 

trycka på =.

4  För mer komplicerade beräkningar väljer 

du Val och väljer ett kommando.

5  Välj knappen Rensa för att rensa skärmen 

och påbörja en ny beräkning.

Använda stoppuret

1   I viloläge trycker du på  , och väljer 

Verktyg och sedan Tidtagarur.

2 Välj Starta när du vill starta timern.

3  Välj Varv om du vill registrera en varvtid. 

Upp till 20 varvtider kan sparas.

4 Välj Stopp om du vill stoppa timern.

5  Välj Återgå om du vill starta om stoppuret 

på den tid där du stoppade det, eller välj 

Återställ om du vill börja om tidtagningen 

igen.

Omvandla en måttenhet

1   I viloläge trycker du på  , och väljer 

Verktyg och sedan Enhetsomvandlare.

2  Ange om du vill omvandla Valuta, Yta, 

Längd, Vikt, Temperatur, Volym eller 

Hastighet.
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3  Bläddra upp för att välja den mätenhet du 

vill använda. Bläddra till vänster eller höger 

för att ange en enhet och bläddra sedan 

ned för att ange enhetens kvantitet.

4  Bläddra ned till rutan för enhetsomvandling 

och välj den mätenhet som du vill 

omvandla till. Omvandlingen visas 

automatiskt i raden nedan.

Obs Om du vill omvandla valuta måste 

du först ange Växelkurs enligt aktuell 

växelkurs.

Lägga till en stad i världsklockan

1    I viloläge trycker du på  , och väljer 

Verktyg och sedan Världstid.

2  Om du vill ta reda på tiden för en viss ort 

trycker du på Alternativ och väljer Lägg till 

stad.

3  Bläddra igenom listan eller ange första 

bokstaven i orten. Du kan också välja Karta 

och välja en ort.

4 Tryck på OK.

Tips! Du kan markera första bokstaven i den 

önskade orten med hjälp av knappsatsen så går 

det snabbare.
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Med hjälp av webbläsaren kommer du lätt 

åt de senaste nyheterna, väderprognoserna 

samt aktuell information om sport och 

trafi khändelser när du behöver det. Dessutom 

kan du med hjälp av webbläsaren hämta 

det allra senaste inom musik, ringsignaler, 

bakgrundsbilder och spel.

Ansluta till Internet

1  Tryck på   och välj Webbläsare. 

2  Du kommer åt webbläsarens startsida 

direkt genom att välja.  Hem. Du kan även 

välja Ange adress och skriva in önskad 

URL och sedan välja Öppna. 

Obs! Det kostar extra när du använder 

den här tjänsten och hämtar innehåll. 

Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din 

nätoperatör.

Lägga till och komma åt 

bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara 

webbplatser så att du kommer åt dina 

favoritsidor snabbare.

1  Tryck på  och välj Webbläsare.

2  Välj Bokmärken. En lista över dina 

bokmärken visas på skärmen.

3  Om du vill lägga till ett nytt bokmärke 

väljer du Altern. och därefter Lägg till 

ny. Ange ett namn för bokmärket följt av 

URL-adressen.

4  Tryck på Klar. Dina bokmärken visas i 

listan över bokmärken.

5  Du öppnar ett bokmärke genom att bläddra 

till önskat bokmärke och välj Öppna. Du 

ansluts till den bokmärkta sidan.   

RSS-läsare  

RSS-läsaren hämtar och ger dig uppdaterade 

nyheter från de webbplatser som fi nns 

registrerade i din mobil. 

Spara sida

1  Anslut till önskad webbsida. 

2  Välj Val och rulla till Spara objrkt. Välj 

Spara sidan.

3 Välj Spara.

Öppna en sparad sida

1  Tryck på   och välj Webbläsare.

2  Välj Sparade sidor.

3  Välj önskad sida och tryck på Öppna. 

Tips! På den här menyn kan du också ta bort 

sparade sidor.

Webbläsare
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Visa webbläsarens historik

1  Tryck på   och välj Webbläsare.

2  Välj Historik och därefter OK.

3  En lista över de webbsidor du har använt 

senast visas. Du kommer åt de här sidorna 

genom att bläddra till önskad sida och välj 

Öppna. 

Ändra webbläsarinställningarna

1  Tryck på   och välj Webbläsare.

2  Välj Inställningar.

3  Du kan välja hur mobilen ska hantera, visa 

och använda information när du surfar 

på Internet. Du kan ändra inställningar 

i Profil, Inställningar för utseende, 

Cache, Cookies, Säkerhet, Återställ 

inställningar.

4  När du har ändrat dina inställningar genom 

att trycka OK.
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Inställningar

I den här mappen kan du anpassa 

inställningarna i KP270 enligt önskemål. 

Obs! Mer information om samtalsinställningar 

fi nns på sidan 16.

Ändra profi l

Det går snabbt att ändra profi  len på 

Skärmtema.  Tryck helt enkelt på  sedan 

den profi l du vill aktivera. Välj mellan Normal, 

Tyst, Utomhus eller Flygläge.

Tips! Använd den här funktionen för att ställa 

in inställningen för fl ygläget till På eller Av. Du 

kan inte ringa samtal, ansluta till Internet, skicka 

meddelanden eller använda Bluetooth när 

Flygläge är ställt i läget På.

Tilpasse profi le

Du kan tilpasse innstillingene for hver profi l.

1  Trykk på Inställningar og velg Profil.

2  Välj den profi l du vill ha, välj Val och väljer 

Ändra.

3  Här kan du ändra alla ringsignaler, volym 

och signalalternativ.

Ändra tid och datum

Du kan ställa in funktioner för datum och tid.

1  Tryck på   och välj Inställningar.

2  Välj Tid och datum och välj från listan 

nedan:

Tid - Du kan ange aktuell tid. Du kan ställa in 

24 timmar eller 12 timmar. Du kan välja en 

stad som tidszon.

Datum - Du kan ange aktuellt datum.

 Ange datumformat.

(ÅÅÅÅ/MM/DD, DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ)

Auto. datum & tid - Om du väljer alternativet 

På uppdateras datum och tid automatiskt.

Sommartid - Välj om du vill aktivera 

funktionen för sommartid eller inte. Du kan 

ställa in sommartid med en eller två timmars 

förskjutning.   

Ändra språk

Välj Inställningar och välj Telefon. Välj 

Språk om du vill ändra språk på text i 

telefonen. Alla ändringar påverkar även 

inmatningsspråket.

Nät - KP270 ansluts automatisk till önskat 

nät. De här inställningarna går att ändra från 

den här menyn. Du kan också lägga till nya 

åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn. 
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Internetprofiler - På den här menyn visas 

Internetprofi ler. Du kan skapa nya, ta bort 

eller göra ändringar i profi ler med hjälp av 

Alternativ-menyn. Du kan däremot inte ta bort 

eller ändra standardinställningar anpassade 

till nationella variationer.   

Uppkopplingar - I den här menyn visas en 

lista över anslutningspunkter. Du kan skapa 

nya profi ler, radera eller ändra dem med hjälp 

av Val-menyn. Däremot kan du inte radera 

eller ändra standardinställningar anpassade 

till nationella variationer.

Paketdataanslutning - Väljer du “Om 

möjlighet fi nns”, registreras mobilen 

automatiskt till 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.   

 Ändra säkerhetsinställningar

Ändra säkerhetsinställningar för att skydda 

KP270 och viktig information däri.

1 Tryck på   och välj Inställningar.

2  Välj Säkerhet och välj från listan nedan:

PINbegäran - Välj en PIN-kod som ska 

begära s när du slår på mobilen.

Mobillås - Välj en säkerhetskoden för att låsa 

telefonen Vid påslagning,Om SIM-kortet 

bytts ut,Omedelbart, Ingen.

Ändra koder - Ändra ditt PIN-kod, PIN2-kod, 

Säkerhetskod.

Ändra skärminställningar

1  Tryck på   och välj Inställningar.

2 Välj Skärm och välj mellan:

Skärmtema - Välj Viloläge och välja en 

Bakgrundsbild som ska visas på skärmen, 

Visa, Klocktyp, Teckenfärg för klocka.

Menyutseende - Byt menyvy från Listvy till 

Rutnätsvy.

Ringa upp - Anpassa teckenstilen när du 

ringer ett telefonnummer.

Font - Ändra teckenstorlek från Liten, Normal 

eller Liten

Bakgrundsbelysning - Du kan justera 

ljusstyrkan med navigeringsknapparna. Välj 

mellan 0%,20%,40 %, 60 %, 80 % och 

100 % och välj sedan Klar så sparas din 

inställning.

Tips! Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd 

desto mer batteri förbrukas och det behöver 

laddas oftare.



LG KP270  |  Användarhandbok50

INSTÄLLNINGAR

Inställningar

Tema för mobilen - Ändra enkelt skärmens 

utseende.

Välkomstmeddelande - När du har valt 

På kan du skriva ett välkomstmeddelande. 

Meddelandet visas på skärmen när du startar 

telefonen.

Återställa mobilen

Med Återställ inställningar i menyn 

Inställningar kan du återställa alla 

inställningar till fabriksinställningarna. Du 

behöver säkerhetskoden för att återställa 

mobilen.

Visa minnesstatus

I KP270 har du tre minnen: i mobilen, på 

SIM-kortet och på ett externt minneskort (du 

kan behöva köpa till minneskortet).

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda 

på hur varje minne används och hur mycket 

utrymme som fi nns kvar.

Tryck på Inställningar och välj 

Minneshanterare så kan du se aktuell 

status för alla minnen i din KP270.

Tips! Se information om hur du sätter in ett 

minneskort på sidan 12.

Streaming

Du kan ändra nätinställningarna för 

Streaming-uppspelning.   
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Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in 

av nätoperatören så att du kan börja använda 

mobilen direkt. Använd den här menyn om du 

vill ändra någon inställning.

Tryck på Meny eller  och välj 

Anslutningar. Du kan välja mellan:

Bluetooth - Ställ in KP270 för Bluetooth-

användning. Du kan anpassa din synlighet till 

andra enheter eller söka igenom enheter som 

mobilen är ihopparad med.

Ändra Bluetooth-inställningar

1  Tryck på  och Anslutningar, välj 

sedan Bluetooth.

2  Välj Inställningar. Gör ändringar för: 

Enhetssynlighet - När [Mobilens synlighet] 

är inställd på [Synlig] kan andra enheter hitta 

din mobil när de söker efter en Bluetooth-

enhet. Väljer du [Dold] kommer andra enheter 

inte hitta din mobil när de söker efter en 

Bluetooth-enhet

Enhetens namn - Ge din mobil ett namn 

eller döp om den. Det namn du väljer visas 

när mobilen hittas av andra enheter. Mobilens 

namn visas bara på andra enheter när 

[Mobilens synlighet] är inställd på [Synlig].

Tjänster som stöds - Du kan visa en lista 

över enheter, t.ex. headset- och handsfree-

tillbehör som kan användas på den här 

Bluetooth-kompatibla mobilen

Min adress - Här kontrollerar du Bluetooth-

adressen.

Obs!  När du använder Bluetooth-enheten 
i mobilen medför det säkerhetsrisker för 
mobilen. Därför rekommenderar vi att 
Bluetooth-synligheten sätts till Dold efter att 
inställningar och hopparningar är gjorda. För 
inkommande fi ler via Bluetooth, oavsett om 
det är mellan hopparade enheter eller ej, kan 
du välja att ta emot eller avvisa överföringen 

efter att du verifi erat sändaren.

Para ihop med en annan Bluetooth-

enhet 

Genom att para ihop KP270 och en annan 

enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad 

anslutning. På så sätt blir ihopparningen 

säkrare.

1  Kontrollera att du har Bluetooth-

inställningarna Slå på och Synlig 

.Du kan ändra din synlighet på 

menyn Inställningar genom att välja 

Enhetssynlighet och därefter Synlig.

2   Från Bluetooth väljer du Slå på och väljer 

Sök efter ny enhet.
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3  KP270 söker efter enheter. När sökningen 

är klar visas Lägg till och Uppd. på 

skärmen.

4  Välj önskad enhet för ihopparning, välj 

Lägg till, ange lösenordet och välj därefter 

OK.

5  Mobilen ansluter till den andra enheten där 

du anger samma lösenord.

6  Den lösenordsskyddade Bluetooth-

anslutningen är klar.

Använda Bluetooth-headset

1  Kontrollera att du har Bluetooth-

inställningarna Slå på och Synlig.

2  Ställ in headsetet i ihopparningsläge 

och para ihop enheterna med hjälp av 

instruktionerna som medföljde headsetet.

3  KP270 växlar automatiskt till profi len 

Headset. Det går även att ansluta till ett 

Bluetooth-headset för att ringa och ta emot 

samtal.

Överföra fi ler till mobilen

Du kan också överföra fi ler från datorn till 

mobilen med hjälp av Bluetooth.

1  Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i 

mobilen och på datorn och att de syns i 

respektive enhet.

2  Använd datorn för att skicka fi len via 

Bluetooth.

3  När fi len har skickats måste du bekräfta 

den i mobilen genom att välja Ja.

4  Filen sparas i lämplig mapp beroende på 

fi ltypen. Bilder sparas t.ex. i mappen Mina 

bilder och musik i mappen Mina ljud. Om 

mobilen inte kan identifi era fi ltypen sparas 

fi len i mappen Övrigt.

Obs! Filer som skickas med Bluetooth sparas 

i mobilminnet.

Skicka och ta emot fi ler via 

Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka 

och ta emot fi ler på eftersom det inte krävs 

några sladdar och anslutningen går snabbt 

och enkelt. Det går även att ansluta till ett 

Bluetooth-headset för att ringa och ta emot 

samtal.

Innan du kan börja dela fi ler med Bluetooth 

måste du para ihop din enhet med en annan 

Bluetooth-enhet. Mer information om att 

para ihop enheter fi nns i Para ihop med en 

annan Bluetooth-enhet.

Anslutning
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Så här slår du på Bluetooth:

1  Tryck på  och välj Anslutning och 

därefter Bluetooth.

2   Välj Slå på.

3   Välj Stäng av för att byta Stäng av.

Så här skickar du en fil:

1  Öppna den fi l som du vill skicka. Det 

brukar ofta vara en bild-, video- eller 

musikfi l.

2  Välj Val, Skicka meddelande och 

därefter Bluetooth.

3  Välj Ja för att slå på Bluetooth om den inte 

redan är aktiverad.

4  KP270 söker automatiskt efter andra 

Bluetooth-aktiverade enheter inom 

räckvidd.

5  Välj vilken enhet du vill skicka fi len till och 

välj OK.

Så här tar du emot en fil:

1  För att ta emot fi ler måste du ha ställt 

in Bluetooth-inställningarna Slå på och 

Synlig. 

2  Du ombeds att bekräfta fi len från 

avsändaren. Välj Ja för att ta emot fi len. 

Tips! Kontrollera att fi  len skickas med hjälp av 

förloppsindikatorn.

Obs! 

Ordmärket och logotyperna Bluetooth® tillhör 

Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana 

märken av LG Electronics är licensierad. Övriga 

varumärken och varunamn tillhör respektive 

ägare.

USB-anslutningsläge

Du kan välja USB-anslutningsläget i telefonen 

för fl era olika ändamål.

Fråga alltid
Om du väljer Fråga alltid som standardläge 

blir du ombedd att välja USB-anslutningsläge 

varje gång du ansluter telefonen till en dator 

via datakabeln.

Om du avmarkerar läget Fråga alltid väljs 

det anslutningsläge du har angett manuellt 

under Meny - Inställningar - Anslutning 

- USB-läge och något av alternativen Internet, 

Masslagring eller PC Suite.
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Anslutning

Masslagring-Använda mobilen som 

masslagringsenhet

KP270 kan användas som masslagringsenhet 

precis som ett USB-minne. Det här är ett 

utmärkt sätt att fl  ytta fi  ler från datorn till 

mobilen. Om du satt i ett minneskort visas 

två enheter på datorn när du ansluter med 

Masslagring. Mobilminnet och det externa 

minnet. 

1  Anslut USB-kabeln till enheten.

2  Välj Masslagring på popupmenyn i 

enheten.

3  En mapp för fl  yttbar disk öppnas 

automatiskt på datorn (två mappar om du 

har satt i ett minneskort) där alla mappar i 

mobilen eller på minneskortet visas.

4  Dra och släpp bilder, videoklipp, musik eller 

dokument i rätt mapp.

5  Ta bort mobilen säkert genom att klicka 

på ikonen Säker borttagning av 

maskinvara på skrivbordets verktygsfält.

6  När du vill komma åt en fi l, t.ex. en bild, 

trycker du på  , väljer Mina saker följt 

av Mitt minneskort och därefter Bilder. 

Alla bilder du just fört över fi nns i den här 

fi len.

Note : Den här funktionen är inte tillgänglig 

på Macintosh-datorer.

PC suite – Synkronisera telefonen 

med datorn

Du kan synkronisera datorn och telefonen så 

att alla viktiga uppgifter och datum stämmer 

överens, och samtidigt säkerhetskopiera all 

information.

Installera LG PC Suite i datorn

1  Gå till www.lgmobile.com och välj Europe 

och sedan ditt land. 

2  Välj menyn Procucts, välj Manual & 

Software och klicka på Go to Manual & 

S/W Download Section. Klicka på Yes så 

visas installationsprogrammet för LG PC 

Suite (Windows XP, Windows Media Player 

och andra).

3  Välj önskat språk för 

installationsprogrammet och klicka på OK.

4  Följ instruktionerna på skärmen och slutför 

installationsguiden för LG PC Suite.

5  När installationen har slutförts visas ikonen 

för LG PC Suite på skrivbordet.
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Ansluta telefonen och datorn

1  Anslut USB-kabeln mellan telefonen och 

datorn.

2 Välj PC Internet på popupmenyn i enheten.

3  Dubbelklicka på ikonen för LG PC Suite på 

skrivbordet.

4  Klicka på Anslutningsguiden och sedan 

på USB.

5  Klicka på Nästa och på Nästa igen, 

därefter på Slutför. Telefonen och datorn 

är nu anslutna.

Säkerhetskopiera och återställa 

telefonens information

1  Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC 

Suite på skärmen.

2  Klicka på ikonen Backup och välj Backup 

eller Återställ.

3  Markera innehållet som ska 

säkerhetskopieras eller återställas. Välj var 

informationen ska säkerhetskopieras eller 

var den ska återställas från. Klicka på OK.

4 Informationen säkerhetskopieras.

Visa telefonfi ler i datorn

1  Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC 

Suite på skärmen.

2 Klicka på ikonen Innehåll.

3  Allt fl  ash-innehåll och alla dokument, 

bilder, ljud och videoklipp som du harsparat 

i telefonen visas på skärmen i mappen LG 

Phone.

Tips! Genom att visa telefonens innehåll i datorn 

kan du ordna fi  ler, hantera dokument och ta bort 

innehåll som du inte behöver längre.

Synkronisera kontakter

1  Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC 

Suite på skärmen.

2 Klicka på ikonen Kontakter.

3  Välj Överför och Importera från 

telefonen. Datorn importerar och visar alla 

kontakter som sparats på USIM-kortet och 

i telefonen.

4  Klicka på Arkiv och välj Spara. Ange var 

kontakterna ska sparas.

Obs!  Klicka på USIM-kortets mapp till vänster 

på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera 

kontakter som sparats på USIM-kortet. Välj 

Redigera högst upp på skärmen och sedan 

Markera alla. Högerklicka på kontakterna och 

välj Kopiera till kontakt. Klicka på mappen 

Mobil till vänster på skärmen så visas alla 

nummer.
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Anslutning

Synkronisera meddelanden

1  Anslut USB-kabeln till enheten och välj PC 

Suite på skärmen.

2 Klicka på ikonen Meddelanden.

3  Alla meddelanden i datorn och telefonen 

visas i mappar på skärmen.

4  Du kan redigera och ändra ordningen för 

meddelandena med hjälp av verktygsfältet 

högst upp på skärmen.
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TILLBEHÖR
Tillbehör

Laddare

Stereoheadset

Användarhandbok

Läs mer om KP270.

Standardbatteri

Följande tillbehör medföljer KP270. Det fi nns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. 

Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

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 representant .



LG KP270  |  Användarhandbok58

Tekniska data

Allmänt

Produktnamn : KP270

System :  GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 

/ W-CDMA

Temperaturgränser

Max :  +55°C (urladdning)

+45°C (laddning)

Min : -10°C

Nättjänster

Den trådlösa mobiltelefonen som beskrivs i 

den här användarhandboken är godkänd för 

användning i näten GSM 900, DCS 1800, 

PCS1900, W-CDMA.

Ett antal funktioner som ingår i den här 

guiden kallas gemensamt för nättjänster. 

De är specialtjänster som du skaffar från 

din operatör. Innan du kan nyttja någon 

sådan tjänst måste du teckna tjänsten 

hos operatören, som också tillhandahåller 

instruktioner för den.

NÄTTJÄNSTER



 

KP270

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA  Terminal Equipment 

EN 301 489-01 v1.6.1  / EN 301 489-07 v1.3.1 /  EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT,  Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

26. Aug. 2008
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• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Riktlinjer för säker och effektiv användning

•  SAR-gränsvärdet som rekommenderas av 

Internationella kommissionen för skydd 

mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 

2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.

•  Det högsta SAR-värde för den här 

mobilmodellen som har uppmätts av 

DASY4 för användning vid örat är 0.404 

W/Kg (10g) och när den bärs mot kroppen 

0.934 W/Kg (10g).

•  SAR-uppgifter för boende i länder/regioner 

som har antagit SAR-gränsvärdet som 

rekommenderas av Institute of Electrical 

and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 

1.6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

Skötsel och underhåll av produkten

 VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör 

som är godkända för att användas med just 

denna telefonmodell. Om andra typer används 

kan tillstånd och garantier som avser mobilen 

bli ogiltiga och förfarandet kan också vara 

farligt.

•  Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad 

tekniker utföra nödvändiga reparationer.

•  Använd inte mobilen i närheten av 

elektriska apparater som tv, radio och dator.

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara 

farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. 

Närmare information fi  nns i denna 

användarhandbok.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor and Specific 

Absorption Rate (SAR)

Mobilmodellen KP270 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 Specifi  c 

Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester 

utförs med en standardiserad metod, där 

mobilen 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.



61

RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

•  Förvara inte mobilen nära kreditkort eller 

biljetter. Informationen på magnetremsan 

kan skadas.

•  Peka inte på skärmen med vassa föremål 

eftersom det kan skada mobilen.

•  Håll mobilen borta från vätska och fukt.

•  Använd alla tillbehör, till exempel 

handsfree, med försiktighet. Rör inte vid 

antennen i onödan.

Användning av mobilen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som 

kan påverka funktionsdugligheten.

•  Använd inte mobilen i närheten av 

medicinsk utrustning utan att först ha 

begärt tillstånd. Förvara inte mobilen 

utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfi ckan.

•  Vissa hörapparater kan störas av 

mobiltelefoner.

•  Mindre störningar kan märkas på tv, radio, 

datorer och liknande utrustning.

•  Håll mobilen borta från värmekällor som 

element och spis.

•  Tappa den inte i marken.

•  Utsätt inte mobilen för vibrationer eller stötar.

•  Stäng av mobilen i alla områden där det 

krävs. Du bör till exempel inte använda 

mobilen på sjukhus eftersom den kan störa 

känslig medicinsk utrustning.

•  Ta inte i mobilen med våta händer när den 

laddas. Det kan orsaka elektriska stötar 

och allvarliga skador på mobilen.

•  Ladda inte mobilen nära lättantändliga 

material eftersom mobilen kan bli varm 

och orsaka eldsvåda.

•  Rengör mobilens utsida med en torr trasa 

(använd inte lösningsmedel som bensen, 

thinner eller alkohol).

•  Låt inte mobilen ligga på ett mjukt 

underlag när du laddar den.

•  Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat 

utrymme.

•  Utsätt inte mobilen för kraftig rök eller 

stora mängder damm.
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Riktlinjer för säker och effektiv användning

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts 

för höga ljud under långa tidsperioder. 

Vi rekommenderar att du inte slår på 

och stänger av mobilen nära öronen. Vi 

rekommenderar också att ljudvolym vid 

samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av 

glas. Glaset kan få sönder om din mobilenhet 

tappas på ett hårt underlag eller får en 

ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du 

inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte 

mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut 

av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte mobilen i områden där 

sprängning sker. Följ restriktioner, 

förordningar och bestämmelser.

Trafi ksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om 

mobiltelefonanvändning som gäller i de 

områden du befi nner dig i.

•  Håll inte i mobilen medan du kör.

•  Ägna all uppmärksamhet på körningen.

•  Använd handsfree-utrustning om sådan 

fi nns.

•  Stanna vid vägkanten innan du ringer upp 

eller svarar om körförhållandena gör det 

möjligt.

•  Radiovågorna från mobilen kan påverka 

vissa elektroniska system i fordonet såsom 

bilstereo och säkerhetsutrustning.

•  Om du kör ett fordon som är utrustat med 

airbag får ingen monterad eller sladdlös 

telefonutrustning vara i vägen för den. Det 

kan göra att airbagen inte fungerar eller 

resultera i allvarliga skador på grund av 

funktionsfel.

•  Om du lyssnar på musik när du är ute 

och går är det viktigt att volymen inte är 

för hög så att du hör vad som händer i 

din omgivning. Detta är speciellt viktigt i 

närheten av vägar.
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Brandfarliga ångor

•  Använd inte mobilen vid tankstationer.

•  Använd den inte i närheten av bränsle eller 

kemikalier.

•  Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller 

sprängämnen på samma ställe i bilen 

där du förvarar mobilmobilen och dess 

tillbehör.

I ett fl ygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i 

fl ygplan.

•  Stäng av mobilen före ombordstigning på 

fl ygplan.

•  Använd den inte heller medan planet står 

stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara mobilen på ett säkert ställe utom 

räckhåll för små barn. De smådelar som fi nns 

på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra 

en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i 

alla mobilnät. Undvik därför situationer där 

du endast har mobilen att tillgå för att ringa 

nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med 

nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

•  Batteriet behöver inte laddas ur helt innan 

du laddar upp det. Till skillnad från andra 

batterier har det här ingen minneseffekt 

som kan försämra batteriets prestanda.

•  Använd enbart LG:s batterier och laddare. 

LG:s laddare är konstruerade för att 

maximera batteriets livslängd.

•  Ta inte isär eller kortslut batteriet.

•  Håll batteriets poler rena.

•  Byt ut batteriet när det inte längre fungerar 

på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas 

upp fl era hundra gånger innan det behöver 

bytas ut.

•  Ladda batteriet om det inte har använts 

under en längre tid. Det ger bättre 

prestanda.
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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 Electronics-serviceställe eller -

återförsäljare för hjälp.

•  Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget 

när mobilen är fulladdad så drar inte 

laddaren ström i onödan.

Riktlinjer för säker och effektiv användning



KP270 Brukerhåndbok

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i 

denne håndboken kan skille seg noe fra 

det som vises på telefonen, avhengig av 

hva slags programvare og 

tjenesteleverandør du har.

NORSK



Gratulerer med kjøpet av den avanserte 

og kompakte KP270 telefonen fra LG, 

som er utviklet for å kunne brukes med 

siste nytt innen digital teknologi for 

mobilkommunikasjon.

Kaste det gamle utstyret

1  Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et 

produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.

2  Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte 

gjenbruksbeholdere som er satt ut av offentlige 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. 
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Bli kjent med telefonen

Anropstast   
Ringer opp et 

telefonnummer 

eller besvarer et anrop.

Slutt- / av/på-tast  
Avslutter samtaler og avviser 

anrop. Slår telefonen på/av. Går 

tilbake til standby-skjermen når 

du bruker menyen.

Hovedskjerm

Navigeringstaster    
•  I standby-modus:

Opp: Hurtigmeny

Ned: Søk

Høyre: Meldinger

Venstre: Profiler

• I menyen: Navigere i menyer.

OK-tast 

Høyre valgtast  
Gå direkte til Navn. 
Bruk denne tasten for å gå tilbake 

til forrige skjerm.

Venstre valgtast   
Går direkte til Mine ting.

Hjemmeskjermtast
Går til Hjemmeskjermen 

eller Meny.

Tøm-tast
Brukes til å slette siste bokstav 

eller gå tilbake til forrige meny.
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OPPSETT

Åpne telefon

Batterideksel

Batteri

Kameralinse

Spor for minnekort

Kontakt for 
lader, kabel, 
håndfri

S

1 
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Sette inn USIM-kortet og batteriet

1   Ta av batteridekselet
Trykk på batterilåseknappen. Skyv 

batteridekselet nedover og bort fra 

telefonen.

  ADVARSEL: Du må ikke ta ut batteriet 

når telefonen er slått på, da dette kan skade 

telefonen.

2  Ta ut batteriet
Løsne den nederste enden av batteriet, og 

ta batteriet forsiktig ut av batterirommet.

3 Sette inn USIM-kortet
 Skyv USIM-kortet inn i USIM-kortholderen. 

 Pass på at det gylne kontaktområdet på  

 kortet peker ned. Hvis du vil ta ut SIM-  

 kortet, kan du skyve det ut av holderen   

 ovenfra.

  ADVARSEL: Ikke sett inn USIM-kortet når 

tastaturet er åpent, ellers kan du skade både 

telefonen og USIM-kortet.
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OPPSETT

4  Sette inn batteriet
Skyv først den øverste delen av batteriet 

inn i den øverste delen av batterirommet. 

Kontroller at batterikontaktene ligger 

mot terminalene på telefonen. Skyv den 

nederste delen av batteriet nedover til det 

klikker på plass.

Sette inn USIM-kortet og batteriet

5 
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6  Lade opp telefonen
Åpne dekselet over laderkontakten på 

siden av KP270. telefonen. Koble til 

laderen, og koble laderen til et strømuttak. 

KP270 må lades opp til det vises en 

melding på skjermen om at telefonen er 

ferdig ladet.

 ADVARSEL: Unngå å lade opp telefonen 

når den er plassert på et mykt underlag/

tekstiler. Telefonen skal bare lades på et godt 

ventilert område.

5  Sette på batteridekselet
Sett inn den topp delen av batteridekselet, 

og skyv nedover til det klikker på plass.
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Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens 

lagringskapasitet. 

TIPS Minnekort er tilleggsutstyr.

Åpne sporet for minnekort. Skyv minnekortet 

inn i sporet til det klikker på plass. Pass på 

at det gylne kontaktområdet på kortet peker 

nedover. 

Ta ut minnekortet

Åpne dekselet, og ta ut minnekortet ved å 

trykke det forsiktig innover og deretter slippe, 

slik det vises i den følgende illustrasjonen:

Minnekort

Formatere minnekortet

Minnekortet må være formatert før du kan 

begynne å bruke det.

1    Fra standby-skjermen velger du  og 

deretter Innstillinger. 

2   Velg Minneadministrator og deretter 

Eksternt minne.

3  Trykk Format, og angi passordet, som er 

satt til 0000 som standard. Kortet ditt vil 

bli formatert og klar til bruk.

4  Å vise den nye formatert mapper på 

KP270  og velg Mine ting. Velg Mitt 

minnekort.

  ADVARSEL: Når du formaterer 

minnekortet, blir alt innholdet slettet. Hvis du 

ikke vil miste dataene du har på minnekortet, 

må du ta en sikkerhetskopi før formateringen.

M
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Menykart

Mine ting
1  Mine bilder

2  Mine lyder

3  Mine videoer

4  Mine spill & prog.

5  Andre

6  Mitt minnekort

Spill & 

Programmer
1  Mine spill og 

prog.

2 Innstillinger

Ringe
1 Anrops-logger

2  Varighet på 

samtale

3 Datavolum

4 Samtalekostnader

5  Viderekobling av 

anrop

6 Nummersperre

7 Faste numre

8 Samtale venter

9 Felles innstillinger

Meldinger
1  Opprett ny 

melding

2  Innboks

3  Postkasse

4  Utkast

5  Utboks

6  Sendte meldinger

7  Mine mapper

8  Maler

9  Uttrykksikoner

0  Innstillinger

Planlegger
1 Kalender

2 Gjøremål

3 Notater

4  Hemmelige 

notater

5 Datosøker

6 Innstillinger

Innstillinger
1 Profi ler

2 Telefon

3 Skjerm

4 Dato & tid

5 Nettverk

6 Internett-profi ler

7 Tilgangspunkter

8 Pakkedatatilkobling

9 Sikkerhet

0 Minneadministrator

* Streaming verdier

# Tilbakestill innstilliinger

Nettleser
1 Hjem

2 tast inn adresse

3 Bokmerker

4 RSS-leser

5 Lagrede sider

6 Historie

7 Innstillinger

Verktøy
1 Hurtigmeny

2 Alarmer

3 Lytt

4 Stoppeklokke

5 Konverter

6 Verdenstid

Multimedia
1 Kamera 

2 Videokamera

3 Musikk

4 Taleopptaker

Tilkoblingsmulighet

1 Bluetooth

2  USB-

tilkoblingsmodus

Yahoo
1 Yahoo! oneSearch

2 Yahoo! Mail

3  Yahoo! 

Messenger

4  Yahoo! Address 

Book

Navn
1 Legg til ny

2 Søk

3 Hurtigvalg

4 Grupper

5 Tjenestenumre

6 Eget nummer

7 Mitt visittkort

8 Innstillinger
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STANDBY-SKJERM
EN 

Standby-skjermen

Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon 

om blant annet signalstyrke, nye meldinger, 

batterikapasitet og Bluetooth-status.

Nedenfor fi nner du en tabell med beskrivelser 

av ikonene som kan vises i statusfeltet.

 Ikon Beskrivelse

    Signalstyrke for nettverk

(antall søyler vil variere)

   Ingen nettverkssignaler

 
 GPRS tilgjengelig

  EDGE i bruk

  Flymodus er valgt

    Anrop viderekobles

   Roaming

   Bluetooth® er aktivert

    WAP-tjenesten er tilkoblet

   Multitasking aktiv

 Ikon Beskrivelse

   Push-melding 

   Alarm er angitt

  Tidsplan

  Ny melding

  Ny talemelding

   Generelt-profi  l i bruk

   Lydløs-profi  l i bruk

   Utendørs-profi  l i bruk

     Headset-profi  l i bruk

   Gjenværende batterikapasitet

   Tomt batteri 
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Anrop

Foreta anrop

1  Kontroller at telefonen er slått på.

2  Du kan også bruke tastaturet når du har 

åpnet det. Trykk på  eller tilbakepilen 

for å slette ett tall.

3    Trykk på  for å begynne samtalen

4  Du kan avslutte anropet ved å trykke på  

 eller skyver dekselet er lukket.

TIPS Hvis du vil angi + for å foreta 

internasjonale anrop, trykker du på og holder 

nede 0.

Foreta et anrop fra kontaktene

1  Velg Navn på hovedmenyen, og velg 

deretter Søk.

2  Skriv inn første bokstav i navnet til 

kontakten du vil ringe, ved hjelp av 

tastaturet og bla til den valgte kontakten. 

3   Trykk på  for å begynne samtalen

Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på Godkjenn 

eller  for å besvare anropet. 

Når telefonen ringer, kan du aktivere 

berøringspanelet ved å åpne telefonen eller 

trykke på kameratasten og deretter velge 

Lydløs for å dempe ringelyden. Dette er 

praktisk hvis du for eksempel har glemt å 

endre profi len til Lydløs i et møte.  

Hvis du vil avvise et anrop, kan du skyve  

nedover eller trykke på Avvis.

Hurtigvalg

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du 

ringer ofte.

1    Trykk på for å åpne hovedmenyen. Velg 

Navn og deretter Hurtigvalg.

2  Talepostnummeret er tilordnet hurtigtast 

1, og du kan ikke endre dette. Velg hvilket 

som helst annet nummer enten ved å 

bruke navigeringstastene og trykke på Ny, 

eller ved å trykke på talltasten.

3 Adresseboken åpnes. Velg kontakten du vil 

 tilordne hurtigvalgsnummeret til, ved 

 hjelp av pilene på berøringspanelet, og 

 trykk deretter på OK.

Hvis du vil ringe et hurtigvalgsnummer, 

trykker du på og holder nede det tilordnede 

nummeret til kontakten vises på skjermen. 

Anropet startes automatisk. Du trenger ikke å 

trykke på .
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Anrop

Vise anropsloggene

Trykk på  og velg Ringe. Velg Anrops-

logger.

Alle anrop - Vis hele listen over alle 

oppringte numre, mottatte og tapte anrop.

Oppringte numre - Vis listen over alle 

numrene du har ringt.

Mottatte anrop - Vis listen over alle 

numrene som har ringt deg.

Ubesvarte anrop - Vis listen over eventuelle 

tapte anrop.

TIPS Velg Alternative og deretter Slett fra en 

samtalelogg hvis du vil slette valgte elementer.

TIPS Ved hjelp av navigeringstastene kan du 

utheve alle oppføringer over enkeltanrop for å 

vise dato og klokkeslett for anropet. Du kan vise 

samtalevarigheten ved å trykke på Vis.

Bruke viderekobling av anrop

1  Trykk på  , velg Ringe. 

2 Velg Viderekobling av anrop.

3  Velg om du vil viderekoble alle anrop, når 

linjen er opptatt, når det ikke svarer, når du 

ikke kan nås, eller Deaktiver alle.

4   Velg Aktiver, og angi om du vil 

viderekoble til talepost, eller til andre tall.

5  Angi viderekoblingsnummeret, 

eller velg Søk for å søke etter 

viderekoblingsnummeret i Navn.

Merk: Det påløper kostnader 

for viderekoblingsanrop. Kontakt 

nettverksoperatøren hvis du vil ha mer 

informasjon.

TIPS Hvis du vil deaktivere all viderekobling av 

anrop, velger du Deaktiver alle fra menyen 

Viderekobling av anrop.

Bruke anropssperring

1  Trykk på  , velg Ringe. 

2  Velg Nummersperre.

3 Velg ett eller alle av de seks alternativer

 Alle utgående

 Utgående internasjonal

  Utgående internasjonale anrop unntatt 

fedreland

 Alle innkommende

 Innkommende utenlands

 Deaktiver alle

4  Velg Aktiver, og angi passordet 

for anropssperring. Kontakt 

nettverksoperatøren for å få mer 

informasjon om denne tjenesten.
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TIPS Velg Faste numre fra Anrop-menyen 

for å aktivere funksjonen og lage en liste over 

numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger 

PIN2-koden fra operatøren. Når dette alternativet 

er aktivert, kan det bare ringes til numre som er 

med på listen over faste numre, fra telefonen.

Endre anropsinnstillingene

1   Trykk på  , velg Ringe. 

2 Herfra kan du justere innstillingene for:

   Varighet på samtale - Vis informasjon 

om hvor lang tid du har brukt på anropene, 

innkommende og utgående.

  Datavolum - Lar deg kontrollere sendt, 

mottatt og alle datavolum som er overført. 

Trykk på venstre valgtast for å velge 

full initialisering eller initialisering av 

valgt volumtype.. Initialisering krever 

sikkerhetskode.

  Samtalekostnader - Vis kostnad for 

siste eller alle samtaler. Tjenesten er 

nettverksavhengig og støttes ikke av alle 

operatører.

  Viderekobling av anrop - Velg om du vil 

viderekoble anrop.

  Nummersperre - Velg om du vil sperre 

for anrop.

  Fast numre - Angi en liste med numre   

som det er mulig å ringe til fra din telefon.

  Samtale venter - Bli varslet når du har en 

samtale som venter.

Felles innstillinger

Anropsavvisning - Du kan angi om 

innkommende anrop skal avvises.

Send mitt nummer

  Angitt av nettverk - Konfi gurerer 

med standardinnstillingene fra 

tjenesteleverandøren.

  På - Konfi gurerer til å sende mitt 

telefonnummer ved utgående anrop.

  Av - Konfi gurerer til ikke å sende mitt 

telefonnummer ved utgående anrop.

Automatisk oppkall - Lar deg angi 

automatisk tilbakeringingsfunksjon ved et 

mislykket anrop.

Svarmodus - Lar deg angi svarmetoden. 

Du kan velge mellom Trykk send knappen, 

Skyv opp og Trykk på en tast.

Minuttvarsel - Varsler med en tone hvert 

minutt når du snakker i telefonen.

BT-svarmodus

  Håndfri - Du kan svare på et anrop ved 

hjelp av Bluetooth-headsettet når Bluetooth 

er tilkoblet.
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  Håndsett - Hvis du trykker på s-tasten på 

telefonen for å besvare et anrop, kan du 

snakke i telefonen.

Lagre nytt nummer - På denne menyen kan 

du lagre telefonnummeret når du avslutter et 

anrop hvis telefonnummeret ikke er lagret i en

telefonbok.

Lukk skyvedel-innst. - Du kan angi 

om samtalen skal avsluttes eller ikke når 

skyvedelen lukkes.

Anrop N

Sø
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Navn

Søke etter en kontakt

1  Velg Navn på hovedmenyen, og velg 

deretter Søk. 

2  Skriv inn første bokstav for kontakten 

du vil ringe, ved hjelp av tastaturet eller 

berøringspanelet. 

3  Hvis du vil bla gjennom kontaktene 

og deres ulike numre, kan du bruke 

navigeringstastene.

Legge til en ny kontakt

1  Trykk på Navn, og velg Legg til ny.

2  Velg om du vil lagre den nye kontakten på 

Håndsett eller på USIM-kortet.

3   Skriv inn informasjonen du vil lagre, i de 

tilsvarende feltene, og velg Ferdig.

Det fi nnes også en litt raskere metode...

1  Tast inn nummeret du vil lagre, og trykk på 

Alternativer.

2  Velg Lagre nummer, og velg enten Ny 

kontakt eller Oppdater kontakt

3  Skriv inn informasjonen du vil lagre, og 

velg Ferdig.

Kontaktalternativer

Det er mye du kan gjøre når du viser en 

kontakt. Slik får du tilgang til og bruker 

Valg-menyen:

1   Velg Navn på hovedmenyen, og velg 

deretter Søk.

2  Velg Valg for å åpne listen med alternativer.

 Herfra får du tilgang til følgende:

  Send melding - Send en melding til 

kontakten. Hvis kontakten har en e-

postadresse, velger du om du vil sende en 

Melding eller en E-post.  

  Send visittkort  - Send kontaktens 

detaljer til en annen person som 

et visittkort. Velg å sende som en 

Tekstmelding, MMS, via E-post eller 

med Bluetooth.

  Ring - Foreta et taleanrop til den valgte 

kontakten.

  Legg til ny kontakt -Legg til en ny 

kontakt.

  Rediger - Endre kontaktinformasjon.

  Legg til i gruppe - Flytt en kontakt til en 

gruppe.

   Merk/fjern merking - Mark en kontakt 

eller alle.
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Navn

  Søk ved - Søk kontakt med tall eller 

gruppe

   Lagre på USIM - Velg å fl ytte til 

eller kopiere til SIM-kortet eller telefonen 

(avhengig av hvor du opprinnelig lagret   

kontakten).

  Slett - Slett kontakten. Velg Ja hvis du er 

sikker.

  Tekstskriving - Du kan sette inn et 

symbol eller en kontakt, endre skrivemodus 

og språk eller legge til nye ord i ordlisten.

Legge til en kontakt i en gruppe

Du kan samle kontaktene i grupper og for 

eksempel skille mellom arbeidskollegaer og 

familie. Det fi nnes en rekke grupper, inkludert  

Familie, Venner, Kolleger, Skole og VIP 

allerede er satt opp på telefonen din.

1 Trykk på Navn, og velg Grupper.

2  Bla frem til gruppen der du vil legge til en 

kontakt, trykk på Åpen , og velg deretter 

Ny.

3   Kontaktene åpnes. Bla frem til alle 

kontakter du vil legge til i gruppen, trykk på  

, og velg deretter Ferdig.

TIPS Du kan tilordne en ringetone eller et 

ikon til en gruppe. Velg gruppen du vil tilordne 

ringetonen eller ikonet til, og velg Valg. Velg 

deretter elementet du vil bruke.
 

Gi nytt navn til en gruppe

Du kan gi nytt navn til alle gruppene, slik at 

de passer til din livsstil.

1  Velg Navn og deretter Grupper.

2 Velg gruppen du vil gi nytt navn til.

3  Velg Valg og deretter Gi nytt navn, og 

skriv inn det nye gruppenavnet.

4 Velg Ferdig.

Merk: Du kan bare tilordne en kontakt til 

en gruppe eller legge til et bilde i en kontakt 

som er lagret i telefonens minne (ikke på 

SIM-kortet).

Legge til et bilde i en kontakt

Du kan endre utseendet til kontaktene i 

adresseboken for å inkludere et bilde.

1 Trykk på Navn, og velg Innstillinger.

2  Velg Kontaktliste-innst., Vis bilde og 

deretter På.

3  Gå deretter tilbake til adresseboken, og 

velg kontakten du vil legge til et bilde for.
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4 Velg Valg og deretter Rediger.

5  Rull ned til Bilde delen. Velg Rediger 

og velge blant Intet bilde,Avatar,Ta 

bilde,Bruk eksisterende bilde. Hvis du 

velger Bruk eksisterende bilde, kan du 

velge et bilde som er lagret i telefonens 

minne. Hvis du velger Ta  bilde, kan 

kameraet vil åpne, så kan du ta et bilde av 

din kontakt. Ta bilde og trykk deretter på 

OK.

6  Velg Ferdig.

Kopiere dine kontakter til ditt USIM

Kopiere kontaktene til USIM-kortet

Du kan også velge å kopiere kontaktene fra 

USIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til 

SIM-kortet.

1   Velg Navn, Innstillinger og deretter 

Kopier.

2  Velg å kopiere kontaktene fra USIM til 

telefon eller Telefon til USIM.

3  Velg om du vil kopiere Alle sammen eller 

En for en.

4  Velg Ferdig hvis du er sikker.

Vise informasjon

Trykk på Navn. 

Her kan du vise Tjenestenumre, Eget 

nummer og Mitt visittkort .

TIPS Hvis du ikke har opprettet et visittkort ennå, 

kan du gjøre det ved hjelp av skjermen mitt 

Visittkort. Velg Ny, og angi opplysningene slik 

du ville ha gjort for andre kontakter. Velg Ferdig.
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Meldinger

Meldinger

Denne menyen inneholder funksjoner 

for SMS (Short Message Service), MMS 

(Multimedia Message Service), e-post og 

tjenestemeldinger for nettverket. Trykk på  

 og velg Meldinger.

Sende en melding

1  Hvis du vil opprette en ny melding, trykker 

du på  , og velger Meldinger og 

deretter Opprett ny melding.

2   Velg Melding for å sende en SMS eller 

MMS. (Hvis du vil sende E-post, kan du se 

side 23.)

3 Meldingsredigeringsprogrammet 

 åpnes. Meldingsredigeringsprogrammet 

 kombinerer SMS og MMS, slik at 

 det er enkelt å veksle mellom SMS- og 

 MMS-modus. Standardinnstillingen til  

 meldingsredigeringsprogrammet er SMS- 

 modus.

4  Skriv inn meldingen ved hjelp av tastaturet.  

Du fi nner mer informasjon om hvordan 

du skriver inn tekst, se Skrive inn tekst til 

høyre.

5  Trykk på Alternativer, og velg Sett 

inn for å legge til Bilde, Video, Lyd 

Symboler, Mal, Uttrykksikoner, Navn 

og nummer, Ny dias, Emne eller Mer 

(Visittkort/Skjema/Notater/Gjøremål/

Mitt visittkort).

6  Velg Send.

7  Velg en kontakt fra listen, eller angi 

telefonnummeret via Valg.

8 Trykk på Send.

  ADVARSEL: Hvis du legger til 

Bilde, Lyd, Video, Ny dias eller Emne i 

meldingsredigeringsprogrammet, konverteres 

meldingen automatisk til MMS, og prisen blir 

tilsvarende.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn 

ved hjelp av telefontastaturet. Du må for 

eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre 

navn i Kontakter, skrive en melding eller føre 

opp avtaler i kalenderen. Du kan bruke de 

følgende metodene for å skrive inn tekst: 

manuell ABC-modus og 123-modus.

Merk: I enkelte felt er det bare mulig å legge 

inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre 

i feltene i telefonboken).   
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Skrive inn tekst ved hjelp av tastaturet

Når du må skrive tekst, for eksempel når du 

skriver en tekstmelding, vil tastaturet som 

standard bruke ABC-modus. Hvis du skal 

skrive tall, for eksempel et telefonnummer, vil 

tastaturet som standard bruke tallmodus. 

Konfi gurere e-post

Med KP270 kan du holde kontakten via 

e-post når du er på farten. Det er raskt og 

enkelt å konfi gurerer en POP3- eller IMAP4-

e-postkonto.

1  Trykk på  , og velg Meldinger og 

deretter Innstillinger.

2   Velg E-post og deretter velg 

E-postkontoer.

3  Velg Legg til og følger pop up veiledning, 

og skriver inn informasjonen som kreves.

Sende en e-post ved hjelp av den 

nye kontoen

Når du skal sende/motta en e-post, må du 

konfigurere en e-postkonto.

1   Trykk på   , og velg Meldinger og 

deretter Opprett ny melding .

2   Velg E-post, så åpnes en ny e-post.

3  Skriv et emne, og trykk deretter på OK.

4   Skriv inn meldingen ved hjelp av tastaturet.

Postkasse - Inneholder alle e-

postmeldingene dine. Velg kontoen du vil 

bruke, og trykk deretter på Last ned. KP270 

kobler seg til e-postkontoen din og henter de 

nye meldingene.

Meldingsmapper

Trykk på  , og velg Meldinger. Du vil 

gjenkjenne mappestrukturen som brukes på 

KP270 den er ganske selvforklarende.

Opprett ny melding - Opprett ny melding

Innboks - Alle meldingene du mottar, legges 

i innboksen. Herfra kan du svare, videresende 

osv. Se behandle dine meldinger.

Postkasse - Alle e-postene du mottar, 

plasseres i postkassen din.

Utkast - Hvis du ikke har tid til å skrive ferdig 

en melding, kan du lagre det du har gjort så 

langt, her.

Utboks - Dette er en midlertidig 

lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

Sendte meldinger - Alle meldingene du 

sender, plasseres i Sendt-mappen.

Mine mapper - Du kan fl ytte meldinger 

fra innboksen eller mappen med sendte 

meldinger til Mine mapper.
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Meldinger

Maler - En liste over ferdigskrevne meldinger 

som kan være nyttige når du vil gi et raskt svar.

Uttrykksikoner - Du kan legge til, endre og 

slette uttrykksikoner.

Behandle meldinger

Du kan bruke Innboks til å behandle 

meldingene.

1  Trykk på  , og velg Meldinger og 

deretter Innboks. 

2  Velg Alternative, og gjør deretter følgende:

    Svar - Send et svar på den valgte 

meldingen.

 Videresend - Send den valgte meldingen  

 videre til en annen person.

  Ring - Ring personen som sendte deg 

meldingen.

  Lagre number - Save the number of the 

message.

  Slett - Slett den valgte meldingen.

  Opprett ny melding - Opprett en ny 

melding, e-post ellet talemelding uavhengig 

av hvem som har sendt deg en melding.

  Merk/fjern merking - Merk en melding 

eller alle.

  Kopier og flytt - Du kan kopiere eller 

fl ytte valgte meldinger til SIM-kortet eller 

telefonen

  Filter - Viser meldinger sortert etter 

ønskede meldingstyper.

  Meldingsinfo - Du kan kontrollere 

meldingstype, tittel, dato, klokkeslett, 

størrelse og hvor meldingen er lagret.

Hvis du ser meldingen Ikke plass til SIM-

melding, Du bør slette noen av meldingene 

fra din innboks for å frigjør plass.

Hvis du ser meldingen Ikke plass til 

meldinger, du kan slette enten meldinger 

eller lagret fi ler for å frigjør plass. 

Bruke maler

Du kan opprette maler for Tekst- og 

Multimedia-meldingene du sender oftest. 

Det fi nnes allerede noen maler på telefonen. 

Disse kan du redigere etter eget ønske.

1  Trykk på  , og velg Meldinger og 

deretter Maler.

2  Velg Tekst maler eller Multimedia 

maler i tekst maler meny, du kan da velge 

Alternativ og velge Rediger for å endre 

eksisterende mal, eller Legg til ny for å 

lage ny mal.

3  Hvis du vil sende en mal, velger du 

Meldinger og deretter Opprett ny 

melding. Velg Melding. 

4 

5 

En

Me

for

me

Hv

gjø

Inn

Try

Inn

Du

Te

om

Le

inf

Gy

me

Me

fak

Te

ko

Se

me

sk

i m



25

01

02

03

04

05

06

07

08

GRUNNLEGGENDE

e 

. 

ge 

e 

4  Velg Alternativer og velger Sett inn, 

velger du Mal.

5 Velg malen du vil sende og velg Send.

Endre tekstmeldings innstillingene

Meldingsinnstillingene for KP270 er 

forhåndsdefi nert, slik at du kan sende 

meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du 

gjøre dette ved hjelp av alternativene for 

Innstillinger.

Trykk på  , og velg Meldinger, 

Innstillinger og deretter Tekstmelding. 

Du kan gjøre endringer i:

Tekst meldingsenter - Fyll ut informasjon 

om meldingssenteret.

Leveringsrapport - Velg å motta 

informasjon om at meldingen ble levert.

Gyldighetsperiode - Velg hvor lenge 

meldingen lagres i meldingssentralen.

Meldingstyper - Konverter Tekst til Tale, 

faks, X.400 eller E-post.

Tegnsett omkoder - Velg hvordan tegnene 

kodes. 

Send lang tekst som - Velg om du vil sende 

meldingen som SMS eller MMS hvis du 

skriver inn tekst som er mer enn to sider lang, 

i meldingsfeltet.

Endre MMS-innstillingene

Meldingsinnstillingene for KP270 er 

forhåndsdefi nert, slik at du kan sende 

meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du gjøre dette 

ved hjelp av alternativene for Innstillinger.

Trykk på  , og velg Meldinger, 

Innstillinger og deretter MMS.

Du kan gjøre endringer i:

gjenfinningsmodus - Velg å laste ned 

MMS-meldinger automatisk eller manuelt, 

avhengig av om du er hjemme eller utenfor 

tjenesteområdet (roaming).

Leveringsrapport - Velg å motta

informasjon om at meldingen ble levert.

Lesebekreftelse - Velg å tillate og/eller be 

om leveringsrapport.

Prioritet - Velg prioriteringsnivået for MMS-

meldingen.

Gyldighetsperiode - Velg hvor lenge 

meldingen lagres i meldingssentralen.

Lysbildevarighet - Velg hvor lenge 

lysbildene vises på skjermen.

Opprettelsesmodus -  Muligheter til  å 

velge innhold som støttes av MMS. 

(Begrenset, Advarsel og Ledig) 
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Meldinger

Leveringstid - Konfi gurerer leveringstiden på 

meldingen til mottakeren. MMS- senteret vil 

levere meldingen etter leveringstiden.

Multimediemeldinger sentrert -  Du 

kan konfi gurere nettverksinformasjon, for 

eksempel MMSC og Internett-profi l for 

sending av MMS. 

Endre e-post innstillinger

Du kan tilpasse e-postinnstillingene etter 

eget behov.

1  Trykk på  , og velg Meldinger og 

deretter Innstillinger.

2  Velg E-post og nå kan du tilpasse de 

følgende innstillingene:

  E-postkontoer - Du kan opprette en 

e-postkonto.

   Tillat svar på e-post - Du kan angi at det 

skal sendes en lesebekreftelse når det blir 

bedt om det

  Be om svar på e-post - Du kan angi at 

det skal bes om lesebekreftelse.

  Hent intervall -  Velg hvor ofte KP270 

skal sjekke om du har mottatt ny e-post.

  Inkluder melding i videresending 

og svar - Angir om du skal inkludere 

den opprinnelige meldingen når du 

videresender eller svarer på meldingen.

  Inkluder vedlegg -  Angir om du 

skal inkludere vedleggsfi len når du 

videresender meldingen. 

  Auto. henting v. roaming - Henter 

e-postkontoen automatisk når du er i et 

roaming-område.

  Varsling om ny e-post - Mottar 

varslingsinformasjon når du mottar ny 

e-post.

  Signatur - Du kan opprette en e-

postsignatur og aktivere denne funksjonen.

  Prioritet - Velg prioriteringsnivå for e-

postmeldinger.

Endre de andre innstillingene

Trykk på  , og velg Meldinger og deretter 

Innstillinger. 

Deretter kan du velge:

Talepost - Du kan sende eller motta 

telefonsvarer.

Serviccemelding - Her kan du slå av 

tjenestemeldinger, slik at de ikke leveres 

direkte til telefonen når de mottas, bare når 

du ser etter nye meldinger.Du kan også endre 

sikkerhet for tjenestemeldinger.

Informasjonstjeneste - Velg mottaksstatus, 

varslinger og språk for infomeldingene.
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Ta et raskt bilde

1  Trykk på  og velg Multimedia. Velg 

Kamera for å åpne søkeren.

2  Pek linsen mot bildemotivet mens du 

holder telefonen horisontalt.

3  Plassén telefonen slik at du kan se 

bildemotivet. 

4  Trykk på  å ta et bilde.

Før du tar et bilde

Trykk på Innstillinger for å få tilgang til 

følgende alternativer:

Noen av Innst. vises også under 

innstillingene for Videokamera.

 Bildestørrelse - Se Endre 

bildestørrelsen på side 27.

 Lysstyrke - Fra –2,0 til +2,0 i 

intervaller på 0,5. Jo høyere nivå, desto lysere 

skjerm.

  Fargeeffekt - Velg fra 4 farge tone 

valg: Av (normal/farge), Sepia, Mono (sort og 

hvit) eller Negativ.

 Hvitbalanse - Hvitbalansen sikrer 

at det hvite på bildene er realistisk. For at 

kameraet skal kunne justere hvitbalansen 

riktig, må du kanskje angi lysforholdene. 

Velg blant Auto, GlØdende, Solskinn, 

Fluorescerende eller Skyet.

 Nattmodus - Du kan ta bedre bilder i 

mørket ved å sette dette alternativet til På.

 Tidsur - Selvutløser – Med 

selvutløseren kan du velge en forsinkelse 

etter at du har trykket på utløserknappen. 

Velg mellom 3 sekunder, 5 sekunder eller 

10 sekunder. Perfekt for gruppebildet du vil 

være med på!. Perfekt når du vil være med 

på bildet.

 Fotomodus - Med seriefoto kan du 

ta 3, 6 eller 9 bilder automatisk i svært 

rask rekkefølge. Det passer perfekt til å ta 

bilder av objekter som beveger seg, eller av 

sportsbegivenheter.

Bildekvalitet - Velg mellom Normal, 

Skarp og Superskarp. Jo bedre kvaliteten 

er, jo skarpere blir bildet, men fi lstørrelsen blir 

dermed endret, noe som betyr at du vil kunne 

lagre færre bilder i minnet.

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Bildet du 

har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet 

vises topp på skjermen, og det vises fem 

alternativer på av skjermen. 

 Album - Trykk hvis du vil vise de andre 

bildene i albumet. Det gjeldende bildet blir. 

Det gjeldende bildet blir lagret. Se side 28 for 

å Vise de lagrede bildene.

Kamera 
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Vise de lagrede bildene

1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra 

 kameramodus og fra standby-skjermen. 

 trykke på Album. Fra standby-skjermen 

  kan du trykke på  , then og velge Mine 

ting og deretter Mine bilder.

2  Galleriet vises på skjermen.

3  Velg bildet du vil vise ved hjelp av 

piltastene, og trykk på Vis for å forstørre 

det.

Angi et bilde som bakgrunn eller 

Kontakter-bilde

Fra bildegalleri, bruk navigeringstastene for 

å velge et bilde og velge Alternative og 

Bruk som for å bruke det valgte bildet som 

Veggapir, Kontakter-bilde, Start, Slå av. 

Når du angir bildet som Bilde-ID, kan du velge 

hvilken del av bildet som skal brukes.

Merk: Bilde-ID kan bare legges til kontakter 

som er lagret på telefonen, ikke på SIM-

kortet.

 Send - Trykk for å sende bildet 

med Melding eller e-post. Se Sende en 

melding på side 23.

 Kamera - Bruk dette alternativet for å 

ta et nytt bilde med én gang. Ditt nåværende 

bilde lagres.

 Bruk som - Trykk for å åpne en 

undermeny der du kan angi at bildet skal 

brukes som Veggpapir, Kontakter, 

Oppstartsbilde, Avslutnings.

 Slett - Trykk hvis du vil slette bildet du 

nettopp har tatt. Bekreft ved å trykke på Ja.

Søkeren vises igjen.

Endre bildestørrelsen

Du kan endre bildestørrelsen for å spare 

minneplass. Jo fl ere piksler, jo større 

fi lstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer 

av minnet. Hvis du vil ha plass til fl ere bilder 

på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at 

fi lstørrelsen blir mindre.

1  Trykk på Innst. og velger Bildestørrelse 

på verktøylinjen.

2   Velg en pikselverdi blant de fi re numeriske 

alternativene (320x240, 640x480, 

1280x960).

3  Velg størrelsesalternativet du vil bruke, og 

trykk på OK for å ta i bruk endringene.

Kamera V
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Videokamera

 Album - rykk hvis du vil vise de andre 

videoklippene i albumet. Det gjeldende 

videoklippet blir lagret. Se Se på de lagrede 

videoene på side 30.

 Spill - Trykk for å spille av videoen du 

nettopp tok opp.

 Ny - Trykk hvis du vil ta opp en ny 

video med én gang. Den gjeldende videoen 

blir lagret.

 Send - rykk for å sende videoen 

med Melding eller e-post. Se Sende en 

melding på side 22. 

 Slett - Trykk hvis du vil slette videoen 

du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke 

på Ja. Søkeren vises igjen.

Se på de lagrede videoene

1  Du kan få tilgang til de lagrede videoene 

fra videokameramodus eller fra standby-

skjermen. Velg Album fra kamerasøkeren. 

Fra standby-skjermen kan du trykke på 

 , og velge Mine ting og deretter 

Mine videoer.

2 Galleriet vises på skjermen.

3 Bruk piltastene til å velge videoen du vil   

 vise, og trykk på  Nøkkelen til å se den.

Videoopptak

1  Trykk OK og velg Multimedia. 

2  Trykk på Videokamera.

3  Pek kameralinsen mot videomotivet.

4  Trykk OK for å starte innspillingen.

5  Rec vises nederst til høyre i 

kamerasøkeren, og et tidsur viser lengden 

på videoen.

6 Hvis du vil sette videoen på pause, trykker 

 du på Pause. Du fortsetter ved å velge   

 Fortsett.

7 Trykk på Stopp for å avslutte opptaket.

Før du tar opp video

Album - Trykk hvis du vil vise de andre 

videoklippene i albumet.

Kamera - Veksle mellom stillbildemodus og 

videomodus.

Ta opp - Start videoopptak

Lysstyrke - Fra –2,0 til +2,0 i intervaller på 

0,5.Jo høyere nivå, desto lysere skjerm.

Zoom -Juster zoomfaktoren ved hjelp av  

eller  .

Når du er ferdig med videoopptaket

Navnet på videoen er vist langs topp av 

skjermen og fem alternativer vil bli vist 

nederst på skjermen.
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Musikk

Musikk

LG KP270 har en innebygd MP3-spiller som gir 

deg muligheten til å spille favorittmusikken din.

Du kan åpne MP3-spilleren ved å trykke 

på  og velge Multimedia og deretter 

Musikk. Herfra har du tilgang til følgende:

Nylig avspilt - Du kan svarform musikken 

som du nylig lyttet.

Alle spor - Inneholder alle sangene du har 

lagret på telefonen.

Artister - Du kan vise og spille av musikk 

sortert etter Artister.

Album - Du kan vise og spille av musikk 

sortert etter Album.

Sjangere - Du kan vise og spille av musikk 

sortert etter Sjangere.

Spilleliste - Inneholder alle spillelister du 

har opprettet.

Tilfeldig rekkefølge på spor - Hvis du vil 

spille av musikk i tilfeldig rekkefølge, velger 

du dette alternativet.

Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk 

til telefonen på er via Bluetooth eller 

synkroniseringskabelen. Overføre via Bluetooth:

1   Kontroller at begge enhetene har Bluetooth 

slått på, og at de er synlige for hverandre.

2   Velg musikkfi len på den andre enheten, og 

angi at du vil sende den via Bluetooth.

3   Når fi len er sendt, må du godta den på 

telefonen ved å trykke på Ja.

4  Filen vises i  Alle spor.

Spille av musikk

1  Trykk på  og velg Multimedia og 

deretter Musikk.

2  Velg Alle spor og velg deretter den sangen 

du vil spille. Velg Spill av.

 Trykk på for å sette sangen på pause.

 Trykk på for å gå til neste sang.

 Trykk på for å gå til forrige sang.

  Trykk på Tilbake for å stoppe musikken og 

gå tilbake til musikkmenyen.

TIPS Hvis du vil justere volumet når du lytter til 

musikk, opp- og ned-navigeringstastene.

Alternativer under avspilling av 

musikk

Trykk på Alternativer, og velg blant:

Minimer - Skjul musikkavspillingsskjermen, 

slik at du kan bruke telefonen som normalt 

mens musikken fortsetter å spille.
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Gå til min musikk - Gå tilbake til Min 

musikk.

Gjenta - Gjenta én sang eller alle sangene 

i listen.

Tilfeldig - Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.

Utjevner  - Velg musikkmodus blant 

Ingen stil, Klassisk, Jazz, Popp, Rock, 

Konsertsal.

Visualisering - Bytt visuell modus, enten 

Animert spiller eller Vis enkeltspor.

Filinfo - Du kan vise informasjon om 

musikkfi len.

Send - Du kan sende melding/e-post eller 

bruke Bluetooth/mediealbum.

Bruk som - Angi gjeldende spor som 

Ringtone, Meldingstone, Start, Slå av.

Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et 

utvalg av sanger fra mappenAlle spor.

1 Trykk på  og velg Multimedia.

2   Velg Musikk, og deretter Spilleliste. Trykk 

på Alternative.

3   Trykk på Legg til ny spilleliste skriv inn 

et navn på spillelisten, og trykk på Lagre.

4  Mappen Ny spilleliste vises. Velg alle  

sangene du vil ta med i spillelisten ved å  

bla til dem og trykke på . 

5 Trykk på Ferdig for å lagre spillelisten.

Spille av en spilleliste

1  Trykk på  og velg Multimedia.

2   Velg Musikk, og deretter Spilleliste.

3  Velg den spillelisten du vil spille av. Velge 

Spill. 

Redigere en spilleliste

Iblant kan det være du vil legge til nye sanger 

eller slette sanger fra spillelisten.

Hvis du vil organisere spillelistene, kan du 

redigere dem ved hjelp av menyen Valg.

1  Trykk på  og velg Multimedia.

2   Velg Musikk, og deretter Spilleliste.

3  Bla til spillelisten du vil redigere, trykk på 

Velg og deretter velger du Alternativer. 

Velg blant:

  Legg til nye sanger - YMed dette 

alternativet kan du legge til sanger i 

spillelisten.

 Flytt ned - Flytt ned på spillelistene.

  Send - Send Melding, E-post eller 

Bluetooth.

  Fjern fra lista – Fjern en sang fra 

spillelisten. Velg Ja for å bekrefte.
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  Merk/fjern merking - Marker en sang én 

etter én eller alle.

Slette en spilleliste

1   Trykk på  og velg Multimedia.

2   Velg Musikk, og deretter Spilleliste.

3 Bla til spillelisten du vil slette, og velg Valg.

4  Velg Slett og deretter Ja for å bekrefte.   

Merk:

DRM (Digital Rights Management) På 

grunn av DRM-systemet kan noen av 

medieelementene du laster ned fra Internett 

eller mottar via MMS, kreve at du kjøper 

rettigheter for å få tilgang til dem. Du kan få 

nøkkelen til å kjøpe rettigheten fra nettstedet 

som eier rettighetene til innholdet.

Musikk er beskyttet av internasjonale og 

nasjonale lover og avtalebestemmelser 

om opphavsrett. Det kan være nødvendig 

å innhente tillatelse eller en lisens for å 

reprodusere eller kopiere musikk. I enkelte 

land forbyr nasjonal lovgivning privat 

kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. 

Kontroller nasjonal lovgivning for gjeldende 

land angående bruk av slikt materiale.
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Bruke taleopptakeren

Bruk taleopptakeren til å ta opp talenotater 

eller andre lyder.

Ta opp talenotater

1  Trykk på  og velg Multimedia og 

deretter Taleopptaker.

2  Trykk på OK for å starte opptaket.

3  Velg Stopp for å avslutte innspillingen.

4  Trykk på Valg og velg Spill for å høre på 

opptaket. 

Merk: Du kan høre på alle taleopptakene 

du har lagret, ved å velge Alternativer og 

deretter Gå til Taleopptak.

Sende et taleopptak

1  Når opptaket er ferdig, trykker du på du 

Alternativer.

2   Velg Send, og velg enten Melding, 

E-post eller Bluetooth. Hvis du velger 

Melding eller E-post, legges opptaket ved 

en melding som du kan skrive og sende på 

vanlig måte. Hvis du velger Bluetooth, blir 

du bedt om å slå på Bluetooth.

Taleopptaker



LG KP270  |  Brukerhåndbok34

BLI KREATIV

Mine ting

Du kan lagre alle slags multimediefi ler i 

telefonens minne, slik at du har enkel tilgang 

til alle bildene, lydene, videoene og spillene. 

Du kan også lagre fi lene på et minnekort. 

Fordelen med å bruke et minnekort er at du 

kan frigjøre plass i telefonens minne.

Alle multimediefi lene lagres i Mine ting. 

Trykk på  og velg deretter Mine ting for å 

åpne en liste over mapper.

Mine bilder

Mine bilder inneholder en mappe med 

standardbilder som er forhåndslagret på 

telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder 

tatt med telefonens kamera.

Meny med bildealternativer

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i Mine 

bilder, er avhengig av hva slags bilde du 

har valgt.  

Mine bilder-mappen, velger du Alternativer 

for å få frem følgende alternativer.

Send - Send det valgte bildet til en venn via 

Melding. E-post, Bluetooth.

Bruk som - Angi at du vil bruke det valgte 

bildet som Veggpapir, Kontakter-bilde, 

Start, Slå av.

Flytt - Du kan fl ytte bildet til en annen 

mappe.

Kopier  - Du kan kopiere bildet til en annen 

mappe.

Slett - Slett det valgte bildet.

Merk/fjern merking - Velg mer enn ett bilde 

du vil slette

Skriv ut via Bluetooth  - Skriv ut en bildefi l 

via Bluetooth eller PictBridge.

Fil - Gi nytt navn, Rediger og vise Filinfo. 

(navn, størrelse, dato, tid, oppløsning, type og 

opphavsrett). 

Opprett ny mappe - Opprett en ny mappe 

under Bilder-mappen.

Lysbildefremvisning - Se en 

lysbildefremvisning av bildene dine. 

Sorter ved - Sorter bildene etter Dato, Type 

eller Navn.

Rutenettoversikt - Du kan endre visningsstil 

for bildene

Minneadministrator - Du kan vise 

minnestatusen (telefon eller eksternt 

minnekort).
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Sende et bilde

1 Trykk på  og velg deretter Mine ting.

2 Velg Mine bilder.

3  Merk et bilde, og velg deretter 

Alternativer.

4  Velg Send, og velg enten Melding, E-post 

eller Bluetooth.

5   Hvis du velger Melding eller E-post, 

legges bildet ved en melding som du kan 

skrive og sende på vanlig måte. Hvis du 

velger Bluetooth, blir du bedt om å slå på 

Bluetooth, og telefonen vil deretter søke 

etter en enhet å sende bildet til.

Organisere bilder

1 Trykk på  og velg deretter Mine ting.

2 Velg Mine bilder.

3  Velg Alternativer og deretter Sorter ved.

4 Velg mellom Dato, Type og Navn.

Slette et bilde

1 Trykk på  og velg deretter Mine ting.

2 Velg Mine bilder.

3  Merk et bilde, og velg deretter 

Alternativer.

4  Velg Slett, og bekreft ved å trykke på Ja.

Lage en lysbildefremvisning

Hvis du vil vise alle bildene på telefonen eller 

se gjennom hvilke bilder du har, vil det å lage 

en lysbildefremvisning spare den tiden det 

ellers ville tatt å åpne og lukke hvert enkelt 

bilde.

1 Trykk på  og velg deretter Mine ting.

2 Velg Mine bilder.

3  Velg bildet du vil starte 

lysbildefremvisningen med, og trykk på 

Alternativer.

4 Velg Lysbildefremvisning for å begynne.

5  Velg Stopp for å ta en pause i 

lysbildefremvisningen eller Tilbake for 

å avslutte lysbildefremvisningen og gå 

tilbake til Mine bilder.

During the slide show, press Alternativer to 

choose Full skjermsvisning and Liggende 

visning. Select Liggende visning to change 

the orientation of the Pictures.

Mine lyder

Mappen Mine lyder inneholder 

standardlyder, taleopptak og lydfi ler du har 

lastet ned. Her kan du administrere, sende 

eller angi lyder som ringetoner.
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Mine ting

Bruke lyder

1  Trykk på  og velg deretter Mine ting.

2 Bla til og velg Mine lyder.

3 Velg Standard lyder, eller velg fra listen  

 med taleopptaksfi ler.

4 Velg en lyd, og trykk på OK for å høre den.

5  Velg Alternativer, velg, Bruk som og 

velge blant Ringetone, Videoringetone, 

Meldingstone, Start,Slå av 

Avslutningslyd.

Mine videoer

I Mine videoer-mappen fi nner du en liste over 

videoer som er lastet ned eller tatt opp med 

telefonen.

Vise en video

1  Trykk på  og velg deretter Mine ting.

2 Bla til og velg Mine videoer.

3 Velg en video, og trykk på OK.

Bruke alternativer når videoer er 

satt på pause

Når du velger Alternativer, settes videoen du 

spiller av, på pause, slik at du kan velge blant 

følgende alternativer:

Liggende visning - Endre visningsretning 

for videoen

Dempet - Demp lyden

Gjenta - Gjenta videoen

Filinfo. - Vis informasjon om videoen

Send - Send via Melding, E-post, 

Bluetooth.

Slett - Slett videoen.

Sende et videoklipp

1 Trykk på  og velg deretter Mine ting.

2 Bla til og velg Mine videoer.

3  Velg ønsket videoklipp, og trykk på 

Alternativer.

4  Trykk på Send, og velg enten 

Send - Send via Melding, E-post, 

Bluetooth.

5  Hvis du velger Melding eller E-post, 

legges videoklippet ved en melding som du 

kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis 

du velger Bluetooth, blir du bedt om å slå 

på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke 

etter en enhet å sende videoklippet til.

Merk: Det kan være du må endre størrelse 

på videoen før den kan sendes via MMS. 

Enkelte videoer kan være for store til å kunne 

sendes via MMS.
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Bruke menyen for videoalternativer

I Mine videoer-mappen uthever du en video 

og trykker på Alternativer for å åpne den 

følgende listen over alternativer.

Send - Send den valgte videoen til en venn 

via Melding, E-post eller Bluetooth.

Bruk som ringetone - Bruk som ringetone

Flytt - Minne for håndsett eller eksternt 

minne

Kopier - Kopier til telefonminne eller 

eksternt minne

Slett - Slett den valgte videoklipp.

Merk/fjern merking - Velg mer enn ett 

videoklipp før du velger Slett.

Fil - Med dette alternativet kan du gi videoen 

nytt navn, fl ytte den til en annen mappe eller 

vise informasjon om den (navn, størrelse, 

dato, oppløsning, type og opphavsrett). 

Opprett ny mappe - Opprett en ny mappe 

under Videoer-mappen.

Sorter ved - Sorter videoklippene etter Dato, 

Type eller Navn.

Rutenettoversikt/Listeoversikt - Du kan 

endre visningsstil for bildene.

Minneadministrator - Du kan vise 

minnestatusen (telefon eller eksternt 

minnekort).

Mine spill & prog.

Du kan holde lastet ned spill og programmer 

til denne mappen.

Andre

Mappen Andre brukes til å lagre fi ler som 

ikke er bilder, lyder, eller videoer.

Mitt minnekort

Hvis du har satt inn et minnekort, vises det 

som en mappe i Mine ting. Mappen for 

eksternt minne deles inn i ytterligere syv 

mapper: Spill & programmer, Andre, 

Bilder, Lyder, Videoer, GoogleAppsData 

og Documents. Hver mappe inneholder 

alle fi lene av den typen som er lagret på 

minnekortet i stedet for på telefonen.
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Spill & Programmer

Spill & Programmer 

KP270 leveres med forhåndsinstallerte spill, 

slik at du har noe å gjøre når du har tid til 

overs. Hvis du vil laste ned fl ere spill eller 

programmer, lagres de i denne mappen.

Spille et spill

1   Trykk på  og velg Spill & 

Programmer. deretter Mine spill og 

prog. 

2  Med denne menyen kan du laste ned nye 

spill og spille demo-spillene som allerede 

fi nnes på telefonen.

Merk: Det vil påløpe tilleggskostnader 

når du kobler til denne tjenesten. Kontakt 

nettverksleverandøren for å kontrollere 

dataprisen.
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Du kan bruke Internett-tjenester for mobil 

fra Yahoo.

1   Yahoo! oneSearch-Du kan søke etter raske 

svar.

2  Yahoo! Mail -Viser e-postkontoen din.

3  Yahoo Messgenger.

4  Yahoo! Address Book-Kalender og 

adressebok: Du kan vise avtalene dine 

og alle kontaktdetaljer mens du er på 

farten. Avtaler og hendelser i kalenderen 

inkluderes også i I dag-visningen..

Merk: Yahoo! Go er ikke tilgjengelig i alle 

land, fordi nødvendige nettverkstjenester 

mangler.
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Planlegger

Legge til en hendelse i kalenderen

1   Fra hjemmeskjermen trykker du på 

 , og velger Planlegger og deretter 

Kalender.

2   Velg datoen for hendelsen du vil legge til. 

Du kan velge dato ved å bla frem til den 

ved hjelp av navigeringspilene eller ved å 

velge Alternativer og skrive inn datoen 

manuelt.

3   Velg Legg til ny hendelse og angi 

starttidspunktet for hendelsen. Bla nedover 

ved hjelp av pilene på berøringspanelet, og 

angi sluttidspunktet for hendelsen.

4   Bla videre nedover, og velg om du vil 

angi en Alarm for hendelsen. Bla mot 

venstre eller høyre for å se de tilgjengelige 

alternativene. Du kan angi at alarmen skal 

utløses enten når hendelsen begynner, 

eller et bestemt tidsrom før den begynner, 

slik at du blir minnet på den på forhånd.

5     Bla nedover, og angi et Emne for 

hendelsen. Skriv bokstaver og tall ved hjelp 

av tastaturet.

6  Bla nedover igjen for å velge om det 

skal være en engangshendelse, eller om 

den skal gjentas Ikke gjentatt, Daglig, 

Ukentlig, Månedlig eller Årlig. Hvis 

hendelsen skal gjentas, kan du også bla 

nedover for å angi en Burkerinnstilling 

som bestemmer hvor lenge den skal 

gjentas.

7  Velg Ferdig, så lagres hendelsen i 

kalenderen. De dagene det er lagret 

hendelser for, er merket med en rute.

Redigere en kalenderhendelse

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på 

 , og velger Planlegger og deretter 

Kalender.

2  Du kan vise en liste over alle hendelser. Bla 

til hendelsen du vil redigere, og velg Vis. 

3  Velg Alternativer og Velg Rediger, og bla 

til den informasjonen du vil endre. Gjør de 

ønskede endringene, og velg Ferdig for å 

lagre den redigerte hendelsen.

Merk: Du kan slette en hendelse fra 

kalenderen ved å velge å vise hendelsen og 

deretter trykke på Alternativer og Slett.
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Legge til en hendelse i kalenderen

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på 

 , og velger Planlegger og deretter 

Kalender.

2  Velg arrangementet du ønsker å dele, og 

velg Alternativer.

3  Velg Send og deretter enten 

Tekstmelding, Multimedia meldinger, 

E-post eller Bluetooth.

4  Trykk Send, og søke etter en kontakt, trykk 

Send.

Legge til et notat

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på  , 

og velger Planlegger og deretter Notater.

2 Velg Legg til, og skriv notatet.

3 Trykk på Lagre.

4  Notatet vises på skjermen neste gang du 

åpner Notat.

TIPS Du kan redigere et eksisterende notat. Velg 

notatet du vil redigere, trykk på Valg, og velg 

deretter Rediger.
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Stille alarmen

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på  , 

Verktøy og deretter Alarmer.

2 Trykk Alternativer og velger Legg til ny.

3  Bla nedover, og angi klokkeslettet du vil at 

alarmen skal gå av.

4  Velg type gjentakelse for å angi om du 

vil at alarmen skal ringe Ikke gjentatt, 

Daglig, Man-fre, Man-lør, Unntatt ferie 

eller Velg ukedag.

5  Bla nedover, og velg et av disse 

alternativene for alarmen: Alarmringing, 

Vibrering, Ring & vibrering eller Følg 

profil.

6  Bla nedover for å velge alarmlyd. Trykk på 

OK og velg en lyd fra Taleopptak eller 

Standard lyder.

7  Bla nedover, og gi alarmen et navn eller 

behold navnet som er foreslått.

8  Trykk på Ferdig.

Merk: Du kan angi inntil 5 alarmer.

Bruke kalkulatoren

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på  , 

Verktøy og deretter Lytt.

2 Trykk på talltastene for å skrive inn tall.

3   For grunnleggende regnefunksjoner 

trykker du på ønsket funksjon (+, -, ×, ÷), 

etterfulgt av =.

4  For mer avanserte utregninger velger du 

Alternativer for å angi regnefunksjon.

5   Velg C for å tømme skjermen og starte en 

ny utregning.

Bruke stoppeklokken

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på  , 

Verktøy og deretter Stoppeklokke.

2 Velg Start for å starte tidtakeren.

3   Velg Runde hvis du vil registrere en 

rundetid. Opptil 20 rundetider kan lagres. 

4 Velg Stopp for å stoppe tidtakeren.

5  Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra 

den tiden der du stoppet den, velger du 

Forts. Hvis du vil begynne på nytt, velger 

du Tilbajestill.

Verktøy
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Konvertere enheter

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på  

Verktøy og deretter Konverter.

2  Velg om du vil konvertere Valuta,   

Overflate, Lengde, Vekt, Temperatur,  

Volum eller Hastighet.

3  Bla oppover for å velge fra måleenheten 

du vil angi. Bla mot venstre og høyre for å 

velge en enhet, og bla deretter nedover og 

ngi enhetsantallet.

4  Bla nedover til boksen for 

enhetskonvertering, og velg måleenheten 

du vil konvertere til. Konverteringen vises 

automatisk på linjen nedenfor.

Merk Hvis du vil bruke valutakonvertering, 

må du først angi den gjeldende 

vekslingskursen.

Legge en by til verdensklokken

1  Fra hjemmeskjermen trykker du på  , 

og velg Verktøy, deretter Verdenstid.

2  Hvis du vil fi nne klokkeslettet for en 

bestemt by, trykker du på Alternativer og 

velger Legg til by.

3  Bla nedover listen, eller skriv inn den første 

bokstaven i navnet på byen. Du kan også 

velge Kart og velge ønsket by. 

4 Trykk Velg.

TIPS! Hvis du vil at dette skal gå raskere, kan 

du trykke på tasten med den første bokstaven i 

navnet på byen.
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Nettleser

Med nettleseren får du tilgang til oppdaterte 

nyheter og værmeldinger, i tillegg til 

informasjon om sport og trafi kk når du trenger 

det. Dessuten gjør nettleseren det mulig å 

laste ned det nyeste av musikk, ringetoner, 

bakgrunner og spill.

Nettsurfi ng

1  Trykk på  og velg Nettleser. 

2  Hvis du vil gå direkte til nettleserens 

startside, velger du Hjem. Eller velg tast 

inn adresse og deretter taste inn ønsket 

URL, fulgt av Koble til.

Merk: Det vil påløpe tilleggskostnader når 

du kobler til denne tjenesten og laster ned 

innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å 

kontrollere dataprisen.

Bruke bokmerker

For easy and fast access to your favourite 

websites, you can add bookmarks and save 

web pages.

1   Trykk på  og velg Nettleser.

2 Velg Bokmerker .En liste over 

bokmerkene dine vises på skjermen.

3  Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, 

velger du Valg og deretter Legg til ny. 

Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av 

URL-adressen.

4  Trykk på Ferdig. Bokmerket vil nå vises i 

listen over bokmerker.

5  Hvis du vil åpne bokmerket, er det bare 

å bla frem til det og trykke på Koble til. 

Dermed kobles du til siden bokmerket 

gjelder for.

RSS-leser 

RSS-leseren gir deg nyhetsoppdateringer fra 

web-områder som er registrert på telefonen.

Lagre side

1  Åpne den ønskede nettsiden.

2  Velg Alternativer og rull til Lagre, velger 

du denne siden.

3  Velg OK.

Åpne en lagret side

1   Trykk på  og velg Nettleser.

2  Velg Lagrede sider.

3  Velg ønsket side, og trykk på Koble til.

TIPS Med denne menyen kan du også slette 

lagrede sider.
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Vise nettleserloggen

1  Trykk på  og velg Nettleser.

2  Velg Historie og deretter OK.

3  Det vises en liste med navn på nettsider du 

nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse 

sidene, blar du frem til den og trykker på 

Koble til.

Endre nettleserinnstillingene

1  Trykk på  og velg Nettleser.

2  Velg Innstillinger.

3   Du kan velge hvordan mobiltelefonen 

håndterer, viser og bruker informasjon 

når du er på Internett. Du kan 

justere innstillingene for Profiler, 

Utseendeinnstillinger, Cache, Cookies, 

Sikkerhet, Tilbakestill innstillinger.

4  Når du har endret innstillingene, trykk på 

Velg.
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Innstillinger

I denne mappen kan du tilpasse innstillingene 

for å gjøre KP270 mer personlig. 

Merk: Du fi nner mer informasjon om 

anropsinnstillinger på side 19.

Endre profi ler

Du kan raskt endre profi l fra standby-

skjermen. Bare velg  ved hjelp av   

navigeringstastene og deretter profi len du vil   

aktivere. Velg blant Normal, Lydløs, 

Utendørs, Flight Mode.

TIPS Bruk denne funksjonen for å slå Flight 

Mode på eller av. Du kan ikke ringe, koble deg til 

Internett, sende meldinger eller bruke Bluetooth 

når Flight Mode er slått på.

Tilpasse profi ler

Du kan tilpasse innstillingene for hver profi l.

1 Trykk på Innstillinger og velg Profiler.

2  Velg ønsket profi l, velge Alternativer og 

velg Rediger.

3  Her kan du endre alle tonene, volum og 

alternativer for varsling.  

Endre dato og klokkeslett

Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.

1  Trykk på  og åpne Instillinger.

2  Velg Dato & tid, og velg deretter blant   

alternativene nedenfor:

Tid - Du kan angi gjeldende klokkeslett. 

Du kan velge mellom 24-timersklokke og 

12-timersklokke. Du kan velge en by som 

tidssone.

Dato - Du kan angi gjeldende dato. 

Du kan angi ønsket datoformat. (ÅÅÅÅ/MM/

DD, DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ).

Automatisk oppdatering dato/tid - Hvis 

du velger På, vil telefonen automatisk 

oppdatere dato og klokkeslett.

Sommertid - Velg om du vil aktivere 

sommertidsfunksjonen eller ikke. Du kan angi 

tidsforskjellen ved sommertid for den valgte 

hjembyen som 1 eller 2 timer.

Endre språk

Gå til Innstillinger, velger du Telefon og 

velge Språk hvis du vil endre språket for all 

tekst på telefonen. Hvis du endrer språk, vil 

dette også gjelde språket for tekstskriving.

Nettverk - KP270 kobler automatisk til 

ditt foretrukne nettverk. Du kan endre 

innstillingene ved hjelp av denne menyen. 
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Du kan også legge til nye tilgangspunkter ved 

hjelp av denne menyen. 

Internett-profiler - Denne menyen viser 

Internett-profi lene. Du kan opprette nye 

profi ler, slette og redigere dem Ved hjelp av 

Alternativermenyen. Du kan ikke slette eller 

endre standardkonfi gurasjoner som avhenger 

av land.

Tilgangspunkter - Denne menyen viser 

listen over tilgangspunkter. Du kan opprette 

nye profi ler, slette eller endre dem ved hjelp 

av Alternativer-menyen. Du kan imidlertid ikke 

slette eller redigere standardkonfi gurasjoner 

avhengig av land.

Pakkedatatilkobling. -Hvis du velger Når 

tilgjengelig, registreres telefonen automatisk 

i et GPRS-nettverk når du slår den på. Hvis 

du velger Når nødvendig, opprettes GPRS-

tilkoblingen når du kobler til en WAP-tjeneste 

eller en programtjeneste, og den lukkes 

når du avslutter WAP-tilkoblingen eller 

programtilkoblingen.

Endre sikkerhetsinnstillingene

Endre sikkerhetsinnstillingene, slik at KP270 

og den viktige informasjonen som er på 

telefonen, beskyttes.

1  Trykk på , åpne Innstillinger.

2  Velg Sikkerhet, og velg blant alternativene 

nedenfor:

Oppgi PIN-kode - Velg en PIN-kode som du 

blir bedt om å oppgi når du slår på telefonen.

Lås for håndsett - Velg en sikkerhetskode 

for å låse telefonen Når du slår på, Hvis 

SIM er endret, Øyeblikkelig, Ingen.

Endre koder - Endre dine PIN-kode, PIN2-

kode, Sikkerhetskode.

Endre skjerminnstillinger

1  Trykk på  og velg Innstillinger.

2   Velg Skjerm, og velg blant:

Skjermmotiv - Velg Hjemmeskjerm og 

velger en Veggpapir skal vises på skjermen, 

Skjermelementer, Klokke/ur type, 

Skriftfarge for klokke.

 Menystil - Du kan endre menyvisningen fra 

Listestil til Rutenettstil.

Oppringing - Endre skriftstilen for å skrive 

inn telefonnumre.

Skrift - Du kan velge skriftstørrelse: Liten, 

Normal eller Stor.

Bakgrunnsbelysning - Velge hvor lenge 

bakgrunnsbelysningen er fortsatt på. 

Også, Bruk navigeringstastene til å justere 

Hovedskjerm lysstyrke. Du kan velge mellom 
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0%, 20%, 40 %, 60 %, 80 % eller 100 %, 

deretter velger du OK for å lagre endringen.

TIPS Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo 

mer batteri brukes det, slik at det kan være du 

må lade opp telefonen oftere.

Tema for håndsett - Raskt kan endre hele 

utseendet på skjermen.

Hilsen - Når du har valgt På, kan du skrive 

en velkomstmelding. Meldingen vil vises på 

skjermen hver gang du slår på telefonen.

Tilbakestille telefonen

kan du tilbakestille alle innstillingene 

til fabrikkinnstillingene. Du må ha 

sikkerhetskoden for å bruke denne 

funksjonen. Velge Innstillinger og velg 

Tilbakestill innstillinger.

Vise minnestatus

KP270 har tre tilgjengelige minner: 

telefonminnet, SIM-kortet og et eksternt 

minnekort (det er mulig du må kjøpe 

minnekortet separat).

Ved hjelp av Minnebehandling kan du fi nne ut 

hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye 

som er ledig.

Innstillinger

Trykk på Innstillinger. Velg 

Minneadministrator. Dermed kan du 

se gjeldende status for minnene (Felles, 

Reservert, SIM-kort og Eksternt minne) på 

KP270.

TIPS Du fi nner informasjon om hvordan du 

setter inn minnekort på side 13.

Streaming verdier

If you want to set different network setting to 

play streaming content, you can set different 

network settings.
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Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede 

konfi gurert av nettverksoperatøren, så 

telefonen er klar til bruk. Du kan endre 

innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Trykk på Tilkoblingsmulighet  Alternativene 

er:

Bluetooth - Konfi gurer KP270 for Bluetooth-

bruk. Du kan tilpasse synligheten for andre 

enheter eller søke på enheter telefonen er 

paret med.

Endre Bluetooth-innstillingene

1  Åpne Tilkoblingsmulighet og deretter 

Bluetooth.

2  Velg Innstillinger. 

Du kan gjøre endringer i: 

Synlighet - Angi [Synlighet for enheten] til 

[Synlig] slik at andre enheter kan oppdage din 

telefon når de søker etter en Bluetooth-enhet. 

Hvis du velger [Skjult], kan ikke andre enheter 

oppdage din telefon når de søker etter en 

Bluetooth-enhet.

Navn på enhet - Du kan navngi eller gi nytt 

navn til telefonen din for å bestemme hvordan 

den vises på andre enheter. Telefonens navn 

vises kun på andre enheter når [Synlighet for 

enheten] er angitt til [Synlig].

Støttede tjenester - Du kan vise listen over 

enheter som hodesett og håndfrisett som 

støttes av denne Bluetooth-telefonen.

Min adresse - Du kan sjekke 

Bluetoothadressen.

Merk : Når du bruker Bluetooth-funksjonen 
på telefonen, medfører det en fare for 
telefonens sikkerhet. Vi anbefaler derfor at du 
setter Bluetoothsynligheten til Skjult når du 
har konfi gurert eller paret enheter. Hvis du får 
fi ler fra andre enheter via Bluetooth, kan du 
velge å godta eller avslå tilkoblingen etter å 

ha sjekket avsenderdetaljene.

Pare med en annen Bluetooth-enhet 

Ved å pare KP270 og en annen enhet kan 

du opprette en passordbeskyttet forbindelse. 

Dette gjør forbindelsen sikrere.

1  Kontroller at Bluetooth er Slå på og 

Synlig.På menyen Innstillinger kan du 

endre synligheten ved å velge Synlighet 

så Synlig.

2  Fra Bluetooth velger du Slå på og 

deretter Søk etter ny enhet.

3  KP270 søker etter enheter. Når søket er 

fullført, vises Legg til og Oppdater på 

skjermen.

4  Velg enheten du vil pare telefonen med, 

velg Legg til, oppgi passordet, og trykk på 

OK.

Tilkoblingsmulighet
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5  Telefonen kobles til den andre enheten, der 

du oppgir det samme passordet.

6 Den passordbeskyttede Bluetooth-  

 forbindelsen er nå klar.

Bruke et Bluetooth-headset

1  Kontroller at Bluetooth er Slå på og 

Synlig.

2   Følg instruksjonene som fulgte med 

headsettet, for å sette headsettet i 

paringsmodus og pare enhetene.

3  KP270 bytter automatisk til Headset-profi l. 

Du kan også koble til et Bluetooth-headset 

for å foreta og motta anrop.

Overføre en fi l til telefonen

Du kan også overføre fi ler fra datamaskinen til 

telefonen ved hjelp av Bluetooth.

1  Kontroller at både telefonen og 

datamaskinen har Bluetooth slått på, og at 

de er synlige for hverandre.

2  Bruk datamaskinen til å sende fi len via 

Bluetooth.

3 Når fi len er sendt, må du godta den på   

 telefonen ved å trykke på Ja.

4  Filen blir lagret i den riktige mappen 

avhengig av typen. Bilder lagres for 

eksempel i Mine bilder og musikk i Mine 

lyder. 

Hvis telefonen ikke kan identifi sere fi ltypen, 

lagres fi len i Andre-mappen.

Merk: Filer som sendes via Bluetooth, lagres 

i telefonminnet.

Sende og motta fi ler via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og 

motta fi ler, siden det er raskt og enkelt, og det 

ikke er nødvendig med ledninger for å koble 

til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset 

for å foreta og motta anrop.

Før du kan begynne å dele fi ler med 

Bluetooth, må du pare enheten din med en 

annen Bluetooth-enhet. Hvis du vil ha mer 

informasjon om hvordan du parer enheter, 

kan du se Pare med en annen Bluetooth-

enhet.

Slik slår du på Bluetooth:

1  Åpne Tilkoblingsmulighet og deretter 

Bluetooth.

2  Velg Slå på.

3  Velg Slå av for å slå av Bluetooth.

To send a file:

1  Open the fi le you want to send, typically 

this will be a photo, video or music fi le.

2  Velg Alternativer, Send og deretter 

Bluetooth.

Tilkoblingsmulighet

3 

4 

5 

Mo

1 

2 

T

v

M

B

a

v

e

US

Du

tel



51

01

02

03

04

05

06

07

08

INNSTILLINGER

en, 

s 

g 

det 

 

et 

-

3  Velg Ja for å slå på Bluetooth hvis det ikke 

er aktivert allerede.

4  KP270 søker automatisk etter andre 

Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.

5  Velg enheten du vil sende fi len til, og trykk 

på Send.

Motta en fil:

1  Bluetooth må være slått Slå på og Synlig  

for å kunne motta fi ler.  

2   Du får en melding der du blir bedt om å 

godta fi len fra avsenderen. Velg Ja for å 

motta fi len.

TIPS Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil 

være sikker på at fi len er sendt.

Merk  Merket Bluetooth® og logoene tilhører 

Bluetooth SIG, Inc. All bruk av disse merkene 

av LG Electronics skjer under lisens. Andre 

varemerker og varenavn tilhører deres respektive 

eiere.

USB-tilkoblingsmodus

Du kan aktivere USB-tilkoblingsmodusen på 

telefonen for fl ere typer bruk.

Spør alltid-modus
Hvis du velger Spør alltid som 

standardmodus, vil telefonen alltid be deg 

velge modustype for USB-tilkobling når du 

kobler telefonen til en PC via datakabelen.

Hvis du deaktiverer Spør alltid-modus, brukes 

den tilkoblingsmodusen som er angitt manuelt 

via Meny – Innstillinger – Tilkoblingsmulighet 

– USB-modus og et av alternativene Internett, 

Masselagring eller PC Suite.

Masselagring-Bruke telefonen som 

en masselagringsenhet

KP270 kan brukes som en 

masselagringsenhet, på samme måte som en 

USB-pinne. Dette er en praktisk måte å fl ytte 

fi lene på fra datamaskinen til telefonen. Hvis 

du har satt inn et minnekort, vises det som to 

stasjoner på datamaskinen når du kobler til 

telefonen som Masselagring. Telefonminne 

og eksternt minne.  

1  Koble USB-kabelen til enheten.

2  Velg Masselagring fra hurtigmenyen på 

enheten.

3     En fl yttbar diskmappe åpnes automatisk 

på datamaskinen, to hvis du har satt inn et 

minnekort, og her vises alle mappene på 

telefonen eller på minnekortet.
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Tilkoblingsmulighet

4  Dra og slipp bildene, videoene, musikken 

og annet over i de riktige mappene.

5   Koble fra telefonen på en sikker måte 

ved å klikke på ikonet Trygg fjerning 

av maskinvare på verktøylinjen på 

skrivebordet.

6  Når du deretter vil åpne en fi l, for eksempel 

et bilde, trykker du på  , og velger 

Mine ting, Mitt minnekort og deretter 

Bilder. Alle bildene du overførte, fi nnes i 

denne mappen.

Merk : Denne funksjonen er ikke tilgjengelig 

for Macintosh-maskiner.

PC Suite-Synkroniser telefonen 

med PC-en

Du kan synkronisere telefon og PC, slik at alle 

viktige opplysninger og avtaler samsvarer, og 

slik at du har en sikkerhetskopi.

Installere LG PC Suite på datamaskinen

1  Gå til www.lgmobile.com og velg Europa 

og deretter landet ditt.

2  Velg menyen Products, velg Manual & 

Software, og velg deretter Go to Manual 

& S/W Download Section. Velg Yes, og 

dermed vises LG PC Suite Installer på 

skjermen. (Windows XP, Windows Media 

Player med mer).

3  Velg språket du vil at 

installeringsprogrammet skal bruke, og 

klikk på OK.

4  Følg instruksjonene på skjermen for å 

fullføre veiviseren for LG PC Suite Installer.

5  Når installeringen er fullført, vises ikonet 

for LG PC Suite på skrivebordet.

Koble sammen telefon og PC

1  Koble USB-kabelen til telefonen og PC-en.

2  Velg PC-Internett fra hurtigmenyen på 

enheten.

3  Dobbeltklikk på LG PC Suite-ikonet på 

skrivebordet.

4  Klikk på Tilkoblingsveiviser og deretter 

USB.

5  Klikk på Neste og deretter Neste en gang 

til, og til slutt Avslutt. Telefonen og PC-en 

er nå koblet sammen.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette 

telefoninformasjon

1  Koble USB-kabelen til enheten , og velg PC 

Suite på skjermen.

2  Klikk på Back-up-ikonet, og velg enten 

Back-up eller Gjenopprett.
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3  Merk innholdet du vil sikkerhetskopiere 

eller gjenopprette. Velg plasseringen der du 

vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette 

informasjon fra. Klikk på OK.

4 Informasjonen sikkerhetskopieres.

Vise telefonfi ler på PC-en

1  Koble USB-kabelen til enheten , og velg PC 

Suite på skjermen.

2 Klikk på Innhold-ikonet.

3   Alt av dokumenter, Flash-innhold, 

bilder, lyder og videoer som er lagret på 

telefonen, vises på skjermen i mappen LG 

Phone.

TIPS!  Ved å vise telefonens innhold på PC-en 

blir det enklere å rydde i fi  ler, organisere 

dokumenter og fjerne innhold du ikke lenger 

trenger.

Synkronisere kontakter

1  Koble USB-kabelen til enheten , og velg PC 

Suite på skjermen.

2 Klikk på Kontakter-ikonet.

3  Velg Overfør og deretter Importer fra 

mobiltelefon. PC-en vil nå importere og 

vise alle kontakter lagret på USIM-kortet og 

i telefonminnet.

4  Klikk på Fil og velg Lagre. Du kan nå velge 

hvor du vil lagre kontaktinformasjonen.

Merk:  Hvis du vil sikkerhetskopiere 

kontaktinformasjon lagret på USIM-kortet, 

klikker du på SIM-kortmappen til venstre på 

dataskjermen. Velg Rediger øverst på skjermen, 

og deretter Merk alt. Høyreklikk på kontaktene, 

og velg Kopier til kontakt. Deretter klikker du 

på Telefonmappen til venstre på skjermen, og 

alle numrene dine vises.

Synkronisere meldinger

1  Koble USB-kabelen til enheten and select 

the PC Suite on the screen.

2 Klikk på Meldinger-ikonet.

3  Alle meldingene på PC-en og telefonen 

vises i mapper på skjermen.

4  Du kan redigere og fl  ytte på meldingene 

ved hjelp av verktøylinjen øverst på 

skjermen.
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Reiseadapter Brukerhåndbok

Finn ut mer om KP270.

Standardbatteri

KP270 leveres med dette tilbehøret. Det fi nnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. 

Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.

Merk 

•   Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt 

tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.

•   Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta 

kontakt med vår regionale serviceavdeling 

eller representant for mer informasjon.

Tilbehør

Håndfriheadset
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Tekniske 
opplysninger
Generelt

Produktnavn : KP270

System :  GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 

/ W-CDMA

Omgivelsestemperatur

Max :  +55°C (bruk)

+45°C (lading)

Min : -10°C

Nettverkstjenester

Denne telefonen er ment for bruk på 

nettverket GSM 900/DCS 1800/PCS1900/

W-CDMA.

Flere av funksjonene i denne veiledningen 

er nettverkstjenester. Dette er spesielle 

tjenester som du får tilgang til gjennom 

tjenesteleverandøren. Før du kan benytte 

noen av nettverkstjenestene, må du abonnere 

på dem fra tjenesteleverandøren. Du får 

også instruksjoner for hvordan de brukes fra 

tjenesteleverandøren.





KP270

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA  Terminal Equipment 

EN 301 489-01 v1.6.1  / EN 301 489-07 v1.3.1 /  EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT,  Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

26. Aug. 2008
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan 

være farlig eller ulovlig å ikke følge disse 

retningslinjene.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for 

radiobølger og SAR (Specific Absorption 

Rate) 

Denne mobiltelefonmodellen KP270 

er utviklet i samsvar med gjeldende 

sikkerhetskrav for eksponering for 

radiobølger. Dette kravet er basert på 

vitenskapelige retningslinjer som inkluderer 

sikkerhetsmarginer som er utarbeidet for å 

sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av 

alder og helsetilstand.

• Retningslinjene for eksponering for 

 radiobølger bruker måleenheten SAR 

 (Specifi c Absorption Rate). SAR-tester 

 utføres ved å bruke standardiserte metoder 

 når telefonen overfører signaler med det 

 høyeste sertifi  serte strømnivået i alle 

 brukte 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 er anbefalt av den 

internasjonale ICNIRP (Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection) er på 2 

W/kg gjennomsnittlig fordelt over ti (10) 

gram kroppsvev.

•     De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet 

for denne telefonmodellen, er 0.404 W/kg 

(10g) ved bruk ved øret og 0.934 W/kg 

(10g) når telefonen bæres på kroppen.

•    Informasjon om SAR-data for innbyggere i 

land/regioner (for eksempel USA, Canada, 

Australia og Taiwan) som har vedtatt 

SARgrensen anbefalt av IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers): 

Denne grensen er 1.6 W/Kg som 

gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og vedlikehold av 

produktet

  ADVARSEL

Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør 

som er godkjent for bruk med akkurat denne 

telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan 

gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være 

farlig.

•  Ikke demonter telefonen. Ved behov 

for reparasjon må du ta den med til en 

kvalifi sert servicetekniker.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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•  Hold enheten unna elektriske apparater 

som TV-er, 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. 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 i nærheten av 

brennbart materiale. Telefonen kan bli 

varm, og dette kan utgjøre en brannfare.

•  Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av 

enheten (du må ikke bruke løsemidler som 

benzen, tynner or alkohol).

•  Unngå å lade opp telefonen når den er 

plassert på et mykt underlag/tekstiler.

•  Telefonen skal bare lades på et godt 

ventilert sted.

•   Ikke utsett enheten for røyk eller støv.

•   Du bør ikke oppbevare telefonen nær 

magnetiserte kort eller billetter, da dette 

kan påvirke informasjonen som er lagret i 

magnetstripen.

•   Ikke utsett skjermen for skarpe 

gjenstander, da dette kan skade telefonen.

•   Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.

•  Bruk tilbehør som hodetelefoner med 

forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det 

ikke er nødvendig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens 

i andre elektroniske enheter, og dette kan 

påvirke ytelsen deres.

•  Ikke bruk telefonen i nærheten av 

medisinsk utstyr med mindre du har 

fått tillatelse til dette. Telefonen bør 

ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i 

brystlommen.

•  Noen høreapparater kan forstyrres av 

mobiltelefoner.

•  Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-

apparater, radioer, PC-er osv.
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Trafi kksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som 

gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

•   Du må ikke bruke en håndholdt telefon 

under bilkjøring.

•  Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

•   Bruk et håndfrisett om mulig.

•  Hvis trafi kkforholdene tilsier det, må du 

parkere bilen før du foretar eller besvarer et 

anrop.

•   Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre 

elektroniske systemer i bilen, for eksempel 

stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.

•  Når kjøretøyet ditt er utstyrt med 

kollisjonspute, må du ikke hindre den 

med installert eller bærbart, trådløst utstyr. 

Det kan føre til alvorlige skader ved at 

kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

•   Hvis du hører på musikk når du er ute, må 

du kontrollere at volumet ikke er for høyt, 

slik at du er oppmerksom på omgivelsene. 

Dette er spesielt viktig når du er i nærheten 

av trafi kkerte veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes 

for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler 

derfor at du ikke slår på eller av telefonen 

når den er nær øret. Vi anbefaler også at 

voluminnstillingene for musikk og samtaler 

ikke overstiger moderate nivåer.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av 

glass. Hvis mobiltelefonen treffer en hard 

overfl ate eller utsettes for slag, kan glasset 

knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre 

det eller prøve å fjerne det fra telefonen. Ikke 

bruk telefonen igjen før glasset er skiftet ut av 

en autorisert serviceleverandør.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår 

sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, 

regler og forskrifter.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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Omgivelser med eksplosjonsfare

•   Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.

•   Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller 

kjemikalier.

•   Du må ikke frakte brennbare gasser, 

væsker eller eksplosiver i den delen av 

bilen der du har mobiltelefonen eller 

tilbehør.

På fl y

Trådløse enheter kan forårsake interferens 

i fl y.

•  Slå alltid av telefonen før du går om bord 

på fl y.

•   Ikke bruk telefonen på bakken med mindre 

mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor 

rekkevidden til små barn. Det gjelder også 

små deler, som kan føre til risiko for kvelning 

hvis de løsner.

Nød anrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig 

i alle mobilnett. Du bør derfor aldri 

være helt avhengig av telefonen for 

nød anrop. Undersøk hos den lokale 

tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av 

batteriet

•  Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt 

ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra 

noen andre batterisystemer er det ingen 

minneeffekt som kan gå ut over batteriets 

ytelse.

•  Bruk bare batterier og ladere fra LG. 

LG-ladere er laget for å gi lengst mulig 

batterilevetid.

•  Du må ikke demontere eller kortslutte 

batteriet.

•  Metallkontaktene på batteriet må holdes 

rene.

•  Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er 

tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp 

fl ere hundre ganger før det må byttes ut.

•  Hvis batteriet ikke har vært brukt på en 

stund, bør du lade det opp før bruk.
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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 husholdnings avfall.

•  Hvis du trenger å bytte ut batteriet, tar 

du det med til nærmeste autoriserte 

forhandler eller servicesenter for LG 

Electronics.

•  Du bør alltid koble laderen fra strømuttaket 

når telefonen er ferdig ladet, slik at laderen 

ikke bruker unødvendig mye strøm.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk



KP270 Brugermanual

Noget af indholdet i denne manual kan 

adskille sig fra din telefon afhængig af 

softwaren i telefon eller din tjenesteud-

byder.

DANSK



Tillykke med købet af den avancerede og 

kompakte KP270-telefon fra LG. Den er 

designet til at fungere med den seneste 

digitale mobilkommunikationsteknologi.

Bortskaffelse af din gamle telefon

1  Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er 

dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.

2  Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra 

husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt 

af regeringen eller de lokale myndigheder.

3  Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til 

at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og 

sundhedsskadelige indvirkninger.

4  Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle 

telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den 

butik, hvor du købte produktet.
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Lær din telefon at kende

Opkaldstast   
Ringer til et telefonnummer 

og besvarer indgående

opkald.

Afslut/tænd-tast  
Afslutter eller afviser et 

opkald. Tænder eller slukker 

telefonen. Går tilbage til 

standbyskærmbilledet, når du 

bruger menuen.

Hovedskærm

Navigationstaster  
•  I standbytilstand:

Op: Hurtig menu

Ned: Søg

Højre: Meddelelser

Venstre: Profiler

•   I menuen: Skifter mellem menuer.

Tasten OK 

Højre funktionstast  
Gå direkte til Kontakter.Venstre 

funktionstast   
Gå direkte til Hurtig 

menu

Tasten Startskærm
Skifter til Startskærm 

eller Menu

Slet-tast
Sletter et tegn med hvert tryk.
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Telefon åben

Batteridæksel

Batteri

Kameralinse

Port til 
hukommelseskort

Stik til oplader,
kabel, håndfri

Is

1 
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Isætning af USIM og batteri

1  Fjern batteridækslet
Tryk på batteridækslets låsetap. 

Batteridækslet skal være let at løfte af.

  ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når 

telefonen er tændt, da dette kan beskadige 

telefonen.

2   Sådan fjernes batteriet
Løft bunden af batteriet, og fjern det 

forsigtigt fra batterirummet.

3  Isæt USIM-kortet
Skub USIM-kortet ind i USIM-kortholderen.

Sørg for, at området med guldkontakterne 

på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne 

USIM-kortet, skal du skubbe det fra oven 

og ud af holderen.

  ADVARSEL: Sæt ikke USIM-kortet i, når 

Slide er åben, da dette kan beskadige telefonen 

og USIM-kortet. 
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4  Installation af batteriet
Sæt først toppen af batteriet ind under 

batterirummets øverste kant. Sørg for, at 

batteriets kontakter fl ugter med telefonens 

kontakter. Tryk bunden af batteriet ned, 

indtil det klikker på plads.

Isætning af USIM og batteri

5 
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6  Opladning af telefonen
Skub ladersoklens dæksel på siden af 

KP270. åbent. Isæt opladeren, og sæt 

stikket i en stikkontakt. KP270 skal 

oplades, indtil meddelelsen om, at batteriet 

er helt opladet, vises på skærmen.

  ADVARSEL: Oplad ikke telefonen, mens 

den ligger på bløde møbler. Telefonen bør 

oplades i et område med god udluftning.

5  Sæt batterilåget på igen
Indfør top af batteridækslet og skub det 

nedad, indtil det klikker på plads.
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Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide den hukommelsesplads, der 

er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et 

hukommelseskort. 

TIP! Hukommelseskort er ekstraudstyr.

Åbn stikket til hukommelseskortet. Skub 

hukommelseskortet ind i stikdækslet, indtil 

det låses på plads. Sørg for, at området med 

guldkontakterne vender nedad. 

Fjerne hukommelseskortet

Åbn dækslet, og fjern forsigtigt 

hukommelseskortet ved at skubbe det 

forsigtigt ind i telefonen og frigøre det hurtigt, 

sådan som det er vist i følgende illustration:

Hukommelseskort

Formatering af hukommelseskortet

Dit hukommelseskort, kan det allerede være 

formateret. Hvis hukommelseskortet ikke 

allerede er formateret, skal du gøre det, inden 

du kan bruge det.

1    I standbyskærmbilledet skal du trykke på 

 og vælge Indstillinger. 

2  Vælg Hukommelsesstatus, og vælg 

Ekstern hukommelse.

3  Tryk på Format, og indtast adgangskoden, 

der som standard er indstillet til 0000. 

Kortet formateres og er klar til brug.

4  Hvis du vil have vist de nye formaterede 

mapper på din KP270 skal du trykke 

på  og vælge Mine ting. Vælg Mitt 

hukommelseskort. 

  ADVARSEL: Når du formaterer 

hukommelseskortet, slettes alt indhold på det. Hvis 

du vil undgå at miste dataene på hukommelseskortet, 

skal du først sikkerhedskopiere det.

M
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Menuoversigt

Kalender
1  Kalender

2 Opgaver

3 Memo

4 Privat memo

5 Find dato

6 Indstillinger

Indstillinger
1 Profi ler 

2 Tlf.

3  Skærm

4 Dato & Tid

5 Netværk

6 Internetprofi ler

7 Access-punkter

8 Pakkedataforbindelse

9 Sikkerhed

0  Hukommelsesstyring

* Streamingindstillinger

# Gendan indstillinger

Tilslutninger
1  Bluetooth

2  USB-

forbindelsestilstand

Multimedie
1 Kamera

2 Videokamera

3 Musik

4 Diktafon

Browser
1 Hjem

2 Indtast adresse

3 Bogmærker

4 RSS-læser

5 Gemt side

6 Historik

7 Indstillinger

Mine ting
1 Mine billeder

2 Mine lyde

3 Mine videoer

4  Mine 

applikationer

5 Andre

6  Mit 

hukommelseskort

Meddelelser
1  Opret ny 

meddelelse

2 Indbakke

3 Mail-boks

4 Kladder

5 Udbakke

6 Sendt

7 Mine mapper

8 Skabeloner

9 Emoticon

0 Indstillinger

Kontakter
1 Tilføj ny

2 Søg

3 Lynopkald

4 Grupper

5  Tjenesteopkaldsnr.

6 Eget nummer

7  Mit visitkort

8 Indstillinger

Yahoo
1  Yahoo! 

oneSearch

2 Yahoo! Mail

3  Yahoo! 

Messenger

4  Yahoo! Address 

Book

Værktøj

1 Hurtig menu

2 Alarmer

3 Lommeregner

4 Stopur

5 Omregner

6 Verdenstid

Spil og progr.
1  Mine 

applikationer

2 Indstillinger

Opkald
1 Opkalds-log

2 Opkaldsvarighed

3 Datavolumen

4 Opkaldspris

5  Viderestil opkald

6 Opkaldsblokering

7 Fast nummer

8 Opkald venter

9  Alm. 

Indstillinger



LG KP270  |  Brugermanual14

STANDBYSKÆ
RM

BILLEDET

Standbyskærmbilledet

Statuslinjen

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige 

ikoner ting som f.eks. signalstyrke, nye 

Meddelelser, batterilevetid, og om Bluetooth 

er aktiv.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af 

de ikoner, der vises på statuslinjen.

 Ikon Beskrivelse

      Netværkssignalstyrke                 

(antallet af linjer varierer)

   Intet netværkssignal

 
 GPRS er tilgængelig

  EDGE er tilgængelig

  Flytilstand er aktiveret

    Opkald viderestilles

   Roaming-tjeneste

   Bluetooth er aktiveret

    WAP-tjeneste er tilsluttet

   Multitasking aktiv

 Ikon Beskrivelse

   Push-meddelelse

   En alarm er indstillet

  Tidsplan

  Ny meddelelse

  Ny talemeddelelse

   Profi  len Normal er i brug

   Profi len Kun vibrator er i brug

   Profi len Udendørs er i brug

     Profi len Hovedsæt er i brug

   Resterende batterilevetid

   Batteriet er tomt 
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Opkald

Sådan foretages et opkald

1   Sørg for, at telefonen er tændt.

2  Du kan også bruge tastaturet, når du har 

åbnet klappen. Hvis du vil slette et ciffer, 

skal du trykke på  eller Pil tilbage.

3   Tryk på   for at påbegynde opkaldet. 

4  Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke 

på  eller skubbe tastaturet, så det 

lukkes. 

TIP! Hvis du vil indtaste + ved internationale 

opkald skal du trykke på 0 og holde den nede.

Sådan foretages et opkald fra dine 

kontakter

1  Vælg Kontakter i menuen, vælg Søg.

2  Indtast det første bogstav i den kontakt, du 

vil ringe til, ved hjælp af tastaturet og rul til 

kontaktpersonen.  

3  Tryk på   for at påbegynde opkaldet.

Sådan besvares og afvises et 

opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på 

Accepter eller på  for at besvare 

opkaldet. Når telefonen ringer, skal du 

aktivere tastaturet ved at åbne håndsættet 

eller trykke på kameratasten og derefter 

vælge Stille for at slå ringelyden fra. 

Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre 

profi len til Stille under et møde.  

Skub  mod bunden af telefonen, eller 

vælg Afvis for at afvise det indgående opkald.

Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til 

et lynopkaldsnummer.

1  Tryk på   for at åbne hovedmenuen. 

Vælg Kontakter, og vælg derefter 

Lynopkald.

2  Telefonsvareren er indstillet til lynopkald 

1 - dette kan ikke ændres. Vælg et 

andet nummer ved at bruge pilene på 

berøringsskærmen og vælg Tilføj eller ved 

at trykke på tastenummeret.

3  Adressebogen åbnes. Brug 

berøringsskærmen til at vælge den kontakt, 

du vil tildele til det pågældende nummer, 

og tryk derefter på OK.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal 

du trykke på det tilknyttede nummer og holde 

det nede, indtil kontakten vises på skærmen. 

Opkaldet startes automatisk - du behøver ikke 

at trykke på .
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Opkald

Visning af dine opkalds-logs

Tryk på  og vælge Opkald. Vælge 

Opkalds-log.

Alle opkald - Få vist hele listen over de 

opkald, du har ringet til, modtaget og mistet.

Kaldte numre - Få vist listen over alle du 

numre, du har ringet til.

Modtagede opkald - Se listen over alle de 

numre, der har ringet til dig.

Tabte opkald - Få vist listen over opkald, du 

har mistet.

TIP! Vælg Valg i en opkaldslog, og vælg Slet for at 

slette den valgte post eller alle de registrerede poster.

TIP! Brug pilene på berøringsskærmen til at 

fremhæve en enkelt opkaldspost for at få vist 

dato og klokkeslæt for opkaldet. Hvis du vil have 

vist opkaldsvarigheden, skal du vælgå Vis.

Brug af viderestilling

1  Tryk på  , vælg Opkald. 

2 Vælg Viderestil opkald.

3  Vælg, om du vil viderestille alle opkald, alle 

dataopkald eller alle faxopkald, når linjen 

er optaget, når der ikke bliver svaret, eller 

deaktiver alle.

4  Vælg Aktiver, og vælg, om du vil omstille 

til telefonsvareren, eller til andre tal.

5   Indtast dit omstillingsnummer, eller vælg 

Søg for at søge efter omstillingsnummeret 

i Kontakter.

Bemærk: Der kræves afgifter 

ved viderestillede opkald. Kontakt 

netværksudbyderen for at få yderligere 

oplysninger.

TIP! Hvis du vil slå omstilling fra, skal du vælge 

Deaktiver alle  i menuen Viderestil opkald.

Brug af opkaldsblokering

1  Tryk på  , vælg Opkald. 

2   Vælg Opkaldsblockering.

3 Vælge fl ere eller alle de seks indstillinger:

 Alle udgående

 Udgående internationale

  Udgående internationale opkald undt. 

hjemland

 Alle indgående

 Indgående i udlandet

 Deaktiver alle opklad

4  Vælg Aktiver, og indtast Blokeringskode til 

opkaldsspærring. Kontakt teleselskabet for 

denne tjeneste.
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TIP!  Vælg Fast opkaldsnummer i menuen 

Opkalds-indstil. for at aktivere og sammensætte 

en liste med numre, der kan ringes til fra telefonen. 

Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Der kan 

kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen 

over faste numre, fra telefonen.

Ændring af opkaldsIndstillingerne

1  Tryk på  , vælg Opkald.

2 Her kan du ændre Indstillingerne for:

  Opkaldsvarighed - Du kan få vist 

opkaldstid efter type. Tryk på den venstre 

funktionstast [Valg] for at vælge enten 

delvis eller fuldstændig initialisering. 

Initialisering kræver din sikkerhedskode.

  Datavolumen - Giver dig mulighed for at 

se sendte, modtagne og alle datamængder, 

der er overført. Tryk på den venstre 

funktionstast for at vælge enten delvis 

eller fuldstændig initialisering. Initialisering 

kræver din sikkerhedskode.

  Opkaldspris - Denne funktion viser 

opkaldsprisen for Seneste opkald og 

Alle opkald. Denne tjeneste afhænger af 

netværket, nogle operatører ikke er i stand 

til at støtte dette.

    Viderestil opkald - Vælg, om du vil 

viderestille dine opkald.

  Opkaldsblockering - Vælg, hvornår 

opkald skal spærre.

  Fast nummer - Vælg på en liste med 

numre, som der kan ringes til fra telefonen.

  Opkald venter - Få besked, når du har et 

ventende opkald.

Alm. Indstillinger

Afvis opkald - Du kan indstille, om 

indgående opkald skal afvises.

Send mit nummer

  FabriksIndstillinger - Konfigurerer de 

standardIndstillinger, der er fastsat af 

tjenesteudbyderen.

  Til - Konfigurerer for at afsende mit 

telefonnummer, når der foretages et 

udgående opkald.

  Fra - Konfigurerer for ikke at afsende 

mit telefonnummer, når der foretages et 

udgående opkald.

Autogenopkald - Giver dig mulighed for at 

indstille funktionen til automatisk genopkald, 

når et opkaldsforsøg er mislykkedes.

Svartilstand - Giver dig mulighed for at 

indstille besvarelsesmetoden. Du kan vælge 

mellem Kun sendetast, Skub op og Tryk på 

en tast.
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Minuttone - Bestemmer om der skal lyde en 

tone hvert minut, når du taler i telefon. 

BT svartilstand

  Håndfri - Du kan besvare et opkald 

ved hjælp af Bluetooth-hovedsættet, når 

Bluetooth er tilsluttet.

  Håndsæt - Hvis du trykker på s på 

håndsættet for at besvare et opkald, kan 

du tale via håndsættet. Hvis du trykker 

på Bluetooth-hovedsættets tast for at 

besvare et opkald, kan du tale i Bluetooth-

hovedsættet. Dette er standardindstillingen 

for svartilstand. Og mens du taler, kan 

du skifte fra telefon til hovedsæt eller fra 

hovedsæt til telefon. 

Gem nyt nummer - I dette menupunkt kan 

du gemme telefonnummeret, når samtalen 

afsluttes, hvis nummeret ikke er gemt i 

telefonbogen.   

Telefonen slukket - Når klappen er nede, 

kan du angive opkaldet som afsluttet eller 

ikke afsluttet.

Opkald K
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Kontakter

Søgning efter en kontakt

1  Vælg Kontakter i hovedmenuen, og vælg  

Søg. 

2  Indtast det første bogstav på den kontakt, 

du vil ringe til, ved hjælp af tastaturet. 

3   Hvis du vil rulle gennem kontakterne og 

deres forskellige numre, skal du bruge 

pilene på berøringsskærmen.

Tilføjelse af en ny kontakt

1   Vælg Kontakter, og vælg Tilføj ny.

2  Vælg, om du vil gemme din nye kontakt på 

din Telefon eller dit SIM-kort.

3  Indtast alle de oplysninger, du har, i 

felterne, og vælg Udført.

Eller ved at bruge den noget hurtigere 

metode…

1   Indtast det nummer, du vil gemme, og tryk 

på Valg.

2  Vælg Gem nummer, og vælg enten Tilføj 

nyt navn eller Opdater kontakt.

3  Indtast de relevante oplysninger og vælg 

Færdig.

KontaktIndstillinger

Der er mange ting, du kan gøre, når du får 

vist en kontakt. Sådan får du adgang til og 

benytter menuen Valg:

1  Vælg Kontakter i hovedmenuen, og vælg 

Søg.

2  Vælg Valg for at åbne listen over 

Indstillinger.

 Her kan du vælge:

  Skriv meddelelse - Send en meddelelse 

til kontakten. Hvis kontakten har en 

e-mailadresse, skal du vælge, om du vil 

sende en Meddelelse eller en Email. 

  Send visitkort - Send oplysningerne 

om kontakten til en anden person som 

visitkort. Vælg at sende som en SMS, en 

Mutimedie besked via Email eller pr. 

Blutooth.

  Ring op - foretag et direkte stemmeopkald 

til en kontakt.

 Tilføj nyt navn - Tilføj en ny kontakt.

  Ændre - Redigerer oplysningerne for   

kontakten.

  Tilf. t. grp - Flyt en kontakt til en gruppe.

  Mark / afmarker - Mark en 

kontaktperson eller alle.



LG KP270  |  Brugermanual20

DET GRUNDLÆ
GGENDE

Kontakter

  Søg efter - Søg en kontaktperson efter 

antal eller gruppe.

   Gem i USIM - Vælg, om du vil flytte 

eller kopiere til SIM-kortet eller telefonen 

(afhængigt af, hvor du oprindelig gemte 

kontakten).

  Slet - Sletter kontakten. Vælg Ja, hvis du  

er sikker.

  Tekstinput - Du kan Indsæt symbol, 

ændre Input-methode eller Skriftsprog. 

Også kan du Føj til ordbog.

Sådan tilføjer du en kontakt til en 

gruppe

Du kan gemme dine kontakter i grupper og på 

den måde f.eks.  holde dine arbejdskolleger 

og din familie adskilte. Der er på forhånd 

oprettet en række grupper på telefonen.

 Der er på forhånd oprettet en række grupper 

på telefonen, f.eks. Familie, Venner, 

Kollegaer, Skole og VIP 

1  Vælg Kontakter, og vælg Grupper.

2  Rul til den gruppe, du vil tilføje en kontakt 

til, vælg Åbn, og vælg derefter Tilføj.

3  Dine kontakter åbnes. Rul til de kontakter, 

du vil tilføje til gruppen, tryk på , og 

tryk derefter på  Udført.

TIP! Du kan tildele en ringetone til en gruppe. 

Vælg den gruppe, du vil tildele ringetonen eller 

ikonet, vælg Valg, og vælg et ønsket element.

 

Sådan omdøber du en gruppe

Du kan omdøbe grupperne, så de passer til 

din livsstil.

1  Vælg Kontakter, og vælg Grupper.

2 Vælg den gruppe, du vil omdøbe.

3  Vælg Valg, vælg Omdøb, og indtast det 

nye gruppenavn.

4 Vælg Udført.

Bemærk: Du kan kun tildele en kontakt til en 

gruppe, eller tilføje et billede til en kontakt, 

der er gemt i telefonens hukommelse (ikke 

på SIM-kortet).

Sådan tilføjer du et billede til en 

kontakt

Du kan ændre visningen af kontakterne i din 

adressebog til at medtage et billede.

1  Vælg Kontakter, og vælg Indstillinger.

2  Vælg Kontaktlisteindst., og vælg Vis 

billede, og vælg derefter Til.

3  Vend derefter tilbage til adressebogen, og 

vælg den kontakt, du vil tilføje et billede til.

4 Vælg Valg, og vælg Ændre.
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5  Rul ned til området Billede. Vælg Ændre, 

og vælg. Intet billede, Avatar, Tag 

billede eller Anvend eksisterende 

billede. Anvend eksisterende billede  

kan du vælge et billede gemt i telefonen 

hukommelse. Hvis du vælger Tag billede, 

åbnes kameraets søger, så du kan tage et 

billede af kontakten. Tag et billede og tryk 

derefter på OK.

6  Vælg Udført.

Sådan kopierer du dine kontakter 

til din USIM

Du kan også vælge at kopiere dine kontakter 

fra din USIM til din telefon eller fra din telefon 

til din SIM.

1  Vælg Kontakter, vælg Indstillinger, og 

vælg derefter Kopier.

2  Vælg for at kopiere fra SIM til telefon. 

eller Telefon til USIM.

3  Vælg enten Alle på en gang eller En ad 

gangen.

4  Vælg Udført, hvis du er sikker.

Visning af oplysninger

Vælg Kontakter. Herfra kan du få vist dine 

Tjenesteopkaldsnr. dine Eget nummer og 

Mit visitkort.

TIP! Hvis du endnu ikke har oprettet et visitkort, 

giver skærmbilledet Visitkort dig mulighed for 

at oprette et. Vælg Tilføj , og indtast alle dine 

oplysninger, som du ville gøre for en hvilken som 

helst kontakt. Vælg Udført.
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Meddelelser

KP270 indeholder funktioner med relation 

til SMS (Short Message Service), MMS 

(Multimedia Message Service) og e-mail samt 

netværkets serviceMeddelelser. At bruge 

disse funktioner skal du trykke på   , og 

vælg Meddelelser.

Afsendelse af en meddelelse

1  Hvis du vil oprette en ny meddelelse tryk 

 , vælge Meddelelser og vælge Opret 

ny meddelelse.

2  Vælg Meddelelse for at sende en SMS 

eller MMS. (Hvis du vil sende en E-mail : 

se side 23).

3  Der åbnes en ny meddelelseseditor. 

Meddelelseseditoren kombinerer SMS 

og MMS på en intuitiv måde, og du kan 

nemt skifte mellem SMS-tilstand og 

MMS-tilstand. Standardindstillingen for 

meddelelseseditoren er SMS-tilstand.

4   Indtast meddelelsen ved hjælp af 

tastaturet. Se Indtastning af tekst 

til højre for yderligere oplysninger om, 

hvordan man indtaster tekst.

5  Vælg Valg, og vælg Vedhæft for at 

tilføje Billede, Video, Lyd, Symboler, 

Skabelon, Smiley, Navn og nummer, 

Tilføj dias, Emne eller Mere (Visitkort/

Tidsplan/Memo/Opgaver/Mit visitkort).

6   Vælg Send.

7  Vælg en kontakt fra listen over kontakter, 

eller indtast telefonnummeret under Valg.

8 Vælg Send.

  ADVARSEL Hvis der tilføjes et billede, 

en lyd, en video, et nyt dias eller et Emne 

til meddelelseseditoren, skifter den automatisk 

til MMS-tilstand, og der opkræves de hertil 

svarende afgifter.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn vha. 

telefonens tastatur. Du skal for eksempel 

indtaste tekst, når du gemmer navne i 

Kontakter, skriver en besked eller opretter 

aftaler i kalenderen. Telefonen understøtter 

følgende tekstindtastningstilstande: 

T9-tilstand, Ordbog fra og 123-tilstand.

Bemærk: Visse felter tillader muligvis kun én 

tekstindtastningstilstand (f.eks. telefonnumre i 

adressebogsfelter). 
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Tekstindtastningsmetode ved hjælp 

af tastaturet

Når du skal indtaste tekst, f.eks. når du skriver 

en meddelelse, anvender tastaturet som 

standard T9-tilstand-tilstand. Hvis du f.eks. 

indtaster et tal under udførelse af et opkald, 

giver tastaturets nummertaster som standard tal. 

Konfi guration af e-mail

Du kan holde kontakten på farten ved hjælp 

af e-mail på KP270. Det er hurtigt og nemt 

at konfi gurere en POP3- eller IMAP4-e-mail-

konto.

1  Tryk på  , vælg Meddelelser, og vælg 

Indstillinger.

2  Vælg Email og derefter E-mail-konto.

3  Vælg Tilføj, og følg pop op instruktion og 

indtaste de nødvendige oplysninger.

Afsendelse af en e-mail ved hjælp 

af din nye konto

For at sende/modtage en e-mail skal du først 

oprette en e-mail-konto (se ovenfor).

1  Vælg  , vælg Meddelelser og vælg 

Opret ny meddelelse.

2  Vælg Email og en ny e-mail-vindue vil 

åbne.

3  Skriv et emne, og tryk derefter på OK.

4   Indtast meddelelsen ved hjælp af 

tastaturet.

Mail-boks - Indeholder alle dine e-mails. 

Vælg den konto, du vil bruge, og vælg derefter 

Hent. KP270 opretter forbindelse til din e-

mail-konto og henter de nye Meddelelser.

Meddelelsesmapper

Tryk på  , og vælg Meddelelser. Du vil 

nikke genkendende til den mappestruktur, der 

bruges på KP270 - den er ganske intuitiv.

Opret ny meddelelse - Opret din ny besked.

Indbakke - Alle de Meddelelser, du 

modtager, anbringes i indbakken. Her kan du 

svare, videresende og andet, Se Håndtering 

af Meddelelser.

Mail-boks - Alle de mails du modtager, er 

placeret i din Mail-boks.

Kladder - Hvis du ikke har tid til at afslutte 

teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du 

har skrevet indtil videre, her.

Udbakke - Dette er en midlertidig mappe til 

lagring af fi ler, mens de sendes.

Sendt - Kopier af alle de Meddelelser, du 

sender, gemmes i din Sendt-mappe.
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Mine mapper - Du kan fl ytte Meddelelser, 

der ligger i Indbakke eller Sendte Meddelelser, 

til Mine mapper og derefter fl ytte de 

Meddelelser, der ligger i Mine mapper, tilbage 

til den oprindelige meddelelsesmappe.

Skabeloner - En liste med nyttige 

Meddelelser, der er skrevet på forhånd, så du 

kan svare hurtigt.

Emoticon - Du kan tilføje, redigere og slette 

humørikoner. Du kan indsætte Emoticon.

Indistillinger - Se side 25 for mere 

information.

Håndtering af Meddelelser

Du kan bruge indbakken til at håndtere dine 

Meddelelser.

1  Tryk på  , vælg Meddelelser, og vælg 

Indbakke. 

2 Vælg Valg, og vælg derefter:

   Svar - Send et svar på den valgte 

meddelelse.

  Videresend - Send den valgte meddelelse 

videre til en anden person.

  Ring op - Ring til den person, der sendte 

dig meddelelsen.

  Gem nummer - Gem nummeret på 

afsenderen af beskeden.

 Slet - Slet den valgte meddelelse.

  Opret ny meddelelse - Skriv en ny 

meddelelse, e-mail eller talemeddelelse 

uanset hvem, der sendte dig meddelelsen.

  Marker/afmarker - Marker en 

meddelelse eller alle

  Kopier & Flyt - Du kan vælge at kopiere 

eller fl ytte de valgte Meddelelser til SIM-

kortet eller telefonen.

  Filter - Viser Meddelelserne efter ønsket 

meddelelsestype.

  Meddelelsesinfo - Du kan kontrollere 

meddelelsens type, emne, fra, dato, tid, 

størrelse og hvor den er gemt.

Hvis meddelelsen Ikke plads til SIM-

meddelelse vises, skal du slette nogle 

Meddelelser fra indbakken.

Hvis meddelelsen Ikke plads til 

Meddelelser vises, kan du slette Meddelelser 

eller gemte fi ler for at skabe plads.  

Brug af skabeloner

Du kan oprette skabeloner til de Tekst 

skabelon - og Multimedie skabeloner, du 

oftest sender. Telefonen indeholder allerede 

en række skabeloner, som du kan redigere, 

hvis du ønsker det.
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1   Tryk på  , vælg Meddelelser, og vælg 

Skabeloner.

2  Vælg Tekstskabelon eller 

Multimedieskabeloner  I 

Tekstenskabelon menu, kan du derefter 

vælge Valg og vælge Ændre for at ændre 

de eksisterende skabeloner, eller Til. ny 

for at skabe nye skabelon.

3  For at sende en skabelon, skal du vælge 

Meddelelser og derefter Opret  n~ ny 

meddelelse. Vælg Meddelelse.

4  Vælg Valg og vælg Vedhæft, vælge 

Skabelon.

5  Vælg skabelon, du ønsker at sende og 

vælg Send.

Ændring af SMS-Indstillinger

MeddelelsesIndstillinger i KP270 er 

foruddefi neret, så du kan sende Meddelelser 

med det samme.

Hvis du vil ændre Indstillingerne, kan du gøre 

det ved hjælp af valgmulighederne under 

Indstillinger.

Tryk på  , vælg Meddelelser, og vælg 

derefter Indstillinger og Tekstmeddelelse. 

Du kan foretage ændringer af:

SMS-center - Indtast oplysninger om 

meddelelsescenteret.

Leveringsrapport - Vælg at modtage 

bekræftelse på, at meddelelsen blev leveret.

Gyldighed - Vælg, hvor længe meddelelsen 

skal gemmes i meddelelsescenteret.

Meddelelsestype - Konverter din tekst til 

Telefonsvarer, Fax, Personsøgning, X.400 

eller e-mail

Tegnvisning - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene 

skal kodes med.  Dette har indfl ydelse på 

meddelelsens størrelse og derfor også på 

dataafgifterne. 

Send lang tekst som - Vælg, om du vil 

sende meddelelsen som SMS eller MMS, 

når du indtaster tekst på mere end 2 sider i 

meddelelsesfeltet.

Ændring af Indstillingerne for 

multimedieMeddelelser

MeddelelsesIndstillinger i KP270 er 

foruddefi neret, så du kan sende Meddelelser 

med det samme.

Hvis du vil ændre Indstillingerne, kan du gøre 

det ved hjælp af valgmulighederne under 

Indstillinger.

Tryk på  , vælg Meddelelser, 

og vælg derefter Indstillinger og 

Multimediemeddelelse.
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Du kan foretage ændringer af:

Tilst. Hentning - Vælg automatisk eller 

manuel download af multimedieMeddelelser 

afhængigt af, om du er hjemme eller på 

farten.

Leveringsrapport- Vælg at tillade og/eller 

anmode om en leveringsrapport.

Læs rapport - Vælg at tillade og/eller sende 

en rapport om, at beskeden er læst.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for dine 

multimedieMeddelelser.

Gyldighed - Vælg, hvor længe meddelelsen 

skal gemmes i meddelelsescenteret.

Varighed for dias - Vælg, hvor længe dine 

dias skal vises på skærmen.

Oprettelsestilstand - Vælg meldingsmodus. 

(Begrænset, Advarsel, Fri )

Leveringstid - Leveringstid: Konfi gurerer 

leveringstiden for meddelelsen til modtageren. 

MMS-centret leverer meddelelsen efter 

leveringstiden.

Multimedie med.-center - Multimedie 

med.-center: Giver dig mulighed for at 

konfi gurere netværksoplysninger som f.eks. 

MMSC og internetprofi l for at sende en MMS-

meddelelse.

Ændring af e-mail-Indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-Indstillingerne til dine 

behov.

1  Tryk på  , vælg Meddelelser, og vælg 

Indstillinger.

2  Vælg Email, og derefter kan du tilpasse 

følgende Indstillinger:

  E-mail-konto - Du kan oprette en e-mail-

konto.

   Tillad svar på email - Bestemmer, om 

der må sendes en bekræftelse på, at en 

mail er blevet læst, når afsenderen har 

anmodet om det.

  Anmod om svar på email - 

Bestemmer, om der skal anmodes om en 

bekræftelsesmail.  

  Interval for hentning - Vælg, hvor ofte 

KP270 skal kontrollere for nye e-mail-

Meddelelser.

  Medtag meddelelse i VS. & Svar 

- Vælg, om du vil medtage den oprindelige 

vedhæftede fi l.

  Medtag vedhæftet fil - Bestemmer, om 

den vedhæftede fi l skal medtages, når du 

videresender meddelelsen.
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  Automatisk hentning i roaming 

- Henter automatisk e-mail-konto, når du 

bevæger dig rundt i roaming-området.

   Meddelelse om ny e-mail - Modtager 

meddelelse, når en ny e-mail modtages.

  Underskrift - Opret en e-mail-signatur, og 

aktiver denne funktion.

  Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for dine 

multimedieMeddelelser.

Ændring af andre Indstillinger

Tryk på  , vælg Meddelelser, og vælg 

derefter Indstillinger.

Talemeddelelse - Du kan sende eller 

modtage voicemail.

Service-meddelelse - Du kan konfi gurere 

indstillinger som f.eks. Push(SI/SL)-

meddelelser. Du kan også ændre sikkerheden 

for servicemeddelelse.

Serviceinfo - Vælg modtagestatus, advarsler 

og sprog for dine info-Meddelelser.
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Sådan tages et hurtigt foto

1  Tryk på  og vælg Multimedie. Vælg 

Kamera for at åbne søgeren.

2  Hold telefonen vandret, og ret linsen hen 

mod billedets motiv.

3  Anbring telefonen, så du kan se fotoets 

motiv. 

4  Tryk på  at tage et foto.

Før du har taget fotoet

Tryk på Indstil. for følgende valgmuligheder: 

Nogle af disse indstillinger vil blive vist på 

Videokamera indstil. også.

 Billedstørrelse - Se Ændring af 

billedstørrelsen på side 29.

 Lysstyrke - Fra –2,0 til 2,0 i intervaller 

på 0,5. Jo højere niveau, jo lysere er 

skærmen. 

 Farveeffekt - Vælg mellem fi re 

farvetoneIndstillinger: Fra (normal/farve), 

Sepia, Mono (sort og hvid) eller Negativ.

 Hvid balance - Hvidbalancen sikrer, 

at det hvide i fotos ser realistisk ud. For at 

kameraet kan justere hvidbalancen korrekt 

skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg 

mellem Auto, Elektrisk belysning, Solrigt, 

Selvlysende eller Skyet.

 Natfunktion - Du kan tage bedre 

billeder om aftenen ved at vælge Til.

 Timer - Timer giver dig mulighed for 

at indstille en forsinkelse, efter at det trykkes 

på optageknappen. Vælg mellem Fra, 3 sek, 

5 sek, 10 sek. Perfekt, når du selv vil være 

med på billedet.

 Optag.tilstand - Kontinuerlig optagelse 

giver dig mulighed for at tage op til 3, 6 

eller 9 billeder automatisk i meget hurtig 

rækkefølge. Det er fantastisk til at tage 

fotos af motiver, der bevæger sig eller til 

sportsbegivenheder.

 Billedkvalitet - Vælg mellem Normal, 

Fin og Superfin. Jo fi nere kvalitet desto 

skarpere bliver billedet, men fi lstørrelsen øges 

også, hvilket betyder, at du kan lagre færre 

billeder i hukommelsen.

Når du har taget dit foto

Det foto, du har taget, vises på skærmen. 

Navnet på billedet vises nederst på skærmen, 

og der vises seks valgmuligheder i højre side 

af skærmen.

 Album - Vælg at se på de øvrige fotos i 

dit album. Det aktuelle foto gemmes. Se side 

36 for Visning af gemte fotos.
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Visning af gemte fotos

1  Du kan få adgang til de gemte 

fotos i kameratilstanden og i 

standbyskærmbilledet. I søgeren skal du 

blot trykke på Album. I startbilledet trykker 

du  ,  vælg derefter Mine ting og 

Mine billeder.

2  Galleriet, Download billede og mappen 

Standardbilleder vises på skærmen.

3  Brug pilene til at vælge det foto, du vil have 

vist, og vælg Vis for at forstørre det.

Indstilling af et foto som 

Baggrundsbillede eller Kontakter-

billede

Anvend navigationstasterne til at vælge 

et billede og vælge Valg og vælg Brug 

som for at bruge det valgte billede som 

Baggrundsbillede, Kontakter-billede, 

Opstart, Nedlukning. Når du angiver fotoet 

til Billed-ID, kan du vælge, hvilken del af 

fotoet, du vil bruge.

Bemærk: ID-billede kan kun tilføjes til 

kontakter, der er gemt på telefonen (ikke på 

SIM-kortet).

 Send - Vælg at sende fotoet som en 

MMS, Bluetooth eller en e-mail. Se side 28 

Afsendelse af en meddelelse. 

 Kamera - Brug denne funktion til at 

tage et billede med det samme. Din aktuelle 

billede vil blive gemt.

 Brug som - Öppna en undermeny 

för att använd bilden som bakgrundsbild, 

kontaktbild, startbild eller avstängningsbild.

 Slet - Vælg at slette det foto, du netop 

har optaget, og bekræft ved at trykke på Ja.

Ændring af billedstørrelsen

Du kan ændre fotoets størrelse for at spare 

hukommelsesplads. Jo fl ere pixel desto større 

fi lstørrelse, hvilket betyder, at de optager 

mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have 

plads til fl ere billeder i telefonen, kan du 

ændre antallet af pixel for at gøre fi lstørrelsen 

mindre.

1  Tryk på Indsti. og vælg Billedstørrelse 

på værktøjslinjen.

2   Vælg en pixelværdi fra de fi re numeriske 

Indstillinger. (320x240, 640x480, 

1280x960).

3  Tryk på  for at gemme dine ændringer.
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Videokamera

 Album - Vælg at se på de øvrige 

videoklip i albummet. Det aktuelle videoklip 

gemmes. Se side 35 for Visning af gemte 

videoer.

 Afspil - Vælg at afspille den video, du 

netop har optaget.

 Ny - Vælg for at optage endnu en video 

med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Send - Vælg at sende videoen som en 

MMS som e-mail eller Bluetooth. Se side 

28 Afsendelse af en meddelelse. 

 Slet - Vælg at slette den video, du 

netop har optaget, og bekræft ved at vælge 

Ja. Søgeren vises igen.

Visning af dine gemte videoer

1  Du kan få adgang til dine gemte videoer 

enten i videokameratilstanden eller i 

standbyskærmbilledet. I søgeren skal du 

blot vælg Album. På standbyskærmbilledet 

skal du trykke på Menu eller ,   , 

og derefter vælge Mine ting og Mine 

videoer.  

2 Galleriet vises på skærmen.

3  Brug navigationstasterne til at vælge den 

video, du vil se, og tryk på  for at se 

den.

Optagelse af en hurtig video

1  Tryk på (OK) og vælge Multimedie. 

2 Vælg Videokamera.

3  Ret kameralinsen hen mod videoens motiv.

4 Tryk på (OK) for at starte optagelsen.

5  Rec vises i det nederste venstre hjørne 

af søgeren, og en timer viser videoens 

længde.

6  Hvis du vil holde pause i videoen, skal du 

vælg Pause og genoptage ved at vælge 

Genop..

7 Vælg Stop for at stoppe optagelsen.

Inden du optager en video

Album - Vælg at se på de øvrige videoklip i 

albummet.

Kamera - Skift fra videokameratilstand til 

still-kameratilstand.

Optag - Start videooptagelse

Lysstyrke - Fra –2,0 til 2,0 i intervaller på 

0,5. Jo højere niveau, jo lysere er skærmen. 

Zoom - Juster zoom ved at bruge  eller 

Når du har optaget videoen

Navnet på videoen vises nederst på skærmen, 

og der vises fem valgmuligheder i højre side 

af skærmen.
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Musik

Musik

LG KP270 har en indbygget MP3-afspiller, 

som du kan bruge til at afspille al din 

yndlingsmusik.

Tryk på  for at få adgang til MP3-

afspilleren, vælg Multimedie og derefter 

Musik. Her har du adgang til:

Senest afspillet - Du kan afspille den musik, 

som du nylig lyttede.

Alle spor - Indeholder alle de sange, du har 

på din telefon.

Kunstnere - Du kan se og afspille musik 

efter Kunstnere 

Album - Du kan se og afspille musik efter 

Album.

Genrer - Du kan se og afspille musik efter 

Genrer.

Afspilningslister - Indeholder alle de 

afspilningslister

Bland numre - Afspiller numre i tilfældig 

rækkefølge.

Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen 

på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet. 

Sådan overfører musik du via Bluetooth:

1   Sørg for, at begge enheder har Bluetooth 

aktiveret, og at de er synlige for hinanden.

2     Vælg musikfi len på den anden enhed, og 

vælg at sende den via Bluetooth.

3   Når fi len er sendt, skal du acceptere den 

på telefonen ved at vælge Ja.

4  Filen bør blive vist i Alle spor.

Afspilning af en sang

1  Tryk på  vælg Multimedie, og vælg 

derefter Musik.

2  Vaelge Alle spor. vælge den sang, du 

ønsker at spille. Vælg Afspil.

 Vælg for at holde pause i sangen.

  Vælg for at springe videre til den 

næste sang.

  Vælg for at gå tilbage til den forrige 

sang.

   Vaelge Tilbage  for at stoppe musikken 

og gåtilbage til menuen Alle spor  

TIP!  Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du 

lytter til musik, skal du bruge navigationstasterne 

Op og Ned.
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Brug af indstillingsmuligheder, 

mens der afspilles musik

Vælg Valg, og vælg mellem:

Minimer - Skjul skærmbilledet med 

musikafspilleren, så du kan fortsætte med at 

bruge telefonen som normalt, mens musikken 

spiller.

Gå til Min musik - Vend tilbage til menuen 

Min musik.

Gentag - Gentag en sang eller alle sange 

på listen.

Tilfældig afspilning - Afspiller numre i 

tilfældig rækkefølge

Equalizer - Vælg musik-tilstand fra Intet 

format, Klassisk, Jazz, Pop, Rock og 

Koncertsal

Visualisering - Skift visuel tilstand mellem 

Animeret afspiller og Visning af enkelt 

nummer.

Filinfo - Du kan se oplysninger om musikfi l. 

Send - Du kan sende Meddelelse, Email eller 

bruge Bluetooth.

Brug som - Indstil det aktuelle nummer som 

Ringetone, Meddelelsestone, Opstart eller 

Nedlukning

Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister 

ved at vælge et udvalg af sange i mappen 

Alle spor.

1 Tryk på  og vælg Multimedie.

2  Vælg Musik, g vælg derefter 

Afspilningslister.

3  Vælg Valg. Tryk på Tilføj ny 

afspilningsliste, indtast navnet på 

afspilningslisten, og tryk på Gem.

4  Mappen Ny afspilningsliste vises. 

Vælg alle de sange, du vil medtage på 

afspilningslisten, ved at rulle til dem og 

vælge . 

5  Vælg Færdig for at gemme 

afspilningslisten.

Afspilning af en afspilningsliste

1 Tryk på  og vælg Multimedie.

2  Vælg Musik, og vælg derefter 

Afspilningslister.

3   Vælg den afspilningsliste, du vil afspille, 

Vælg Afspil.

Redigering af afspilningsliste

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange 

eller slette sange fra en afspilningsliste.

Hvis du vil organisere dine afspilningslister, 
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kan du redigere dem ved hjælp af menuen 

Valg.   

1 Tryk på  og vælg Multimedie.

2  Vælg Musik, og vælg derefter 

Afspilningslister.

3  Rul hen til den afspilningsliste, du vil 

redigere, tryk på Vælg, og vælg derefter 

Valg. Vælg mellem:

  Tilføj nye sange - Du kan tilføje sange til 

afspilningslisten.

  Send - Send Meddelelse, Email eller 

Bluetooth

  Fjern fra listen - Fjern alle sangene fra 

afspilningslisten. Vælg Ja for at bekræfte.

  Marker/afmarker - Markér en sang en af 

én eller alle.

 Brug som - Indstil det aktuelle nummer  

 som Ringetone, Meddelelsestone,   

 Opstart eller Nedlukning

Sletning af en afspilningsliste

1   Tryk på  og vælg Multimedie.

2   Vælg Musik, og vælg derefter 

Afspilningslister.

3  Rul til den afspilningsliste, du vil slette, og 

vælg Valg.

4  Vælg Slet og vælg Ja for at bekræfte. 

Bemærk: DRM (Digital Rights Management) 

På grund af DRM-systemet, kan nogle af de 

medieelementer, du henter på internettet 

eller modtager via MMS, have menuen 

“Købsrettighed”, som bruges til at få adgang 

til dem. Du kan erhverve dig nøglen til at 

købe rettigheden fra webstedet, der ejer 

rettighederne til indholdet.

Musik er underlagt copyright iht. 

internationale traktater og national 

copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt 

at indhente tilladelse eller licens til at 

reproducere eller kopiere musik. I nogle 

lande forbyder loven private mod at kopiere 

copyrightbeskyttet materiale. Kontroller, om 

lokallovene i dit område tillader brugen af 

sådant materiale.
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Anvendelse af Diktafon

Brug Diktafon til at optage stemmenotater 

eller andre lyde.

Optagelse af et Diktafon

1  Tryk på  vælg Multimedie, og vælg 

derefter Diktafon.

2  Tryk på Tasten OK for at starte optagelsen.

3   Vælg Stop for at afslutte optagelsen.

4  Tryk på Valg, og vælg Afspil for at lytte til 

optagelsen. 

Bemærk: Du kan lytte til alle de 

stemmoptagelser, du har gemt, ved at vælge 

Gå til Stemmeoptagelser.

Afsendelse af en Diktafon

1  Når du er færdig med optagelsen, skal du 

vælg Valg.

2  Vælg Send og vælge fra Meddelelse, 

Email eller Bluetooth. Hvis du vælger 

Meddelelse eller Email, tilføjes 

optagelsen til meddelelsen, og du kan 

skrive og sende den som normalt.   Hvis 

du vælger Bluetooth, bliver du bedt om at 

aktivere Bluetooth.
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Mine ting

Du kan gemme alle multimediefi ler i 

telefonens hukommelse, så du har nem 

adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og 

spil. Du kan også gemme dine fi ler på et 

hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et 

hukommelseskort er, at du kan frigive plads i 

telefonens hukommelse.

Alle dine multimediefi ler gemmes i Mine 

ting. Vælg  og vælg derefter Mine ting 

for at åbne en liste med mapper.

Mine billeder

Mine billeder indeholder en mappe med 

standardbilleder, der er forudindlæst på 

telefonen, billeder, du har hentet, og billeder, 

der er taget med telefonens kamera.

Menuen med valgmuligheder for 

billeder

Hvilke valgmuligheder, du har adgang til i 

Mine billeder afhænger af den type billede, 

du har valgt.

I mappen Mine billeder skal du trykke på 

Valg. for at få vist listen med valgmuligheder.

Skriv meddelelse - Send det valgte billede 

til en ven via Meddelelse. Email eller 

Bluetooth.

Brug som - Angiv det valgte billede som 

et Baggrundsbillede, Kontakter-billede, 

Opstart eller Nedlukning.

Flyt - Flyt det valgt billede til en anden 

mappe.

Kopier - Kopier det valgt billede til en anden 

mappe.

Slet - Slet det valgte billede.

Marker/afmarker - Vælg mere end ét billede, 

der skal slettes eller sendes via Bluetooth.

Udskriv med Bluetooth - Udskriv en billedfi l 

via Bluetooth eller PictBridge.

Filer - Omdøb, Ændre og se Filinfo (Navn, 

Strls., Dato, Opløs, Type, Beskytt og Instal. for 

det valgte billede.

Opret  ny mappe - Opret en ny mappe i 

hovedmappen Billeder.

Diasshow - Se et diasshow af dine billeder. 

Se Oprettelse af et diasshow på side 36 

for at få fl ere oplysninger.

Sorter efter - Arranger dine billeder efter 

Dato, Type eller Navn.

Gittervisning - Du kan ændre den måde, 

billederne vises på.

Hukommelsesstyring - Du kan få vist 

hukommelsesstatus (for håndsættet eller det 

eksterne hukommelseskort).
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Afsendelse af et foto

1  Tryk på  og vælg derefter Mine ting.

2 Vælg Mine billeder.

3   Vælg et foto, og vælg Valg.

4  Vælg Skriv meddelelse og vælg 

Meddelelse, Email, Bluetooth.

5  Hvis du vælger Meddelelse eller Email, 

vedhæftes fotoet til meddelelsen, og du 

kan skrive og sende meddelelsen som 

normalt. Hvis du vælger Bluetooth, 

bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, 

og telefonen søger efter en enhed, som 

billedet kan sendes til.

Organisering af billeder

1  Tryk på  og vælg derefter Mine ting.

2  Vælg Mine billeder.

3  Vælg Valg, og vælg derefter Sorter efter.

4  Vælg Dato, Type eller Navn.

Sletning af et billede

1  Tryk på  derefter på Mine ting.

2  Vælg Mine billeder.

3  Vælg et billede, og tryk derefter på Valg.

4   Vælg Slet, og bekræft ved at trykke på Ja.

Oprettelse af et diasshow

Hvis du vil se på alle billederne på din telefon 

eller gennemse, hvad du har, eller gennemse, 

hvad du har, kan du oprette et diasshow, så 

du er fri for at åbne og lukke hvert enkelt 

billede. 

1   Tryk på  og vælg derefter Mine ting.

2  Rul til og vælg Mine billeder.

3  Vælg det foto, som diasshowet skal starte 

med, og vælg Valg.

4 Vælg Diasshow, hvorefter det starter.

5  Vælg Stop for at holde en pause i 

diasshowet, eller vælg Afslut for at afslutte 

diasshowet og vende Tilbage til mappen 

Mine billeder.  

Tryk på Valg under diasshowet for at vælge  

Fuld skærmvisn. og Vis liggende. Vælg  

Vis liggende for at ændre billedets retning.

Mine lyde

Mappen Mine lyde indeholder 

Standardlyde, dine Stemmeoptagelser 

samt lydfi ler, som du har downloadet. Her 

kan du håndtere, sende eller angive lyde som 

ringetoner.
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Brug af en lyd

1 Tryk på  og vælg derefter Mine ting.

2 Rul til og vælg Mine lyde.

3  Vælg Standardlyde, eller vælg blandt 

listen over stemmeoptagelsesfi ler. 

4 Vælg en lyd, og tryk på Afspil.

5   Vælg Valg, og vælg Brug som og 

vælg Ringetone, Videoringetone, 

Meddelelsestone,Opstart eller 

Nedlukning.

Mine videoer

Mappen Mine videoer viser listen med 

hentede videoer og de videoer, du har optaget 

på telefonen.

Sådan ser du en video

1 Tryk på  og vælg derefter Mine ting.

2 Rul til og vælg Mine videoer.

3 Vælg en video, og tryk på Afspil.

Brug af Indstillinger, mens videoen 

er sat på pause

Hvis du vælger Valg, sættes den video, der 

afspilles, i pausetilstand, og du kan vælge 

mellem:

Vis liggende - Reorienter videoen.

Lyd fra - Slå lyden fra.

Gentag - Gentag videoen.

Filinfo - Vis detaljer for videoen.

Send - Send via Meddelelse, Email, 

Bluetooth.

Slet - Slet det valgte videoer.

Brug som ringetone- Du kan bruge video 

lyd som ringetone.

Afsendelse af en video

1  Tryk på  og vælg derefter Mine ting.

2 Rul til og vælg Mine videoer.

3  Vælg det ønskede videoklip, og tryk på Valg.

4  Tryk på Send og vælg 

Send - Send via Meddelelse, Email, 

Bluetooth.

5  Hvis du vælger Meddelelse eller Email, 

vedhæftes videoklippet til meddelelsen, 

og du kan skrive og sende meddelelsen 

som normalt. Hvis du vælger Bluetooth, 

bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og 

telefonen søger efter en enhed, den kan 

sende videoen til.
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Mine ting

Bemærk: Videoen skal måske have justeret 

størrelsen, før det kan sendes via MMS. 

Nogle videoer kan være for store til at kunne 

sendes via MMS.

Brug af indstillingsmenuen for 

video

I mappen Videoer skal du markere en video 

og vælge Valg for at få vist følgende liste over 

Indstillinger.

Skriv meddelelse - Send den valgte video 

til en ven via Meddelelse, Email eller 

Bluetooth.

Brug som ringetone - Brug som 

Stemmeringetone.

Flyt - Flyt til Telefonhukommelse eller 

Ekstern hukommelse.

Kopier - Kopier til Telefonhukommelse 

eller Ekstern hukommelse.

Slet - Slet den valgte video.

Marker/afmarker - Vælg mere end et 

videoklip, inden du trykker på Slet.

Filer - Omdøb, Flyt til ekstern hukommelse, 

Kopier til ekstern hukommelse, Information .

Opret ny mappe - Opret en ny mappe i 

hovedmappen Videoer.

Sorter efter - Arranger dine videoer efter 

Dato, Type eller Navn.

Gittervisning/ Listevisning - Bruges til at 

ændre den måde, videoerne vises på.

Hukommelsesstyring - Du kan få vist 

hukommelsesstatus (for håndsættet eller det 

eksterne hukommelseskort).

Mine applikationer

Du kan holde downloadede spil og programmer 

i denne mappe.

Andre

Mappen Andre bruges til at gemme fi ler, der 

ikke er billeder, lyde eller videoer

Mit hukommelseskort

Hvis du har indsat et hukommelseskort, vises 

det som en mappe i Mine ting. Mappen 

for den eksterne hukommelse inddeles i 

yderligere syv mapper: Spil & programmer,  

Andre, Billeder, Lyde, Videoer, 
GoogleAppsData eller Documents Hver 

mappe indeholder alle de fi ler af den type, der 

skal gemmes på dit hukommelseskort i stedet 

for din telefon.
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Spil og progr.

Spil og programmer

KP270 leveres med forudindlæste spil, så du 

kan blive underholdt, når du har tid til det. 

Hvis du vælger at downloade yderligere spil 

eller programmer, bliver de gemt i denne 

mappe.

Sådan spiller du et spil

1  Tryk på  og vælg Spil og progr. og 

Vælg Mine applikationer.

2  Du kan bruge denne menu til at downloade 

nye spil og spille de demospil, der alllerede 

ligger på din telefon. 

Bemærk: Ekstra betaling vil blive opkrævet 

ved tilslutning til tjenesten til download 

af spil. Kontroller dataafgifterne hos din 

netværksudbyder.
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Du kan få adgang til Yahoo Mobile Internet 

Service.

1  Yahoo1 oneSearch - Du kan søge og få 

svar med   det samme.

2  Yahoo! Mail -Viser din e-mail-konto.

3  Yahoo! Messenger -Du kan bruge Yahoo! 

Messenger for chatbesked

4    Yahoo! Address Book Du har 

adgang til dine aftaler og samtlige 

kontaktoplysninger, når du er på farten. 

Aftaler og begivenheder fra kalenderen 

medtages også i visningen I dag.

Bemærk: v I visse lande er der pa grund af 

netværksstrukturen ikke adgang til Yahoo! 

Go-tjenesten.
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Kalender

Tilføjelse af en begivenhed til 

kalenderen

1   I standbyskærmbilledet skal du trykke på 

 , vælge Kalender og derefter vælge 

Kalender.

2   Vælg den dato, hvorunder begivenheden 

skal tilføjes. Du kan vælge en dato 

ved at rulle til den ved hjælp af 

berøringsskærmens piletaster eller ved at 

vælge Valg og indtaste datoen manuelt.

3   Vælg Tilføj ny og indtast det klokkeslæt, 

hvor begivenheden skal begynde. Rul 

ned ved hjælp af berøringsskærmens 

piletaster, og indtast sluttidspunktet for 

begivenheden.

4   Rul ned igen, og vælg, om du vil indstille 

en Alarm for begivenheden. Rul til venstre 

eller højre for at se de tilgængelige 

valgmuligheder. Du kan vælge, at 

alarmen skal udløses på begivenhedens 

starttidspunkt eller et angivet stykke tid, før 

begivenheden begynder, for at minde dig 

om, at begivenheden snart fi nder sted.

5   Rul ned, og indtast et Emne for 

begivenheden. Brug tastaturet til at 

indtaste bogstaver og tal.

6  Rul ned igen for at vælge, hvorvidt 

begivenheden er en engangsforeteelse, 

eller om den skal Gentages ikke Gentages 

ikke, Daglig, Hver uge, Hver måned 

eller Hvert år. Hvis begivenheden gentages, 

kan du også rulle ned for at indtaste en 

Brugerindstilling, hvor begivenhederne 

stopper helt.

7  Vælg Færdig, hvorefter din begivenhed 

gemmes i kalenderen. En fi rkantet 

markør angiver de dage, hvor der er gemt 

begivenheder.

Redigering af en kalenderbegivenhed

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke 

på  , vælge Kalender og derefter 

Kalender.

2  Du kan se en liste over alle dine 

begivenheder. Rul til den begivenhed, du vil 

redigere, og vælg Vis. 

3  Vaelg Valg, Vælg Ændre, og rul til den 

detalje, du vil ændre ved begivenheden. 

Foretag dine ændringer, og vælg Færdig 

for at gemme den redigerede begivenhed. 

Bemærk: Du kan slette en begivenhed fra din 

kalender ved at vælge at få vist begivenheden 

og derefter trykke på Valg og Slet.
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Deling af en kalenderbegivenhed

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke 

på  , vælge Kalender og derefter 

Kalender.

2  Vælg den begivenhed, du vil dele, og vælg 

Valg.

3   Vælg Send og vælg mellem SMS, 

Multimedie besked, Email eller 

Bluetooth.

4  Tryk på Send og søge efter en kontakt, 

tryk på send.

Tilføjelse af et notat

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke på 

 , vælge Kalender og derefter Memo.

2  Vælg Valg Vælg Tilføjny, , og skriv dit 

notat.

3 Vælg Gem.

4  Notatet vises på skærmen, næste gang du 

åbner notatprogrammet.

TIP! Du kan redigere et eksisterende notat. 

Vælg den, du vil redigere, tryk på Valg, og vælg 

Rediger.

V
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Indstilling af alarm

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke på 

 , vælge Værktøj og derefter Alarmer.

2 Tryk på Valg, og vælg Tilføj ny.

3  Rul ned, og indtast det klokkeslæt, hvor du 

vil have alarmen til at lyde.

4  Vælg gentagelsestypen for at angive, om 

alarmen skal udløses Gentages ikke, 

Dagligt, Man-fre, Man-lør, Undtagen 

ferie, eller Vælg ugedag.

5  Rul ned, og vælg, om alarmen skal bruge 

indstillingen Alarm ringetone, Vibration 

Ring & vibrér eller Følg profil.

6  Rul ned for at vælge alarmlyden. 

Tryk på tasten OK, og vælg en lyd fra  

Stemmeoptagelser eller Standardlyde.

7  Scroll down and enter a name for the 

alarm or keep the suggested name.

8  Vælg Færdig.

Bemærk: Du kan indstille op til 5 alarmer.

Brug af lommeregneren

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke på 

 , vælge Værktøj og derefter vælge 

Lommeregner.

2 Tryk på taltasterne for at indtaste tal.

3  Ved enkle beregner skal du vælg den 

funktion, du skal bruge (+, –, ×, ÷) ved 

hjælp af navigationstasterne efterfulgt af =.

4  Til mere komplekse udregninger skal du 

vælge Valg, for at vælge en kommando.

5  Vælg tasten Ryd for at rydde skærmen og 

starte en ny udregning.

Tilføjelse af en by til dit verdensur

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke på 

 , vælge Værktøj og derefter vælge 

Stopur.

2 Vælg Start for at starte timeren.

3  Vælg Omgang, hvis du vil registrere en 

omgangstid. Der kan gemmes op til 20 

omgangstider. 

4 Vælg Stop for at stoppe timeren.

5  Vælg Genpot for at genstarte stopuret på 

det tidspunkt, du stoppede det, eller vælge 

Nulstil for at starte tiden igen.

Omregning af en enhed

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke 

på  , vælge Værktøj og derefter 

Omregne.

2  Vælg, om du vil omregne Valuta, 

Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, 

Volumen eller Hastighed.

Værktøj
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3  Rul til venstre og højre for at vælge enhed. 

Rul derefter ned, og indtast enhedsantallet.

4  Rul ned til enhedsomregnerfeltet, og 

vælg den måleenhed, du vil omregne 

til. Omregning vises automatisk i linjen 

nedenfor.

Note: For at konvertere Valuta skal du først 

indstille “Takst” til den gældende vekselkurs.

Tilføjelse af en by til dit verdensur

1  I standbyskærmbilledet skal du trykke 

på  , vælge Værktøj og derefter 

Verdenstid.

2  For at fi nde frem til klokkeslættet i en 

bestemt by skal du trykke Valg og Tilføj 

by.

3  Rul ned af listen, eller skriv det første 

bogstav i bynavnet. Du kan også vælge 

Kort og derefter vælge en by.

4 Tryk på Vælg.

TIP! Det går hurtigere, hvis du vælger det første 

bogstav i den ønskede bys navn på tastaturet.

Værktøj
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Browser

Med browseren lige ved hånden kan du få de 

seneste nyheder og den seneste vejrudsigt 

samt oplysninger om sport eller trafi k, når du 

har brug for det. Derudover giver browseren 

dig mulighed for at hente den nyeste musik, 

de nyeste ringetoner, baggrunde og spil.

Adgang til internettet

1  Tryk på  og vælg Browser. 

2  Hvis du vil gå direkte til browserens 

startside, skal du vælge Hjem Du kan også 

vælge Indtast adresse og indtaste den 

ønskede URL-adresse efterfulgt af Åben.

Bemærk: En ekstra betaling vil blive 

opkrævet ved tilslutning til denne tjeneste og 

hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne 

hos din netværksudbyder.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til 

dine foretrukne websteder, kan du tilføje 

bogmærker og gemme websider.

1  Tryk på  og vælg Browser.

2  Vælg Bogmærker .En liste over dine 

bogmærker vises på skærmen.

3  Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal 

du vælge Valg og vælge Tilføj ny. Indtast 

et navn på bogmærket efterfulgt af URL-

adressen.

4  Tryk på Færdig. Bogmærket vises nu på 

listen med bogmærker.

5  Hvis du vil åbne bogmærket, skal du 

blot rulle til det ønskede bogmærke og 

vælg Åben. Den side, du har oprettet 

bogmærket for, åbnes.

RSS-læser 

RSS-læser leverer nyhedsopdateringer fra 

websteder, der er registeret i telefonen.

Gemt side

1  Åbn den ønskede webside. 

2  Vælg Valg, og rul til Gem, skal du vælge 

Gem denne side

3  Vælg OK.

Åbning af en gemt side

1  Tryk på  og vælg Browser.

2   Vælg Gemt sider.

3  Vælg den ønskede side, og tryk på Åben.

TIP! Du kan også bruge denne menu til at slette 

gemte sider.
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Browser

Visning af din browseroversigt

1  Tryk på  vælg Browser.

2  Vælg Historik, og vælg OK.

3  En liste over titler på de websider, du har 

åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en 

af disse sider, skal du rulle til den ønskede 

side og vælg Åben.

Ændring af webbrowserens 

Indstillinger

1  Tryk på  og vælg Browser.

2  Vælg Indstillinger.

3  Du kan vælge den måde, din mobiltelefon 

håndterer, viser og bruger oplysninger, når 

du surfer på internettet. Du kan ændre 

Indstillinger under Profiler, Indstillinger 

for visning, Cache, Cookies, 

Sikkerhed, og Gendan Indstillinger

4  Når du har ændret Indstillingerne, skal du 

Tryk på  Vælg.                 
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Indstillinger
Indstillinger

I denne mappe kan du tilpasse Indstillingerne, 

så KP270 passer til dig.  

Bemærk: Du kan fi nde fl ere oplysninger om 

opkaldsIndstillinger på side 23.

Ændring af profi lerne

Du kan hurtigt ændre din profi l på 

standbyskærmbilledet. Du skal blot trykke 

på   ved hjælp af navigationstasterne og 

derefter trykke på den profi l, du vil aktivere. 

Vælg mellem. Vælg mellem Normal, Stille, 

Udendørs og Flytilstand.

Tip! Brug denne funktion til at slå fl ytilstand Til 

eller Fra. Du kan ikke foretage opkald, oprette 

forbindelse til internettet, sende meddelelser 

eller bruge Bluetooth, når Flytilstand er 

slået Til.

Tilpasning af dine profi ler

Du kan tilpasse hver enkelt profi lindstilling.

1 Tryk på Indstillinger og vælg Profiler.

2  Vælg den ønskede profi l, vælge Valg og 

vælge Ændre.

3  Du kan ændre alle tonerne, deres lydstyrke 

og advarselsIndstillinger her.

Ændring af dato og tid

Du kan indstille funktioner, der har at gøre 

med dato og tid.

1  Tryk på  og vælg Indstillinger.

2  Vælg Dato & Tid, og vælg på listen 

nedenfor:

Tids - Du kan indstille det aktuelle tid. Du 

kan indstille tidsformatet til 24 timer eller 12 

timer. Du kan vælge en by som tidszone.

Dato - Du kan indstille den aktuelle dato. 

Du kan indstille datoformatet. (ÅÅÅÅ/MM/DD, 

DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ).

Autoopdat. dato/tid- Vælg Til, hvis 

telefonen automatisk skal opdatere datoen 

og tiden.

Sommertid - Vælg, om 

sommertidsfunktionen skal aktiveres. Du kan 

indstille sommertidsforskellen for den valgte   

hjemby til 1time eller 2 time.   

Ændring af sproget

Gå til Indstillinger, skal du vælge Telefon. 

og vælge Sprog for at ændre sproget for al 

tekst på telefonen. Enhver ændring ændrer 

også sproginputtilstanden.
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Indstillinger

Internetprofiler - Denne menu viser 

internetprofi lerne. Du kan oprette nye profi ler, 

slette eller redigere dem ved hjælp af menuen 

Valg. Afhængigt af dit land kan du dog ikke 

slette eller redigere standardkonfi gurationer.

Access-punkter - Denne menu viser listen 

med  adgangspunkter. Du kan oprette nye 

profi ler og slette eller redigere dem ved 

hjælp af menuen Valg. Afhængigt af dit 

land kan du dog ikke slette eller redigere 

standardkonfi gurationer.

Pakkedataforbindelse - Hvis du vælger 

menuen “Når tilgængelig”, registreres 

telefonen automatisk på et GPRS-netværk, 

når du tænder for den. Hvis du vælger “Hvis 

nødvendigt”, oprettes GPRS-forbindelsen 

dog, når du tilsluttes til en WAP- eller 

programtjeneste, og afbrydes, når du afslutter 

tilslutningen til WAP- eller programtjenesten.

Ændring af sikkerhedsIndstillinger

Du kan ændre sikkerhedsIndstillingerne for at 

beskytte din KP270 og de vigtige oplysninger, 

den indeholder. 

1  Tryk på  og vælg Indstillinger.

2  Vælg Sikkerhed, og vælg på listen nedenfor:

PIN-kodeanmodning - Vælg en PIN-kode, 

som du vil blive bedt om at indtaste, når du 

tænder telefonen.

Telefonlås - Vælg en sikkerhedskode, som 

din telefon låses med Når du tænder, Hvis 

SIM er ændret, Øjeblikkelig, Ingen.

Ændre koder - Skift din PIN-kode, PIN2-

kode, Sikkerhedskode.

Ændring af skærmIndstillinger

1  Tryk på  og vælg Indstillinger.

2  Vælg Skærm, og vælg mellem:

Skærm tema - Vælg Startskærm og vælge 

en baggrund til at blive vist på skærmen, Vis 

elementer, Type af ur Farve på urets skrift .

 Menustil - Du kan ændre menuvisningen fra 

Listetilstand til Gitterstil.

Opkald - Vælg at tilføje en meddelelse til 

standbyskærmbilledet.

Skrifttype - Skifte skriftstørrelse mellem 

Lille, Normal og Stor.

Baggrundslys - Vælg, hvor lang tid 

baggrundslyset stadig på. Også, Anvend 

navigationstasterne til at justere Main 

skærmens lysstyrke. Vælg fra 0%, 20%, 40%, 

60%, 80% eller 100%, og vælg derefter 

Færdig for at gemme dine ændringer.

TIP! Jo længere tid baggrundslyset er tændt, 

desto højere er strømforbruget, og det kan være 

nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.
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Telefonskema - Giver dig mulighed for 

hurtigt at ændre hele skærmens udseende.

Velkomsthilsen - Efter du har valgt til, 

kan du skrive en velkomstmeddelelse. 

Meddelelsen vises på skærmen, hver gang du 

tænder telefonen.

Gendan indstillinger

Brug Gendan indstillinger i Indstillinger 

for at nulstille alle Indstillingerne til 

fabriksdefi nitionerne. Du skal bruge 

sikkerhedskoden for at aktivere denne funktion.

Visning af hukommelsesstatus

KP270 har tre hukommelser: telefonen, 

USIM-kortet og et eksternt hukommelseskort 

(du skal muligvis købe hukommelseskortet 

separat).

Du kan bruge hukommelsesstyring til at 

afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt 

og se, hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på Indstillinger og vælg 

Hukommelsesstyring Derefter vises 

den aktuelle status for hukommelserne 

(Almindelig telefonhukommelse, Reserveret 

telefonhukommelse Brugerhukommelse, 

Bruger, SIM-hukommelse. huk., Ekstern 

hukommelse, Indstillinger for primært lager) 

på KP270.

s 

s 

ra 

%, 

TIP! Du kan fi nde fl ere oplysninger om indsættelse 

af et hukommelseskort på side 18.

Streamingindstillinger

Hvis du vil indstille forskellige 

netværksindstillinger for afspilning af 

streamet indhold, kan du angive de forskellige 

netværksindstillinger.
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Ændring af forbindelsesIndstillinger

ForbindelsesIndstillingerne er allerede angivet 

af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af 

din nye telefon med det samme. Hvis du vil 

ændre nogle af Indstillingerne, skal du bruge 

denne menu.

Vælg Tilslutninger. Dine valgmuligheder er:

Bluetooth - Indstil din KP270 til at bruge 

Bluetooth. Du kan tilpasse din synlighed for 

andre enheder eller gennemsøge enheder, 

som telefonen er parret med.

Ændring af Bluetooth-Indstillinger

1  Tryk på  , og vælg Tilslutninger, og 

vælg Bluetooth.

2  Vælg Indstillinger. Du kan foretage 

ændringer i:

Enheds synlighed - Sæt [Min telefons 

synlighed] til [Synlig], så andre enheder 

kan finde din telefon, når de søger efter en 

Bluetooth-enhed. Hvis du vælger [Skjult], vil 

andre enheder ikke kunne finde din telefon, 

når de søger efter en Bluetooth-enhed.

Mit enhedsnavn: Du kan navngive eller 

omdøbe din telefon – navnet vises på andre 

enheder. Telefonens navn vises kun på andre 

enheder, hvis [Min telefons synlighed] er sat 

til [Synlig].

Støttede tjenester - Du kan få vist en liste 

over enheder, f.eks. hovedsæt og håndfri 

sæt, der understøttes af denne Bluetooth-

aktiverede telefon.

Min adresse - Du kan få vist adressen for din 

Bluetooth-enhed.

Bemærk : Når en bruger anvender 
telefonens Bluetooth-funktion, udgør det 
en sikkerhedsrisiko for telefonen. Derfor 
anbefaler vi, at Bluetooth-synligheden 
indstilles til Skjult efter konfi guration eller 
parring af enheder. For indgående fi ler via 
Bluetooth, uanset parrede enheder, kan du 
vælge at acceptere eller afvise forbindelsen, 
efter du har tjekket oplysninger om  

fsenderen.

Parring med en anden 

Bluetoothenhed 

Ved at parre KP270 og en anden enhed kan 

du konfi gurere en forbindelse, der beskyttes 

med en adgangskode. Det betyder, at 

parringen er sikrere.

1  Kontroller, at Bluetooth er Slå til og Synlig. 

Du kan ændre din synlighed i menuen 

Indstillinger ved at vælge Enheds 

synlighed, then Synlig.

2  Fra Bluetooth vælges Slå til. Vælg 

derefter Søg efter ny enhed.
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3  KP270 søger efter enheder. Når søgningen 

er gennemført, vises Tilføj og Update på 

skærmen.

4  Vælg den enhed, der skal parres med, 

vælg Tilføj, indtast adgangskoden, og tryk 

derefter på OK.

5  Telefonen opretter derefter forbindelse til 

den anden enhed, hvor du skal indtaste 

den samme adgangskode.

6  Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-

forbindelse er nu klar.

Brug af et Bluetooth-headset

1  Kontroller, at Bluetooth er Slå til og 

Synlig.

2  Følg instruktionerne, der fulgte med 

headsettet, for at få headsettet i 

parringstilstand, så du kan parre 

enhederne.

3  KP270 skifter automatisk til 

hovedsætprofi len. Du kan også tilslutte 

et Bluetooth-headset til at foretage og 

modtage opkald.

Overførsel af en fi l til telefonen

Du kan også overføre fi ler fra din computer til 

din telefon vha. Bluetooth.

1  Sørg for, at telefonen og computeren har 

aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for 

hinanden.

2  Brug computeren til at sende fi len via 

Bluetooth.

3  Når fi len er sendt, skal du acceptere den 

på telefonen ved at vælge Ja.

4  Filen bliver gemt i den relevante mappe 

afhængigt af type. Så f.eks. gemmes 

fotografi er i mappen Mine billeder og 

musik i mappen Mine lyde. Hvis din 

telefon ikke kan identifi cere fi ltypen, 

gemmes fi len i mappen Andre.

Bemærk: Filer, der er sendt ved hjælp af 

Bluetooth, gemmes i telefonhukommelsen.

Afsendelse og modtagelse af fi ler 

ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og 

modtage fi ler på, da der ikke skal bruges 

ledninger, og det er hurtigt og nemt at 

oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et 

Bluetooth-headset til at foretage og modtage 

opkald.

Før du kan begynde at dele fi ler med 

Bluetooth, skal du parre din enhed med 

en anden Bluetooth-enhed. Du kan fi nde 

oplysninger om parring af enheder under 

Parring med en anden Bluetooth-enhed.

din 

 

 

g. 
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Sådan tænder du Bluetooth:

1  Tryk på  , og vælg Tilslutninger, og 

vælg Bluetooth.

2  Vælg Slå til.

3  Vælg Slå fra for at slå Bluetooth fra.

Sådan sender du en fil:

1  Åbn den fi l, du vil sende. Dette vil typisk 

være et foto, en video eller musikfi l.

2  Vælg Valg, vælg Skriv meddelelse, og 

vælg derefter Bluetooth.

3  Vælg Ja for at aktivere Bluetooth, hvis den 

ikke allerede er aktiveret.

4  KP270 søger automatisk efter andre 

Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden 

for rækkevidde.

5   Vælg den enhed, du vil sende fi len til, og 

vælg Send.

Sådan modtager du en fil:

1  Hvis du vil modtage fi ler, skal Bluetooth 

både være Slå til og Synlig. 

2   I en meddelelse bliver du bedt om at 

acceptere fi len fra afsenderen. Vælg Ja for 

at modtage fi len. 

TIP! Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at 

fi len bliver sendt.

Bemærk Bluetooth®-ordmærket og -logoerne 

ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug 

af sådanne mærker fra LG Electronics’ side 

sker under licens. Andre varemærker og 

handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

USB-forbindelsestilstand

Du kan bruge USB-forbindelsestilstanden på 

din telefon til adskillige formål.

Spørg altid-tilstand

Hvis du indstiller “Spørg altid-tilstand” som 

standard, vil telefonen altid bede dig om 

at vælge en type USB-forbindelsestilstand, 

hver gang du tilslutter telefonen til en pc 

via datakablet. Hvis du deaktiverer “Spørg 

altid-tilstand”, vil forbindelsen være den, 

du har indstillet manuelt under Menu 

- Indstillinger - Forbindelser - USB-tilstand 

og en af Indstillingerne Internet, Lagerenhed 

eller PC Suite.

Tilslutninger



53

01

02

03

04

05

06

07

08

Indstillinger

Lagerenhed-Bruge telefonen som 

en lagerenhed

Din KP270 kan bruges som en masselagerenhed 

præcis ligesom et USB-stik. Det er en god måde 

at fl ytte dine fi ler fra din computer til din telefon. 

Hvis du har indsat et hukommelseskort, og det 

tilsluttes som Lagerenhed, vises det som to 

drev på din computer. Telefonhukommelsen og 

den eksterne hukommelse.

1  Tilslut USB-kablet til enheden.

2  Vælg PC Lagerenhed i popup-menuen på 

enheden.

3  Der åbnes automatisk en mappe for en 

fl ytbar disk på computeren (to, hvis du 

har indsat et hukommelseskort). Mappen 

viser alle mapperne på telefonen eller 

hukommelseskortet.

4  Træk og slip dine billeder, videoer, musik 

eller dokumenter til de korrekte mapper. 

5  Du kan fjerne din telefon sikkert ved 

at klikke på ikonet Sikker fjernelse 

af hardware på værktøjslinjen på 

skrivebordet.  

6  Når du f.eks. vil åbne et billede, skal du 

klikke på  , derefter vælge Mine ting 

fulgt af Ekstern Mit hukommelseskort og 

derefter Mine Billeder. Alle de billeder, du 

overfører, opbevares i denne fi l.

Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig 

for Macintosh-computere.

PC Suite - Synkroniser din telefon 

med din pc

Du kan synkronisere pc’en med telefonen, 

så du er sikker på, at alle dine vigtige 

oplysninger og datoer stemmer overens, 

men også som en backup, så du kan slappe 

helt af.

Installation af LG PC Suite på 

computeren

1  Gå til www.lgmobile.com, og vælg først 

Europa og derefter dit land.

2  Vælg menuen Produkter, vælg Manual 

& software og klik på Gå til download af 

manualer og software. Klik på Ja, så vises 

installationsprogrammet LG PC Suite. 

(Windows XP, Windows Media Player m.fl .).

3  Vælg det sprog, som tallationsprogrammet 

skal have, og klik på OK.

4  Følg instruktionerne på skærmen for at 

afslutte guiden til installationsprogrammet 

LG PC Suite.

5  Når installationen er afsluttet, vises ikonet 

LG PC Suite på skrivebordet.

å 

d 
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Tilslutninger

Tilslutning af telefonen og pc’en

1  Tilslut USB-kablet til telefonen og pc’en.

2  Vælg PC Internet i popup-menuen på 

enheden.

3  Dobbeltklik på LG PC Suite-ikonet på dit 

skrivebord.

4  Klik på Forbindelsesguide og derefter 

USB.

5  Klik på Næste, derefter Næste igen og 

derefter Afslut. Telefonen og pc’en er nu 

forbundet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af 

telefonens oplysninger

1  Tilslut USB-kablet til enheden, og vælg PC 

Suite på skærmen.

2  Klik på ikonet Backup, og vælg Backup 

eller Gendan.

3  Marker det indhold, du vil 

sikkerhedskopiere eller gendanne. 

Vælg den placering, hvor du vil 

sikkerhedskopiere oplysninger til eller 

gendanne oplysninger fra. Klik på OK.

4 Oplysningerne sikkerhedskopieres.

Visning af telefonfi lerne på pc’en

1  Tilslut USB-kablet til enheden, og vælg PC 

Suite på skærmen.

2 Klik på ikonet Indhold.

3  Alle de dokumenter, alt det fl  ash-indhold, 

alle de billeder, lyde og videoer, du har 

gemt på telefonen, vises på skærmen i 

mappen LG-telefon.

Tip! Visning af indholdet på telefonen på pc’en 

kan hjælpe dig med at arrangere fi  ler, organisere 

dokumenter og fjerne indhold, du ikke længere 

har brug for.

Synkronisering af kontakter

1  Tilslut USB-kablet til enheden, og vælg PC 

Suite på skærmen.

2 Klik på ikonet Kontakter.

3  Pc’en importerer nu og viser alle de 

kontakter, du har gemt på USIM-kortet og 

telefonen.

4  Klik på Fil, og vælg Gem. Du kan nu 

vælge, hvor du vil gemme dine kontakter 

til.
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Bemærk: Hvis du vil sikkerhedskopiere 

kontakter, der er gemt på USIM-kortet, skal 

du klikke på mappen SIM-kort i venstre side 

af pc-skærmbilledet. Vælg Rediger øverst på 

skærmen, og vælg derefter Vælg alle. Højreklik på 

kontakterne, og vælg Kopier til telefonbog. Klik nu 

på mappen Telefon til venstre på skærmen, og alle 

numrene vises.

Synkronisering af Meddelelser

1  Tilslut USB-kablet til enheden, og vælg PC 

Suite på skærmen.

2 Klik på ikonet Meddelelser.

3  Alle Meddelelser i pc’en og telefonen vises 

i mapper på skærmen.

4  Brug værktøjslinjen øverst på skærmen til 

at redigere og fl  ytte rundt på Meddelelser.

C 

, 

C 

g 
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TILBEHØR

N

De

vej

DC

Et 

ka

tje

ud

få 

du

tje

om

Rejseadapter

Med denne 

laderen kan du 

lade batteriet når 

du ikke er hjemme 

eller på Jobbet.

Brugermanual

Få mere at vide om din KP270.

Standardbatteri

Dette tilbehør fulgte med din KP270. Det fi ndes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen.

Du kan vælge udstyr i henhold til egne kommunikationsbehov.

Bemærk 

•   Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer 

du, at din garanti bliver ugyldig.

•   Tilbehør kan variere fra område til område. 

Du kan få fl ere oplysninger hos vores lokale 

partner eller forhandler.

Tilbehør

Stereoheadset
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NETVÆ
RKSTJENESTE

Tekniske data

Generelt

Produktnavn : KP270

System :  GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 

/ W-CDMA

Arbejdstemperaturer

Maks :  +55°C (afl  adning)

+45°C (opladning)

Min.: -10°C

Netværkstjeneste

Den trådløse telefon, der er beskrevet i denne 

vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-, 

DCS 1800-, PCS1900-, W-CDMA netværk.

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning 

kaldes netværkstjenester. Det er specielle 

tjenester, du kan få efter aftale med din 

udbyder af trådløse tjenester. Før du kan 

få gavn af en sådan tjeneste/tjenester, skal 

du oprette abonnement på den/dem via din 

tjenesteudbyder og herfra få instruktioner 

om brug.



KP270

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA  Terminal Equipment 

EN 301 489-01 v1.6.1  / EN 301 489-07 v1.3.1 /  EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT,  Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

26. Aug. 2008
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RETNINGSLINJER FOR SIKKER OG EFFEKTIV BRUG

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være 

farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer 

ikke overholdes. 

Udsættelse for 

radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for 

radiobølger og SAR (Specific Absorption 

Rate - specifik absorptionshastighed)

Denne mobiltelefon model KS360 er designet 

til at overholde gældende sikkerhedskrav 

for udsættelse af 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 af 

radiobølger benytter måleenheden SAR 

(Specifi c Absorption Rate - specifi k 

absorptionshastighed). SAR-test udføres ved 

hjælp af en standardiseret metode, mens 

telefonen sender på det højeste certifi  cerede 

effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

•  Mens der kan være forskelle på 

SAR-niveauerne for forskellige 

LGtelefonmodeller, er de alle udviklet til 

at opfylde de relevante retningslinjer for 

udsættelse af radiobølger.

•  ICNIRP (International Commission on Non- 

Ionizing Radiation Protection) anbefaler en 

SAR-grænse på 2 W/Kg i gennemsnit over 

ti (10) gram væv.

•  Den højeste SAR-værdi for denne 

telefonmodel testet med DASY4 under 

brug ved øret er 0.404 W/kg (10g) og  

0.934 W/kg (10g), når enheden bæres på 

kroppen.

•  Oplysningerom SAR-data til lande/områder, 

hvor man har antaget en SAR-grænse, 

anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers), der er 1.6 W/Kg i 

gennemsnit over et (1) gram væv.

Pleje og vedligeholdelse af 

produktet

 ADVARSEL

Brug kun de batterier, opladere og det 

tilbehør, der er godkendt til brug med denne 

særlige telefonmodel. Brug af andre typer 

kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser 

eller garantier gældende for telefonen og kan 

være farlig.

•  Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en 

kvalifi ceret servicetekniker, når der er brug 

for reparation.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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RETNINGSLINJER FOR SIKKER OG EFFEKTIV BRUG

•  Hold enheden væk fra elektriske apparater, 

som f.eks. tv’er, radioer og pc’er.

•   Hold enheden væk fra varmekilder, som 

f.eks. radiatorer eller ovne.

•   Tab ikke enheden.

•   Enheden må ikke udsættes for mekaniske 

vibrationer eller stød.

•  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.

•  Undlad at oplade telefonen i nærheden 

af brændbart materiale, da telefonen kan 

blive varmt, så der går ild i materialet.

•   Benyt en tør klud til at rengøre 

enheden udvendigt (undlad at benytte 

opløsningsmidler som terpentin, 

cellulosefortynder eller alkohol).

•  Oplad ikke telefonen, mens den ligger på 

et blødt underlag.

•  Telefonen bør oplades i et område med 

god udluftning.

•   Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller 

meget støv.

•   Opbevar ikke telefonen ved siden af 

kreditkort eller billetter, da de kan påvirke 

oplysningerne på magnetstriben.

•   Tryk ikke på skærmen med en skarp 

genstand, da det kan beskadige telefonen.

•  Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt. 

•  Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner, 

med forsigtighed. Rør ikke antennen uden 

grund.
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Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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RETNINGSLINJER FOR SIKKER OG EFFEKTIV BRUG
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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 mm.

Trafi ksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug 

af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

•  Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon 

under bilkørsel.

• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.

•  Brug et håndfrit sæt, hvis det er 

tilgængeligt.

•  Kør ind til siden, og parker bilen, før du 

foretager eller besvarer et opkald, hvis 

kørselsforholdene kræver det.

•  Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse 

elektroniske systemer i køretøjet, som 

f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.

•  Hvis din bil er udstyret med en airbag, 

må der ikke være bærbart trådløst udstyr 

i vejen for den. Det kan medføre, at 

airbaggen svigter eller forårsage alvorlig 

skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.

•  Hvis du lytter til musik, når du er ude, 

skal du sikre, at lydstyrken er på et 

fornuftigt niveau, så du er opmærksom 

på omgivelserne. Dette er specielt vigtigt i 

nærheden af veje.

Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er 

udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. 

Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller 

slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi 

anbefaler også, at lydstyrken for musik og 

opkald er indstillet på et fornuftigt niveau.
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Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af 

glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din 

mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller 

får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, 

må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. 

Brug ikke den mobile enhed, før glasset er 

blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Undlad at benytte telefonen ved 

sprængningsområder. Overhold restriktioner, 

og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og 

eksplosionsfare

•  Anvend ikke telefonen, når du tanker 

brændstof.

•  Undlad at benytte telefonen i nærheden af 

brændstof eller kemikalier.

•  Transporter og opbevar ikke letantændelige 

gasarter, væsker og eksplosive materialer i 

samme rum i bilen som mobiltelefonen og 

dens tilbehør.

I fl y

Trådløse enheder kan forårsage interferens 

i fl y.

•  Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om 

bord i et fl y.

•  Anvend ikke telefonen i fl yet uden tilladelse 

fra kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for 

små børns rækkevidde. Den indeholder små 

sende, som kan udgøre en kvælningsrisiko, 

hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige 

på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig 

udelukkende være afhængig af telefonen 

til nødopkald. Forhør dig hos den lokale 

udbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

•  Du behøver ikke at afl ade batteriet 

helt, før du genoplader. Til forskel 

fra andre batterisystemer er der ikke 

nogen hukommelseseffekt, der kan 

kompromittere batteriets ydeevne.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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•  Brug kun LG-batterier og -opladere. 

LG-opladere er udviklet til at forlænge 

batteriets levetid.

•  Du må ikke skille batteripakken ad eller 

kortslutte den.

•  Hold batteripakkens metalkontakter rene.

•  Udskift batteriet, når det ikke længere har 

en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan 

genoplades hundredvis af gange, inden det 

skal udskiftes.

•  Genoplad batteriet, hvis det ikke er 

blevet brugt i lang tid, for at forlænge 

brugbarheden.

•  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, når det er muligt. 

Smid ikke batterier ud sammen med 

husholdningsaffaldet.

•   Hvis du skal udskifte batteriet, bør du 

henvende dig hos nærmeste autoriserede 

LG Electronics-servicecenter eller 

-forhandler for at få hjælp.

•   Tag altid opladeren ud af stikkontakten, 

når telefonen er fuldt opladet. På den 

måde undgår du, at opladeren bruger 

unødvendigt meget strøm.





KP270 Käyttöopas

Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat 

poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä 

puhelimen ohjelmiston ja 

palveluntarjoajan mukaan.

SUOMI



Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin 

LG KP270- matkapuhelimen omistajalle. 

Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia 

digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.

Vanhojen laitteiden hävittäminen

1  Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY 

soveltamisalaan.

2  Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava 

paikalliseen keräyspisteeseen.

3  Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia 

ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4  Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden 

paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit 

laitteen.
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Puhelimen ominaisuudet

Puhelunäppäin   
Soittaa valittuun 

numeroon ja vastaa 

puheluihin.

Lopetus-/virtanäppäin  
Lopettaa tai hylkää puhelun. 

Kytkee/katkaisee puhelimen 

virran. Palaa valmiusnäyttöön, 

kun käytät valikkoa.

Näyttö

Navigointinäppäimet  
•  Valmiustilassa:

Ylös: Pikavalikko

Alas: Hae.

Oikea: Viestit.

Vasen: Profiilit

•   Valikossa: selaa valikkoja.

OK-näppäin 

Oikea valintanäppäin  
Siirry suoraan 

yhteystietoluetteloon.

Vasen 
valintanäppäin   
Siirry suoraan 

päävalikkoon.

Päänäyttöpainike
Siirtyy päänäyttöön tai 

päävalikkoon

Poistonäppäin
Poistaa merkin joka painalluksella.
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Puhelin auki

Akun kansi

Akku

Kameran linssi

Muistikortti-paikka

Laturi-, kaapeli- 
ja handsfree-
liitäntä
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USIM-kortin ja akun asentaminen

1  Irroita akun kansi
Paina akun kannen vapautussalpaa. 

Liu’uta akun kantta puhelimen alaosaa 

kohti ja ulospäin puhelimesta.

  VAROITUS: Älä poista akkua, kun 

puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi 

vahingoittaa puhelinta.

2  Irrota akku
Nosta akun alaosaa ja irrota akku varovasti 

akkulokerosta.

3  Aseta USIM-kortti paikalleen
Liu’uta USIM-kortti USIM -korttipaikkaan. 

Varmista, että kortin kullanvärinen 

kosketuspinta on alaspäin. Poista 

USIM-kortti korttipaikasta työntämällä sitä 

toisesta päästä.

  VAROITUS: Älä aseta USIM-korttia 

paikalleen, kun puhelimen kansi on auki. 

Muutoin puhelin ja USIM-kortti saattavat 

vahingoittua.
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ASENNUS

4  Aseta akku paikalleen
Aseta ensin akun yläosa akkulokeron 

yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen 

liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen 

akun alaosaa, kunnes se napsahtaa 

paikalleen.

USIM-kortin ja akun asentaminen

5 
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6  Puhelimen lataaminen
Vedä KP270-puhelimen sivulla olevan 

laturiliitännän kansi auki. Aseta laturi 

paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. 

Lataa KP270-puhelinta, kunnes näytössä 

on viesti Täysin ladattu.

 VAROITUS: Älä lataa puhelinta pehmeällä 

alustalla. Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa 

paikassa.

5  Aseta akun kansi paikalleen
Aseta akun kannen Ylös paikalleen ja 

työnnä kantta, kunnes se napsahtaa 

paikalleen.
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Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa 

muistitilaa muistikortilla.  

VIHJE Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

Avaa muistikorttipaikan kansi. Liu’uta 

muistikortti korttipaikkaan niin, että se 

napsahtaa paikalleen. Varmista, että kultaiset 

kosketuspinnat ovat alaspäin. 

Muistikortin poistaminen

Avaa kansi ja poista muistikortti varovasti 

työntämällä sitä kevyesti puhelimen sisään ja 

vapauttamalla se sitten nopeasti seuraavan 

kuvan osoittamalla tavalla.

Muistikortti

Muistikortin alustaminen

Muistikortille voi olla jo alustettu. Jos 

muistikorttia ei ole alustettu, Sinun täytyy 

tehdä se ensin

1  Valitse valmiusnäkymässä  ja 

Asetukset.

2  Valitse Muistin hallinta ja valitse 

Ulkoinen muisti.

3  Valitse Formaatti ja kirjoita salasana. 

Oletussalasana on 0000. Kortti alustetaan, 

ja se on valmis käyttöön.

4  Voit tarkastella KP270-puhelimen 

alustettuja kansioita valitsemalla  ja 

valitsemalla sitten Omat. Valitse Oma 

muistikortti.

  VAROITUS: Kun alustat muistikortin, kortin 

koko sisältö poistetaan. Jos et halua menettää 

muistikortin tietoja, varmuuskopioi tiedot ensin.

V
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Valikkokartta

Järjestäjä
1  Kalenteri

2 Tehtävät

3 Muistio

4 Salainen muistio

5 Päivämäärähaku

6 Asetukset

Asetukset
1 Profi ilit 

2 Puhelin

3  Näyttö

4  Päivämäärä & 

Aika

5 Verkko

6 Internet-profi ilit

7 Yhteysosoitteet

8 Datapakettiyhteys

9 Turvallisuus

0  Muistin hallinta

* Suoratoistoasetukset

# Palauta asetukset

Soittaminen
1 Puhelun lokit

2 Puhelun kestot

3 Tietojen määrä

4 Puhelukustannukset

5 Soiton siirto

6 Puhelun esto

7  Kiinteät 

numerot

8 Puhelu odottaa

9  Yleiset 

asetukset

Yhdistettävyys
1  Bluetooth

2  USB-yhteystila

Multimedia
1 Kamera

2 Videokamera

3 Musiikki

4 Ääni-tallentaja

Selain
1 Koti

2 Anna osoite

3 Kirjanmerkki

4 RSS-lukija

5  Tallennettuja 

sivuja

6 Historia

7 Asetukset

Omat
1 Omat kuvat

2 Omat äänet

3 Omat videot

4  Pelit ja 

sovellukset

5 Muut

6  Oma muistikortti

Viestit
1 Luo uusi viesti

2 Vastaanotetut

3 Postilaatikko

4 Luonnokset

5 Lähtevät

6 Lähetetyt

7 Omat kansiot

8 Pohjat

9 Hymiöt

0 Asetukset

Kontaktit
1 Lisää uusi

2 Hae

3 Pikavalinnat

4 Ryhmät

5  Palvelunumerot

6 Oma numero

7  Oma käyntikortti

8 Asetukset

Yahoo
1  Yahoo! 

oneSearch

2 Yahoo! Mail

3  Yahoo! 

Messenger

4  Yahoo! 

Osoitekirja

Työkalut

1 Pikavalikko

2 Hälytykset

3 Laskin

4 Sekuntikello

5 Muunnin

6 Maailman aika

Pelit ja 

sovellukset.
1  Pelit ja 

sovellukset

2 Asetukset
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Valmiusnäkymä 

Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri 

asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden 

viestin saapumisen ja akun keston sekä sen 

onko Bluetooth käytössä.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa 

näkyvien kuvakkeiden merkitykset.

 Kuvake Kuvaus

    Verkkosignaalin voimakkuus 

(palkkien määrä vaihtelee)

   Ei verkkoa

 
 GPRS käytettävissä

  EDGE käytettävissä

  Offl ine-tila on valittu

    Soitonsiirto käytössä

   Verkkovierailu käynnissä

   Bluetooth on käytössä

    WAP-palvelu on yhdistetty

   Monitoimi aktivoi

 Kuvake Kuvaus

   Push-viesti 

   Hälytys asetettu

  Kalenteri

  Uusi viesti

  Uusi ääniviesti

   Normaali profi ili käytössä

   Äänetön-profi ili käytössä

   Ulkona-profi ili käytössä

     Nappikuuloke profi ili käytössä

   Jäljellä oleva akun kesto

   Akku on tyhjä 
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ä

Puhelut

Puhelun soittaminen

1   Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.

2  Voit myös käyttää näppäimistöä avattuasi  

puhelimen. Jos haluat poistaa numeron 

painamalla  .

3  Paina aloittaa puhelun.

4  Lopeta puhelu painamalla  tai liu’uta 

näppäimistö kiinni.

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun 

pitämällä 0-näppäintä painettuna. 

Puhelun soittaminen yhteystiedoista

1  Valitse Kontaktit tässä valikossa ja 

Yhteystietoluettelo.

2  Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain 

näppäimistöllä ja selaa yhteystiedon 

kohdalle. 

3  Paina  aloittaa puhelun

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, voit vastata valitsemalla 

Hyväksy tai  . 

Vaikka puhelin soi, voit painaa Mykistä haluat 

mykistää soittoäänen. Tämä on kätevää, jos et 

ole muistanut valita Äänetön-profi ilia 

kokousta varten.

Voit hylätä puhelun liu’uttamalla  

näppäintä puhelimen alaosaa kohti tai 

valitsemalla Hylkää.

Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon 

pikavalintanumeroksi.

1  Paina  Avaa päävalikon. Valitse 

Kontaktit ja Pikavalinnat.

2  Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 

1. Sitä ei voi muuttaa. Voit valita muita 

numeroita kosketusnäppäinten nuolilla 

ja valitsemalla Lisää tai painamalla 

vastaavaa numeronäppäintä.

3  Osoitekirja avautuu. Valitse 

kosketusnäppäinten nuolilla yhteystieto, 

jonka haluat liittää numeroon, ja valitse OK.

Voit soittaa pikavalintanumeroon pitämällä 

alhaalla määritettyä numeroa, kunnes 

yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu soitetaan 

automaattisesti, joten sinun ei tarvitse valita 

. 
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PERUSTEET

Puhelut

Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse  , ja Soittaminen: Valitse 

Puhelun lokit.

Kaikki puhelut - valittujen numerojen 

sekä vastaanotettujen ja vastaamattomien 

puhelujen luettelot.

Valitut numerot - valittujen numerojen 

luettelo.

Vastaanotetut puhelut - luettelo 

numeroista, joista sinulle on soitettu.

Vastaamatta jäänyt puhelu - 

vastaamattomien puhelujen luettelo.

VIHJE Voit poistaa valitut tai kaikki lokiin kirjatut 

kohteet valitsemalla missä tahansa puhelulokissa 

Valinnat ja Poista.

VIHJE Käytä ohjausnäppäintä tuoda esiin 

mahdolliset yhden puhelun,jos haluat nähdä 

päivämäärän ja kellonajan. Voit tarkistaa soiton 

keston valitsemalla Näytä.

Soitonsiirron käyttäminen

1  Valitse  , ja Soittaminen. 

2 Valitse Soiton siirto.

3  Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun 

linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai 

kun et ole tavoitettavissa, tai Peru kaikkien 

aktivointi

4  Valitse Aktivoi ja määritä, siirretäänkö 

puhelu vastaajaan, tai Peru kaikkien 

aktivointi

5  Kirjoita siirtonumero tai etsi se 

yhteystietoluettelosta valitsemalla Etsi.

Huomautus: Soitonsiirrosta voidaan veloittaa 

maksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

VIHJE Voit poistaa kaikki soitonsiirrot, valitse 

Peru kaikkien aktivointi: n Puhe käännetty.

Pu
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Puheluneston käyttäminen

1  Valitse  , ja Soittaminen.

2 Valitse Puhelun esto.

3  Valita minkä tahansa tai kaikki kuusi 

vaihtoehtoa:

 Kaikki ulosmenevät

 Puhelut ulkomaille

  Puhelut ulkomaille paitsi kotimaahan 

 Kaikki saapuvat

 Saapuvat puhelut ulkomailla

 Peru kaikkien aktivointi

4  Valitse Aktivoi ja kirjoita puheluneston 

salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta 

palveluntarjoajalta.

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista,    

joihin puhelimellasi voi soittaa, valitsemalla 

Puhelut-valikosta Kiinteä numero. Pyydä 

palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Kun tämä 

toiminto on käytössä, puhelimesta voi soittaa 

vain kiinteiden numeroiden luettelossa oleviin 

numeroihin.

Puheluasetusten muuttaminen

1  Valitse  , ja Soittaminen

2  Voit muokata tässä kohdassa seuraavia 

asetuksia:

  Puhelun kestot - Näytä tiedot siitä, 

kuinka kauan olet käyttänyt puhelutiedot

  Datasiirto - Näet lähetetyn ja saapuneen 

datan määrän sekä siirretyn datan 

kokonaismäärän. 

   Puhelukustannukset - Tämä toiminto 

näyttää viimeisimmän puhelun ja kaikkien 

puhelujen hinnan. Tämä palvelu on 

verkosta riippuvainen, Jotkut operaattorit 

eivät pysty tukemaan tätä.

  Puhe käännetty - Valitse, siirretäänkö 

puhelut.

  Puhelun esto - Valitse, mitkä puhelut 

haluat estää.

  Kiinteät numerot - määritä luettelo 

numeroista, joihin voi soittaa puhelimesta.

   Puheluodottaa - odottavasta puhelusta 

ilmoitetaan äänimerkillä.
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PERUSTEET

Yleiset asetukset

Puhelun hylkäys - Tulevat puhelut voi 

määrittää hylättäväksi.

Lähetä oma numero

  Verkko asettaa - määritetään 

palveluntarjoajan oletusasetusten mukaan.

  Päällä - puhelin lähettää oman numeron 

lähtevissä puheluissa.

  Pois - puhelin ei lähetä omaa numeroa 

lähtevissä puheluissa.

 Automaattinen toisto - Voit ottaa 

käyttöön automaattisen uudelleenvalinnan 

epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen.

 Vastaaminen - Voit määrittää vastaustavan. 

Vaihtoehdot ovat Vastausnäppäin, Liu’uta ylös 

ja Mikä tahansa näppäin.

Minuuttimuistutus - Määrittää, kuuluuko 

puhelun aikana merkkiääni kerran minuutissa.

BT-vastaustila

Puhelut K

Yh

1 

2 

3 

Uu

1 

2 

3 

Ta

1 

2 

3 

  Handsfree - voit vastata puheluun 

käyttämällä Bluetooth-kuuloketta, kun 

Bluetooth on kytkettynä.

  Matkapuhelin - Jos painat puhelimen 

0 näppäintä, voit puhua puhelimeen. Jos 

vastaat puheluun painamalla Bluetooth-

kuulokkeen näppäintä, voit puhua 

Bluetooth-kuulokemikrofoniin. Tämä on 

oletusarvoinen vastaustapavalinta. Puhelun 

aikana voit siirtyä kuulokemikrofonista 

puhelimeen ja päinvastoin.

Tallenna uusi numero - Tästä valikosta 

voit tallentaa puhelinnumeron puhelun 

päättyessä, jos numeroa ei ole tallennettu 

puhelinmuistioon.

Kannen sulkeminen - Aseta vai ei puhelu 

on päättynyt, kun sulkemalla liukukansi.
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Kontaktit

Yhteystiedon etsiminen

1   Valitse päävalikosta Kontaktit ja sitten 

Hae. 

2  Kirjoita ensimmäinen kirjain yhteyshenkilön 

nimi, johon haluat soittaa. 

3  Voit selata yhteystietoja ja 

niihin tallennettuja numeroita 

kosketusnäppäinten nuolilla.

Uuden Kontaktit lisääminen

1   Valitse Kontaktit ja Lisää uusi.

2  Valitse, onko uuden yhteystiedon 

tallennuspaikka Matkapuhelin vai USIM-

kortti.

3  Kirjoita tiedot, jotka haluat ja valitse 

Valmis.

Tai käytä tätä nopeampaa tapaa...

1  Näppäile tallennettava numero ja valitse 

Valinnat.

2  Valitse Tallenna numero ja valita Uusi 

kontakti tai Päivitä yhteystieto.

3  Kirjoita haluamasi tiedot (kuten yllä) ja 

valitse Valmis.

Yhteystietoasetukset

Voit käyttää yhteystietoja usealla eri tavalla. 

Asetusvalikon käyttäminen:

1  Valitse Kontaktit alkaen päävalikosta ja 

valitse Hae.

2 Avaa asetusluettelo valitsemalla Valinnat.

 Voit käyttää seuraavia asetuksia:

  Lähetä viesti - lähetä viesti yhteystiedolle. 

Jos yhteystiedolla on sähköpostiosoite, 

valitse Viesti tai Sähköposti. 

  Lähetä käyntikortti - lähetä 

yhteystietoon tallennetut tiedot 

toiselle henkilölle käyntikorttina. 

Valitse lähetystavaksi Tekstiviesti, 

Multimediaviesti. Sähköposti tai 

Blutooth.

  Soita - soita suoraan valitsemasi 

yhteystiedon numeroon.

  Lisää uusi yhteystieto - lisää uusi 

yhteystieto.

  Editoi - muokkaa yhteystietoja.

  Lisää ryhmään - siirtää yhteystiedon 

ryhmään

   Merkitse/Poista merkintä - Valitse tai 

poista merkintä 

un 



LG KP270  |  Käyttöopas20

PERUSTEET

Kontaktit

  Etsiä perusteella - Etsi yhteystieto 

numerolla tai ryhmällä

  Tallenna USIM-korttiin - siirrä tai kopioi 

SIM-korttiin tai puhelimeen (yhteystiedon 

alkuperäisen tallennuspaikan mukaan).

  Poista - poista yhteystieto. Valitse Kyllä, 

jos olet varma.

  Tekstin-syöttö - Voit lisätä symbolin ottaa 

yhteyttä, muutos kirjallisesti menetelmä tai 

kieli. Voit lisätä sanan sanakirjaan.

Yhteystiedon määrittäminen 

ryhmään

Voit tallentaa yhteystiedot ryhmiksi, kuten 

työtoverit tai perhe. Puhelimessa on valmiiksi 

määritettyjä ryhmiä, kuten Perhe, Ystävät, 

Kolleegat, Koulu, VIP.

1  Valitse Kontaktit ja sitten Ryhmät.

2  Siirry ryhmään, johon haluat lisätä 

yhteystiedon, ja valitse Avaa ja Lisää.

3  Yhteystiedot tulevat näyttöön. Valitse 

ryhmään lisättävät yhteystiedot ja valitse 

,  ja Valmis.

VIHJE Voit määrittää soittoäänenryhmälle. 

Valitse ryhmä, jolle haluat määrittää soittoäänen 

, ja valitse Valinnat ja valitse Valinnat ja 

haluamasi kohde.

 

Ryhmän nimeäminen uudelleen

Voit antaa mille tahansa ryhmälle uuden 

nimen.

1 Valitse Kontaktit ja sitten Ryhmät.

2 Valitse uudelleennimettävä ryhmä.

3  Valitse Valinnat, sitten Anna uusi nimi ja 

kirjoita ryhmän uusi nimi.

4 Valitse Valmis.

Huomautus: Yhteystiedon on oltava 

tallennettuna puhelimen muistiin (ei SIM-

kortille), jotta sen voi lisätä ryhmään tai siihen 

voi liittää kuvan.

Kuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä osoitekirjassa olevaan yhteystietoon 

kuvan.

1  Valitse Kontaktit ja sitten Asetukset.

2  Valitse Yhteystie. asetukset asetukset ja 

sitten Näytä kuva ja Käytössä.

3   Siirry osoitekirjaan ja valitse yhteystieto, 

johon haluat lisätä kuvan.

4  Valitse Vali. ja valitse sitten Editoi.

5  Siirry Kuva kohtaan ja valitse muokkaa. 

Seuraavaksi voit valita Ei kuvaa, Avatar, 

Ota kuva tai Käytä valmista kuvaa. Jos 

valitset Käytä valmista kuvaa, voit valita 
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puhelimen muistiin tallennetun kuvan. Jos 

valitset Ota kuva, kameran etsin avautuu, 

ja voit ottaa kuvan yhteystietoja varten. Ota 

kuva ja paina sitten aseta.

6  Valitse Valmis.

Kontaktit kopioiminen USIM-kortille

Voit myös kopioida yhteystiedot USIM-kortilta 

matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta 

SIM-kortille.

1  Valitse Kontaktit ja Asetukset ja valitse 

Kopioi. 

2  Valitse kopiointia varten USIM-kortista 

puhelimeen tai Puhelimesta USIM-

korttiin.

3  Valitse Kaikki yhdessä tai Yksi 

kerrallaan.

4  Valitse  Valmis jos olet varma.

Tietojen tarkasteleminen

Valitse Kontaktit. Tässä voit tarkastella 

Palvelunumerot, Oma numero ja 

Käyntikortti tietoja.

VIHJE Jos et ole vielä laatinut käyntikorttia, 

voit tehdä sen Käyntikortti -näkymässä. 

Valitse  Lisää ja kirjoita tietosi samaan tapaan 

kuin yhteystietoa varten. Valitse valmis kun 

olet valmis.
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Viestit

Viestit

KP270 Tämän valikon toiminnot liittyvät 

tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), 

multimediaviesteihin MMS(Multimedia 

Message Service), Sähköposti sekä verkon 

palveluviesteihin. Jos haluat käyttää näitä 

toimintoja painamalla  ja valitse Viestit.

Viestin lähettäminen

1  Luo uusi viesti valitsemalla ensin  ,  ja 

sitten Viestit ja Luo uusi viesti.

2  Valitse Viesti, kun haluat lähettää 

teksti- tai multimediaviestin. (Lisätietoja 

sähköpostin lähettämisestä on sivuilla 

23)

3  Uusi tekstiviesti aukeaa. Viestieditorissa 

voi helposti siirtyä tekstiviestitilasta 

multimediaviestitilaan. Viestieditorin 

oletuksena on tekstiviesti.

4  Kirjoita viesti näppäimistöllä. Lisätietoja 

tekstin kirjoittamisesta on kohdassa 

Tekstin kirjoittaminen.

5  Valitsemalla Vali. ja Lisää voit lisätä Kuva,  

Ääni, Video, Symbolit, Pohja, Hymiö, 

Nimi ja numero, Uusi sivu, Aihe tai 

Lisää (Käyntikortti/Aikataulu/Muistio/

Tehtävä/Oma käyntikortti).

6  Valitse Lähetä.

7  Valitse haluamasi yhteystieto luettelosta tai 

valitse Vali. ja näppäile puhelinnumero.

8 Valitse Lähetä.

  VAROITUS: Jos tekstiviestiin lisätään 

Kuva, Ääni, Video, Uusi sivu tai Aihe se 

muuttuu multimediaviestiksi ja se hinnoitellaan 

sen mukaan.

Tekstin kirjoittaminen

Puhelimen näppäimistöllä voi syöttää kirjaimia 

ja numeroita. Voit esimerkiksi tallentaa nimiä 

yhteystietoihin, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia 

tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen 

kalenteriin. Puhelimessa voi käyttää seuraavia 

tekstinsyöttötapoja: T9-tilan, Manuaalinen 

ABC ja 123.

Huomautus: Joissain kentissä on 

käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa, kuten 

näppäiltäessä puhelinnumeroa osoitekirjaan. 
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Näppäimistön tekstinsyöttötilan 

käyttäminen

Tekstiviestin kirjoituksessa T9-tila on 

oletuksena. Kun syötät numeroa esimerkiksi 

soittaessasi, näppäimistön numeronäppäimet 

tulevat oletusarvoisesti käyttöön. 

Sähköpostin hakeminen

Voit pitää yhteyttä myös KP270:n 

sähköpostitoiminnolla ollessasi liikkeellä. 

POP3- tai IMAP4-sähköpostitilin 

määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

1  Valitse  , valitse Viestit ja Asetukset

2  Valitse Sähköposti ja Sähköpostitilit.

3  Valitse ja seuraa ohjeita.

Sähköpostin lähettäminen uudelle 

tilillä

Sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista 

varten on avattava sähköpostitili.

1  Valitse  , valitse Sähköposti ja valitse 

Luo uusi viesti.

2  Valitse Sähköposti ja uusi sähköposti 

näkymä avautuu.

3  Kirjoita aihe ja valitse OK.

4   Kirjoita viesti näppäimistöllä.

Postilaatikko - sisältää kaikki 

sähköpostiviestisi. Valitse käytettävä tili ja 

Hae. KP270 -puhelin muodostaa yhteyden 

sähköpostitiliisi ja noutaa uudet viestisi.

Viestikansiot

Valitse  , ja Viestit. KP270-puhelimessa 

käytetty kansiorakenne on tuttu ja selkeä.

Luo uusi viesti - Luo uusi viesti.

Vastaanoteut - Kaikki saapuneet viestit 

sijoitetaan Saapuneet-kansioon. Täältä voit 

mm. vastata ja välittää viestejä..

Postilaatikko - Kaikki vastaanotetut 

sähköpostit tulevat tänne.

Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa viestiä 

loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän.

Lähtevät - tämä on tilapäinen säilytyskansio 

lähteville viesteille.

Lähetetyt - kaikki lähettämäsi viestit näkyvät 

Lähetetyt-kansiossa.

Omat kansiot - Voit siirtää viestit 

Saapuneet-tai Lähetetyt viestit Omat kansiot 

Lisäksi voit siirtää viestejä Omista kansioista 

takaisin alkuperäisiin kansioihin.

Pohjat - luettelo valmiita viestejä nopeaan 

vastaamiseen.
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Viestit

Viestien hallinta

Voit hallita viestejä Vastaanoteut-kansiossa.

1  Valitse  , Viestit ja Vastaanoteut.

2 Valitse Vali. ja valitse sitten:

   Vastaus - vastaa valittuun viestiin.

  Eteenpäin - lähetä valittu viesti toiselle 

henkilölle.

 Soita - soita viestin lähettäjälle.

  Tallenna numero - tallenna viestin 

lähettäjän numero.

 Poista - poista valittu viesti.

  Luo uusi viesti - laadi uusi tekstiviesti, 

sähköpostiviesti tai vastaajaviesti viestin 

lähettäjälle.

  Kopioi ja Siirrä - kopioi tai siirrä valittu 

viesti SIM-kortille tai puhelimeen.

  Suodatin - näytä viestit valitun viestityypin 

mukaan.

  Viestin tiedot - Voit tarkistaa viestityypin, 

aiheen, lähettäjän, viestin päivämäärän 

ja kellonajan sekä viestin koon ja 

tallennuspaikan.

Jos näyttöön tulee viesti Ei tilaa SIM-

viestille, poista viestejä Saapuneet-

kansiosta.

Jos näyttöön tulee viesti Ei tilaa viesteille, 

voit lisätä tilaa joko poistamalla viestejä tai 

tallennettuja tiedostoja. 

Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähetyille teksti- ja 

multimediaviesteille. Puhelimessa on 

myös valmiita viestipohjia, joita voit muokata 

halutessasi.

1  Valitse  , Viestit ja Pohjat.

2  Valitse Tekstipohjat  tai 

Multimediapohjat Tekstipohjat-valikossa, 

voit valita Vali. ja valitse Editoi muuttaa 

olemassa olevia malleja,tai Lisää uusi 

luoda uusi malli.

3  Voit lähettää mallin valitsemalla Viestit ja 

Luo uusi. viesti Valitse Viesti.

4  Valitse Valinnat ja valitse Lisää, valitse 

Pohja.

5  Valitse malli, jonka haluat lähettää ja valitse 

Lähetä.

Tekstiviestiasetusten muuttaminen

KP270-puhelimen viestiasetukset on 

esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla 

Asetukset.
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Valitse  , valitse Viestit ja valitse 

Asetukset ja Tekstiviesti. Voit mukauttaa 

seuraavia:

Tekstiviestikeskus - kirjoita viestikeskuksen 

tiedot.

Lähetysraportti - valitse, haluatko 

vahvistuksen viestin toimittamisesta.

Voimassaoloaika - määriä, miten kauan 

viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

Viestityypit - muunna teksti muotoon Ääni, 

Faksi, X.400 tai Sähköposti.

Merkkien koodaus - valitse merkkien 

koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja 

palvelun hintaan.

Lähetä pitkä teksti muodossa - valitse, 

lähetetäänkö yli 2 viestikenttäsivun pituiset 

viestit teksti- vai multimediaviesteinä.

Multimediaviestiasetusten 

muuttaminen

KP270-puhelimen viestiasetukset on 

esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla 

Asetukset.

Valitse  , valitse Viestit ja valitse 

Asetukset ja Multimediaviesti.

Voit mukauttaa seuraavia:

Noutokäyttö - valitse multimediaviestien 

automaattinen tai manuaalinen lataus 

sen mukaan, oletko kotiverkossa vai 

verkkovierailulla.

Lähetysraportti - valitse, sallitaanko/

pyydetäänkö lähetysraportti.

Lue vastaus - valitse, sallitaanko/

lähetetäänkö lukuraportti.

Prioriteetti - valitse multimediaviestien 

prioriteettitaso.

Voimassaoloaika - määriä, miten kauan 

viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

Dian kesto - valitse, miten kauan diat 

näkyvät näytössä.

Luomistila - voit määrittää kunkin sivun 

keston viestiä kirjoitettaessa. (Rajoitettu, 

Varoitus, Vapaana)

Toimitusaika -  Määrittää viestin 

toimitusajan vastaanottajalle. 

Multimediaviestikeskus toimittaa viestin 

toimitusajan jälkeen.
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Viestit

Multimediaviesti- keskus - Voit määrittää 

multimediaviestin lähettämiseen vaadittavia 

verkkoyhteyden asetuksia, kuten MMSC tai 

Internet-profi ili. 

Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa sähköpostiasetuksia 

tarvittaessa.

1  Valitse  , Viestit ja Asetukset.

2  Valitse Sähköposti, jolloin voit mukauttaa 

seuraavia asetuksia:

  Sähköpostitilit - voit määrittää 

sähköpostitilin.

  Salli vastausviesti -määrittää, sallitaanko 

lukuvahvistusviestin lähettäminen

  Pyydä vastaus sähköpostilla 

- määrittää,  pyydetäänkö 

lukuvahvistusviesti.  

  Hae aikaväli - valitse, miten usein KP270 

tarkistaa uudet sähköpostiviestit.

  Liitä viesti Välitä- ja Vastaus-
viesteihin - voit määrittää, haluatko 

sisällyttää alkuperäisen viestin 

lähettäessäsi viestiä edelleen tai 

vastatessasi viestiin.

  Liitä liite - voit määrittää, haluatko  

sisällyttää liitetiedoston lähettäessäsi 

viestiä edelleen.

  Automaattinen palautus seurannassa 

- hakee sähköpostit automaattisesti 

vierailuverkossa.   

   Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus - 

Vastaanota ilmoitus uudesta sähköpostista.

  Allekirjoitus - luo sähköpostin allekirjoitus 

ja käytä sitä.

  Prioriteetti - Valitse sähköpostiviestien 

prioriteettitaso.

Muiden asetusten muuttaminen

Valitse  , Viestit ja Asetukset ja:

Vastaaja - Voit lähettää tai vastaanottaa 

puhepostiin.

Palveluviesti - voit sammuttaa Palveluviesti, 

Se tarkoittaa, viestejä ei enää työntää suoraan 

laitteeseen. vain silloin, kun tarkista uusia 

viestejä. Voit lisäksi muuttaa palveluviestien 

suojausasetuksia.

Info Palvelu - valitse vastaanottotila, 

hälytykset ja kieli neuvontaviestejä varten.
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Pikakuvaus

1  Paina  ja valitse Multimedia. Avaa 

etsin valitsemalla Kamera.

2  Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja 

kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.

3  Pidä puhelinta niin, että kuvauskohde näkyy. 

4  Ota kuva valitsemalla  .

Ennen kuvan ottamista

Paina Asetus varten seuraavista 

vaihtoehdoista:

 Osa näistä asetuksista näkyy myös 

Videokameran asetuksissa.

 Kuvakoko - Lisätietoja on sivulla 28 

kohdassa Kuvakoon muuttaminen.

 Kirkkaus - Tasot –2.0...2.0 0,5 

askeleen välein. Mitä korkeampi taso, sitä 

kirkkaampi näyttö. 

 Väritehoste - Valitse neljästä 

väritysvaihtoehdosta: Pois (normaali/väri), 

Seepia, Musta-valko (mustavalkoinen) tai 

Negatiivi.

 Valkotasapaino - Valkotasapainon 

ansiosta kuvan valkoiset kohdat näyttävät 

aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon 

oikein, sinun on ehkä määritettävä 

valaistusolosuhteet. Valitse Autom., Kirkas 

valo, Aurinkoinen, Loisteputki tai Pilvinen.

 Yökäyttö - Yöllä otetut kuvat onnistuvat 

paremmin, kun valinta on käytössä.

 Ajastin - Voit määrittää 

kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen 

viipeen.Valitse 3, 5 tai 10 sekuntia. 

Käytännöllinen, kun haluat itsesi mukaan 

kuvaan.

 Kuvaustila - voit ottaa automaattisesti 

3, 6 tai 9 kuvaa nopeasti peräkkäin, 

mikä sopii hyvin liikkuvien kohteiden tai 

urheilutapahtumien kuvaamiseen.

Kuvanlaatu - valitse Normaali, Terävä 

tai Erittäin hieno. Mitä parempi laatu, sitä 

terävämpi kuva. Paremman laadun myötä 

myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu 

vähemmän kuvia.

Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan 

nimi rullaa näytön alareunassa, ja näytön 

vasemmassa reunassa näkyy kuusi 

vaihtoehtoa.

 Albumi - voit tarkastella muita albumin 

valokuvia. Nykyinen kuva tallennetaan. Katso 

Tallennettujen kuvien tarkasteleminen 

sivulla 28.

 Lähetä - voit lähettää valokuvan 

Viesti, Sähköposti tai Bluetooth.

Kamera
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2  Näkyviin tulevat Galleria-, Ladatut kuvat- ja 

Oletuskuvat-kansiot.

3  Valitse kuva nuolinäppäimillä ja suurenna 

sitä valitsemalla Näytä. 

Asettaminen kuvan Taustakuva tai 

Yhteystietojen kuva

Siirry kuvagalleriaan ja valitse ensin 

navigointinäppäimillä kuva ja sitten Vali.

ja Käytä. Määritä seuraavaksi kuvan 

käyttötavaksi Taustakuva, Yhteystitojen 

kuva, Käynnistys tai Sammutus.

Kun valitset kuvan tunnuskuvaksi, voit valita, 

mitä osaa valokuvasta haluat käyttää.

Huomautus: kuvan voi lisätä vain 

yhteystietoon, joka on tallennettu puhelimeen 

(ei SIM-kortille).

 Kamera - Nykyinen kuva on 

tallennettu. Nykyinen kuva on tallennettu.

 Käytä - avaa alivalikko ja valitse kuvan 

käyttötavaksi Taustakuva, Yhteystiedon kuva, 

Käynnistyskuva tai Sammutuskuva.

 Poista - valitsemalla tämän voit poistaa 

juuri ottamasi valokuvan ja vahvistaa poiston 

valitsemalla Kyllä. Etsin palaa näyttöön.

Kuvakoon muuttaminen

Voit säästää muistitilaa muuttamalla 

kuvakokoa. Kun pikseleitä on paljon, 

tiedostokoko on suuri ja muistia kuluu 

paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen 

enemmän kuvia, voit pienentää tiedostokokoa 

muuttamalla pikselilukua.

1  Valitse Asetus ja valitse työkaluriviltä 

Kuvakoko.

2 Valitse pikseliluku neljästä vaihtoehdosta 

(320x240, 640x480, 1280x960).

3  Paina OK muutosten tallentamiseksi.

Tallennettujen kuvien 

tarkasteleminen

1  Voit tarkastella tallennettuja kuvia 

kameratilassa ja valmiusnäkymässä. Valitse 

etsimessä Albumi. Valitse valmiustilassa 

 , Omat ja Omat kuvat.

Kamera V
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Videokamera

Videon kuvaamisen jälkeen

Videon nimi rullaa näytön alareunassa, ja 

näytön vasemmassa reunassa näkyy viisi 

vaihtoehtoa.

 Albumi - voit tarkastella muita 

albumin videoita. Nykyinen videoleike 

tallennetaan. Katso Tallennettujen kuvien 

tarkasteleminen sivulla 28.

 Soita - toista juuri tallentamasi video 

valitsemalla tämä.

 Uusi - voit kuvata toisen videon 

heti valitsemalla tämän. Nykyinen video 

tallennetaan.

 Lähetä - voit lähettää videon Multim.

viesti, Sähköposti tai Bluetooth. Katso 

Viestin lähettäminen sivulla 22. 

 Poista - valitsemalla tämän voit poistaa 

juuri kuvaamasi videon ja vahvistaa poiston 

valitsemalla Kyllä. Etsin palaa näyttöön.

Tallennettujen videoiden katselu

1  Voit tarkastella tallennettuja kuvia 

videokameratilassa ja valmiusnäkymässä.. 

Valitse etsimessä Albumi. Valitse 

valmiustilassa  , Omat ja Omat 

videot.

2 Oma galleria näkyvät näytöllä.

3  Valitse haluamasi video navigointinäppäimillä 

ja toista se painamalla -näppäintä.

Pikavideon kuvaus

1  Paina OK ja valitse Multimedia. 

2 Valitse Videokamera.

3  Kohdista kameran objektiivi videon 

kohteeseen.

4  Paina OK aloittaaksesi tallennuksen.

5  Rec näkyy etsimen vasemmassa 

alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon 

keston.

6  Keskeytä video valitsemalla Tauko ja 

jatka sen näyttämistä valitsemalla Aloita 

uudestaan.

7 Lopeta tallennus valitsemalla Seis.

Ennen kuvan ottamista

Albumi - Valitse tarkastella myös muita 

videoleikkeitä albumi

Kamera - Siirry videokameratilasta 

kameratilaan.

Tall. - aloita videon tallentaminen.

Kirkkaus - Tasot –2.0...2.0 0,5 askeleen 

välein. Mitä korkeampi taso, sitä kirkkaampi 

näyttö. 

Zoom - säädä zoomaustasoa valitsemalla 

 tai 
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Musiikki

LG KP270-puhelimessa on MP3-soitin, jolla 

voit toistaa suosikkikappaleitasi.

Voit avata MP3-soittimen valitsemalla 

 and select Multimedia ja Musiikki. 

Käytettävänä ovat seuraavat asetukset:

Viimeksi toistetut - Voit toistaa musiikkia, 

jota viime aikoina kuunnellut.

Kaikki raidat - kaikki puhelimessa olevat 

musiikkikappaleet.

Esittajat - Voit tarkastella tai toistaa 

musiikkia Esittäjän mukaan. 

Albumit - Voit tarkastella tai toistaa musiikkia 

Albumin mukaan. 

Lajit - Voit tarkastella tai toistaa musiikkia 

Lajin mukaan. 

Soittoluettelot - Voit luoda omia soittolistoja 

valitsemalla raitoja Kaikki raidat-valikosta.

Raitojen satunnaistoisto - Toistaa 

musiikkikappaleet satunnaisessa 

järjestyksessä.

Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen 

on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai 

synkronointikaapelia. Voit siirtää musiikkia 

Bluetooth:

1   Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty 

puhelimessa ja tietokoneessa, ja että 

laitteiden välillä on näköyhteys.

2   Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja 

lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.

3   Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen 

vastaanoton valitsemalla puhelimessa Kyllä.

4  Tiedosto näkyy kansiossa Kaikki raidat.

Kappaleen toistaminen

1  Valitse  ja valitse Multimedia, tvalitse 

Musiikki.

2  Valitse Kaikki raidat, valitse kappale, 

jonka haluat pelata. Valitse Soita

 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .

  Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen 

valitsemalla .

  Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen 

valitsemalla .

  Lopeta musiikin toisto ja palaa Takaisin 

raidat -valikkoon valitsemalla Takaisin.

VIHJE  Voit säätää Tilavuus musiikin kuuntelun 

aikana puhelimen käyttämällä ylös ja alas  

navigointinäppäinten avulla.

Musiikki
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Musiikin toiston asetusten 

käyttäminen

Valitse Vali. ja valitse jokin seuraavista:

Pienennä - piilota soitinnäyttö. Tällöin voit 

jatkaa puhelimen käyttöä tavalliseen tapaan ja 

kuunnella samalla musiikkia.

Siirry omaan musiikkiin - Palaa Oma 

musiikki -valikkoon.

Toista - Toista musiikkikappale tai kaikki 

soittolistan kappaleet.

Satunnaistoisto - Toistaa musiikkikappaleet 

satunnaisessa järjestyksessä.

Tasaaja - Valitse musiikkia liikennemuodon 

Ei tyyliä, Klassinen, Jazz, Pop, Rock, 

Konserttisalil

Visualisointi - Vaihda näyttötilaksi Animoitu 

soitin tai Yksittäisen raidan näkymä.

Tiedostoinfo - Voit tarkastella tietoja 

musiikkitiedoston 

Lähetä - Voit lähettää viestin/sähköpostia tai 

käyttää Bluetooth/Media-albumia.

Käytä - aseta nykyinen musiikkikappale 

soittoääneksi tai viestin merkkiääneksi tai 

käynnistys- tai sammutusääneksi.

Soittolistan luominen

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla 

kappaleita Kaikki raidat -kansiosta.

1 Valitse  ja sitten Multimedia.

2  Valitse Musiikki, ja sitten soittoluettelot.

3  Valitse Lisää kirjoita soittolistan nimi ja 

valitse Tallenna.

4  Uusi soittolista -kansio avautuu. Valitse 

soittolistaan sisällytettävät kappaleet 

selaamalla haluamiisi kappaleisiin ja 

valitsemalla . 

5 Tallenna soittolista valitsemalla Tallenna.

Soittolistan toistaminen

1 Valitse  ja sitten Multimedia.

2  Valitse Musiikki, ja sitten soittoluettelot.

3  Valitse toistettava soittolista. Valitse Soita.

Soittolistan muokkaaminen

Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia 

musiikkikappaleita tai poistaa niitä 

soittolistalta.

Voit järjestää ja muokata soittolistoja 

Valinnat-valikosta.

1 Valitse  ja sitten Multimedia.

2  Valitse Musiikki, ja sitten soittoluettelot.
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Musiikki

3  Selaa muokattavaan soittolistaan, valitse 

Valitse, ja valitse sitten Vali.. Valitse jokin 

seuraavista:

  Lisää uusia kappaleita - taman 

vaihtoehdon avulla voit lisata soittolistan 

kappaleita.

  Siirrä alaspäin - Siirrä alas-soittolistoja.

  Lähetä - Lähetä viesti, Sähköposti tai 

Bluetooth

  Poista listalta - poista kappale 

soittolistasta. Vahvista valitsemalla Kyllä.

  Merkitse/Poista merkintä - Mark laulun 

yksitellen tai kaikki.

  Käytä - aseta nykyinen musiikkikappale 

soittoääneksi tai viestin merkkiääneksi tai 

käynnistys- tai sammutusääneksi.

  Tiedostoinfo - Voit tarkastella tietoja 

musiikkitiedoston.

  Muistin hallinta - Voit nähdä muistin tila.

Soittolistan poistaminen

1   Valitse  ja sitten Multimedia.

2   Valitse Musiikki, ja sitten Soittoluettelot.

3  Siirry poistettavaan soittolistaan ja valitse 

Vali..

4  Valitse Poista ja vahvista valitsemalla 

Kyllä.  

Huomautus: Digital Rights Management 

(DRM) -suojauksen vuoksi joissakin 

Internetistä ladatuissa tai multimediaviestinä 

vastaanotetuissa mediatiedostoissa voi 

olla Käyttöoikeus-valikko. Voit ostaa 

käyttöoikeuden Web-sivustosta, joka omistaa 

sisällön oikeudet.

Musiikin tekijänoikeudet on suojattu 

kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla 

tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen 

saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden 

kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella 

suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen 

käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan 

tekijänoikeudella suojattuun aineistoon 

liittyvät lait.
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Äänityksen käyttäminen

Äänen nauhoituksella voit tallentaa 

äänimuistioita tai muita ääniä.

Äänimuistion tallentaminen

1  Valitse  Multimedia ja Ääni-

tallentaja.

2  Aloita äänitys valitsemalla OK.

3  Lopeta tallennus valitsemalla Seis.

4  Valitse ensin Vali. ja sitten Soita, kun 

haluat kuunnella äänitteen. 

Huomautus: voit kuunnella kaikkia 

tallentamiasi äänitteitä valitsemalla Siirry 

äänitallenteisiin.

Äänitallenteen lähettäminen

1  Kun äänitys on valmis, valitse Vali..

2  Valitse Lähetä ja valitse Viesti, 

Sähköposti, Bluetooth Jos valitset Viesti 

tai Sähköposti, äänite lisätään viestiin 

ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen 

tavalliseen tapaan. Jos valitset Bluetooth-

yhteyden, sinua kehotetaan ottamaan 

Bluetooth käyttöön.

Ääni-tallentaja
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Omat

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen 

muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, 

ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa 

tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin 

käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa 

muihin tarkoituksiin.

Kaikki multimediatiedostot tallennetaan 

Omat. Paina  valitse Omat Voit avata 

kansioita.

Omat kuvat

Omat kuvat-valikko sisältää puhelimeen 

ennalta ladattujen oletuskuvien kansion, itse 

lataamiesi kuvien kansion sekä puhelimen 

kameralla otettujen kuvien kansion.

Kuvien asetusvalikko   

Omat kuvat määräytyvät valitun kuvatyypin 

mukaan. 

Avaa asetusten luettelo valitsemalla Omat 

kuvat kansiossa Vali..

Lähetä - Lähetä valittu kuva ystävällesi 

Viesti, Sähköposti, Bluetooth.

Käytä - Aseta valittu kuva nimellä 

Taustakuva, Yhteystietojen kuva, 

Käynnistys, Sammutus.

Siirrä - Siirrä kuva toiseen kansioon.

Kopioi - Kopioi kuva toiseen kansioon.

Poista - poista valittu kuva.

Merkitse/poista merkintä - valitse 

useita kuvia poistettavaksi tai lähetettäväksi 

Bluetooth-yhteyden kautta.

Tulosta Bluetooth- yhteyden kautta 

- tulosta kuvatiedosto Bluetooth®- tai 

PictBridge-yhteydellä.

Tiedosto - Anna uusi nimi, Editoi ja 

tarkastella Tiedostoinfo. (Nimi, Koko, 

Päivämäärä, Kellonai, Tarkkuus, Suojaa, 

Asenna) Jos puhelimeen on asetettu 

ulkoinen muistikortti, käytettävissä on kaksi 

lisätoimintoa: Siirrä ulkoiseen muistiin ja 

Kopioi ulkoiseen muistiin.

Luo uusi kansio - luo uusi kansio Kuvat-

pääkansion alle.

Kuvaesitys - Katsele kuvistasi tehtyä 

kuvaesitystä. lisätietoja on sivulla 35 

kohdassa Kuvaesityksen luominen.

Lajittele perusteella - järjestä kuvat 

vpäivämäärän, tyyppi tai Nimi mukaan.

Ritilakuva - muuta kuvien tarkastelutapaa.

Muistin hallinta - Voit tarkistaa muistin tilan 

(puhelimen muisti ja ulkoinen muistikortti).
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Kuvan lähettäminen

1  Valitse  ja sitten Omat.

2 Valitse Omat kuvat.

3  Valitse valokuva ja valitse Valinnat.

4  Valitse Lähetysmuoto ja valitse Viesti, 

Sähköposti, Bluetooth.

5  Jos valitset Viesti tai Sähköposti, kuva 

liitetään viestiin, ja voit kirjoittaa viestin 

ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos 

valitset Bluetooth, sinua kehotetaan 

käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi 

etsii laitetta, johon se voi lähettää kuvan.

Kuvien järjestäminen

1  Valitse  ja sitten Omat.

2  Valitse Omat kuvat.

3   Valitse Valinnat ja Lajitteluperuste.

4  Valitse Päivämäärä, Tyyppi tai Nimi.

Kuvan poistaminen

1  Valitse  ja sitten Omat.

2  Valitse Omat kuvat.

3  Valitse kuva ja valitse sitten Valinnat.

4  Valitse Poista ja vahvista valitsemalla 

Kyllä. 

Kuvaesityksen luominen

Jos haluat katsoa kaikki puhelimessa olevat 

kuvat tai selata niitä, voit luoda kuvaesityksen, 

jolloin kuvia ei tarvitse avata ja sulkea 

yksitellen.

1  Valitse  ja sitten Omat.

2  Valitse Omat kuvat.

3  Valitse kuvaesityksen ensimmäinen kuva ja 

valitse Valinnat.

4 Aloita valitsemalla Kuvaesitys.

5  Keskeytä kuvaesitys valitsemalla Seis Kun 

haluat päättää kuvaesityksen ja palata 

Takaisin -valikkoon, valitse Kuvat.

Kuvaesityksen aikana voit valita Koko kuva 

- tai Maisema -vaihtoehdon valitsemalla 

Valinnat. Valitse Maisema, jos haluat 

muuttaa kuvan suuntaa.

Omat äänet

Omat äänet-kansiossa ovat oletusäänet, 

omat äänitallenteesi ja lataamasi 

äänitiedostot. Kansiossa voit hallita ja lähettää 

ääniä sekä määrittää niitä soittoääniksi.
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Omat

Äänen käyttäminen

1 Valitse  ja sitten Omat.

2 Valitse Omat äänet.

3  Valitse Oletusäänet tai valitse ääni 

äänitallennetiedostojen luettelosta.

4  Valitse ääni ja kuuntele se valitsemalla OK.

5  Valitse Vali., valitse Käytä ja valitse 

Soittoääni, Videopuh. soittoääni, 

Viestiääni, Käynnistys, Sammutus.

Omat videot

Omat videot-kansiossa näkyy luettelo 

ladatuista videoista ja puhelimella 

tallennetuista videoista.

Videon katsominen

1 Valitse  ja sitten Omat.

2 Valitse Omat videot.

3 Valitse video ja paina OK.

Videon keskeytyksen asetusten 

käyttäminen

Kun valitset Vali., videon toisto keskeytetään 

ja käytettävänä on seuraavat asetukset:

Maisemanäkymä - Muuta videon suuntaa.

Mykistä - Mykistä ääni.

Toista - Toista video.

Tiedostoinfo - Näytä videon tiedot.

Lähetä - Lähetä viesti, sähköpostitse, 

Bluetooth-yhteydellä tai media-albumina.

Poista - poista video.

Käytä soittoäänenä - Voit käyttää ase 

soittoääni.

Videoleikkeen lähettäminen

1 Valitse  ja sitten Omat.

2 Valitse Omat videot.

3   Valitse haluamasi videoleike ja valitse 

sitten Valinnat.

4  Valitse ensin Lähetä ja sitten Lähetä - 

Lähetä viestinä, sähköpostitse, Bluetooth-

yhteydellä tai live! Studion avulla.

5  Jos valitset Viesti tai Sähköposti, 

videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa 

viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. 

Jos valitset Bluetooth, sinua kehotetaan 

käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi 

etsii laitetta, johon se voi lähettää videon.

Huomautus: Videota on ehkä 

pienennettävä, ennen kuin sen voi lähettää 

multimediaviestinä. Jotkin videot ovat 

ehkä niin suuria, että niitä ei voi lähettää 

multimediaviestinä.
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Videon asetusvalikon käyttäminen

Avaa asetusten luettelo valitsemalla Videot-

kansiossa jokin video ja valitsemalla sitten 

Vali..

Lähetä - lähetä valittu video Viesti, 

Sähköposti tai Bluetooth.

Käytä soittoäänenä - Käytä äänipuhelun 

soittoäänenä.

Siirrä - Siirrä Puhelimen muistiin tai 

Ulkoiseen muistiin.

Kopioi - Kopioi Puhelimen muistiin tai 

Ulkoiseen muistiin.

Poista - poista valittu video.

Merkitse/poista merkintä - valitse useita 

videoleikkeitä ja valitse sitten Poista.

Tiedosto - nimeä tiedosto uudelleen, siirrä 

se toiseen kansioon tai tarkastele tietoja 

(nimi, koko, päivämäärä, tarkkuus, tyyppi ja 

tekijänoikeustiedot).  

Luo uusi kansio - luo uusi kansio Videot-

pääkansion alle.

Lajittele perusteella -  järjestä videot 

päivämäärän, tyypin tai nimen mukaan.

Ritiläkuva/Luettelonäkymä - muuta 

videoiden tarkastelutapaa.

Muistin hallinta - Voit tarkistaa muistin tilan 

(puhelimen muisti ja ulkoinen muistikortti).

Pelit ja sovellukset

Voit säilyttää latasivat pelejä ja sovelluksia 

tähän kansioon.

Muut

Muut-kansioon tallennetaan tiedostoja, 

jotka eivät ole kuvia, ääniä tai videoita. Sitä 

käytetään samalla tavalla kuin Asiakirjat-

kansiota.

Ulkoinen muisti

Jos puhelimessa on muistikortti, se näkyy 

kansiona Omat. -kansion alla.Ulkoisen 

muistin kansio sisältää seuraavat kansiot: 

Pelit ja sovellukset. Muut, Kuvat, Äänet, 

Videot, GoogleAppsData, Documents. 

Jokainen kansio sisältää tyyppinsä mukaiset 

kansiot, jotka on tallennettu muistikortille 

puhelimen muistin sijaan.
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Pelit ja sovelluket

Pelit ja sovelluket

KP270 -puhelimessa on pelejä, joilla saat 

aikasi kulumaan mukavasti. Jos lataat lisää 

pelejä tai sovelluksia, ne tallennetaan tähän 

kansioon.

Pelaaminen

1  Valitse  ja Pelit ja sovellukset.

2  Tässä valikossa voit ladata uusia pelejä 

ja pelata puhelimeen esiladattuja 

esittelypelejä.

Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen   

on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista 

operaattoriltasi.
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Yahoo!

Voit käyttää Yahoo Mobile Internet Service 

-palvelua.

1  Yahoo! oneSearch- voit tehdä nopeita 

hakuja.

2  Yahoo! Mail -  näytä sähköpostitilisi.

3  Yahoo! Messenger -Voit käyttää Yahoo! 

Messenger-pikaviestin.

4   Yahoo!  Osoitekirja: Voit tarkastella 

tapaamisia ja kaikkia yhteystietoja 

ollessasi liikkeellä. Kalenterin tapaamiset 

ja tapahtumat näkyvät myös Tänään-

näkymässä.

Huomautus: Joissakin maissa Yahoo! 

Go Service-palvelu ei ole käytettävissä 

verkkopalvelusyistä.
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Järjestäjä

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

1   Valitse valmiusnäkymässä  , Järjestäjä 

ja Kalenteri.

2   Valitse päivämäärä, johon lisätään 

tapahtuma. Voit valita päivämäärän 

joko käyttämällä ohjausnäppäintä tai 

valitsemalla Vali. ja Mene päivämäärään 

syöttää päivämäärä.

3   Valitse Uusi tapahtuma ja määritä aika, 

jolloin haluat tapahtuman alkavan. Selaa 

alas kosketusnäppäinten nuolten avulla ja 

määritä tapahtuman päättymisaika.

4   Selaa uudelleen alas ja valitse, 

määritetäänkö tapahtumalle hälytys. 

Voit tarkastella käytettävissä olevia 

vaihtoehtoja selaamalla vasemmalle 

tai oikealle. Voit määrittää hälytyksen 

tapahtuman alkamisajan yhteyteen. Voit 

myös muistuttaa itseäsi tapahtumasta 

määrittämällä hälytyksen soimaan ennen 

tapahtuman alkamista.

5   Selaa alas ja määritä tapahtuman 

Aihe. Kirjoita kirjaimia ja numeroita 

näppäimistöllä.

6  Selaa uudelleen alas ja valitse, onko 

tapahtuma kertaluontoinen vai toistetaanko 

se Ei toistettu, Päivittäin, Viikoittain, 

Kuukausittain vai Vuosittain. Jos 

tapahtuma on toistuva, voit selata alas ja 

määrittää myös Käyttäjäasetukset, jolloin 

tapahtumat loppuvat kokonaan.

7  Voit tallentaa tapahtuman kalenteriin 

valitsemalla Valmis. Kalenterissa näkyy 

neliö niiden päivien kohdalla, joille on 

tallennettu tapahtumia.

Kalenteritapahtuman 

muokkaaminen

1  Valitse valmiusnäkymässä  , Järjestäjä 

ja Kalenteri.

2  Näet luettelon kaikista tapahtumista. 

Selaa muokattavaan tapahtumaan ja valitse 

Näytä. 

3  Paina Vali. ja Valitse Editoi ja selaa 

tapahtuman yksityiskohtaan, jota haluat 

muuttaa. Muokkaa tietoja ja tallenna 

muokattu tapahtuma valitsemalla Valmis.

Huomautus: Voit poistaa tapahtuman 

kalenterista tuomalla tapahtuman näyttöön ja 

valitsemalla sitten Valinnat ja Poista.
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Kalenteritapahtuman jakaminen

1  Valitse valmiusnäkymässä  , Järjestäjä 

ja Kalenteri.

2  Valitse jaettava tapahtuma ja valitse sitten 

Vali..

3  Valitse Lähetä ja valitse Tekstiviesti, 

Multimedia viesti, Sähköposti tai 

Bluetooth.

4  Paina Lähetä ja etsiä yhteystiedon, paina 

Lähetä.

Muistion lisääminen

1  Valitse valmiusnäkymässä  , Järjestäjä 

ja Muistio.

2 Valitse Lisääuusi ja kirjoita muistio.

3 Valitse Tallenna.

4  Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan 

kerran avaat Muistio-sovelluksen.

VIHJE Voit muokata aiemmin tallennettuja 

muistioita. Valitse muokattava muistio, valitse 

Vali. ja sitten Editoi.
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Työkalut

Laskimen käyttäminen

1  Valitse valmiusnäytössä  , Työkalut, ja 

Laskin.

2 Kirjoita luvut numeronäppäimillä.

3  Valitse yksinkertaisissa laskelmissa 

tarvitsemasi funktio (+, –, ×, ÷) käyttäen 

ohjausnäppäintä jälkeen =.

4  Voit valita monimutkaisempien 

laskutoimitusten komennon valitsemalla 

Vali..

5  Tyhjennä näyttö ennen uuden laskun 

aloittamista valitsemalla Tyhjennä.

Sekuntikellon käyttäminen

1  Valitse valmiusnäytössä  , Työkalut, ja 

Sekuntikello.

2 Aloita ajanotto valitsemalla Alkaa.

3  Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse 

Kierros Kierrosaikoja voi tallentaa enintään 

20. 

4 Lopeta ajanotto valitsemalla Seis.

5  Jos haluat käynnistää sekuntikellon 

pysäytysajasta, valitse Aloita uudestaan. 

Jos haluat aloittaa ajanoton alusta, valitse 

Nollaa.
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Hälytyksen asettaminen

1  Valitse valmiusnäytössä  , Työkalut ja 

Hälytykset.

2 Paina Vali. ja Valitse Lisää uusi.

3  Selaa alaspäin ja määritä hälytysaika.

4  Valitse hälytyksen käyttöajankohdaksi 

jokin seuraavista: Ei toistettu, Päivittäin, 

Ma - Pe, Ma - La, Ei lomat, tai Valitse 

viikonpäivä.

5  Selaa alaspäin ja valitse hälytyksen 

asetukseksi Hälytysääni, Värinä, Soitto 

& värinä tai Seur. profiili.

6  Selaa alas ja valitse hälytysääni. Valitse 

ensin OK ja sitten haluamasi ääni 

Äänitallentee tai Oletusäänet.

7  Selaa alas ja määritä hälytyksen nimi tai 

säilytä ehdotettu nimi.

8  Valitse Valmis.

Huomautus: voit määrittää viisi eri hälytystä.
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Yksikön muuntaminen

1   Valitse valmiusnäytössä  , Työkalut, ja 

Muunnin.

2  Valitse muunnettavaksi Valuutta, Pinta, 

Pituus, Paino, Lämpötila, Äänitaso tai 

Nopeus.

3   Valitse yksikkö selaamalla vasemmalle ja 

oikealle, selaa sitten alas ja kirjoita määrä.

4  Selaa alas yksikönmuunninruutuun ja 

valitse mittayksikkö muunnosta varten. 

Muunnos näkyy automaattisesti ruudun 

alla.

HUOMIO: Aseta valuuttakurssi ennen 

valuuttamuunnosta.

Maailman aika

1  Valitse valmiusnäytössä  , Työkalut, ja 

Maailman aika.

2  Näet haluamasi kaupungin ajan 

valitsemalla ensin Valinnat ja sitten Lisää 

kaupunki.

3  Selaa luetteloa tai kirjoita kaupungin nimen 

ensimmäinen kirjain. Voit myös valita 

kaupungin kartasta.

4 Valitse Valitse.

VIHJE! Voit nopeuttaa hakua näppäilemällä 

kaupungin nimen ensimmäisen kirjaimen.
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Selain

Helppokäyttöisellä selaimella voit lukea 

ajankohtaisia uutisia ja sääennusteita tai 

vaikkapa urheilu-uutisia ja liikennetiedotuksia 

milloin tahansa. Lisäksi voit ladata selaimella 

musiikkia, soittoääniä, taustakuvia ja pelejä.

Verkon käyttäminen

1  Valitse  ja sitten Selain. 

2   Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle 

valitsemalla Koti. Tai sitten Anna osoite 

kirjoittaa Internet-osoitteen ja napauttaa 

Avaa.

Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen ja 

sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy 

tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Kirjanmerkkien lisääminen ja 

käyttäminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista 

kirjanmerkkien avulla.

1  Valitse  ja sitten Selain.

2  Valitse Kirjanmerkki .Näkyviin tulee 

luettelo kirjanmerkeistä.

3  Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla 

Vali. ja Lisää uusi kansio. Kirjoita 

kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.

4  Valitse Tallenna. Uusi kirjanmerkki näkyy 

luettelossa.

5  Voit avata kirjanmerkin valitsemalla sen ja 

sitten kohdan Avaa. Puhelin muodostaa 

yhteyden kirjanmerkin sivustoon.

RSS-lukija 

RSS-lukija näyttää puhelimeen rekisteröityjen 

Web-sivustojen uutispäivityksiä.

Tallenna sivu

1 Avaa haluamasi web-sivu. 

2  Valitse Vali. ja siirry Tallenna, valitse 

Tallenna tämä sivu.

3  Valitse OK.

Selainhistorian tarkasteleminen

1  Valitse  ja sitten Selain.

2  Valitse Tallennettuja sivuja.

3 Valitse haluamasi sivu ja Avaa.

VIHJE Tässä valikossa voit poistaa tallennettuja 

sivuja.

Se

1 

2 

3 

W

m

1 

2 

3 

4 



45

01

02

03

04

05

06

07

08

SELAIN

y 

a 

n 

Selainhistorian tarkasteleminen

1  Valitse  ja sitten Selain.

2  Valitse Historia ja sitten OK.

3  Näkyviin tulee luettelo äskettäin käytetyistä 

Web-sivuista. Voit avata jonkin näistä 

sivuista valitsemalla sivun ja napauttamalla 

Avaa.

Web-selaimen asetusten 

muuttaminen

1  Valitse  ja sitten Selain.

2  Valitse Asetukset.

3  Voit määrittää, miten matkapuhelin 

käsittelee ja näyttää tietoja Web-selauksen 

aikana. Voit mukauttaa seuraavia 

asetuksia: Profiilit, Ulkoasun asetukset, 

Välimuisti, Cookie, Turvallisuus, 

Palauta asetukset.

4  Kun olet muuttanut asetuksia, valitse 

Valitse.
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Asetukset

Tässä kansiossa voit mukauttaa KP270 

puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia. 

Huomautus: lisätietoja puheluasetuksista 

on sivulla 18.

Profi ilin vaihtaminen

Voit vaihtaa profi ilia nopeasti 

valmiusnäkymässä. Valitse  ja profi  ili, 

jonka haluat aktivoida. Valitse Normaali, 

Äänetön, Ulkona, Lentokonetila.

VIHJE! Tällä toiminnolla voit määrittää Offl ine-

tilaksi  Käytössä tai Pois käytöstä. Et voi soittaa 

puheluja, käyttää Internetiä, lähettää viestejä 

tai käyttää Bluetooth-yhteyttä, kun Offl ine-tila 

on käytössä.

Profi ilien mukauttaminen

Voit mukauttaa profi iliasetuksia.

1 Paina Asetukset ja valitse Profiilit.

2  Valitse profi ili, jonka haluat, Valitse Vali. ja 

valitse Editoi.

3  Voit muuttaa kaikkia soittoääniä, niiden 

voimakkuutta ja hälytysasetuksia.

Päivämäärän ja kellonajan 

muuttaminen

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät 

asetukset.

1  Valitse  ja sitten Asetukset.

2  Valitse Päivämäärä & Aika ja valitse 

luettelosta:

Aika -määritä nykyinen päivämäärä. Voit 

määrittää ajan muodossa joko 24 tuntia tai 12 

tuntia. Voit valita kaupungin aikavyöhykkeeksi.

Päivämäärä - Voit kirjoittaa nykyisen 

päivämäärän. aseta päivämäärän muoto. 

(VVVV/KK/PP, PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV)

Autom. päivitys päivä/aika - valitse 

Käytössä. Puhelin päivittää automaattisesti 

tiedot ja ajan Kesäaika.

Kesäaika - Valitse, käytetäänkö kesäaikaa 

vai ei. Voit valita kesäajan eroksi 1 tai 2 tuntia 

kotikaupunkisi mukaan.

Kielen vaihtaminen

Siirry Asetukset, valitse Puhelin ja Kieli 

vaihtaaksesi puhelimen kielen. Tämä asetus 

vaikuttaa myös tekstinsyöttökieleen.
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Verkko - Voit muuttaa asetuksia 

tässä valikossa. Voit myös lisätä uusia 

yhteysosoitteita tässä valikossa. 

Internet-profiilit - Tämä valikko näyttää 

nternet-profi ilit. Voit luoda uusia profi ileja 

tai poistaa ja muokata profi ileja Valinnat-

valikossa. Et voi kuitenkaan poistaa tai 

muokata maakohtaisia oletusmäärityksiä.

Yhteysosoitteet - Tässä valikossa näytetään 

luettelo yhteysosoitteista. Asetukset-valikossa 

voit luoda, poistaa ja muokata profi ileja. 

Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi 

kuitenkaan muokata eikä poistaa.

Datapakettiyhteys - Jos valitset Jos 

saatavana -valikon, puhelin rekisteröidään 

automaattisesti GPRS-verkkoon 

käynnistämisen yhteydessä. Jos valitse 

Tarvittaessa-vaihtoehdon, GPRS-yhteys 

muodostetaan, kun käytät WAP- tai 

sovelluspalvelua, ja suljetaan kun lopetat 

WAP- tai sovelluspalvelun käyttämisen.

Suojausasetusten muuttaminen

Määritä suojausasetukset niin, että KP270 

puhelin ja sen sisältämät tärkeät tiedot ovat 

turvassa.

1  Valitse  ja sitten Asetukset.

2  Valitse Turvallisuus ja sen jälkeen 

seuraavista:

PIN-koodipyyntö - valitse, että laite kysyy 

käynnistettäessä PIN-koodia.

Matkapuhelin lukko - valitse puhelimen 

suojakoodilla lukitsemisen asetukseksi 

Käynnistettäessä, SIM-korttia 

vaihdettaessa, Välitön, Ei mitään.

Vaihda koodeja - Voit vaihtaa PIN- ja PIN2-

koodin sekä puhelimen salasanan.

Näyttöasetuksien muuttaminen

1  Valitse  ja sitten Asetukset.

2  Valitse Näyttö ja valitse jokin seuraavista:

Näyttöasetukset - Valitse Kotinäyttö ja 

valitse Taustakuva näkyvät näytössä, Näytä 

kohteet, Kellotyyppi, Kellon fontin väri.

 Valikon tyyli - valitse valikkonäkymäksi 

Ruudukkonäkymä tai Luettelonäkymä.

Soitetaan - voit lisätä viestin valmiusnäkymään.

Fontti - Valitse fontti kooksi pieni, keskisuuri 

tai suuri
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Asetukset

Taustavalo - Valitse, miten kauan taustavalo 

pysyy. Myös Käytä ohjausnäppäintä säätää 

Main näytön kirkkautta. Valitse 0%, 20%, 

40%, 60%, 80% tai 100% ja tallenna 

valitsemalla OK.

VIHJE Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun 

varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata 

useammin.

Puhelimen teema - muuta koko puhelimen 

ulkoasua.

Tervehdysviesti - Kun olet valinnut 

Käytössä, voit kirjoittaa tervehdysviestin. 

Viesti tulee näyttöön aina, kun käynnistät 

puhelimen.

Puhelimen oletusasetuksien 

palauttaminen

Voit palauttaa kaikki oletusasetukset. Tämän 

toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi. 

Valitse Asetukset ja Palauta asetukset.

Muistin tilan tarkasteleminen

KP270 -puhelimessa on kolme muistia: 

puhelimen muisti, USIM-kortti ja ulkoinen 

muistikortti (joka on ehkä ostettava erikseen).

Muistin hallinnassa määritetään, kuinka 

muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa 

on vapaana.
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Valitse Asetukset ja Valitse Muistin 

hallinta. Tarkista sitten KP270-puhelimen 

muistien (Käyttäjän muisti, Käyttäjän varattu 

muisti, SIM-kortti ja Ulkoinen muisti) tila.

VIHJE Lisätietoja muistikortin asettamisesta 

paikalleen on sivulla 12.

Suoratoistoasetukset - Voit tarkistaa ja 

muuttaa suoratoistoasetuksia.
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Tuetut laitteet - voit tarkastella tämän 

Bluetooth-puhelimen tukemia laitteita, kuten 

kuulokkeita ja handsfree-sarjoja.

Oma osoite - voit tarkistaa 

Bluetoothosoitteen.

Huomautus : Bluetooth-laitteen käyttäminen 
puhelimen kanssa saattaa vaarantaa 
puhelimen tietoturvan. Suosittelemme, että 
määrittämisen tai laiteparin muodostuksen 
jälkeen puhelimen näkyvyydeksi muissa 
Bluetooth-laitteissa valitaan Piilotettu. Voit 
valita, sallitko yhteyden Bluetoothin kautta 
saapuville tiedostoille tarkistettuasi lähettäjän 
tiedot riippumatta siitä, onko toinen laite 

liitetty pariksi puhelimesi kanssa.

Pariliitos toiseen Bluetooth-

laitteeseen 

Pariliitos KP270-puhelimen ja toisen 

laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun 

yhteyden. Laitteiden välinen yhteys on tällöin 

turvallisempi.

1  Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on 

Käynnistä ja Näkyvä .Voit muuttaa 

näkyvyysasetuksia Asetukset valikossa 

valitsemalla Laitenäkyvyys ja Näkyvä.

2  Valitse ensin Bluetooth ja sitten 

Käynnistä ja Etsi uusi laite.

Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, 

joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos 

haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä 

valikkoa.

Valitse Yhdistettävyys. Käytettävänä on 

seuraavat asetukset:

Bluetooth - Määritä KP270 -puhelin 

Bluetooth-yhteyttä varten. Voit määrittää, 

miten puhelin näkyy muille laitteille tai etsiä 

liitettyjä laitteita.

Bluetooth-asetusten muuttaminen

1  Paina  ja valitse Yhdistettävyys, 

valitse Bluetooth.

2  Valitse Asetukset. Voit muuttaa seuraavia 

asetuksia: 

Laitenäkyvyys - Määritä [Oman 

matkapuhelimen näkyvyys]- asetukseksi 

[Näkyvä], jotta muut laitteet havaitsevat 

puhelimesi etsiessään Bluetooth-laitteita. Jos 

valitset [Kätketty], muut laitteet eivät havaitse 

puhelintasi etsiessään Bluetooth-laitteita.

Laitteen nimi - Voit antaa puhelimelle 

nimen, joka näkyy muille laitteille. Nimeä voi 

myös muuttaa. Puhelimesi nimi näkyy muille 

laitteille vain, kun [Oman matkapuhelimen 

näkyvyys]- asetuksena on [Näkyvä].

Yhdistettävyys
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Yhdistettävyys

Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Voit myös siirtää tiedostoja tietokoneesta 

puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

1  Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty 

puhelimessa ja tietokoneessa, ja että 

laitteiden välillä on näköyhteys.

2  Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-

yhteydellä.

3  Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä 

sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa 

Kyllä.

4  Tiedosto tallennetaan tyyppinsä mukaiseen 

kansioon. Esimerkiksi valokuvat 

tallennetaan Omat kuvat ja musiikki 

Omat äänet. Jos puhelin ei tunnista 

tiedostotyyppiä, tiedosto tallennetaan 

Muut.

Huomautus: Bluetooth-yhteydellä lähetetyt 

tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin.

Ti

va

yh

Blu

ja 

ja 

Blu

ja 

En

Blu

toi

pa

Pa

Bl

1 

2 

3 

Tie

1 

2 

3 

3  KP270-puhelin etsii toisia laitteita. Kun 

etsintä on valmis, vaihtoehdot Lisää ja 

Virkistä tulevat näyttöön.

4  Valitse laite pariliitosta varten, valitse Lisää 

kirjoita salasana ja valitse OK.

5  Puhelin muodostaa yhteyden toiseen 

laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava 

sama salasana.

6  Salasanasuojattu Bluetooth-yhteys on 

valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

1  Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on 

Käynnistä ja Näkyvä.

2  Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja 

käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi 

pariliitostilaan ja muodosta pariliitos 

laitteiden välille.

3  KP270-puhelin siirtyy kuulokeprofi iliin. 

Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-

kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin 

vastaamista varten.
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4  KP270-puhelin etsii automaattisesti muita 

lähettyvillä olevia Bluetooth-yhteensopivia 

laitteita.

5  Valitse laite, johon haluat lähettää 

tiedoston, ja valitse Lähetä.

Tiedoston vastaanottaminen: 

1  Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää, 

että Bluetooth on Käynnistä ja että laitteet 

ovat Näkyvä toisiinsa. 

2  Käyttäjää kehotetaan hyväksymään 

tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota 

tiedosto valitsemalla Kyllä.

VIHJE Varmista etenemispalkista, että tiedosto 

on lähetetty.

Huomautus 

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth 

SIG, Inc.:n omaisuutta, ja LG Electronicsilla 

on niihin käyttölupa. Muut tavaramerkit ja 

kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

a 

en 

Tiedostojen lähettäminen ja 

vastaanottaminen Bluetooth-

yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää 

ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti 

ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen 

Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista 

ja niihin vastaamista varten.

Ennen kuin voit aloittaa tiedostojen siirron 

Bluetooth-yhteydellä, muodosta pariliitos 

toiseen Bluetooth-laitteeseen. Lisätietoja 

pariliitoksen muodostamisesta on kohdassa 

Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

1  Paina  ja valitse Yhdistettävyys, 

valitse Bluetooth.

2  Valitse Käynnistä.

3  Poista Bluetooth käytöstä valitsemalla 

Sammuta.

Tiedoston lähettäminen:

1  Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää 

(yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).

2  Valitse Vali., Lähetä ja Bluetooth.

3  Jos Bluetooth ei ole käytössä, ota se 

käyttöön valitsemalla Kyllä.
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USB-yhteystila

Voit valita puhelimen USB-yhteystilan useita 

käyttökertoja varten.

Kysy aina -tila

Jos valitset Kysy aina -tilan oletukseksi, 

puhelin kehottaa valitsemaan USB-

yhteystyypin aina, kun puhelin yhdistetään 

tietokoneeseen datakaapelilla. Jos Kysy aina 

-tila ei ole käytössä, yhteystilaksi valitaan 

manuaalisesti valittu yhteystyyppi. Voit 

määrittää yhteystyypin valitsemalla ensin 

Valikko - Asetukset - Yhteydet - USB-tila ja 

valitsemalla sitten Internet, Massamuisti tai 

PC Suite.

Massamuisti-Puhelimen 

käyttäminen massamuistilaitteena

KP270-puhelinta voi käyttää 

massamuistilaitteena USB-muistitikun 

tapaan. Näin voit kätevästi siirtää 

tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Jos 

puhelimessa on muistikortti, kun muodostat 

Massamuisti-yhteyden, puhelin 

näkyy tietokoneessa kahtena asemana. 

Matkapuhelimen muisti ja ulkoinen muisti.

1  Kytke USB-kaapeli laitteeseen.

2  Valitse laitteen ponnahdusvalikosta 

Massamuisti.

3   Tietokoneessa avautuu automaattisesti yksi    

tai kaksi Siirrettävä levy -kansiota, jotka 

sisältävät kaikki puhelimen tai muistikortin 

kansiot.

4  Vedä ja pudota kuvat, videot, 

musiikkitiedostot tai asiakirjat oikeisiin 

kansioihinsa.

5  Irrota puhelin turvallisesti napsauttamalla 

työkalupalkin Poista laite turvallisesti-

kuvaketta.

6  Jos haluat käyttää tiedostoja, kuten 

valokuvaa, valitse ensin  ja Omat 

tiedostot ja sitten Ulkoinen muisti ja 

Kuvat. Kaikki siirretyt valokuvat ovat tässä 

tiedostossa.

Huomautus: Tämä toiminto ei ole 

käytettävissä Macintosh-tietokoneissa.

PC Suite - synkronoi puhelimen ja 

tietokoneen tiedot.

Voit synkronoida tietokoneen ja puhelimen, 

jotta tärkeät tiedot ja päivämäärät täsmäävät. 

Samalla luot varmuuskopion tiedoista.

Yhdistettävyys
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LG PC Suiten asentaminen 

tietokoneeseen

1  Siirry osoitteeseen www.lgmobile.com ja 

valitse ensin Europe (Eurooppa) ja sitten 

oma maasi.

2  Valitse Products-valikosta (Tuotteet) 

Manual & Software (Käyttöoppaat ja 

ohjelmistot) ja napsauta Go to Manual 

& S/W download section -painiketta 

(Siirry käyttöoppaiden ja ohjelmistojen 

lataamiseen).

3  Valitse asennusohjelman kieli ja napsauta 

OK-painiketta.

4  Noudata näyttöön tulevia LG PC Suite 

-asennusohjelman ohjeita.

5  Kun asennus on valmis, tietokoneen 

työpöydälle tulee LG PC Suite -kuvake.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

1  Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla.

2  Valitse laitteen ponnahdusvalikosta PC 

Internet.

3  Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydällä 

olevaan LG PC Suite -kuvaketta.

4  Valitse ohjattu yhteyden muodostaminen ja 

USB.

5  Valitse Seuraava, sitten uudelleen 

Seuraava ja lopuksi Valmis. Puhelimen 

ja tietokoneen välille on nyt muodostettu 

yhteys.

Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja 

palauttaminen

1  Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse 

näytöstä PC Suite

2  Napsauta Varmuuskopioi-kuvaketta ja 

valitse Varmuuskopioi tai Palauta.

3  Valitse tiedot, joka varmuuskopioidaan 

tai palautetaan. Valitse sijainti, johon 

tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot 

palautetaan. Valitse OK.

4 Tiedot varmuuskopioidaan.

Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen 

tietokoneessa

1  Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse 

näytöstä PC Suite

2 Napsauta Sisältö -kuvaketta.

3  Kaikki puhelimeen tallennetut asiakirjat, fl  

ash-sisällöt, kuvat, äänet ja videot näkyvät 

LG-puhelin-kansiossa.

Vihje Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen 

tietokoneessa helpottaa tiedostojen ja asiakirjojen 

järjestämistä ja tarpeettomien tiedostojen poistamista.
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Yhteystietojen synkronointi

1  Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse 

näytöstä PC Suite.

2 Napsauta Yhteystiedot-kuvaketta.

3  PC nyt tuonti ja näyttää kaikki yhteystiedot 

tallennetaan USIM-kortin ja luurin.

4  Valitse Tiedosto ja Tallenna. Valitse, mihin 

yhteystiedot tallennetaan.

Huomautus: Voit varmuuskopioida

USIM-kortin yhteystiedot napsauttamalla

SIM-kortin kansiota tietokonenäytön

vasemmassa reunassa. Valitse Muokkaa

ja Valitse kaikki. Valitse hiiren

kakkospainikkeella Kopioi yhteystietoihin.

Napsauta Matkapuhelin-kansiota näytön

vasemmassa reunassa. Kansiossa näkyvät

kaikki yhteystiedot.

Viestien synkronointi

1  Kytke USB-kaapeli laitteeseen ja valitse 

näytöstä PC Suite

2 Napsauta Viestit-kuvaketta.

3  Kaikki tietokoneen ja puhelimen viestit 

näkyvät kansioissa.

4  Voit muokata ja järjestellä viestejä näytön 

yläreunan työkalurivin toiminnoilla.
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LISÄVARUSTEET

 

Matkasovitin Käyttöopas

Lisätietoja KP270-puhelimesta.

Vakioakku

Nämä lisälaitteet toimitetaan KP270-puhelimen mukana.

Huomautus 

•   Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muiden 

lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä 

takuun.

•   Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen 

mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta 

huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Lisävarusteet

Stereo-kuuloke
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Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi : KP270

Järjestelmälmä:  GSM 900 / DCS 1800 / 

PCS 1900 / W-CDMA

Käyttöympäristön lämpötila

Normaali :  +55°C (latauksen purku)

+45°C (lataus)

Latauksessa : -10°C

Verkkopalvelu

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on 

hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, 

DCS 1800-, PCS1900-, W-CDMA verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista 

toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne 

ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan 

kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen 

verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava 

ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta 

palveluntarjoajaltasi.



KP270

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA  Terminal Equipment 

EN 301 489-01 v1.6.1  / EN 301 489-07 v1.3.1 /  EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT,  Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

26. Aug. 2008
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TURVALLISEN JA TEHOKKAAN KÄYTÖN SUOSITUKSET 

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin 

ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta 

jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta. 

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja 

ominaisabsorptionopeuksista (SAR)

Matkapuhelinmalli KP270 on suunniteltu 

täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta 

koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat 

tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät 

turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden 

turvallisuuden ikään tai terveydentilaan 

katsomatta.

•    Altistumisstandardissa käytetään 

mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä 

ominaisabsorptionopeus eli SAR. 

SARtesteissä käytetään laitteen suurinta 

hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla 

testattavilla taajuuskaistoilla.

•    Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat 

vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset 

radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

•     ICNIRP:n (international Commission 

on Non-Ionizing Radiation Protection) 

suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg 

keskimäärin kymmenellä (10) grammalla 

kudosta.

•    Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n 

testeissä saatu SAR-arvo oli 0.404 W/Kg 

(10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0.934 

W/Kg (10 g) 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.

Huolto ja ylläpito

 VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksyttyjä 

akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden 

lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai 

olla vaarallista.

•  Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle 

huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

•  Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten 

televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, 

lähellä.

•   Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai 

muun lämpölähteen lähellä.

•  Älä pudota puhelinta.

•  Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle 

tai iskuille.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset 

• 

• 

• 

• 
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• 
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• 

• 

• 

• 



59

TURVALLISEN JA TEHOKKAAN KÄYTÖN SUOSITUKSET 

34 

nd 

llä 

le 

en 

e 

•   Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt 

edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä 

puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa 

häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.

•  Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun 

sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun 

tai vaurioittaa puhelinta.

•  Älä lataa puhelinta tulenarkojen 

materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi 

kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

•  Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla 

kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten 

bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).

•  Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.

•  Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa 

paikassa. 

•   Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.

•   Älä säilytä puhelinta maksu- tai 

muiden korttien lähellä, jos niissä on 

magneettinauha.

•   Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se 

voi vahingoittaa puhelinta.

•   Älä kastele puhelinta.

•  Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, 

varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien 

matkapuhelinten suorituskykyä.

•   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.

Sydämentahdistin

Sydämentahdistinvalmistajat suosittelevat 

vähintään 15 cm väliä puhelimen ja 

tahdistimen välillä. 
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Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten 

ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, 

jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, 

jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä 

autoillessa.

•  Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.

•  Keskity ajamiseen.

•   Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.

•  Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin 

soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin 

vaativat.

•   Radiosignaalit saattavat vaikuttaa 

autosi elektronisiin järjestelmiin kuten 

autostereoihin ja turvavarusteisiin.

•  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 lähellä. Suosittelemme myös 

musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden 

pitämistä kohtuullisena.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty 

lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite 

putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu 

kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai 

yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, 

ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut 

rikkoutuneen lasin uuteen.

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.

•   Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, 

nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, 

jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset 
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Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä 

lentokoneessa.

•  Sammuta matkapuhelin, ennen kuin 

nouset lentokoneeseen.

•  Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun 

jälkeen ilman miehistön lupaa.

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 tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.

•  Pidä akun metalliliitännät puhtaana.

•  Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla 

tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, 

ennen kuin se on vaihdettava.

•  Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään 

aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.

•  Älä altista laturia suoralle auringonvalolle 

tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa 

kosteassa tilassa.

•  Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se 

saattaa heikentää akun suorituskykyä.

•  Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa 

räjähdysvaaran.

•  Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien 

mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden 

mukana.

•  Jos akku on vaihdettava, ota yhteys 

lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan 

huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

•  Irrota laturi aina pistorasiasta, kun 

puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta 

laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.





BEGRÆNSET GARANTI
1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:
LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- 
eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:
(1)   Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet 

er købt.
(2)   Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives 

eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
(3)   Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være 

begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
(4)   Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes 

dermed ikke af denne begrænsede garanti.
(5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
(6)   Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG’s kundeserviceafdeling. 

LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som 
dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:
(1)   Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
(2)   Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert 

opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, 
uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation 
eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller 
som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.

(3)   Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller 
produktionsfejl.

(4)   Følger af at LG’s kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets 
defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.



(5)   Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
(6)   Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte 

af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke 
udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til 
bestemte former for anvendelse.

(7)   Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
(8)   Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af 

normal brug.
(9)   Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne 

grænseværdier.
(10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
(11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:
Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.
VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR 
AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG 
ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB 
ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE 
MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, 
INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.
Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte 
skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne 
begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover 
kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI
1. HVA DENNE GARANTIEN DEKKER:
LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i
eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:
(1)   Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
(2)   Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke 

overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
(3)   Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være 

begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
(4)   Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke 

omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
(5)   På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides 

rimelig tvil.
(6)   Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling.

LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under 
denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER:
(1)   Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
(2)   Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, 

eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert 
reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold 
som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller 
væskesøl.

(3)   Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved 
materialet eller konstruksjonen.

(4)   Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs
kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.



(5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
(6)   Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte 

være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, 
herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et 
bestemt formål.

(7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
(8)   Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale 

bruk.
(9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
(10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
(11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:
Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.
VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM 
SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS 
INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, 
ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET 
TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT 
GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE 
PRODUKTET.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelser eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader 
eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene 
eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan 
også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



GARANTIVILLKOR
1. GARANTINS OMFATTNING::
Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har 
några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:
(1)   Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
(2)   Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte 

överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
(3)   Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst 

land, förutsatt att detta särskilt anges.
(4)   Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och 

omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
(5)   På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
(6)   Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.

LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt 
dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:
Garantin gäller inte i följande fall:
(1)   Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är 

avsedd för.
(2)   Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala 

förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, 
reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, 
misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte 
råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.

(3)   Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller 
i konstruktionen.



(4)   Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta 
till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.

(5)   Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
(6)   Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga 

eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat 
till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.

(7)   Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
(8)   Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens 

normala användning.
(9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
(10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
(11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:
Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.
GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED 
AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. 
LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV 
DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER 
INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA 
DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD 
GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR 
DENNA PRODUKT.
Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador 
eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. 
Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa 
specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra 
rättigheter.



RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE
1. TÄMÄ TAKUU KATTAA SEURAAVAT ASIAT:
LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana
toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:
(1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
(2)   Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää 

tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
(3)   Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on 

rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
(4)   Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden 

rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
(5)   LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
(6)   Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. 

LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän 
rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:
(1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
(2)   Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, 

virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä, 
luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, 
puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien 
kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.

(3)   Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
(4)   Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai 

toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
(5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.



(6)   Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman 
rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.

(7)   Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
(8)   Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet 

normaalissa käytössä.
(9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
(10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
(11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:
Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.
OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, 
VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG 
ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN 
TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, 
MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN 
LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.
Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun 
voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä 
takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.
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