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Bluetooth QD ID B017628

Wi-Fi 
(WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla 
europeiska länder.

WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men 
kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland 
och Ukraina.

Wi-Fi 
(WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.

WLAN kan brukes i resten av EU uten 
begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i 
Frankrike, Russland eller Ukraina.

Wi-Fi 
(WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.

WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset 
til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes 
udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.

Wi-Fi 
(langaton 
lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.

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



En del av innehållet i den här 
användarhandboken kanske inte 
gäller för din telefon beroende på 
telefonens programvara eller din 
tjänsteleverantör.

Den här telefonen rekommenderas 
inte för personer med nedsatt 
syn på grund av knappsatsen på 
pekskärmen.

Copyright © 2011 LG Electronics, Inc. 
Med ensamrätt. LG och LG-logotypen 
är registrerade varumärken som 
tillhör LG Group och dess närstående 
enheter. Alla andra varumärken tillhör 
sina respektive ägare.

Google™, Google Maps™, Gmail™, 
YouTube™, Google Talk™ och 
Android Market™ är varumärken som 
tillhör Google, Inc. 

•

•

•

•
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Läs de här enkla riktlinjerna. Det 
kan vara farligt eller olagligt att 
inte följa riktlinjerna. 

Exponering för 
radiovågor
Information om radiovågor och 
SAR (Specific Absorption Rate). 
Telefonmodellen LG-P990 är 
utformad så att den uppfyller 
gällande säkerhetsföreskrifter 
i fråga om exponering för 
radiovågor. Föreskrifterna grundar 
sig på vetenskapliga riktlinjer som 
innehåller säkerhetsmarginaler 
utformade så att de tillförsäkrar 
alla människor, oavsett ålder och 
hälsa, säkerhet under användning.

I riktlinjerna för exponering för 
radiovågor används en mätenhet 
som kallas Specific Absorption 
Rate, förkortat SAR. SAR-tester 
utförs med standardiserade 
metoder där telefonen sänder 

•

på högsta tillåtna nivå på alla 
frekvensband som används.

Vissa skillnader kan föreligga 
mellan olika LG-telefoners SAR-
nivåer, men de har alla utformats 
så att de följer tillämpliga 
riktlinjer för exponering för 
radiovågor.

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-värdet för 
den här telefonmodellen som 
har uppmätts av DASY4 för 
användning vid örat är 0,545 W/
kg (10 g) och när den bärs mot 
kroppen 0,897 W/kg (10 g).

SAR-uppgifter för boende 
i länder/regioner som har 
antagit SAR-gränsvärdet som 

•

•

•

•

Riktlinjer för säker och effektiv användning
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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 telefonen bli ogiltiga och 
förfarandet kan också vara 
farligt .

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

Garantireparationer kan, efter 
LG:s gottfinnande, innefatta 
utbyte till nya eller renoverade 

•

•

reservdelar eller kretskort med 
motsvarande funktionalitet som 
de delar som byts ut.

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

Håll telefonen borta från 
värmekällor som element och 
spis.

Tappa den inte i marken.

Utsätt inte telefonen för 
vibrationer eller stötar.

Stäng av telefonen i alla 
områden där det krävs. Du 
bör till exempel inte använda 
telefonen på sjukhus eftersom 
den kan störa känslig medicinsk 
utrustning.

Ta inte i telefonen med våta 
händer när den laddas. Det kan 
orsaka elektriska stötar och 
allvarliga skador på telefonen.

Ladda inte mobilen nära 
lättantändliga material eftersom 

•

•

•

•

•

•

•

Riktlinjer för säker och effektiv användning
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mobilen kan bli varm och orsaka 
eldsvåda.

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

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

Telefonen ska laddas i ett väl 
ventilerat utrymme.

Utsätt inte telefonen för kraftig 
rök eller stora mängder damm.

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

Peka inte på skärmen med 
vassa föremål eftersom det kan 
skada telefonen.

Håll telefonen borta från vätska 
och fukt.

•

•

•

•

•

•

•

Använd alla tillbehör, till exempel 
handsfree, med försiktighet. Rör 
inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen
Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för 
störningar som kan påverka 
funktionsdugligheten.

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

Vissa hörapparater kan störas av 
mobiltelefoner.

Mindre störningar kan märkas 
på tv, radio, datorer och liknande 
utrustning.

•

•

•

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

Håll inte i telefonen medan du 
kör.

Ägna all uppmärksamhet på 
körningen.

Använd handsfree-utrustning om 
sådan finns.

Stanna vid vägkanten innan 
du ringer upp eller svarar om 
körförhållandena gör det möjligt.

Radiovågorna från telefonen 
kan påverka vissa elektroniska 
system i fordonet såsom bilstereo 
och säkerhetsutrustning.

Om du kör ett fordon som 
är utrustat med airbag får 
ingen monterad eller sladdlös 
telefonutrustning vara i vägen för 
den. Det kan göra att airbagen 

•

•

•

•

•

•

inte fungerar eller resultera i 
allvarliga skador på grund av 
funktionsfel.

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

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

Obs! Överdrivet hög volym 
och överdrivet tryck från 
hörlurarna kan orsaka 
hörselskador.

•

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

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

Brandfarliga ångor
Använd inte telefonen vid 
bensinstationer.

Använd den inte i närheten av 
bränsle eller kemikalier.

Förvara inte lättantändlig gas, 
vätska eller sprängämnen på 

•

•

•

samma ställe i bilen där du 
förvarar mobiltelefonen och dess 
tillbehör.

I ett flygplan
Trådlösa enheter kan orsaka 
störningar i flygplan.

Stäng av telefonen före 
ombordstigning på flygplan.

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

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

Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte 
tillgängliga i alla mobilnät. Undvik 
därför situationer där du endast 

•

•
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har telefonen att tillgå för att ringa 
nödsamtal. Kontrollera vad som 
gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och 
skötsel

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

Använd enbart LG:s batterier 
och laddare. LG:s laddare är 
konstruerade för att maximera 
batteriets livslängd.

Ta inte isär eller kortslut batteriet.

Håll batteriets poler rena.

Byt ut batteriet när det inte 
längre fungerar på godtagbart 
sätt. Batteriet kan laddas upp 
flera hundra gånger innan det 
behöver bytas ut.

•

•

•

•

•

Ladda batteriet om det inte har 
använts under en längre tid. Det 
ger bättre prestanda.

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

Förvara inte batteriet i varma 
eller kalla miljöer. Det kan 
försämra batteriets prestanda.

Om batteriet ersätts med fel 
batterityp kan det resultera i en 
explosion.

Kassera förbrukade batterier 
i enlighet med tillverkarens 
instruktioner. Lämna in 
batterierna för återanvändning 
om det är möjligt. Släng 
inte batterierna bland 
hushållssoporna.

Om du behöver byta batteri 
kan du vända dig till närmaste 
auktoriserade LG Electronics-
serviceställe eller -återförsäljare 
för hjälp.

•

•

•

•

•

•

Riktlinjer för säker och effektiv användning
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Koppla alltid ur laddaren ur 
vägguttaget när telefonen är 
fulladdad så drar inte laddaren 
ström i onödan.

Den faktiska batteritiden beror 
på nätverkskonfigurationen, 
produktinställningarna, hur 
batteriet används, vilket skick 
det är i samt miljöförhållanden.

•

•
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Kassering av den gamla telefonen

1   När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt 

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

2   Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra 

sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda 

uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.

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

förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

4   Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får 

du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte 

produkten.

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

1   När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt 

innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.

2   Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), 

kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % 

kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.

3   Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem 

i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en 

återvinningsstation.

4   Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga 

potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.

5   Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du 

av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte 

produkten.
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Viktigt!
Om du får problem med telefonen 
kan du börja med att läsa i det 
här avsnittet innan du lämnar 
in den på service eller ringer en 
servicerepresentant.

1. Telefonminne
När telefonen har mindre än 2% 
ledigt utrymme i minnet kan den 
inte ta emot ett nytt meddelande. 
Gör mer telefonminne tillgängligt 
genom att ta bort vissa data som 
program eller meddelanden.

Så här hanterar du 
programmet: 

Tryck på fliken Program  
på startskärmen och välj 
Inställningar > Program > 
Hantera program.

När programmen visas bläddrar 
du och väljer det program som 
du vill avinstallera.

Tryck på Avinstallera och OK 
så avinstalleras programmet.

1 

2 

3 

2.  Så här optimerar du 
batteritiden

Batteriet räcker längre mellan 
laddningarna om du stänger av 
funktioner som inte alltid behöver 
köras i bakgrunden. Du kan 
också övervaka hur program och 
systemresurser drar batteri. 

Så här förlänger du batteritiden:

Stäng av radiokommunikation 
som du inte använder. Om du 
inte använder Wi-Fi, Bluetooth 
eller GPS så avaktiverar du dem.

Minska skärmens ljusstyrka och 
ange en kortare tidsgräns för 
skärmen.

Avaktivera automatisk 
synkronisering för Google Mail, 
kalender, kontakter och andra 
program.

En del program som du har 
laddat ned kan orsaka att 
batteritiden minskas.

•

•

•

•
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Så här kontrollerar du 
batterinivån:

På startskärmen trycker du på 
fliken Program  och väljer 
Inställningar > Om telefonen 
> Status.

Batteristatusen (laddning, 
urladdning) och nivån (i procent 
utifrån fulladdning) visas överst 
på skärmen.

Så här övervakar och styr du 
över vad som drar batteri:

På startskärmen trycker du på 
fliken Program  och väljer 
Inställningar > Om telefonen 
> Batteriförbrukning.

Överst på skärmen visas 
batteriets användningstid. 
Antingen hur länge sedan 
det var som du anslöt till en 
strömkälla eller om den är 
ansluten till en strömkälla – hur 
länge batteritiden räckte förra 

1 

2 

1 

2 

gången. På skärmen visas en 
lista över program/tjänster som 
drar mest respektive minst 
ström.

3.  Installera ett 
operativsystem med 
öppen källkod

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

 VARNING 

Om du installerar och använder 
ett annat operativsystem än det 
som installerats av tillverkaren, 
upphör telefonens garanti att 
gälla.

Viktigt!
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 VARNING 

Skydda din telefon och dina 
personliga data genom att bara 
hämta program från pålitliga 
källor som Android Market. 
Om vissa program installeras 
på telefonen på ett felaktigt 
sätt kanske den inte fungerar 
normalt eller så kan ett allvarligt 
fel uppstå. Då måste du 
avinstallera dem från telefonen 
plus alla tillhörande data och 
inställningar.

4.  Så här använder du 
upplåsningsmönster

Ange upplåsningsmönster om 
du vill se till att telefonen är 
säker. Ett antal skärmbilder med 
instruktioner öppnas så att du kan 
lägga in ett upplåsningsmönster 
för skärmen.

Du kan rita ditt eget 
upplåsningsmönster genom att 

ansluta fyra eller fler punkter.
Om du ställer in ett mönster låser 
du telefonens skärm. När du vill 
låsa upp telefonen ritar du angivet 
mönstret på skärmen.

Varning! Innan du anger ett 
upplåsningsmönster måste du 
skapa ett Google Mail-konto.

 VARNING 
Försiktighetsåtgärder att tänka 
på vid låsningsproceduren 
Det är viktigt att du kommer 
ihåg att låsa upp telefonen 
enligt proceduren som du 
har angivit. Om du gör fel 
fem gånger i rad kan du inte 
komma åt din telefon. Du har 
fem försök på dig att ange 
upplåsningsmönstret, PIN-
koden eller lösenordet. Om 
du använder alla fem försöken 
kan du försöka igen efter 30 
sekunder.
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Så här gör du om du 
inte kommer ihåg 
upplåsningsmönstret, PIN-
koden eller lösenordet: 

Om du loggat in på Google-kontot 
via telefonen och inte lyckats ange 
rätt mönster 5 gånger i rad, trycker 
du på knappen Glömt mönster. 
Sedan måste du logga in med 
ditt Google-konto för att låsa upp 
telefonen.

Om du inte har skapat något 
Google-konto på telefonen eller 
om du har glömt det måste du 
utföre en fabriksåterställning.

5.  Använda 
fabriksåterställning

Om det inte återställer telefonen 
till ursprungsläget använder du 
fabriksåterställning. Håll ström- 
och volymknappen nedtryckta (i 
mer än tio sekunder) när telefonen 
är avstängd så sätter du på 

telefonen, och sedan utförs en 
fabriksåterställning omedelbart. 
Tänk på att efter en 
fabriksåterställning försvinner 
alla dina data och program från 
telefonen och det går inte att ångra 
åtgärden.

 VARNING
Om du gör en Hård 
återställning kommer 
användarprogram, 
användardata och 
DRM-licensen (Digital 
Rights Management) att 
tas bort. Kom ihåg att 
säkerhetskopiera viktiga 
data innan du gör en 
fabriksåterställning.

6.  Ansluta till Wi-Fi-
nätverk

Om du vill använda Wi-Fi på 
telefonen måste du ha åtkomst 
till en trådlös åtkomstpunkt eller 

Viktigt!
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"hotspot". Vissa åtkomstpunkter 
är öppna och enkla att ansluta till. 
Andra är dolda eller har tillhörande 
säkerhetsfunktioner och då måste 
du konfigurera telefonen innan du 
kan ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd 
när du inte använder den räcker 
batteritiden längre.

Så här aktiverar du Wi-Fi-
funktionen och ansluter till ett 
Wi-Fi-nätverk:

Tryck på fliken Program  
på startskärmen och välj 
Inställningar > Trådlösa 
inställningar > Wi-Fi-
inställningar.

Tryck på Wi-Fi så aktiveras 
funktionen och en sökning 
efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk 
påbörjas.

En lista över tillgängliga 
Wi-Fi-nätverk visas. 
Säkerhetsskyddade nätverk är 
markerade med en låsikon.

1 

2 

•

Tryck på ett nätverk som du vill 
ansluta till.

Om nätverket är öppet ombes 
du att bekräfta att du vill ansluta 
till det nätverket genom att 
trycka på Anslut.

Om nätverket är 
säkerhetsskyddat ombes du att 
ange ett lösenord eller andra 
inloggningsuppgifter. (Fråga din 
nätverksadministratör om mer 
information.)

I statusfältet visas ikoner för 
Wi-Fi-status.

7.  Öppna och växla 
mellan program

Med Android blir det lätt att göra 
flera saker samtidigt eftersom du 
kan köra flera program parallellt. 
Du behöver inte avsluta ett program 
innan du öppnar ett nytt. Använd 
och växla bland flera program som 
är öppna samtidigt. Med Android 
hanteras varje program (startas och 

3 

•

•

4 
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stängas vid behov) så att program 
som är i viloläge inte ska uppta 
resurser i onödan.

Stänga ned program som 
används:

Tryck på fliken Program  
på startskärmen och välj 
Inställningar > Program > 
Hantera program.

Bläddra till önskat program och 
tryck på Tvingad avslutning 
om du vill sluta använda det.

Tips! 
Så här återgår du till ett nyligen 
använt program

Håll ned startknappen tills en lista 
med nyligen använda program 
visas på skärmen.

1 

2 

8.  Så här installerar du 
LG PC Suite på datorn

Om du vill synkronisera din telefon 
med din PC via USB-kabeln måste 
du installera programmet PC suite 
på din PC.

Du kan hämta programmet från 
LG:s webbplats (http://www.
lg.com). Gå till http://www.lg.com 
och välj region, land och språk. Gå 
till LG:s webbplats 
om du vill ha mer information om 
hur du ska använda programmet.

PC suite är förinstallerat på 
telefonens internminne, och du 
kan enkelt kopiera det till din dator.

LG PC SUITE

Med LG PC Suite IV kan du 
ansluta din mobiltelefon till 
datorn med hjälp av en USB-
kabel för datakommunikation 
och på så sätt få tillgång till 
telefonens funktioner i datorn.

Viktigt!
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Viktiga funktioner i LG PC 
Suite IV

Skapa, redigera och ta bort 
telefondata på ett enkelt sätt

Synkronisera data mellan en 
dator och en telefon (kontakter, 
kalender, meddelanden/SMS, 
bokmärken)

Överför enkelt multimediefiler 
(foto, video, musik) genom att 
dra och släppa mellan datorn 
och telefonen

Överföra meddelanden från 
telefonen till datorn

Använda telefonen som 
modem

Programvaruuppdatering utan 
att du förlorar några data

LG-P990 har inte funktioner 
för:

-  Datoranslutning via Bluetooth

- Att göra-funktionen i kalendern 

- Java-program

•

•

•

•

•

•

Du hittar mer information i 
användarhandboken för LG 
PC Suite IV som finns under 
hjälpmenyn när du har installerat 
LG PC Suite IV.

Installera LG PC Suite på datorn

Innan du ansluter USB-
datakabeln kontrollerar du att 
läget Endast masslagring 
har aktiverats i din telefon. 
(Välj Inställningar > SD-
kort och telefonminne på 
fliken Program och markera 
sedan kryssrutan Endast 
masslagring.)

Anslut din telefon till din PC via 
en USB-datakabel. 

(1)  Dra USB-ikonen i statusfältet.

(2)  Välj USB-ansluten och 
Aktivera USB-lagring.

(3)  Du kan visa innehållet på 
masslagringsenheten på datorn 
och överföra filerna.

1 

2 
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 (4)  Kopiera mappen "LGPCSuiteIV" 
i masslagringsenheten till din 
dator.

(5)  Kör filen "LGInstaller.exe" på 
datorn och följ instruktionerna.

* När installationen av LG 
PCSuite IV är klar avaktiverar 
du läget Masslagring bara för 
att köra LG PCSuite IV.

Obs! Flytta inte och radera inte 
andra programfi ler som fi nns 
installerade på minneskortet 
eftersom det förinstallerade 
programmet på telefonen då 
kan skadas.

9.  Ansluta telefonen till 
en dator via USB

Så här överför du filer till 
microSD-kortet via USB-
enheter:

Installera microSD-kortet i 
telefonen. (Det kan redan vara 
isatt i telefonen.)

1 

Innan du ansluter USB-
datakabeln kontrollerar du att 
läget Endast masslagring 
har aktiverats i din telefon. 
(Välj Inställningar > SD-
kort och telefonminne på 
fliken Program och markera 
sedan kryssrutan Endast 
masslagring.)

Använd USB-kabeln som följde 
med telefonen och anslut 
telefonen till en av datorns USB-
portar. Ett meddelande om att 
USB-minnet är anslutet visas.

Öppna inforutan och tryck på 
USB ansluten.

Tryck på Aktivera USB-lagring 
för att bekräfta att du vill 
överföra filer mellan telefonens 
microSD-kort och datorn.

När telefonen är ansluten som 
USB-lagringsenhet visas ett 
meddelande. Telefonens microSD-
kort aktiveras som en enhet på 

2 

3 

4 

5 

Viktigt!
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datorn. Nu kan du kopiera filer till 
och från microSD-kortet.

Obs! När du avinstallerar PC Suite 
IV tas inte USB- och Bluetooth-
drivrutiner automatiskt bort. 
De måste därför avinstalleras 
manuellt.

Tips! Om du vill använda ett 
microSD-kort på telefonen 
igen måste du öppna inforutan 
och trycka på Stäng av USB-
lagring.

Under den här tiden har du ingen 
åtkomst till microSD-kortet från 
telefonen och kan inte använda 
program som är knutna till 
microSD-kortet, t.ex. Kamera, 
Galleri och Musik.

När du ska koppla bort telefonen 
från datorn följer du noga 
anvisningarna på datorn för att 
koppla från USB-enheter på rätt 
sätt – så att ingen information på 
kortet förloras. 

Koppla säkert bort USB-
enheten från datorn.

Öppna inforutan och tryck på 
Stäng av USB-lagring.

10.  Lås upp skärmen 
vid dataanslutning

Skärmen släcks ned om den 
inte används på ett tag under 
dataanslutningen. Tryck på LCD-
skärmen om du vill aktivera den.

11.  Anslut inte telefonen 
till en dator när du 
stänger av eller 
sätter på datorn 

Se till att du kopplar bort 
telefonens datakabel från datorn. 
Annars kan fel på datorn uppstå.

1 

2 
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12.  Håll telefonen rakt 
upp

Håll telefonen rakt upp som en 
vanlig telefon. LG-P990 har en 
inbyggd antenn. Var försiktig så 
att den här bakre delen inte repas 
eller skadas, eftersom det leder 
till sämre funktionalitet. Undvik 
att hålla i telefonens nedre del 
där antennen finns när du ringer 
upp/tar emot samtal eller skickar/
tar emot data. Det kan påverka 
samtalskvaliteten.

13.  När skärmen låser 
sig

Om telefonen inte reagerar på 
användarens kommandon eller om 
skärmen låser sig:

Ta ur batteriet, sätt i det igen 
och sätt på telefonen. Om det 
fortfarande inte fungerar kontaktar 
du vårt servicecenter.

Viktigt!
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Så fungerar din telefon
Sätt på telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder.

Stäng av telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder och tryck 
sedan på Stäng av.

Hemknapp 

Med den återgår du till 
startskärmen från alla 
skärmbilder.

Menyknapp 

Kontrollera vilka alternativ 
som är tillgängliga.

Hörlur

Avståndssensor

Inre kameralins

Bakåtknapp 

Används till att gå tillbaka 
till föregående skärm.

Sökknapp 

Sök på webben och i 
telefonens innehåll.

Ström-/låsknapp
Används till att slå på/av 
telefonen när du håller 
den nedtryckt.

 Används till att stänga av 
skärmen och låsa den.

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

 VARNING 
Om du placerar ett tungt föremål på 
telefonen eller sätter dig på den kan 
det skada telefonens LCD-skärm 
och pekskärmens funktioner. Täck 
inte skyddsfi lmen på LCD-skärmens 
avståndssensor. Det kan leda till att 
sensorn inte fungerar som den ska.
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Bakstycke

Anslutning för batteriladdare 
och Micro USB-kabel

Volymknappar

På startskärmen: 
Reglerar 
ringsignalstyrkan. 

•  Under ett samtal: Styr 
volymen i hörluren.

•   Medan ett spår 
spelas: kontinuerlig 
volymkontroll.

Anslutning för stereohörlurar

Ström-/låsknapp 

Batteriet

SIM-kortplats

Plats för 
Micro 
SD-minneskort

Kameralins

Anslutning för 
HDMI-kabel 

Blixt

Högtalare

Intern antenn

Mikrofon

Så fungerar din telefon
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Sätta i SIM-kortet och 
batteriet
Du måste ställa in telefonen innan 
du kan börja bekanta dig med 
den. Så här sätter du i SIM-kortet 
och batteriet: 

Håll telefonen stadigt i handen 
när du tar bort bakstycket. 
Tryck med andra handens 
tumme på bakstycket. Lyft upp 
batteriluckan med pekfingret.

1 

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

2 
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Sätt i batteriet så att 
guldkontakterna på batteriet 
matchar batteriets poler 
(guldkontakter).

Sätt tillbaka bakstycket.

3 

4 

Ladda telefonen
Sätt i laddaren och anslut den till 
ett eluttag. LG-P990 måste laddas 
tills  visas.

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

Obs!
Använd endast batterier, laddare 
(1A) och datakabel (1A) som 
godkänts av LG och som är 
anpassade för din telefonmodell 
eftersom de är konstruerade för att 
maximera batteriets livslängd. Om 
du använder andra laddare och 
datakablar kan vi inte garantera 
att batteriet blir fulladdat och att 
laddningstiden blir normal.

Så fungerar din telefon
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Sätta i minneskortet
Obs! I LG-P990 kan du använda 
minneskort som rymmer upp till 
32 GB.

Så här sätter du i ett minneskort:

För in minneskortet i 
minneskortplatsen tills det klickar 
på plats. Se till att kontaktytan i 
guld är vänd nedåt.

Ta ut minneskortet

Ta ut minneskortet genom att 
försiktigt trycka in det i telefonen 
och sedan snabbt släppa det.

VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort 
ett SIM-kort när telefonen 
är påslagen. Då kan 
minneskortet, telefonen och 
de data som fi nns lagrade på 
minneskortet skadas.

Formatera minneskortet
Minneskortet kan vara 
förformaterat. Om så inte är fallet 
måste du formatera det innan du 
kan börja använda det.
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Obs! När du formaterar kortet tas 
alla fi ler på kortet bort.

Tryck på fliken Program  
på startskärmen så öppnas 
programmenyn.

Bläddra till och tryck på 
Inställningar.

Bläddra till och tryck på SD-
kort och telefonminne. 

Tryck på Avaktivera SD-kort.

Tryck på Formatera extern 
lagring och bekräfta sedan 
valet.

Om du ska ange en 
låsningsprocedur matar du in 
låsmönstret och väljer Ta bort 
allt. Kortet formateras och är 
därefter klart att använda.

Obs! Om det fi nns något 
innehåll på minneskortet kanske 
mappstrukturen ser annorlunda ut 
efter formateringen eftersom alla 
fi ler är borttagna.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tips!
Om minneskortet redan är 
avaktiverat kan du göra så här 
om du vill formatera det. 
Tryck på Program > 
Inställningar > SD-kort och 
telefonminne > Formatera 
extern lagring.

 VARNING 
Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-
kort när telefonen är påslagen. 
Då kan minneskortet, telefonen 
och de data som fi nns lagrade 
på minneskortet skadas. Ta bort 
minneskortet på rätt sätt genom 
att välja Program > Inställningar 
> SD-kort och telefonminne > 
Avaktivera SD-kort.

Så fungerar din telefon
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Din startskärm
Tips för pekskärmen
Här är några tips om hur du 
navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välj en meny, ett alternativ 
eller öppna ett program genom att 
trycka på det.

Håll nedtryckt – Tryck på och håll 
nere en alternativmeny som du vill 
öppna eller ta tag i ett objekt som 
du vill flytta på.

Dra – Om du vill bläddra genom 
en lista eller långsamt röra dig på 
skärmen drar du på pekskärmen.

Bläddra – Om du vill bläddra 
genom en lista eller snabbt röra 
dig på skärmen bläddrar du på 
pekskärmen (dra snabbt och 
släpp).

Obs!

Välj en post genom att trycka 
mitt på ikonen.

Tryck inte för hårt. Pekskärmen 
är känslig, så den känner av 
lätta men bestämda tryckningar.

•

•

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

Låsa telefonen
När du inte använder LG-P990 
trycker du på strömknappen för 
att låsa telefonen. Då förhindrar du 
oavsiktliga tryckningar och sparar 
på batteriet. 

Om du inte använder telefonen på 
ett tag växlar startskärmen eller 
den skärm du har uppe över till 
låsskärmen för att spara batteri.

Obs! Om några program körs 
när du anger mönstret kan det 
hända att de fortfarande körs i 
låst läge. Vi rekommenderar att 
du stänger alla program innan 
du går in i låst läge så att du 
slipper onödiga kostnader (t.ex. 
telefonsamtal, webbåtkomst och 
datakommunikation).

•
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Låsa upp skärmen
Om du vill få igång telefonen igen 
trycker du på strömknappen. Då 
visas låsskärmen. Tryck och dra 
låsskärmen uppåt när du vill låsa 
upp startskärmen. Nu visas den 
senaste skärmen du hade öppen.

Hem 
Dra med fingret till vänster eller 
höger för att se allt. 
Du kan också anpassa varje panel 
med widgetar och genvägar till 
dina favoritprogram, mappar och 
bakgrundsbilder. 

Obs! Vissa skärmbilder kan 

se olika ut beroende på vilken 

mobiloperatör du har.

På startskärmen finns 
snabbknappar längst ned på 
skärmen. Med dem kommer du 
enkelt åt de funktioner du använder 
mest.

 Om du trycker på 
telefonikonen så visas 
pekskärmen och du kan ringa ett 
samtal.

Tryck här  om du vill öppna 
Kontakter.

 Om du trycker på 
meddelandeikonen öppnas 
menyn Meddelanden. 
Här kan du skapa ett nytt 
meddelande.

 Tryck på fliken Program längst 
ned på skärmen. Då visas alla 
program som finns installerade. Du 
behöver bara trycka på skärmen 
för att bläddra bland dina program.

Om du vill öppna ett program 
trycker du bara på ikonen i 
programlistan.

Obs! Vilka de förhandsladdade 
programmen är kan variera 
beroende på programvaran i 
telefonen och tjänsteleverantören.

Din startskärm
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Ställa in flera 
startskärmar
Tryck på menyknappen 
på startskärmen och välj 
Startskärmsinställningar. Välj 
önskat antal startskärmar och 
tryck på OK.

Lägga till widgetar på 
startskärmen
Du kan anpassa startskärmen 
genom att lägga till genvägar, 
widgetar och mappar på den. Gör 
det ännu smidigare att använda 
telefonen genom att lägga till dina 
favorit-widgetar på startskärmen.

Gör så här om du vill lägga till 
en ikon på startskärmen:

Tryck på menyknappen på 
startskärmen och välj Lägg 
till. Eller tryck länge på 
startskärmens tomma del.
På menyn Lägg till på 
startsidan trycker du på den 
objekttyp du vill lägga till.

1 

2 

Välj till exempel Mappar 
ur listan och tryck på 
den. Välj Kontakter med 
telefonnummer i listan och 
tryck på den.
En ny mappikon visas på 
startskärmen. Dra den dit du vill 
ha den på önskad panel och ta 
bort fingret från skärmen.

Tips! Du lägger till en 
programikon på startskärmen, 
genom att gå in på menyn 
Program där du trycker 
länge på det program du vill 
lägga till.

Så här tar du bort en 
programikon från startskärmen:

Tryck länge på ikonen du vill 
ta bort.

Dra och släpp programikonen 
till ikonen för Papperskorgen 

.

3 

4 

1 

2 
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Obs! Du kan inte ta bort de 
förhandsladdade programmen. 
(Bara deras ikoner kan tas bort 
från skärmen.)

Återvända till ett nyligen 
använt program

Håll hemknappen nedtryckt. 
På skärmen visas ett 
popupmeddelande med 
programikoner som du har 
använt nyligen.

Öppna ett program genom att 
trycka på ikonen. Eller tryck 
på knappen Bakåt om du 
vill gå tillbaka till det aktuella 
programmet.

Förhandsgranskningsfunktion 
för startskärmen
När du förhandsgranskar på 
startskärmen kan du flytta 
förhandsgranskningen genom 
att sätta två fingrar mot 
startskärmen och knipa ihop. Du 

1 

2 

kan gå tillbaka till startskärmen 
genom att sätta två fingrar på 
förhandsgranskningen och dra 
isär.

Ta en bild
Om du trycker på hemknappen 
och ström-/låsknappen samtidigt 
tas den bild som finns på skärmen 
och ett slutarljud hörs. Den tagna 
bilden lagras sedan i det minnet 
och den hamnar även i Galleriet. 
(Tänk på att du inte kan ta en bild 
från en video.)

Inforuta
Inforutan visas upptill på skärmen. 

Rotera 
automatiskt

GPSBluetoothWi-FiRingsignal

Tryck på inforutan och dra den 
nedåt med fingret. 

Din startskärm
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Eller tryck på Meny-knappen 
på startskärmen och välj 
Meddelanden. Här kan du 
kontrollera och hantera status för 
Wi-Fi, Bluetooth och GPS liksom 
andra meddelanden.

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

I tabellen nedan beskrivs vanliga 
ikoner i statusfältet.

[Statusfält]

Ikon Beskrivning

Inget SIM-kort

Ingen signal

Flygplansläge

Ansluten till ett Wi-Fi-
nätverk

Sladdanslutet headset

Samtal pågår

Parkerat samtal

Mikrofon

Ljudet på telefonens 
mikrofon är avstängt

Missat samtal

Bluetooth är på
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Ikon Beskrivning

Ansluten till en Bluetooth-
enhet

Systemvarning

Alarmet är inställt

Nytt röstmeddelande

Ringsignalen är avstängd

Vibrationsläge

Batteriet är helt laddat

Batteriet laddar

In- och utdata

Telefonen är ansluten till 
datorn via en USB-kabel

Hämtar data

Överför data

GPS söker

Ikon Beskrivning

Tar emot platsdata från 
GPS

Mobilen på skärmen 
ansluten 

Tre andra meddelanden 
visades inte

Data synkroniseras

Hämtning slutförd

Ny e-post i Gmail

Nytt Google Talk-
meddelande

Nytt meddelande

Musik spelas

Kommande evenemang

FM-radio spelas i 
bakgrunden

Din startskärm
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Ikon Beskrivning

USB-delning är aktiverat

Mobil Wi-Fi-
åtkomstpunkt är 
aktiverat

Både USB-delning 
och Mobil Wi-Fi-
åtkomstpunkt är 
aktiverade

Tangentbord på skärmen
Du kan använda tangentbordet 
på skärmen till att skriva text. 
Tangentbordet på skärmen visas 
automatiskt på skärmen när du 
behöver skriva text. Om du vill visa 
tangentbordet manuellt trycker du 
i fältet där du vill skriva text.

Använda knappsatsen och skriva 
text

 Tryck en gång om du vill att 
nästa bokstav du skriver ska vara 
versal. Tryck två gånger om du vill 
att alla bokstäver ska vara versaler.

  Tryck på den här knappen 
när du vill växla till tangentbordet 
med siffror och symboler. Du 
kan också trycka länge på 
den här fliken om du vill se 
inställningsmenyn.

 Tryck på den här knappen 
om du vill se eller ändra 
inmatningsspråk.

 Tryck på den här knappen om 
du vill infoga en smiley.

 Tryck på den här 
knappen om du vill infoga ett 
mellanslag.

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

 Tryck på den här knappen 
om du vill dölja tangentbordet på 
skärmen.

Skriva in tecken med 
accenter
Om du väljer franska eller svenska 
som inmatningsspråk för text kan 
du skriva franska accenter (t.ex. á).

Om du till exempel vill skriva "á" 
trycker du länge på "a"-knappen 
tills inzoomningsknappen blir 
större och flera språkspecifika 
tecken visas. 

Och nu kan du välja vilket tecken 
du vill.

Din startskärm
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Första gången du öppnar Google-
programmet på telefonen ombes 
du att logga in på ditt befintliga 
Google-konto. Om du inte har ett 
Google-konto än ombes du att 
skapa ett. 

Skapa ett Google-konto
Tryck på fliken Program på 
startskärmen  så öppnas 
programmenyn.

Tryck på Gmail och därefter 
på Nästa > Skapa så startas 
konfigurationsguiden för Gmail.

Tryck på ett textfält så visas 
tangentbordet. Skriv in ditt 
namn och användarnamn 
för ditt Google-konto. När du 
skriver in texten kan du flytta till 
nästa textfält genom att trycka 
på Nästa på tangentbordet.

När du har skrivit in namn 
och användarnamn pekar 
du på Nästa. Telefonen 

1 

2 

3 

4 

är nu i förbindelse med 
Google-servrarna och 
kontrollerar tillgängligheten för 
användarnamnet. 

Ange ditt lösenord och skriv 
det sedan en gång till. Följ 
sedan instruktionerna och ange 
den obligatoriska och valfria 
informationen för kontot. Vänta 
medan servern skapar ditt 
konto.

Logga in på ditt Google-
konto

Ange din e-postadress och 
ditt lösenord och tryck sedan 
på Logga in. Vänta tills 
inloggningen är klar.

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

När du har konfigurerat ditt 
Google-konto på telefonen 
kommer telefonen automatiskt 

5 

1 

2 

3 

Konfi gurera ett Google-konto
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att synkroniseras med ditt 
Google-konto på webben. (Det 
beror på dina synkroniseringsin
ställningar.)

När du är inloggad kan du 
använda Gmail, Google Calendar 
och Android Market, hämta 
program från Android Market, och 
använda andra Google-tjänster på 
telefonen. 

VIKTIGT!

Vissa program, som Kalender, 
fungerar endast med det 
första Google-kontot som du 
lägger till. Om du planerar att 
använda fler än ett Google-
konto med telefonen måste du 
se till att du loggar in på det 
konto som du vill använda med 
sådana program först. När du 
loggar in synkroniseras dina 
kontakter, Gmail-meddelanden, 
kalenderhändelser och övrig 

•

information från de här 
programmen och tjänsterna på 
webben med telefonen. Om du 
inte loggar in på ett Google-
konto vid konfigurationen 
kommer du att bli uppmanad att 
skapa ett Google-konto första 
gången du startar ett program 
som kräver ett sådant, t.ex. 
Gmail eller Android Market.

Om du har ett företagskonto via 
ditt företag eller någon annan 
organisation kan din IT-avdelning 
ha särskilda instruktioner om hur 
du ska logga in på det kontot.

•

Konfi gurera ett Google-konto
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Ringa ett röstsamtal
Tryck på  så öppnas 
knappsatsen.

Ange numret med knappsatsen. 
Om du vill radera en siffra 
trycker du på raderingsikonen 

.

Tryck på ikonen för samtal  
om du vill ringa ett samtal.

Om du vill avsluta ett samtal 
trycker du på ikonen Avsluta 

.

Tips! Håll nere  om du 
vill ange "+" och ringa upp 
internationella nummer.

Tips! Tryck på  Knappsats om 
du vill ta fram knappsatsen 
under pågående samtal.

Ringa ett videosamtal
Tryck på  så öppnas 
knappsatsen.

1 

2 

3 

4 

1 

Ange ett telefonnumret som 
vanligt.

Om du vill ringa ett videosamtal 
trycker du på ikonen för 

videosamtal .
Om du inte vill använda 
högtalarfunktionen trycker du 
på Högtalare och ser till att 
headsetet är anslutet.

Medan videosamtalet kopplas 
upp ser du din egen bild, och 
när mottagaren har svarat visas 
den personens bild på skärmen. 
Om det behövs kan du justera 
den inre kameralinsens position.

Avsluta ett videosamtal genom 
att trycka på Avsluta.

Tips! 

Om du anger Använd privat bild 
under Videosamtalsinställningar 
ser personen den bilden och inte 
en livebild under videosamtalet.

Du kan visa bilden via antingen 
den främre eller bakre kameran.

2 

3 

4 

5 

6 

•

•

Samtal/Kontakter
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Obs! Kvaliteten på videosamtalet 
(bild och ljud) kan variera 
beroende på basstationen.

Ringa upp kontakter
Tryck på  om du vill öppna 
dina Kontakter.

Bläddra igenom kontaktlistan 
eller ange första bokstaven 
(eller bokstäverna) i namnet på 
den kontakt du vill ringa genom 
att trycka på Sök.

Tryck i listan på den kontakt du 
ska ringa upp.

Svara på och avvisa 
samtal
När skärmen är låst:

När telefonen ringer drar du 
Acceptera-ikonen  åt höger.

Dra ikonen Avvisa  åt vänster 
om du vill avvisa ett inkommande 
samtal.

1 

2 

3 

När skärmen är upplåst:

När telefonen ringer trycker du på 
ikonen Svara . Tryck på ikonen 
Avvisa  om du vill avvisa ett 
inkommande samtal.

Tips! Snabbsvar 
När du avvisar ett samtal 
kan du snabbt skicka ett 
meddelande genom att trycka 
på Skicka SMS. Du kan 
använda den här funktionen 
om du till exempel behöver 
svara på ett meddelande under 
ett möte.

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

Visa samtalsloggar
På startskärmen trycker du på  
och väljer fliken Samtalslogg.

Samtal/Kontakter
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Visa hela listan över alla uppringda, 
mottagna och missade röstsamtal.

Tips! Tryck på önskad 
post i samtalsloggen om du vill 
visa samtalets datum, tid och 
hur länge det varade.

Tips! Tryck på 
menyknappen och sedan Ta 
bort alla om du vill ta bort alla 
inspelade objekt.

Samtalsinställningar
Du kan konfigurera 
samtalsinställningar som 
vidarekoppling av samtal och 
andra specialfunktioner som du får 
via din leverantör. 

Tryck på fliken Program om du 
vill öppna programmenyn.

 Bläddra till och tryck på 
Inställningar.

1 

2 

Tryck på Samtalsinställningar 
och välj de alternativ som ska 
justeras.

Söka efter en kontakt
Tryck på  på startskärmen 
så öppnas dina kontakter. 

Tryck på Sök och ange 
kontaktnamnet med hjälp av 
knappsatsen.

Lägga till en ny kontakt
Tryck på  på startskärmen 
och ange den nya kontaktens 
nummer. Tryck därefter på 
menyknappen och sedan på 
Ny kontakt. 

Om du vill lägga till en bild till 
en ny kontakt trycker du på . 
Välj från Ta en bild eller Välj ur 
galleriet.

Välj kontakttypen genom att 
trycka på .

3 

1 

2 

1 

2 

3 
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Tryck på ett textfält så öppnas 
tangentbordet och ange sedan 
namnet på en ny kontakt.

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

Tryck på Spara så sparas 
kontakten.

Favoritkontakter
Du kan ange kontakter som du 
ringer ofta som favoriter.

Så här lägger du till en kontakt 
bland favoriter:

Tryck på  på startskärmen 
så öppnas dina kontakter.

Peka på en kontakt om du vill 
visa kontaktinformationen.

Tryck på stjärnan till höger om 
kontaktnamnet. Stjärnan blir 
guldfärgad.

4 

5 

6 
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2 

3 

Samtal/Kontakter
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Meddelanden/e-post
Meddelanden
På LG-P990 kan du hantera SMS 
och MMS via en enda lättanvänd 
meny.

Skicka meddelanden
Tryck på ikonen  på 
startskärmen och därefter på 
Nytt meddelande så öppnas 
ett tomt meddelande.

Ange ett kontaktnamn eller 
ett telefonnummer i fältet Till. 
Medan du anger kontaktnamnet 
visas matchande kontakter. Du 
kan trycka på en föreslagen 
mottagare. Du kan lägga till 
flera kontakter.

Obs! Du debiteras för ett SMS 
för varje person du skickar 
meddelandet till.

Tryck på Skriv in text när du 
vill börja skriva ditt meddelande.

Välj Skicka så skickas 
meddelandet.

1 

2 

3 

4 

Tips! Om du vill bifoga en fil till 
ditt meddelande kan du trycka 

på ikonen .
Meddelandeskärmen öppnas 
och ditt meddelande visas 
efter ditt namn. Svaren visas 
på skärmen. När du visar och 
skickar nya meddelanden 
skapas en meddelandetråd.

 VARNING 

Begränsningen på 160 tecken 
kan variera mellan olika 
länder, beroende på hur SMS-
meddelandet är kodat.

 VARNING 

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

5 
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Ändra inställningar för 
meddelanden
Meddelandeinställningarna på din 
LG-P990 är förinställda så att du 
kan skicka meddelanden direkt. 
Du kan ändra inställningarna så de 
blir som du vill ha dem. 

Tryck på meddelandeikonen 
på startskärmen, därefter på 
menyknappen och slutligen på 
Inställningar.

Så här öppnar du 
skärmarna för e-post och 
e-postkonton
Med E-postprogrammet kan du 
läsa e-post från andra tjänster 
än Google Mail. Telefonens 
e-postprogram fungerar med 
följande kontotyper: POP3, IMAP, 
Exchange och GME.

På startskärmen trycker du på 
fliken Program och trycker på 

1 

E-post så visas kontolistan.
Tips! Välj genvägsikonen för 
e-post på startskärmen så 
kommer du till listan över 
e-postkonton.

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

Efter den första installationen 
visar E-post innehållet i 
Inkorgen (om du bara har ett 
konto) eller skärmen Konton 
(om du har flera konton).

Tips! 

Om du trycker länge på ett 
konto i listan bland e-postkonton 
kan du välja ett alternativ i 
popup-fönstret. Om du t.ex. 
väljer Lägg till på startsidan så 
kan du skapa en genvägsikon till 
kontot på startskärmen.

2 

3 

•

Meddelanden/e-post
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Välj genvägsikonen för e-post på 
startskärmen så kommer du till 
listan över e-postkonton.

Om du klickar på genvägsikonen 
till ett konto på startskärmen så 
kommer du till inkorgen för det 
kontot.

Skapa och skicka e-post
Så här skapar och skickar du ett 
meddelande:

Tryck på menyknappen och 
därefter på Skriv när du 
befinner dig i programmet 
E-post.

Ange adressen för 
meddelandets avsedda 
mottagare. Medan du skriver 
föreslås matchande adresser 
från dina kontakter. Skilj flera 
adresser åt med kommatecken.

Tryck på menyknappen och 
därefter på Lägg till kopia/
hemlig kopia så att du kan 

•

1 

2 

3 

skicka en kopia eller hemlig 
kopia till andra kontakter/
e-postadresser.

Skriv meddelandets text. 

Tryck på Bifoga för att bifoga 
den fil du vill skicka med ditt 
meddelande.

Tryck på Skicka.
Om du inte är klar att skicka 
meddelandet trycker du på 
menyknappen och därefter 
på Spara som utkast, så 
sparas det i mappen Utkast. 
Tryck på ett meddelandeutkast 
i en utkastmapp om du 
vill fortsätta arbeta på det. 
Meddelandet sparas också 
som utkast om du trycker på 
knappen Bakåt  innan 
du skickar det. Om du inte är 
ansluten till något nät, när du 
t.ex. arbetar i flygplansläge, 
lagras de meddelanden du 
har skickat i din utkorg tills 

4 

5 

6 
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du åter är ansluten till ett nät. 
Om den innehåller väntande 
meddelanden visas utkorgen 
på skärmen Konton.

Lägg märke till att meddelanden 
som skickas med ett Exchange-
konto inte kommer att placeras 
på telefonen, utan de placeras på 
själva Exchange-servern.
Om du vill se dina skickade 
meddelanden i mappen Skickade 
(eller de som är märkta med 
etiketten Skickat) behöver du 
vanligtvis öppna mappen/etiketten 
Skickat och välja Uppdatera från 
alternativmenyn.

Lägga till och redigera 
e-postkonton
Så här lägger du till ett 
e-postkonto:

Tryck på menyknappen och 
därefter på Ny. 

1 

Välj MS Exchange eller Övriga.

Ange ett namn för kontot, 
bekräfta hur du vill att namnet 
ska visas i utgående e-post och 
tryck sedan på Klar.

Så här tar du bort ett e-postkonto:

Öppna skärmen Konton.
Tryck länge på det konto du vill 
ta bort.
Tryck på Ta bort i menyn som 
öppnas.
Tryck på OK i dialogrutan för 
att bekräfta att du vill ta bort 
kontot.

2 

3 

1 
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Meddelanden/e-post



47

Med mobilen kan du delta i sociala 
nätverk och hantera din mikroblogg 
på onlinegemenskapen. Du kan 
uppdatera din aktuella status, 
överföra foton och visa dina 
vänners statusuppdateringar i 
realtid. 

Om du inte har något konto så kan 
du gå in på deras webbplatser och 
skapa ett. 

Obs! Det kan medföra extra 
kostnader att ansluta till och 
använda onlinetjänster. Kontrollera 
vilka kostnader som gäller hos din 
nätoperatör. 

Lägga till ett konto på 
mobilen

Tryck på fliken Program 
på startskärmen så öppnas 
programmenyn. 

1 

Välj det SNS-program du vill 
använda. 

Ange e-postadressen och det 
lösenord som du angav på 
gemenskapen och tryck sedan 
på Logga in.

Vänta medan informationen 
kontrolleras hos din gemenskap. 
Om du pekar på gemenskapen 
kan du se din aktuella status.

Tips! Om du lägger till en 
widget för ett socialt nätverk 
på startskärmen kommer din 
status att visas när telefonen 
uppdateras via nätverket. 
Du kan även komma åt ditt 
sociala nätverk direkt genom 
att trycka på widgeten.

2 

3 

4 

5 

Sociala nätverk
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Kamera
Så här fungerar sökaren

Konvertera – Du kan konvertera bilder till den interna kameran från 
den externa.

Zoom – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda 
volymknapparna på sidan av telefonen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen 
om du vill öppna inställningsmenyn. 
Mer information finns i Använda 
avancerade inställningar.

Blixt – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska 
släppas in i bilden. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" 
om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

Videoläge – Flytta den här 
ikonen nedåt om du vill växla till 
videoläge.

Ta ett foto

Galleri – Tryck här om du vill 
se den senast tagna bilden. Här 
får du åtkomst till ditt galleri där 
du kan se sparade foton från 
kameraläget.

Tips! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm 
blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. 
Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Obs! I det interna kameraläget går det inte att aktivera zoom- eller blixtfunktionen.
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Ta ett foto 
Öppna kameraprogrammet.

Håll telefonen horisontellt och 
rikta linsen mot det du vill 
fotografera.

Tryck på slutarikonen .

Kameran ställer in skärpan på 
bilden. När bilden är i skärpa, 
blir skärpeindikatorerna i 
hörnen gröna och kameran tar 
bilden.

Obs! På grund av kamerans 
funktioner kan det uppstå 
nyansskiftningar när 
du tar bilder inomhus. 
(Nyansskiftningarna gör att 
färgtonerna i mitten av bilden 
och på sidorna kan skilja sig åt 
lite grann.)

När du har tagit fotot
Bilden du har tagit visas på 
skärmen.

1 

2 

3 

4 

Bifoga    Tryck på den här knappen 
om du vill dela foton 
via Bluetooth, E-post, 
Facebook for LG, Gmail, 
Meddelanden, MySpace 
for LG, Picasa eller 
Twitter for LG.

Obs! Extra avgifter kan tillkomma 
när MMS överförs och/eller 
hämtas under roaming.

Tips! Om du har ett SNS-
konto och ställer in det på din 
mobil kan du dela dina foton till 
gemenskapen på ditt sociala 
nätverk.

Ange 

som
    Tryck här om du vill 
använda bilden som 
Kontaktikon eller 
Bakgrund.

Ändra 

namn

   Tryck här om du vill 
redigera namnet på den 
valda bilden.

    Tryck här om du vill ta bort 
bilden.
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   Tryck här om du vill ta en 
bild till direkt. Den aktuella 
bilden sparas.

   Tryck här om du vill se den 
senast tagna bilden.

Använda avancerade 
inställningar
Tryck på  i sökaren så öppnas 
en meny med alla avancerade 
inställningar.

Du kan ändra kamerainställning 
genom att rulla hjulet. När du har 
markerat alternativet trycker du på 
knappen Bakåt.

Bildstorlek – Tryck här om du 
vill ange bildstorleken (i pixlar) 
för bilden du ska ta. Välj ett 
pixelvärde bland de numeriska 
alternativen: 8M (3264x2448), 5M 
(2560x1920), 3M (2048x1536), 
2M (1600x1200), 1M (1280x960), 
VGA (640x480), QVGA (320x240).

Obs! Vilka alternativ som finns för 

bildstorlekar kan variera beroende 
på kameraläget.

Fokus – Tryck på den här ikonen 
om du vill öppna alternativmenyn. 
Läs mer under Använda fokusläget.

Scenläge – Välj mellan Auto, 
Porträtt, Landskap, Sports, 
Solnedgång och Natt.

ISO – ISO avgör känsligheten för 
kamerans ljussensor. Ju högre ISO-
värde desto känsligare är kameran. 
Den här funktionen kan med fördel 
utnyttjas i mörka omgivningar när 
det inte går att använda blixt. Du 
kan välja Auto, 800, 400, 200 eller 
100 som ISO-värde.

Vitbalans – Välj Auto, 
Glödlampsljus, Solsken, 
Lysrörsljus eller Molnigt. 

Färgeffekt – Välj en färgton för 
det foto du tar. 

Obs! 

Vilka alternativ som finns för 
Färgeffekt kan variera beroende 

•

Kamera
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på kameraläget.

Solarisera som Färgeffekt kan 
bara användas i det interna 
kameraläget.

Färgeffekter som Blå, Relief, 
Affisch och Vivid kan bara 
användas i det externa 
kameraläget.

Timer (Självutlösare) – Med 
självutlösaren kan du ställa in en 
fördröjning efter det att avtryckaren 
har tryckts in. Välj av, 3 sekunder, 
5 sekunder eller 10 sekunder. Det 
är bra om du själv vill vara med på 
en bild du tar.

Bildläge – Välj bland olika 
alternativ för bildläge. Välj mellan 
Normal, Kontinuerlig bild, Bild 
med oskärpa, Smile shot-
funktion, Beauty shot-funktion, 
Konstbild, Panoramabild och 
Ihoplappad bild.

Bildkvalitet – Välj Superfin, Fin 
eller Normal. Ju finare kvalitet, 
desto skarpare blir bilden. Men 

•

•

filstorleken ökar också, vilket 
innebär att det får plats färre bilder i 
minnet.

Stabilisering – Välj på om du är 
ostadig på handen.

Autogranskning – Om 
du aktiverar funktionen 
Autogranskning visas automatiskt 
det foto du just har tagit.

Kameraljud – Välj ett av de fyra 
slutarljuden.

Platsmärkning – Aktivera den 
här funktionen om du vill använda 
telefonens platsbaserade tjänster. 
Ta bilder var du än är och märk 
dem med platsen där de togs. 
Om du överför märkta bilder till en 
blogg som hanterar Geo-Tagging 
kan du se bilderna på en karta.

Obs! Den här funktionen fi nns 
tillgänglig när GPS är aktivt eller 
om WPS-anslutning är upprättad.

Minne – Ange om du vill spara 
bilder i telefonminnet eller i det 
externa minnet.
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   Återställ kamerans 
standardinställningar.

   Tryck på den här om du vill 
veta hur funktionen fungerar. 
Då visas en snabbguide.

Tips! När du lämnar 
kameraläget återgår 
alla inställningarna till 
standardalternativen, 
utom inställningarna för 
bildstorlek och bildkvalitet. 
Alla inställningar som inte är 
standard måste återställas, 
till exempel färgton och ISO. 
Kontrollera dessa innan du 
fotograferar nästa gång.

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

Använda fokusläget
Följande alternativ finns för 
fokusläget:

Auto – Kameran ställer in skärpan 
automatiskt.

Makro – I makroläget kan du ta 
bilder på mycket nära håll. Om du 
vill ta en bild på mycket nära håll 
men fokuseringsrutan fortfarande 
är röd kan du försöka att växla till 
makroläget.

Ansiktsavkänning – Om du tar 
ett foto i läget Ansiktsavkänning 
ställer kameran automatiskt in 
skärpan på ansikten.

Manuell – Ställ in skärpan i 
kameran manuellt.

Kamera
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Videokamera 
Så här fungerar sökaren

Konvertera – Du kan konvertera bilder till den interna kameran från den 
externa.

Zoom – zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna 
på sidan av telefonen. Innan du börjar spela in en video kan du ställa in 
zoomfunktionen. Du kan inte ställa in zoomen under inspelning.

Inställningar – Tryck på den 
här ikonen om du vill öppna 
inställningsmenyn. Mer information 
finns i Använda avancerade 
inställningar.

Ljusstyrka – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som 
ska släppas in i videon. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: 
mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill 
öka den.

Blixt – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.

Kameraläge – Flytta den här 
ikonen uppåt om du vill växla till 
kameraläget.

Börja inspelning

Galleri – Tryck här om du vill 
se den senast inspelade videon. 
Här får du åtkomst till ditt galleri 
där du kan se sparade videor 
från videoläget.
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Spela in en snabb video
Öppna kameraprogrammet och 
skjut ned kameralägesknappen 
till Videoläge så ändras 

slutarikonen  till .

Videokamerans sökare visas på 
skärmen.

Håll mobilen horisontellt och 
rikta linsen mot det du vill spela 
in.

Tryck på ikonen  för att 
starta videoinspelning.

REC visas längst ned i sökaren 
och en timer visar videoklippets 
längd.

Tryck på ikonen  för att 
stoppa videoinspelning.

När du har spelat in ett 
videoklipp
En stillbild för videoklippet visas på 
skärmen. 

Spela 

upp 

   Tryck här om du vill spela 
upp videoklippet. 
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Bifoga    Tryck här om du vill 
skicka en video via 
Bluetooth, E-post, 
Gmail, Meddelanden 
eller YouTube.

Obs! Extra avgifter kan 
tillkomma när MMS överförs 
och/eller hämtas under 
roaming.

Ändra 

namn

   Tryck här om du vill 
redigera namnet på den 
valda videon.

   Tryck här om du vill ta bort 
det inspelade videoklippet och 
bekräfta med Ja. Sökaren 
visas igen.

   Tryck här om du vill spela in 
ytterligare ett videoklipp direkt. 
Det befintliga videoklippet 
sparas.

   Tryck här om du vill se den 
senast inspelade videon.

Videokamera 
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Använda avancerade 
inställningar
Öppna alla avancerade 
inställningsalternativ i sökaren 

genom att trycka på . 
Du kan justera videokamerainstä
llningarna genom att rulla hjulet. 
Tryck på knappen Bakåt när du 
har markerat alternativet.

Videostorlek – Tryck här om 
du vill ange storleken (i pixlar) 
på videon som du spelar in. Välj 
videobildstorlek från Full HD 
(1920x1088), HD (1280x720), TV 
(720x480), VGA (640x480), QVGA 
(320x240) eller QCIF (176x144).

Vitbalans – Vitbalansen ser 
till att det vita i videoklippen är 
verklighetstroget. Om du ska vara 
säker på att kameran justerar 
vitbalansen på rätt sätt kan du 
behöva fastställa ljusförhållandena. 
Välj bland Auto, Glödlampsljus, 

Solsken, Lysrörsljus eller 
Molnigt.

Färgeffekt – Välj en färgton för 
din nya vy. 

Obs! Vilka alternativ som finns för 
bildstorlekar kan variera beroende 
på kameraläget.

Videokvalitet – Välj mellan 
Superfin, Fin och Normal.

Videolängd – Ställ in en 
längdbegränsning för videoklippet. 
Välj Normal eller MMS för att 
begränsa storleken så att det kan 
skickas som MMS.

Röst – Välj Ljud av om du vill 
spela in ett videoklipp utan ljud.

Autogranskning – Om du av den 
här funktionen visas automatiskt 
den video som du just har spelat 
in.

Minne – Ange om du vill spara 
videoklipp i mobilminnet eller det 
externa minnet.
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   Återställ alla inställningar på 
videokameran.

   Tryck på den här om du vill 
veta hur funktionen fungerar. 
Då visas en snabbguide.

Titta på sparade 
videoklipp

Tryck på  i sökaren.

Galleriet visas på skärmen.

Tryck på videoklippets stillbild 
en gång så att det visas 
längst fram på galleriskärmen. 
Uppspelningen startar 
automatiskt.

Justera volymen vid 
videouppspelning
Om du vill justera volymen på 
videoklippet medan det spelas upp 
använder du volymknapparna på 
vänster sida av telefonen.

1 

2 
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Multimedia
Galleri
Det är enkelt att lagra 
multimediefiler i mobilens minne 
från galleriet så att du lätt kommer 
åt bilder, ljud, videoklipp och spel. 
Det går även att spara filer på 
ett externt minneskort. Fördelen 
med att använda minneskort är 
att du får mer ledigt utrymme i 
telefonens minne.

Tryck på fliken Program och välj 
Galleri.

Ändra hur innehållet i ett 
album visas
Du kan visa bilder och videor i 
dina album i ett kronologiskt rutnät 
eller gruppvis ordnade efter datum 
och plats där det togs. Använd 

knappen Albumvisning  uppe 
till höger på skärmen om du vill 
växla mellan rutnäts- och gruppvy.

  Dra knappen Albumvisning 
åt vänster om du vill visa 
albumets innehåll i ett 
kronologiskt rutnät.

  Dra knappen Albumvisning 
åt höger om du vill visa 
albumets innehåll gruppvis.

Använda SmartShare
SmartShare erbjuder ett bättre sätt 
att dela multimedieinnehåll med 
andra DLNA-aktiverade enheter 
(Digital Living Network Alliance).

* Dela ditt medieinnehåll med 
andra DLNA-enheter (DMS)

Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
Inställningar.

Välj Trådlösa inställningar 
och sedan SmartShare-
Inställningar.

Tryck på kryssrutan SmartShare 
så att det aktiveras.

1 

2 
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Du kan ändra enhetens namn 
och ikon samt ange vilka typer 
av innehåll som ska delas.

* Spela upp multimedieinnehåll 
från ett fjärrbibliotek (t.ex. en 
dator) på din renderingsenhet 
(t.ex. en TV). 

Tryck på den övre högra 
knappen om du vill välja 
enheten ur listor med 
renderingsenheter.

Tryck på den övre vänstra 
knappen och välj något av 
fjärrbiblioteken.

Du kan bläddra i fjärrbiblioteket.

Tryck länge på en miniatyrbild 
för innehåll och flytta den till 
det övre området med fingret 
eller tryck på Spela upp.

Obs! Kontrollera att enheten är 
ansluten till ditt hemnätverk via 
en Wi-Fi-anslutning om du vill 
använda det här programmet.
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Obs! Vissa DLNA-enheter (t.ex. 
TV-apparater) som endast 
har stöd för DMP-funktionen 
i DLNA visas inte i listan med 
renderingsenheter.

Musik
Din LG-P990 har en inbyggd 
musikspelare så att du kan lyssna 
på dina favoritlåtar. Du kommer åt 
musikspelaren genom att trycka på 
Musik.

Spela upp en låt
Tryck på fliken Program på 
startskärmen och välj Musik.

Tryck på Låtar.

Välj den låt du vill lyssna till.

Tryck på  om du vill pausa 
en låt.

Tryck på  om du vill hoppa 
till nästa låt.

Tryck på  om du vill gå 
tillbaka till första delen av låten. 
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Tryck två gånger på  om du 
vill gå tillbaka till föregående låt.

Om du vill ändra volymen 
medan du lyssnar på musik 
trycker du uppåt eller nedåt på 
volymknapparna på telefonens 
högra sida.

Tryck länge på en låt i listan. Nu 
visas alternativen Spela, Lägg 
till i spellista, Använd som 
telefonringsigna, Ta bort, Dela, 
Sök och Filinformation.

Obs! Musik kan vara 
upphovsrättsskyddad enligt 
internationella avtal och 
nationella upphovsrättslagar. 

Du kan vara tvungen att skaffa 
dig tillstånd eller licens för 
att reproducera eller kopiera 
musik. I vissa länder är det 
förbjudet enligt lag att som 
privatperson kopiera 

upphovsrättsskyddat 
material. Innan du hämtar eller 
kopierar fi len bör du kontrollera 
vilka lagar som gäller i 
respektive land angående 
sådant material.

Använda radion
LG-P990 har en inbyggd FM-radio 
så att du kan lyssna på dina 
favoritkanaler när du förflyttar dig.

Obs! Om du vill lyssna på radio 
måste du använda hörlurar. Anslut 
dem via hörlursuttaget. 

Kanalsökning
Du kan ställa in radiokanaler 
genom att söka efter dem manuellt 
eller automatiskt. De sparas sedan 
på särskilda kanalnummer så att 
du inte behöver söka efter dem 
varje gång du vill lyssna på radio.

Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
FM-radio.

1 
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Tryck på Sök FM-radiokanaler.

Om det finns förinställda 
kanaler öppnas ett fönster 
där det står "Alla kanaler 
kommer att återställas. Vill du 
fortsätta?". Om du väljer OK tas 
alla förinställda kanaler bort och 
automatisk sökning startar.

Tryck på Avbryt sökning om 
du vill avbryta en pågående 
sökning. Endast hittade 
kanaler sparas när du stoppar 
sökningen.

Obs! Med den ratt som visas kan 
du även söka manuellt efter en 
radiokanal.

Lyssna på radio
Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
FM-radio.

Tryck på kanalnumret för den 
kanal du vill lyssna på.
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Tryck på ikonen . Du kan 
även lyssna på radio via den 
inbyggda högtalaren. 

Överföra filer med USB-
enheter för masslagring
Överföra filer med USB-enheter:

Anslut LG-P990 till en dator 
med en USB-kabel.

Om du inte installerade 
drivrutinen för LG Android 
Platform på din dator, måste du 
ändra inställningarna manuellt. 
Välj Inställningar > SD-kort 
och telefonminne > aktivera 
Endast masslagring.

Tryck på Aktivera USB-lagring.

Du kan visa innehållet på 
masslagringsenheten på dator 
och överföra filerna.

Obs! 
Om du har installerat drivrutinen 
för LG Android Platform ser du 
genast en ruta med "Aktivera 
USB-lagring".
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När du har använt funktionen 
för USB-masslagring och vill 
synkronisera din mobil med 
datorn med LG PC Suite, 
måste du välja Inställningar 
> SD-kort och telefonminne 
och sedan trycka på bocken så 
att läget Endast masslagring 
avaktiveras.

Spara musik- och 
videofiler på telefonen

Anslut telefonen till datorn med 
USB-kabeln.

Tryck på och dra ner statusfältet 
på startskärmen. Välj USB 
anslutet > Aktivera USB-lagring 
> Öppna mapp för att visa filer.

Om du inte installerade 
drivrutinen för LG Android 
Platform på din dator, måste 
du installera den manuellt. Mer 
information finns i "Överföra 
filer med USB-enheter för 
masslagring".

•

1 

•

•

Spara musik och videoklipp från 
datorn till telefonens löstagbara 
lagringsenhet.

Du kan kopiera och flytta 
filer från datorn till telefonens 
löstagbara lagringsenhet med en 
kortläsare.

Om det finns en videofil med 
en undertextfil (.smi- eller .srt-
fil med samma namn som 
videofilen) placerar du den i 
samma mapp så att undertexten 
automatiskt visas när du spelar 
upp videofilen.

När du hämtar musik- eller 
videofiler måste du iaktta det 
skydd upphovsrätten anger. 
Observera att en skadad fil eller 
en fil med fel filtillägg kan skada 
telefonen.

2 
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Flytta kontakter från den 
gamla telefonen till den 
aktuella
Exportera dina kontakter som 
en csv-fil från din gamla telefon 
till datorn med ett datorsynkron
iseringsprogram.

Hämta Mobile Sync for Android 
från www.lg.com och installera 
det i datorn. Kör programmet 
och anslut din Android-
mobiltelefon till datorn med 
USB-kabeln.

Välj ikonen Kontakter. Gå till 
Meny > Fil > Importera och 
välj den csv-fil som sparades 
på datorn.

Om fälten i den importerade 
csv-filen skiljer sig från dem i 
Mobile Sync for Android måste 
du mappa fälten. När fälten 
är mappade klickar du på OK. 
Sedan läggs kontakterna till i 
Mobile Sync for Android.
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Om Mobile Sync for Android 
upptäcker LG-P990-
telefonanslutningen, klickar 
du på "Synkronisera" eller 
"Synkronisera kontakter" för att 
med telefonen synkronisera de 
kontakter som finns sparade på 
datorn och spara dem.

Skicka data från 
telefonen via Bluetooth
Till skillnad från vanliga 
mobiltelefoner kan du skicka 
data via Bluetooth direkt från det 
program dina data tillhör, utan att 
behöva gå in på Bluetooth-menyn.

Skicka bilder: Kör programmet 
Galleri och välj Bild > Meny. 
Klicka på Dela och välj Bluetooth. 
> Kontrollera att Bluetooth 
är aktiverat och välj Sök efter 
enheter. > Välj den enhet i listan 
du vill skicka data från.

Exportera kontakter: Kör 
programmet Kontakter. Tryck 

4 

•

•
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på den adress du ska exportera 
till. Tryck på Meny och välj Dela 
> Bluetooth. > Kontrollera att 
Bluetooth är aktiverat och välj 
Sök efter enheter. > Välj den 
enhet i listan du vill skicka data 
från.

Skicka flera markerade 
kontakter: Kör programmet 
Kontakter. Om du vill välja fler 
än en kontakt trycker du på 
menyknappen och därefter på 
Flerval. Markera de kontakter 
du ska skicka eller tryck på 
menyknappen och därefter på 
Välj alla > Dela > Bluetooth 
> Välj alla. Tryck på Dela > 
Bluetooth > Kontrollera att 
Bluetooth är aktiverat och välj 
Sök efter enheter. > Välj den 
enhet i listan du vill skicka data 
från.

Ansluta till FTP (bara den 
FTP-server som fungerar 
på den här telefonen): Tryck 

•

•

på Inställningar > Trådlösa 
inställningar > Bluetooth-
inställningar. Markera sedan 
kryssrutan Upptäckbara och sök 
efter andra enheter. Sök reda på 
den tjänst du vill ha och anslut 
till FTP-servern.

Tips! Versionen är 
Bluetooth 2.1 EDR och den är 
certifi erad av Bluetooth SIG. 
Den är kompatibel med andra 
Bluetooth SIG-certifi erade 
enheter.

Obs! Om du vill söka efter 
telefonen från andra enheter går 
du till Inställningar > Trådlösa 
inställningar > Bluetooth-
inställningar. Markera sedan 
kryssrutan Identifi erbar. 
Kryssrutan rensas efter 120 
sekunder.

Obs! Profi ler som fungerar är 
SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP 
(server), FTP (server), A2DP och 
AVRCP.
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Obs! Första gången du öppnar 
Google-programmet på telefonen 
ombes du att logga in på ditt 
befi ntliga Google-konto.

Google Maps™
Se din aktuella position och aktuell 
trafik och få vägbeskrivningar till 
ditt mål. Telefonen måste vara 
ansluten via Wi-Fi eller 3G/GPRS.

Obs! Google Maps täcker inte in 
alla städer och länder.

Med menyknappen kan du 
välja alternativ som Sök, 
Vägbeskrivning, Stjärnmärkta 
platser, Rensa karta, Gå med i 
Latitude osv.

Market™
På Android Market kan du hämta 
användbara program och spel. 
Om du installerar program och 
spel från Android Market så visas 
de på menyn på LG-P990. Du 

kan kontrollera hämtade program 
genom att trycka på fliken Hämtat.

Gmail™
Gmail konfigureras första 
gången du installerar telefonen. 
Beroende på dina inställningar 
för synkronisering synkroniseras 
Gmail på din telefon automatiskt 
med ditt Google-konto på webben. 
Konversationslistan i inkorgen är 
standardvyn för Gmail.

Google Talk™
Google Talk är Googles program 
för snabbmeddelanden. Med det 
kan du kommunicera med andra 
Google Talk-användare. 

Tryck på menyknappen och 
kontrollera tillängliga alternativ som 
till exempel: Alla vänner, Lägg till 
vän, Sök, Logga ut, Inställningar 
osv.

Google-program
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Google Search™
Tryck på menyknappen och sedan 
på Sökinställningar när du vill 
konfigurera Google-sökningar och 
bestämma vilka data på telefonen 
du vill kunna söka efter.

YouTube™
YouTube är en webbplats där du 
kan titta på och överföra videor 
kostnadsfritt.

Obs! Du kan få åtkomst till 
YouTube via ditt Google-konto men 
för vissa tjänster krävs att du har 
ett YouTube-konto, t.ex. om du ska 
överföra videor.
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Ställa in alarm
Tryck på fliken Program på 
startskärmen och välj Alarm/
Klocka.

Om du vill lägga till ett nytt 
alarm trycker du på Lägg till 
alarm.

Ställ in tid, antal upprepningar 
och alarmsignal. Du kan 
också trycka på  om du 
vill ställa in vibrationssignal, 
väderinformation och lägga 
till en anteckning som titel till 
alarmet.

Tryck på Spara när du vill 
aktivera alarmet.

Obs! Om du vill ändra 
alarminställningarna på 
skärmen med alarmlistan 
trycker du på menyknappen 
och väljer Inställningar. Du 
kan ta bort alarm eller justera 
följande alternativ: Alarm i 
tyst läge, Hur sidoknapparna 
används, Alarmvolym, Ställ 
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in standardringsignal och 

Inställningar för väderinfo.

Använda miniräknaren
Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
Miniräknare.

Ange siffror med hjälp av de 
numeriska knapparna.

För enkla beräkningar trycker 
du på den funktion du vill 
använda (+, –, x eller r ÷), följt 
av =.

Om du vill genomföra mer 
komplicerade uträkningar 
trycker du på Avancerad panel 
och väljer mellan sin, cos, tan, 
log osv.

Lägga till händelser i 
kalendern

Tryck på fliken Program på 
startskärmen och välj Kalender.

 Du måste du skapa ett Google-
konto innan du kan använda 
Kalendern.
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Kontrollera händelsen genom 
att trycka på datumet. Tryck 
länge om du vill lägga till en ny 
händelse. Tryck sedan på Ny 
händelse.

Tryck på Vad och ange namnet 
på händelsen. Kontrollera 
datumet och ange tiden när 
händelsen ska börja och 
avslutas. 

Du kan även trycka på Var och 
ange platsen.

Om du vill lägga till en anteckning 
till din händelse trycker du på 
Beskrivning och skriver in 
informationen.

Om du vill upprepa ett 
kalendermeddelande ställer 
du in Upprepning och anger 
sedan Påminnelser om så 
behövs.

Tryck på Klar så sparas 
händelsen i kalendern. Alla 
dagar i kalendern, som det 
finns sparade händelser för, 
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markeras med en färgglad 
fyrkant. Ett larm ljuder när 
händelsen startar, så att du inte 
missar den.

Spela in ett ljud eller en röst
Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
Röstmemo.

Tryck på  Rec. (Spela in) så 
börjar inspelningen.

Tryck på  Stopp om du vill 
stoppa inspelningen.

Tryck på  Spela upp om du 
vill lyssna på inspelningen.

Obs! Tryck på Lista för att komma 
åt dina album. Du kan lyssna på 
en sparad inspelning.

Obs! När du är klar med 
inspelningen kan du skicka 
ljudklippet genom att trycka på 
menyknappen och därefter på 
Dela.
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Webbläsare
Med webbläsaren får du tillgång 
till en snabb och färgstark värld 
fylld av spel, musik, nyheter, sport, 
underhållning och mycket annat – 
allt via mobilen. Var du än är och 
vad du än är intresserad av.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du 
ansluter till de här tjänsterna och 
när du hämtar innehåll. Kontrollera 
vilka kostnader som gäller hos din 
nätoperatör.

Använda alternativ
Tryck på menyknappen för att visa 
alternativen.

  Nytt fönster – Öppna ett nytt 
fönster.

  Bokmärken – Lägg till/Visa 
bokmärke, visa mest besökta 
sidor och historik.

  Fönster – Visa alla öppna 
fönster.

  Uppdatera – Tryck här om du 
vill uppdatera webbsidan.

  Vidarebefordra – Gå till 
den sida som du anslöt till 
senare än den aktuella. Den 
här fungerar tvärtom mot 
knappen Bakåt, som går till 
föregående sida.

 Mer

•  Lägg till bokmärke – Lägg till 
den aktuella webbsidan som 
bokmärke.

•  Hitta på sidan – Om du 
anger en bokstav eller ett 
ord markeras bokstäverna 
som du gjort i din sökning på 
webbsidan.

•  Markera text – Tryck på 
och markera de rader du vill 
kopiera. Tryck länge på ett 
inmatningsfält så att du sedan 
kan klistra in den.

•  Sidinfo – Visa webbsidans 
information.

Webben
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•  Dela ut sida – Skicka 
webbsidan.

•  Hämtningar – Visa 
hämtningshistorik.

•  Inställningar – Ändra 
inställningarna för webbläsaren.

Obs! Tryck på knappen Bakåt för 
att återgå till föregående webbsida.
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Tryck på fliken Program på 
startskärmen och bläddra sedan 
fram till och tryck på Inställningar. 

Trådlösa inställningar
Här kan du hantera Wi-Fi och 
Bluetooth. Du kan också ställa 
in mobila nätverk och aktivera 
flygplansläge.

Flygplansläge – När du valt 
flygplansläge bryts alla trådlösa 
anslutningar.

Wi-Fi – Tryck här så att den 
markeras med en bock: Aktiverar 
Wi-Fi och ansluter till tillgängliga 
Wi-Fi-nätverk.

Wi-Fi-inställningar – Här 
kan du skapa och hantera 
trådlösa åtkomstpunkter. Ställ in 
nätverksmeddelande eller lägg 
till Wi-Fi-nätverk. Du kommer åt 
skärmen för avancerade Wi-Fi-
inställningar via skärmen för 
Wi-Fi-inställningar. Tryck på 

meny knappen och därefter på 
Avancerat.

SmartShare – Tryck här så att den 
markeras med en bock: Aktiverar 
SmartShare för delning av 
multimedieinnehåll med dina DLNA-
aktiverade (Digital Living Network 
Alliance) enheter.

SmartShare-inställningar – Här 
kan du ändra enhetsnamn och 
välja vilken typ av innehåll som ska 
delas.

Bluetooth – Tryck här så att den 
markeras med en bock: Aktiverar 
Bluetooth så att en anslutning 
kan upprättas till andra Bluetooth-
enheter.

Bluetooth-inställningar – Ange 
enhetsnamn och om det ska gå 
att söka efter den, sök efter andra 
enheter. Eller kontrollera en lista 
med Bluetooth-enheter som du 
tidigare har konfigurerat och de 
som upptäcktes när telefonen 
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senast sökte efter Bluetooth-
enheter.

Internetdelning och mobil 
surfpunkt – Du kan konfigurera 
inställningarna för USB-delning 
och mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt. 

VPN-inställningar – Visar en lista 
med virtuella privata nätverk (VPN) 
som du tidigare har konfigurerat. 
Du kan lägga till olika typer av 
VPN.

Mobilnät – Ställ in alternativ för 
dataroaming, nätverksläge och 
-operatörer, namn på åtkomstpunkt 
(APN) m.m.

On screen phone-inställningar – 
Här kan du ändra lösenordet 
för telefonen på skärmen 
(standardlösenordet är "0000"). 
Med Mobilen på skärmen kan du 
visa din mobiltelefons skärm på 
dator via USB- eller Bluetooth-
anslutning. Du kan även kontrollera 
mobiltelefon via datorn med hjälp 
av musen eller tangentbordet. 

Ljud
< Allmänt >

Tyst läge – Här kan du tysta alla 
ljud (inklusive ringsignaler för samtal 
och meddelanden) utom ljudet från 
musik, videor och alla alarm som 
du har angett. (Ljudet för media 
och alarm måste du stänga av i 
respektive program.)

Vibrera – Här kan du ange att 
telefonen ska vibrera när du får ett 
inkommande samtal.

Volym – Här kan du ställa in 
volymen för ringsignal, media 
och alarm. Om du avmarkerar 
alternativet att använda samma 
volym för både samtal och 
meddelanden kan du ställa in båda 
volymerna separat.

< Inkommande samtal >

Telefonens ringsignal – Du 
kan ange standardringsignal för 
inkommande samtal.
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< Aviseringar >

Ringsignal för meddelande – Du 
kan ange standardringsignal för 
meddelanden.

< Signaler >

Ljud vid tryckningar – Du kan 
ange att telefonen ska spela 
upp toner när du använder 
knappsatsen till att slå nummer.

Ljud vid val – Du kan ange att 
telefonen ska spela upp ett ljud 
när du trycker på knappar, ikoner 
och andra objekt på skärmen som 
reagerar på din beröring.

Skärmlåsljud – Du kan ange att 
telefonen ska spela upp ett ljud när 
du låser och låser upp skärmen.

Haptisk återkoppling – Du kan 
ange att telefonen ska vibrera lätt 
när du trycker på menyknappen, 
bakåtknappen samt när du utför 
andra åtgärder.

Skärm 
Ljusstyrka – Justera skärmens 
ljusstyrka.

Rotera skärmen automatiskt 
– Du kan ange att orienteringen 
automatiskt ska växla till 
landskaps- eller porträttläge när 
du vrider på telefonen.

Animering – Du kan ställa in 
animerade övergångar när du 
navigerar från skärm till skärm.

Tidsgräns för skärm – Du 
kan justera fördröjningstiden 
för när skärmen ska stängas av 
automatiskt. Batteriet håller längre 
om du använder kortast möjliga 
tidsgräns.

Visa typsnitt – Ändra vilket 
teckensnitt som ska användas på 
skärmen.

Rörelse
Justera rörelseinställningar för 
startskärmen, inkommande 
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samtal, alarm, galleri, musik och 
videospelare.

Plats och säkerhet 
< Min plats > 

Använd trådlösa nätverk – Om 
du markerar Använd trådlösa 
nätverk hittar telefonen din 
position med hjälp av Wi-Fi och 
mobila nätverk.

Använd GPS-satelliter – Om du 
markerar Använd GPS-satelliter 
hittar telefonen den gata du 
befinner dig på.

< Skärmupplåsning >

Ställ in skärmlåset – Ange 
upplåsningsmönster om du vill se 
till att telefonen är säker. Ett antal 
skärmbilder med instruktioner 
öppnas så att du kan lägga 
in ett upplåsningsmönster för 
skärmen. Du kan ställa in PIN eller 
Lösenord istället för Mönster eller 
lämna det som Inget.

< SIM-kortslås >

Konfigurera SIM-kortslås – Ställ 
in SIM-kortslås eller ändra SIM-
kortets PIN-kod.

< Lösenord >

Synliga lösenord – Markera att 
lösenord ska visas när du skriver 
dem eller avaktivera alternativet så 
att de döljs.

< Enhetsadministration >

Välj enhetsadministratörer – 
Lägg till eller ta bort administratörer 
för enheten.

< Uppgiftslagring > 

Använd säkra uppgifter – 
Markera det här alternativet om 
du vill ge program åtkomst till 
telefonens krypterade lager av 
säkra certifikat, relaterade lösenord 
och andra inloggningsuppgifter. 
Du kan använda lagring av 
inloggningsuppgifter till att upprätta 
vissa VPN- och Wi-Fi-anslutningar. 
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Om du inte har angett ett lösenord 
för lagringen av inloggningsuppgifter 
är den här inställningen nedtonad.

Installera från SD-kort – Du kan 
installera krypterade certifikat från 
ett microSD-kort.

Ange lösenord – Du kan ange 
eller ändra lösenordet för din säkra 
lagring av inloggningsuppgifter. 
Ditt lösenord måste omfatta minst 
8 tecken.

Rensa lagring – Tar bort alla 
säkra certifikat och relaterade 
inloggningsuppgifter samt raderar 
lösenordet för den säkra lagringen.

Program
Okända källor – Tillåter 
installation av program som du 
hämtar från webbplatser, e-post 
eller från andra platser än Android 
Market.

 VARNING 
Skydda din telefon och dina 
personliga data genom att bara 
hämta program från pålitliga 
källor som Android Market.

Hantera program – Hantera och 
ta bort installerade program.

Aktiva tjänster – Här kan du visa 
och kontrollera aktuella tjänster 
och program som körs. Med det 
här alternativet kan du visa vilka 
processer varje tjänst som körs 
behöver och hur mycket minnet 
som används.

Utveckling – Du kan ange 
alternativ för programutveckling 
som USB-felsökning, Håll aktiv 
och Tillåt fingerade platser.
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Konton och 
synkronisering 
< Allmänna synkroniseringsinst
ällningar >

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

Automatisk synkronisering – 
Tillåter att program synkroniserar, 
skickar och tar emot data enligt 
eget schema.

< Hantera konton > 

Lista med alla Google-konton och 
andra konton som du har lagt till i 
telefonen.

Om du trycker på ett konto på 
den här skärmen öppnas dess 
kontoskärm.

Sekretess
Om du väljer Återställ fabriksdata 
raderas alla dina personliga data 
från telefonens internminne, 
inklusive information om ditt 
Google-konto, övriga konton, dina 
system- och programdata och 
inställningar samt alla hämtade 
program och DRM-licensen. Om 
du återställer telefonen raderas inte 
systemprogramvaruuppdateringar 
som du har hämtat eller filer på ditt 
microSD-kort, t.ex. musik eller 
foton. Om du återställer telefonen 
på det här sättet blir du uppmanad 
att ange samma information som 
när du startade Android första 
gången.

SD-kort och 
telefonminne
< Välj USB-anslutningsläge >

Endast masslagring – 
Telefonen kan användas som 
masslagringsenhet om ett 
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minneskort har satts i. Du kan 
ange Endast masslagring 
som standardinställning i USB-
anslutningsläge.

< Minneskort > 

Kontrollera totalt minnesutrymme 
och tillgängligt utrymme. Tryck på 
Avaktivera SD-kort om du vill 
genomföra en säker borttagning.
Om du vill ta bort alla data från det 
externa microSD-kortet trycker du 
på Formatera extern lagring så 
formateras det.

< Internminne > 

Kontrollera totalt minnesutrymme 
och tillgängligt utrymme. Tryck 
på Demonterade inre SD-kort 
om du vill genomföra en säker 
borttagning. Om du vill ta bort 
alla data från det interna SD-kort 
trycker du på Formatera 
internminne så formateras det.

< Intern telefonlagring >

Kontrollera Tillgängligt minne. 

Språk och tangentbord
Använd inställningarna för Språk 
och tangentbord till att välja språk 
och region för texten i telefonen 
och konfigurera tangentbordet på 
skärmen, inklusive ord som du har 
lagt till i ordboken.

Röstindata och-utdata
< Röstindata >

Röstidentifieringsinställningar – 
Konfigurera Android-funktionen för 
röstinmatning genom att använda 
Röstidentifieringsinställningar. 

< Röstutdata >

Text-till-tal-inställningar – 
Använd Text-till-tal-
inställningarna om du vill 
konfigurera Android-syntesen 
text-till-tal om du har ett sådant 
program.

Obs! Om du inte har installerat 
talsyntes är endast Installera 
röstdata tillgängligt.

Inställningar
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Tillgänglighet 
Med Tillgänglighet inställningarna 
kan du konfigurera all åtkomst 
till de plugin-program som finns 
installerade på telefonen.

Obs! Kräver ytterligare plugin-
program för att bli valbar.

HDMI
Justera inställningarna för HDMI-
anslutning. Om telefonen är 
ansluten till en tv/dator via en 
HDMI-kabel kan du se bild- 
eller videofilen på tv:n/datorn 
när videospelaren/bildvisaren är 
aktiverad på telefonen.

Obs! 
Det kan ta tid att spela upp 
mediefiler beroende på om 
enheten är ansluten till telefonen 
med en HDMI-kabel.

Filerna kanske inte spelas upp 
ordentligt när du använder en 
kabel eller enhet som inte är 

•

•

HDMI-certifierad.

Bildorienteringen som anges i 
telefonen gäller även för bilden 
som visas på enheten.

Om dina telefondata inte visas 
som de ska på enheten på 
grund av ett synkroniseringsfel 
måste du ändra upplösningen i 
telefonen. (Du måste starta om 
telefonen så att den nya HDMI-
upplösningen visas.)

Tid och datum
Använd inställningarna för Tid och 
datum till att ställa in på vilket 
sätt datum ska visas. Du kan även 
använda de här inställningarna 
till att ange tid och tidszon själv, 
istället för att hämta aktuell tid från 
det mobila nätverket.

Om telefonen
Visa juridisk information, 
telefonstatus och programversion.

•

•
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Wi-Fi
Med Wi-Fi kan du använda 
internetåtkomst med hög 
hastighet inom den trådlösa 
åtkomstpunktens täckning. 

På så sätt får du trådlöst internet 
med Wi-Fi, utan extra kostnader. 

Aktivera Wi-Fi
Öppna inforutan på startskärmen 
och tryck på . 

Eller tryck på Program > 
Inställningar > Trådlösa 
inställningar, och aktivera sedan 
Wi-Fi.

Så här ansluter du till 
Wi-Fi
Välj det Wi-Fi-nätverk du vill 
ansluta till. Om du ser  behöver 
du ange lösenord för att ansluta.

Obs!

Om du befinner dig utanför 

Wi-Fi-områdets räckvidd och 

väljer 3G-anslutning kan avgifter 

tillkomma. 

Om telefonen går i viloläge när den 

är ansluten till Wi-Fi avaktiveras 

Wi-Fi-anslutningen automatiskt. 

Om telefonen har åtkomst till 

3G-data kan den i så fall kopplas 

till 3G-nätverket automatiskt och 

avgifter kan tillkomma.) 

LG-P990 har funktioner för WEP, 

WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 

Enterprise och 802.1x Dynamic 

WEP. Om din Wi-Fi-leverantör eller 

nätverksadministratör ställer in 

kryptering för att skydda nätverket 

fyller du i nyckeln i popup-fönstret. 

Om krypteringen inte har ställts in 

visas inte det här fönstret. Du kan 

få nyckeln från Wi-Fi-leverantören 

eller nätverksadministratören.

•

•

•
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Så här delar du 
mobilens mobila 
dataanslutning
Du kan dela mobilens mobila 
dataanslutning med en enda dator 
via USB-kabel genom så kallad 
USB-delning. Du kan även dela 
mobilens dataanslutning med upp 
till fem enheter samtidigt genom 
att använda mobilen som en mobil 
Wi-Fi-åtkomstpunkt.

När telefonen delar sin 
dataanslutning visas en ikon i 
statusfältet och som ett pågående 
meddelande i inforutan.

Ikon Beskrivning

USB-delning är aktiverat

Mobil Wi-Fi-
åtkomstpunkt är 
aktiverat

Både USB-delning 
och Mobil Wi-Fi-
åtkomstpunkt är 
aktiverade

Du hittar den senaste 
informationen om delning och 
mobila åtkomstpunkter, inklusive 
operativsystem som kan användas 
och annat på http://www.android.
com/tether.

Obs! Det kan medföra extra 
kostnader att ansluta till och 
använda onlinetjänster. Kontrollera 
vilka kostnader som gäller hos din 
nätoperatör.

Inställningar för USB-
delning och mobil Wi-Fi-
åtkomstpunkt

Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
Inställningar.

Tryck på Trådlösa inställningar 
och välj Internetdelning och 
mobil surfpunkt.

1 

2 
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Välj de alternativ du vill justera.

USB-sammanlänkning – Markera 
den här om du vill dela telefonens 
mobila dataanslutning med datorn 
via en USB-anslutning.

Mobil Wi-Fi-surfpunkt – Markera 
den här om du vill dela mobilens 
dataanslutning som en mobil 
Wi-Fi-åtkomstpunkt.

Hjälp – Öppnar en dialogruta med 
information om USB-delning och 
mobila Wi-Fi-åtkomstpunkter och 
om var du kan ta reda på mer.

USB-delning och 
datadelning
Du kan inte dela mobilens 
dataanslutning och microSD-kort 
via USB på samma gång. Om 
du använder USB-anslutningen 
till att ge datorn tillgång till ditt 
microSD-kort, måste du först bryta 
anslutningen.

3 Använd USB-kabeln som 
medföljde telefonen om du vill 
ansluta telefonen till datorn.

Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
Inställningar.

Tryck på Trådlösa inställningar 
och välj Internetdelning och 
mobil surfpunkt.

Markera USB-
sammanlänkning.

Mobilen delar sin mobila 
dataanslutning med datorn via 
USB-anslutning. Ett pågående 

meddelande  läggs till i 
statusfältet och i inforutan.

Avmarkera USB-
sammanlänkning om du vill 
sluta dela din dataanslutning. 
Eller dra bara ut USB-kabeln.

1 

2 

3 

4 

•

5 
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Så här delar du 
mobilens dataanslutning 
som en mobil Wi-Fi-
åtkomstpunkt

Tryck på fliken Program 
på startskärmen och välj 
Inställningar.
Tryck på Trådlösa inställningar 
och välj Internetdelning och 
mobil surfpunkt.
Markera Mobil Wi-Fi-
surfpunkt.

Efter ett tag börjar mobilen 
sända sitt Wi-Fi-nätverksnamn 
(SSID), så att du kan ansluta 
den till upp till fem datorer eller 
andra enheter. Ett pågående 

meddelande  läggs till i 
statusfältet och i inforutan.

När Mobil Wi-Fi-surfpunkt 
är markerad kan du ändra 
nätverksnamnet eller säkra den.

1 

2 

3 

•

•

Avmarkera Mobil Wi-Fi-
surfpunkt om du vill sluta dela 
din dataanslutning via Wi-Fi.

Obs!

Om du anger 
säkerhetsalternativet Öppen 
kan du inte förhindra att 
onlinetjänster används av 
andra personer utan din 
vetskap och det kan leda till att 
ytterligare avgifter tillkommer. 
För att undvika otillåten 
användning bör du inte ändra 
säkerhetsalternativet till öppen.

Så här använder du 
Mobilen på skärmen
Med Mobilen på skärmen kan du 
visa din mobiltelefons skärm på 
dator via USB- eller Bluetooth-
anslutning. Du kan även kontrollera 
mobiltelefon via datorn med hjälp 
av musen eller tangentbordet.

4 
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Ikoner på Mobilen på 
skärmen

  Ansluter eller bryter anslutning 
mellan mobiltelefonen och 
datorn.

  Roterar fönstret för mobilen 
på skärmen (endast i program 
med funktioner för rotering).

  Ändrar inställningar för 
mobilen på skärmen.

  Stänger programmet för 
mobilen på skärmen.

  Minimerar fönstret för mobilen 
på skärmen.

Funktioner för mobilen 
på skärmen

Överföring och kontroll i realtid: 
visar och kontrollerar skärmen 
på mobiltelefonen när den är 
ansluten till datorn.

Kontroll med mus: du kan 
kontrollera mobiltelefonen 

•

•

genom att använda musen till att 
klicka och dra på datorskärmen.

Textinmatning med tangentbord: 
du kan skriva ett textmeddelande 
eller en anteckning med hjälp av 
datorns tangentbord.

Filöverföring (mobiltelefon till 
dator): du kan skicka filer från 
mobiltelefonen (t.ex. foton, videor, 
musik och Polaris Office-filer) till 
datorn. Du skickar filer till datorn 
genom att bara högerklicka och 
dra. 

Filöverföring (dator till 
mobiltelefon): skickar filer från 
datorn till mobilen. Välj de filer 
du vill överföra och dra släpp 
dem i fönstret för mobilen på 
skärmen. Filerna du skickar 
lagras på ett microSD-kort.

Kalendermeddelanden i 
realtid: du informeras om 
inkommande samtal och 
text/multimediemeddelanden 

•

•

•

•

Inställningar



83

och får meddelanden om 
kalendermeddelanden via ett 
popupfönster.

Obs! Funktionen Mobilen på 
skärmen kan inte användas för 
kamerabilder och videor. Det 
innebär att den här typen av bilder 
kan visas på datorskärmen.

Så här installerar du 
programmet för mobilen 
på skärmen på datorn
Besök LG Home (http://www.
lg.com) och gå till Support > 
Support för mobiltelefoner > 
Hämta LG Mobile Support Tool 
till dator. När du hämtar LG PC 
Suite IV hämtas även programmet 
för mobilen på skärmen till datorn. 
Därefter kan du installera mobilen 
på skärmen på datorn. 

Så här ansluter du 
mobilen till datorn
USB-anslutning: 

Öppna Anslutningsguiden, välj 
"anslutning via USB-kabel" och 
klicka på "Nästa".

Anslut mobiltelefonen till datorn 
via USB-kabel och klicka på 
"Nästa".

Ange lösenord för mobilen på 
skärmen och klicka på "Nästa". 
Standardlösenordet är "0000". 
Du kan ändra lösenordet under 
Inställningar > Trådlösa 
inställningar > Inställningar 
för Mobilen på skärmen.

Klicka på "OK" om du vill lämna 
fönstret.

Trådlös anslutning via Bluetooth:

Gå in under Inställningar > 
Trådlösa inställningar > 
Bluetooth-inställningar på 
telefonen. Aktivera Bluetooth 
och kryssa i Sökbar.

Om du tidigare har anslutit 
via kabel kör du den nya 

1 

2 

3 

4 

1 

2 
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anslutningsguiden för att skapa 
en ny anslutning.

Kör anslutningsguiden på datorn, 
välj "Bluetooth-anslutning" och 
därefter "Nästa".

Guiden söker efter Bluetooth-
aktiverade mobiltelefoner. När 
den mobiltelefon du vill ansluta 
visas klickar du på "Stopp" för 
att avbryta sökningen.

Välj "LG-P990" i enhetslistan 
och klicka på "Nästa". Om du 
vill kan du ge enheten ett annat 
namn.

Ange PIN-koden (t.ex. "0000") 
och klicka på "Nästa".

På mobiltelefonen accepterar 
du begäran och anger samma 
PIN-kod. Därefter trycker du på 
"OK".

Ange lösenord för mobilen 
och klicka på "Nästa" 
(standardlösenordet är "0000").

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Stäng genom att trycka på 
"OK".

Så här kontrollerar du 
anslutningen mellan 
mobilen och datorn 
Så snart enheterna anslutits drar 
du ned meddelandefältet högst 
upp på startskärmen för att 
kontrollera anslutningsstatus för 
mobilen på skärmen.

Så här bryter du 
anslutningen mellan 
mobilen och datorn
Klicka på  i övre vänstra 
hörnet av fönstret för mobilen 
på skärmen. Eller dra ned 
meddelandefältet högst upp på 
startskärmen och välj "Mobilen på 
skärmen". Tryck på "Ja" i fönstret 
Koppla från.

Obs! Du måste starta om mobilen 
när du avslutat tjänsten Mobilen 
på skärmen.

9 
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Uppdatering av 
telefonprogramvara
Uppdatering av LG:s 
mobiltelefonprogramvara via 
Internet

Du hittar mer information om hur 
du använder den här funktionen 
på http://update.lgmobile.com eller 
http://www.lg.com/common/index.
jsp → välj land och språk. 

Med den här funktionen kan du 
uppdatera telefonens inbyggda 
programvara till den senaste 
versionen. Det gör du enkelt och 
bekvämt via internet utan att 
behöva besöka ett servicecenter. 

Eftersom användarens odelade 
uppmärksamhet fordras under 
uppdateringsproceduren för 
mobiltelefonens programvara 
bör du läsa alla anvisningar och 
kommentarer som visas vid 
varje steg innan du går vidare. 
Lägg märke till att du allvarligt 
kan skada mobiltelefonen om 

du drar ut sladden för USB-
datakommunikation eller tar ut 
batterierna under uppgraderingen.

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

Med den här funktionen kan du 
enkelt uppdatera programvaran 
på telefonen till den nya versionen 
via OTA utan att ansluta via USB-
datakabel. 

Först kan du kontrollera 
programvaruversionen på mobilen: 
Inställningar > Om telefonen 
> Programuppdatering > 
Uppdatera programvara.

Du kan också ställa in 
uppdateringsschemat på 1 timme, 
4 timmar, 8 timmar eller 24 
timmar mellan uppdateringar. Om 
du gör det får du ett meddelande 
från programmet när det är 
dags att göra uppdateringar. Du 
kan även göra ändringar och 
uppdateringar manuellt.
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Rättigheterna till all teknik och 
alla produkter som ingår i den här 
enheten tillhör respektive ägare.

Bluetooth® är ett registrerat 
varumärke som tillhör Bluetooth 
SIG, Inc.
microSD™ och microSD-
logotypen är varumärken som 
tillhör SD Card Association.
Google™, Google Maps™, 
Gmail™, YouTube™, Google 
Talk™ och Android Market™ är 
varumärken som tillhör Google, 
Inc.
Wi-Fi är ett varumärke som 
tillhör Wireless Fidelity Alliance, 
Inc.

 
Tillverkad under licens från 
Dolby Laboratories. “Dolby
” och dubbel-D-symbolen är 
varumärken som tillhör Dolby 
Laboratories.

•

•

•

•

•

 
Innehåller Adobe® Flash® Player 
eller Adobe AIR®-teknik med 
licens från Adobe Systems 
Incorporated. Copyright © 1995
–2011.

DivX Mobil 

OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett 
digitalt videoformat som är 
skapat av DivX Inc. Det här 
är en officiell DivX Certified
®-enhet som kan spela upp 
DivX-video. Mer information 
och programvaruverktyg för 
konvertering av filer till DivX-
video hittar du på www.divx.com. 
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
Den här DivX Certified®-enheten 
måste registreras hos DivX om 
det ska gå att spela upp VOD-
innehåll. Så här skapar du din 
registreringskod. Gå till DivX 
VOD-sektionen på enhetens 

•

•

Upphovsrätt och varumärken
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inställningsmeny. Gå till vod.divx.
com för mer information om hur 
du slutför registreringen.
DivX Certified® för 
uppspelning av DivX®-video 
upp till HD 720p, inklusive 
premiuminnehåll. 
Kan spela upp  video 
upp till 1920x1080 DivX®, 
DivX Certified® och tillhörande 
logotyper är varumärken som 
tillhör DivX Inc. och används 
under licens.

Obs! 
Programvara med öppen 
källkod

Om du vill ta reda på 
motsvarande källkod för GPL, 
LGPL, MPL och andra licenser 
för öppen källkod kan du 
besöka http://opensource.lge.
com/ 
Alla licensvillkor, friskrivningar 
och meddelanden som vi 
hänvisar till finns att hämta med 
hjälp av källkoden.
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Följande tillbehör finns till LG-P990. 
(De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval.)

Laddare Datakabel

Ansluta LG-P990 

till datorn.

Batteri Användarhandbok

Läs mer om 

LG-P990.

Stereoheadset

Obs! 

•  Använd alltid äkta LG-tillbehör.

•  Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.

•  Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Tillbehör
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Temperaturgränser

Max:  +55 °C (urladdning), +45 °C (laddning)

Lägst: -10°C

Tekniska data
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I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta 
på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer 
tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande Möjliga orsaker Möjliga åtgärder

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

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

Ingen 
nätverksanslutning/
avbruten 
nätverksanslutning

Svag signal utanför GSM-
nätet.

Operatören använde nya 
tjänster

Flytta dig högre, till ett fönster eller en 
öppen yta. Kontrollera nätoperatörens 
täckningskarta.

Kontrollera om SIM-kortet är äldre än 
6–12 månader.

Om så är fallet byter du SIM-kort hos 
en av nätoperatörens återförsäljare.

Koderna 
överensstämmer 
inte

När du byter säkerhetskod 
måste du bekräfta den nya 
koden genom att ange den 
på nytt.

De två koder som du har 
angett överensstämmer inte.

Den förvalda koden är "0000". Om 
du glömmer koden kontaktar du din 
tjänsteleverantör.

Det går inte att 
ställa in ett program

Stöds inte av 
tjänsteleverantören eller 
kräver registrering

Kontakta tjänsteleverantören.

Felsökning
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Meddelande Möjliga orsaker Möjliga åtgärder

Samtal är inte 
tillgängliga

Uppringningsfel 

Nytt SIM-kort har satts i 

Kontantkortssaldot är slut

Nytt nätverk ej godkänt.

Kontrollera om det finns nya 
restriktioner.

Kontakta tjänsteleverantören eller 
återställ gränsen med hjälp av PIN 2.

Telefonen slås ej på

Strömbrytaren har varit 
nedtryckt länge nog

Batteriet är inte laddat 

Batterikontakterna är 
smutsiga

Håll strömbrytaren nedtryckt i minst 
två sekunder.

Håll laddaren ansluten under längre 
tid. Rengör kontakterna.

Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka 
det igen.

Uppladdningsfel

Batteriet är inte laddat.

Yttertemperaturen är för 
hög eller låg

Kontaktproblem

Ingen spänning

Laddaren ur funktion

Fel laddare. Batteriet är ur 
funktion.

Ladda batteriet.

Se till att telefonen laddas i normal 
temperatur.

Kontrollera laddaren och 
anslutningen till telefonen. Kontrollera 
batterikontakterna och rengör dem om 
det behövs.

Använd ett annat eluttag.

Om laddaren inte värms upp ska du 
byta ut den.

Använd bara originaltillbehör från LG. 
Byt ut batteriet.
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Meddelande Möjliga orsaker Möjliga åtgärder

Otillåtet nummer
Funktionen Fast nummer är 
aktiverad.

Kontrollera inställningarna.

Kan inte ta emot/
skicka SMS och bild

Minnet är fullt
Radera några befintliga meddelanden i 
telefonen.

Filer öppnas inte
Filformatet kan inte 
användas

Kontrollera om filformatet går att 
använda

SD-kortet fungerar 
inte

Endast filsystemet FAT 16 
går att använda

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

Skärmen slås inte 
på när jag tar emot 
ett samtal.

Problem med 
avståndssensorn

Om du använder skyddstejp eller 
fodral, kontrollerar du om den täcker 
området runt avståndssensorn. Se till 
att området runt avståndssensorn är 
rent.

Inget ljud Vibrations- eller diskret läge
Kontrollera med ljudmenyns 
inställningsstatus att telefonen inte 
befinner sig i vibrations- eller tyst läge.

Lägg på eller lås Periodiskt programvarufel

Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka 
det igen.

Starta telefonen.

Försök utföra en uppdateringstjänst via 
webbplats.

Felsökning



Noe av innholdet i denne 
brukerveiledningen gjelder kanskje 
ikke din telefon (avhengig av 
telefonens programvare eller din 
tjenesteleverandør).

Denne telefonen anbefales ikke 
for synshemmede på grunn 
av det virtuelle tastaturet på 
berøringsskjermen.

Copyright © 2011 LG Electronics, 
Inc. Med enerett. LG og LG-logoen 
er registrerte varemerker tilhørende 
LG Group og tilhørende selskaper. 
Alle andre varemerker tilhører de 
respektive eierne.

Google™, Google Maps™, 
Gmail™, YouTube™, Google 
Talk™ og Android Market™ er 
varemerker for Google, Inc. 

•

•

•

•

LG-P990LG-P990 Brukerhåndbok

Norsk
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Les disse enkle retningslinjene. 
Det kan være farlig eller ulovlig å 
ikke følge disse retningslinjene. 

Eksponering for 
radiobølger
Informasjon om eksponering 
for radiobølger og SAR (Specific 
Absorption Rate). Denne 
mobiltelefonmodellen, LG-P990, 
er laget for å overholde relevante 
sikkerhetskrav for eksponering 
for radiobølger. I retningslinjene 
er det inkludert en betydelig 
sikkerhetsmargin som er beregnet 
for å sikre at ingen utsettes 
for fare, uavhengig av alder og 
helsetilstand.

Eksponeringsstandarden 
for mobile enheter bruker 
måleenheten SAR (Specific 
Absorption Rate). SAR-tester 
er utført ved bruk av standard 
driftsplasseringer når enheten 

•

overfører med det høyeste 
sertifiserte strømnivået i alle 
testede frekvensbånd.

De ulike telefonmodellene fra 
LG kan ha ulike SAR-verdier, 
men de er alle laget for å følge 
relevante retningslinjer for 
eksponering for radiobølger.

SAR-grensen som anbefales 
av ICNIRP (International 
Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection), er 2 W/kg 
som gjennomsnitt for 10 gram 
vev.

De høyeste SAR-verdiene 
DASY4 har testet for denne 
telefonmodellen, er 0,545 W/kg 
(10 g) når telefonen brukes ved 
øret, og 0,897 W/kg (10 g) når 
den bæres på kroppen.

Informasjon om SAR-data for 
innbyggere i land/regioner som 
har vedtatt SAR-grensen anbefalt 
av IEEE (Institute of Electrical 

•

•

•

•

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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and Electronics Engineers): 
Denne grensen er 1,6 W/kg som 
gjennomsnitt for 1 gram vev.

Behandling og 
vedlikehold av produktet

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

Ikke demonter telefonen. Ved 
behov for reparasjon må du 
ta den med til en kvalifisert 
servicetekniker.

Reparasjoner under garanti 
kan, etter LGs skjønn, inkludere 
reservedeler eller -kort som 
er enten nye eller renoverte, 
forutsatt at de har samme 

•

•

funksjonalitet som delene som 
byttes ut.

Hold enheten unna elektriske 
apparater som TVer, radioer og 
PC-er.

Enheten bør holdes unna 
varmekilder som radiatorer og 
komfyrer.

Ikke slipp telefonen i bakken.

Ikke utsett enheten for 
mekaniske vibrasjoner eller støt.

Slå av telefonen der dette er 
pålagt. Du må for eksempel ikke 
bruke telefonen på sykehus, 
fordi den kan påvirke medisinsk 
utstyr.

Ikke bruk telefonen når den 
lades, hvis du er våt på hendene. 
Det kan føre til elektrisk støt eller 
alvorlig skade på telefonen.

Unngå å lade telefonen nær 
brennbart materiale. Telefonen 
kan bli varm og utgjøre en 
brannfare.

•

•

•

•

•

•

•

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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Bruk en tørr klut til å rengjøre 
utsiden av enheten (du må ikke 
bruke løsemidler som benzen, 
tynner eller alkohol).

Unngå å lade opp telefonen 
når den er plassert på et mykt 
underlag/tekstiler.

Telefonen skal bare lades i et 
godt ventilert område.

Ikke utsett enheten for røyk eller 
støv.

Du bør ikke oppbevare telefonen 
nær magnetiserte kort eller 
billetter, da dette kan påvirke 
informasjonen som er lagret i 
magnetstripen.

Ikke utsett skjermen for skarpe 
gjenstander, da dette kan skade 
telefonen.

Ikke utsett telefonen for væsker 
eller fukt.

Bruk tilbehør som øretelefoner 
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.

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

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

Du må ikke bruke en håndholdt 
telefon under bilkjøring.

Bilkjøring krever din fulle 
oppmerksomhet.

•

•

•

•

•
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Bruk et håndfrisett om mulig.

Kjør til siden og parker før du 
foretar eller svarer på et anrop 
hvis kjøreforholdene krever det.

Radiosignaler fra telefonen kan 
forstyrre elektroniske systemer i 
bilen, for eksempel stereoanlegg 
og sikkerhetsutstyr.

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

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

•

•

•

•

•

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

MERK: Høy lyd eller høyt trykk 
fra hodetelefoner kan skade 
hørselen.

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

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
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Sprengningsområder
Du må ikke bruke telefonen der 
det foregår sprengningsarbeid. 
Følg alle restriksjoner, regler og 
forskrifter.

Omgivelser med 
eksplosjonsfare

Ikke bruk telefonen på 
bensinstasjoner.

Ikke bruk i nærheten av drivstoff 
eller kjemikalier.

Du må ikke frakte brennbare 
gasser, væsker eller eksplosiver 
i den delen av bilen der du har 
mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly
Trådløse enheter kan forårsake 
interferens i fly.

Slå alltid av telefonen før du går 
om bord på fly.

Ikke bruk telefonen på bakken 
med mindre mannskapet har gitt 
tillatelse til det.

•

•

•

•

•

Barn
Oppbevar telefonen på et trygt 
sted, utenfor rekkevidden til små 
barn. Det gjelder også små deler, 
som kan føre til risiko for kvelning 
hvis de løsner.

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

Informasjon om og 
behandling av batteriet

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

Bruk bare batterier og ladere fra 
LG. LG-ladere er laget for å gi 
lengst mulig batterilevetid.

•

•
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Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
Du må ikke demontere eller 
kortslutte batteriet.

Metallkontaktene på batteriet må 
holdes rene.

Erstatt batteriet når ytelsen 
ikke lenger er tilfredsstillende. 
Batteriet kan lades opp flere 
hundre ganger før det må byttes 
ut.

Hvis batteriet ikke har vært brukt 
på en stund, bør du lade det opp 
før bruk.

Unngå å utsette batteriladeren 
for direkte sollys eller bruke den 
på steder med høy luftfuktighet, 
for eksempel på badet.

Unngå å plassere batteriet på 
varme eller kalde steder, da 
dette kan ha en negativ effekt på 
batteriets ytelse.

Det kan være fare for eksplosjon 
hvis batteriet byttes ut med feil 
type batteri.

•

•

•

•

•

•

•

Kast batterier i samsvar med 
produsentens instruksjoner. 
Hvis det er mulig, bør batteriene 
resirkuleres. De må ikke kastes 
som husholdningsavfall.

Hvis du må bytte batteri, tar 
du det med deg til nærmeste 
autoriserte LG Electronics-
servicested eller nærmeste 
forhandler for å få hjelp.

Ta alltid laderen ut av 
veggkontakten når telefonen 
er fulladet, slik at laderen ikke 
bruker strøm unødvendig.

Den faktiske batterivarigheten 
vil være avhengig av 
nettverkskonfigurasjon, 
produktinnstillinger, 
bruksmønster, batteri og 
miljøbetingelser.

•

•

•

•
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Kaste det gamle utstyret ditt

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

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

2   Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte 

gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

3   Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre 

mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

4   Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av 

gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren 

av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

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

batterier/akkumulatorer for et produkt, betyr det at produktet dekkes 

av EU-direktivet 2006/66/EC.

2   Dette symbolet kan være kombinert med symbolene forkvikksølv 

(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 

0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.

3   Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner 

som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.

4   Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å 

forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.

5   Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av 

gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, 

leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du 

kjøpte produktet.
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Viktig melding
Det er fint om du kan undersøke 
om eventuelle problemer du 
har med telefonen, er omtalt 
i denne delen før du sender 
telefonen til service eller ringer en 
servicerepresentant.

1. Telefonminne
Når den tilgjengelige plassen i 
telefonminnet er mindre enn 2 
%, kan telefonen ikke motta nye 
meldinger. Du må kontrollere 
telefonminnet og slette data, 
for eksempel applikasjoner eller 
meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik behandler du 
applikasjonen: 

På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen 

 og velger Innstillinger> 
Programmer > Ordne 
applikasjoner.

Når alle applikasjonene vises, 
bla gjennom dem og velg den 
applikasjonen du vil avinstallere.

1 

2 

Trykk Avinstaller og deretter 
OK for å avinstallere den valgte 
applikasjonen.

2.  Optimalisere 
batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid 
mellom oppladingene ved å slå 
av funksjoner som ikke behøver å 
kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. 
Du kan også overvåke hvor mye 
batterikapasitet applikasjonene og 
systemressursene bruker. 

Slik forlenger du 
batterilevetiden:

Slå av radiokommunikasjon som 
du ikke bruker. Hvis du ikke 
bruker Wi-Fi, Bluetooth eller 
GPS, kan du slå av dette.

Demp skjermens lysstyrke og 
angi en kortere skjerm-timeout.

Slå av automatisk synkronisering 
for Google Mail, Kalender, 
Kontakter og andre 
applikasjoner.

3 

•

•

•
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Enkelte av programmene du 
har lastet ned, kan redusere 
batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets 
ladenivå:

På hjemmeskjermen trykker du 
på Applikasjoner-fanen  
og velger Innstillinger> Om 
telefonen> Status.

Batteristatusen (lading, bruk) 
og nivået (som en prosentverdi 
av fulladet) vises øverst i 
skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva 
som bruker batterikapasitet:

På hjemmeskjermen trykker du 
på Applikasjoner-fanen  
og velger Innstillinger > Om 
telefonen > Batteribruk.

Batteriforbrukstiden vises øverst 
i skjermbildet. Enten hvor lenge 
det er siden forrige tilkobling til 
en strømkilde, eller (når tilkoblet 
en strømkilde) hvor lenge du 

•

1 

2 

1 

2 

sist kjørte på batterikapasitet. 
Skjermbildet viser en liste over 
applikasjoner og tjenester som 
bruker batterikapasitet, rangert 
etter forbruk.

3.  Installere et 
operativsystem med 
åpen kildekode

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

 ADVARSEL 

Hvis du installerer og bruker 
et annet operativsystem enn 
det som fulgte med telefonen, 
dekkes ikke telefonen lenger av 
garantien.
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 ADVARSEL 

For å beskytte telefonen og 
dine personlige data bør du 
bare laste ned applikasjoner fra 
pålitelige kilder, for eksempel 
Android Market. Hvis noen 
applikasjoner ikke er installert 
på riktig måte, kan det føre til at 
telefonen ikke fungerer normalt, 
eller at det kan oppstå en 
alvorlig feil. Du må avinstallere 
disse applikasjoner og alle 
tilhørende data og innstillinger 
på telefonen.

4.  Bruke 
opplåsingsmønster

Still inn opplåsingsmønsteret, slik 
at telefonen blir sikrere. Åpner en 
gruppe skjermbilder som hjelper 
deg å tegne et mønster for å låse 
opp telefonen.

Du kan tegne ditt eget 
opplåsingsmønster ved å knytte 

sammen fire eller flere prikker.
Hvis du angir et mønster, låses 
telefonskjermen. Du låser opp 
telefonen ved å tegne det samme 
mønsteret på skjermen.

Advarsel: Du må opprette en 
Google Mail-konto før du kan angi 
et opplåsingsmønster.

 ADVARSEL 
Forholdsregler ved bruk av 
mønsterlås 

Det er svært viktig at du 
husker låsemønsteret du 
har angitt. Hvis du bruker feil 
mønster fem ganger, vil du 
ikke få tilgang til telefonen. 
Du har 5 muligheter til å angi 
opplåsingsmønster, PIN-
kode eller passord. Hvis du 
har brukt alle 5 forsøk, kan 
du prøve på nytt etter 30 
sekunder.

Viktig melding
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Når du har glemt 
opplåsingsmønstret, PIN-koden 
eller passordet: 

Hvis du logget på Google-kontoen 
på telefonen og ikke klarte å bruke 
riktig mønster etter 5 forsøk, trykker 
du på Glemt mønster-knappen. 
Deretter må du logge på via 
Google-kontoen for å låse opp 
telefonen.

Hvis du ikke har opprettet noen 
Google konto eller har glemt 
den, må du tilbakestille til 
fabrikkinnstillingene.

5.  Bruke nullstilling
Hvis dette ikke gjenoppretter 
telefonens opprinnelige tilstand, 
bruker du nullstilling til å 
initialisere telefonen.
Hvis du slår på telefonen og 
samtidig trykker på av-/på-
tasten + Volum opp + Volum 
ned samtidig (i 10 sekunder), 
slås telefonen på og nullstilles 

umiddelbart. Merk: Når du utfører 
en nullstilling, vil alle data og 
programmer på telefonen bli slettet 
for godt.

 ADVARSEL 

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

6.  Koble til Wi-Fi-
nettverk

For å bruke Wi-Fi på telefonen 
må du koble deg til et trådløst 
tilgangspunkt (et "hotspot" eller en 
sone). Enkelte tilgangspunkter er 
åpne, og det er bare å koble seg 
til disse. Andre tilgangspunkter 
er skjult eller gjør bruk av andre 
sikkerhetsfunksjoner, slik at du må 
konfigurere telefonen for at den 
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skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker 
den, for å forlenge batterilevetiden.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler 
deg til et Wi-Fi-nettverk:

På hjemmeskjermen, trykk 
på Applikasjoner-fanen 

 og velg Innstillinger > 
Trådløse kontroller > Wi-Fi-
innstillinger.

Trykk Wi-Fi for å slå den 
på og begynne å søke etter 
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Det vises en liste over 
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Sikre 
nettverk vises med et låsikon.

Trykk på et nettverk for å koble 
deg til det.

Hvis nettverket er åpent vil du bli 
bedt om å bekrefte at du ønsker 
å koble deg til det, ved å trykke 
Koble til.

Hvis nettverket er sikret 
vil du bli bedt om å skrive 

1 

2 

•

3 

•

•

inn et passord eller andre 
påloggingsopplysninger. 
(Du kan få mer hjelp hos 
nettverksadministratoren.)

Statuslinjen inneholder ikoner 
som viser Wi-Fi-statusen.

7.  Åpne og veksle 
mellom applikasjoner

Multitasking er lett med Android 
fordi åpne applikasjoner fortsetter 
å kjøre selv når du åpner et nytt 
program. Du trenger ikke å avslutte 
en applikasjon før du åpner en ny. 
Bruk og veksle mellom flere åpne 
applikasjoner. Android administrerer 
hver applikasjon og stopper og 
starter dem etter behov, for å sikre 
at passive applikasjoner ikke bruker 
ressurser unødvendig.

Slik stopper du applikasjonen 
du bruker:

På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen 

 og velger Innstillinger> 

4 

1 

Viktig melding
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Programmer > Ordne 
applikasjoner.

Bla deg frem til den ønskede 
applikasjonen og trykk 
Tvungen avslutting for å 
stoppe den.

TIPS! 
Gå tilbake til en nylig brukt 
applikasjon

Trykk på og hold nede Hjem-
tasten, så vil skjermen vise en liste 
over applikasjoner som er brukt 
nylig.

8.  Installere LG PC Suite 
på datamaskinen

Hvis du vil synkronisere telefonen 
med PC-en ved hjelp av en 
USB-kabel, må du installere 
programmet LG PC suite på 
PC-en.

Du kan laste ned programmet fra 
LGs webområde (www.lg.com). 
Gå til http://www.lg.com og velg 

2 

region, land og språk. Gå til LGs 
webområde 
hvis du vil ha mer informasjon om 
hvordan du installerer og bruker 
dette programmet.

PC Suite er installert i telefonens 
interne minne og kan ganske 
enkelt kopieres til PC-en

LG PC SUITE

LG PC Suite IV er et program 
for å koble mobiltelefonen til 
en PC ved hjelp av en USB-
datakabel slik at du kan bruke 
mobiltelefonens funksjoner på 
PC-en.

Hovedfunksjonene i LG PC 
Suite IV

Opprette, redigere og slette 
telefondata

Synkronisere data mellom PC 
og telefon (kontakter, kalender, 
meldinger (SMS), bokmerker)

•

•
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Overføre multimediefiler 
(bilder, video, musikk) ved å 
dra og slippe mellom PC og 
telefon

Overføre meldinger fra 
telefonen til PC-en

Bruke telefonen som modem

Programvareoppdatering uten 
å miste data

LG-P990 støtter ikke:

 – PC-tilkobling via Bluetooth

– Gjøremål i Kalender 

– Java-applikasjoner

Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du se brukerveiledningen for 
LG PC Suite IV på Hjelp-menyen 
etter at du har installert LG PC 
Suite IV.

•

•

•

•

Installere LG PC Suite på PC-en

Før du kobler til USB-
datakabelen, kontrollerer du at 
modusen Bare masselagring 
er aktivert på telefonen. (I 

1 

programmenyen velger du 
Innstillinger > SD-kort og 
telefonlagring og deretter 
merker du av i boksen Bare 
masselagring.)

Koble telefonen til PC-en ved 
hjelp av USB-kabelen. 

(1)  Dra i USB-ikonet fra 
statuslinjen.

(2)  Velg USB-koblet til, og 
Aktiver USB-lagring.

(3)  Du kan vise det masselagrede 
innholdet på PC-en og overføre 
filene.

 (4)  Kopier mappen LGPCSuiteIV 
fra masselagringsenheten til 
PC-en.

(5)  Kjør filen LGInstaller.exe på PC-
en, og følg instruksjonene.

*Når installeringen av 
LG PCSuite IV er fullført, 
deaktiverer du modusen Bare 
masselagring for å kjøre LG 
PCSuite IV.

2 

Viktig melding
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MERK: Ikke fjern eller slett 
andre programfi ler på 
minnekortet. Dette kan 
skade forhåndsinstallerte 
programmer på telefonen.

9.  Koble telefonen til en 
datamaskin via USB

Slik overfører du filer på 
microSD-kortet ved hjelp av 
USB-enheter:

Sett inn microSD-minnekortet i 
telefonen (Kortet kan være satt 
inn i telefonen.)

Før du kobler til USB-
datakabelen, kontrollerer du at 
modusen Bare masselagring 
er aktivert på telefonen. 
(I programmenyen velger du 
Innstillinger > SD-kort og 
telefonlagring og deretter 
merker du av i boksen Bare 
masselagring.)

1 

2 

Bruk USB-kabelen med 
telefonen til å koble den til en 
USB-port på datamaskinen din. 
Du vil motta en beskjed om at 
USB-forbindelsen er opprettet.

Åpne varslingsfeltet, og trykk 
på USB-koblet til.

Trykk Aktiver USB-lagring 
for å bekrefte at du ønsker å 
overføre filer mellom telefonens 
microSD-kort og datamaskinen.

Du vil motta en beskjed når 
telefonen er tilkoblet som USB-
lagring. Telefonens microSD-kort 
kobles til som en stasjon på 
datamaskinen. Du kan nå kopiere 
filer til og fra microSD-kortet.

MERK: Ved avinstallering av PC 
Suite IV fjernes ikke drivere for 
USB og Bluetooth automatisk. 
Dette betyr at de må avinstalleres 
manuelt.

3 

4 

5 
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TIPS For å bruke et microSD-
kort på telefonen igjen må du 
åpne varslingsfeltet og trykke 
på Slå av USB-lagring.

I løpet av denne tiden har du 
ikke tilgang til microSD-kortet fra 
telefonen. Dermed kan du kanskje 
ikke bruke applikasjoner som er 
avhengige av microSD-kortet, 
for eksempel kamera, galleri og 
musikk.

For å koble telefonen fra 
datamaskinen, følg datamaskinens 
instruksjoner nøye for å koble fra 
USB-enhetene på riktig måte, slik 
at du unngår at informasjonen på 
kortet går tapt. 

Koble USB-enheten fra 
datamaskinen på en trygg 
måte.

Åpne varslingsfeltet, og trykk 
på Slå av USB-lagring.

1 

2 

10.  Lås opp 
skjermbildet når du 
bruker datatilkobling

Skjermen vil bli sort hvis den ikke 
røres på en stund etter at det er 
opprettet en dataforbindelse. LCD-
skjermen kan aktiveres ved at du 
trykker på den.

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

Pass på at du kobler fra telefonen 
via datakabelen for å unngå feil 
på PC-en.

12.  Hold telefonen rett 
opp

Hold telefonen rett opp som en 
vanlig telefon. LG-P990 har en 
intern antenne. Pass på så du 
ikke lager skraper på eller skader 
baksiden. Det kan føre til at 
ytelsen reduseres. Når du ringer 

Viktig melding
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eller mottar et anrop eller sender 
eller mottar data, bør du ikke 
holde over nedre del av telefonen 
der antennen befinner seg. Det 
kan forringe samtalekvaliteten.

13.  Når skjermen fryser
Hvis telefonen ikke reagerer eller 
skjermen fryser:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, 
og slå på telefonen. Kontakt 
tjenestesentret hvis den fortsatt 
ikke fungerer.
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Bli kjent med telefonen din
Når du skal slå på telefonen, trykker du og holder Av-/på-tasten i 3 sekunder.

Når du skal slå av telefonen, trykker du og holder Av-/på-tasten i 3 sekunder 
og trykker deretter på Strøm av.

Hjem-tast 

Går tilbake til startskjermen 
uansett hvilket skjermbilde 
man er i.

Meny-tast 

Se hvilke alternativer som 
finnes.

Hodetelefoner

Avstandssensor

Intern kameralinse

Tilbake-tast 

Går tilbake til forrige 
skjermbilde.

Søketast 

Søk på Internett og i 
telefoninnholdet.

Strøm-/låsetast
Slå telefonen av/på ved å 
holde denne tasten inne.

 Slår av skjermen og låser 
telefonen.

MERK: Infrarød sensor 
Når du mottar og foretar 
anrop, slår denne sensoren 
bakgrunnsbelysningen automatisk 
av og låser berøringstastasturet ved 
å føle objekter når telefonen er nær 
øret. Dermed utvides batterilevetiden, 
og det hindrer at berøringstastaturet 
aktiveres tilfeldig under samtaler.

 ADVARSEL 
Hvis du plasserer en tung gjenstand 
på telefonen eller setter deg på den, 
kan LCD-skjermen og berøringsskjerm
funksjonen bli skadet. Ikke dekk over 
beskyttelsesfi lmen på LCD-skjermens 
infrarøde sensor. Det kan føre til at den 
ikke fungerer som den skal.
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Bakdeksel

Lader, mikro USB-kabel

Volumtaster

På startskjermen: Styrer 
ringevolumet. 

•  Under en 
samtale: Styrer 
headsetvolumet.

•   Ved avspilling av 
spor: kontinuerlig 
volumkontroll.

Stereokontakt for hodetelefon

Strøm-/låsetast 

Batteri

SIM-kortspor

microSD-
minnekortspor

Kameralinse

HDMI-
kabelkontakt 

Flash (Blits)

Høyttaler

Intern antenne

Mikrofon
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Sette inn SIM-kortet og 
batteriet
Før du kan begynne å bruke 
telefonen, må du konfigurere den. 
Slik setter du inn SIM-kortet og 
batteriet: 

Hvis du vil fjerne bakdekselet, 
holder du telefonen fast i den 
ene hånden. Med den andre 
hånden trykker du fast med 
tommelen på bakdekselet. 
Deretter løfter du batteridekslet 
med pekefingeren.

1 

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

2 

Bli kjent med telefonen din
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Sett batteriet på plass ved 
å sette gullkontaktene på 
telefonen og batteriet mot 
hverandre.

Sett bakdekselet tilbake på 
telefonen.

3 

4 

Lade opp telefonen
Sett inn laderen og koble den til 
et strømuttak. LG-P990 må lades 
helt til du ser .

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

MERK
Bruk bare batteri, lader (1A) og 
datakabel (1A) godkjent av LG for 
din telefonmodell. Disse enhetene 
er utformet for å maksimere 
kameraets levetid. Hvis du bruker 
andre ladere eller datakabler, er det 
ikke sikkert at batteriet lades helt 
opp, og ladetiden kan avvike.
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Installere et minnekort
MERK: LG-P990 støtter et 
minnekort på opptil 32 GB.

Slik setter du inn et minnekort:

Skyv minnekortet inn i sporet til 
det klikker på plass. Pass på at 
det gylne kontaktområdet på kortet 
peker nedover.

Ta ut et minnekort

Åpne dekselet, og fjern 
minnekortet ved å trykke forsiktig 
og deretter slippe.

 ADVARSEL

Ikke sett inn eller ta ut 
minnekortet når telefonen er 
på. Hvis du gjør det, kan både 
minnekortet og telefonen bli 
skadet, og dataene som er 
lagret på minnekortet, kan bli 
ødelagt.

Formatere minnekortet
Minnekortet er kanskje formatert 
fra før. Hvis det ikke er det, må du 
formatere det før du kan bruke 
det.

MERK: Når du formaterer kortet, vil 
alle fi lene som er på det, slettes.

Bli kjent med telefonen din
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På hjemmeskjermen trykker du 
på Applikasjoner-fanen  for 
å åpne applikasjonsmenyen.

Bla og trykk på Innstillinger.

Bla og trykk på SD-kort og 
telefonlagring. 

Trykk på Utløs SD-kort.

Trykk på Formater SD-kort, og 
bekreft deretter valget ditt.

Hvis du bruker mønsterlåsen, 
angir du mønsterlåsen og velg 
Slett alt. Kortet formateres og 
er deretter klart til bruk.

MERK: Hvis det er noe 
innhold på minnekortet ditt, vil 
mappestrukturen muligens endres 
etter formatering fordi alle fi lene vil 
være slettet.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TIPS!
Hvis minnekortet allerede 
er avinstallert, kan du bruke 
følgene fremgangsmåte for å 
formatere det. 
Trykk på Applikasjoner > 
Innstillinger > SD-kort og 
telefonlagring > Formater 
SD-kort.

 ADVARSEL 
Ikke sett inn eller ta ut 
minnekortet når telefonen 
er på. Hvis du gjør det, kan 
både minnekortet og telefonen 
bli skadet, og dataene som 
er lagret på minnekortet, 
kan bli ødelagt. Hvis du vil 
ta ut minnekortet, velger du 
Applikasjoner > Innstillinger 
> SD-kort og telefonlagring > 
Utløs SD-kort.
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Startskjermen
Tips for berøringsskjerm
Her følger noen tips om hvordan 
du navigerer i telefonen.

Trykk – For å velge en meny eller 
et alternativ, eller for å åpne en 
applikasjon, trykk på den/det.

Trykk og hold inne – For å åpne 
en alternativmeny eller ta tak i et 
objekt du vil flytte, trykk på det 
og hold.

Dra – For å bla deg gjennom en 
liste eller bevege deg sakte, dra på 
tvers av berøringsskjermen.

Flikk – For å bla gjennom en liste 
eller bevege deg raskt, flikk på 
tvers av berøringsskjermen (dra 
raskt og slipp).

MERK:

Hvis du vil velge et element, 
trykker du på midten av ikonet.

Trykk ikke for hardt, 
berøringsskjermen er følsom 
nok til å registrere en lett, men 
fast berøring.

•

•

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

Låse telefonen
Når LG-P990 ikke er i bruk, kan 
du trykke på av-/på-tasten for å 
låse telefonen. Dette bidrar til å 
hindre at du trykker på taster ved 
et uhell, og sparer batteristrøm. 

Hvis du ikke bruker telefonen på 
en stund, vil hjemmeskjermen 
(eller en annen skjerm du viser) 
erstattes av låseskjermen, for å 
spare batteriet.

MERK: Hvis det finnes 
programmer som kjører, når 
du angir låsemønsteret, kan de 
fortsette å kjøre i låst modus. 
Det anbefales at du lukker alle 
programmer før du aktiverer 
låst modus, for å unngå 
unødvendige kostnader (f.eks. for 
telefonsamtaler, webtilgang og 
datakommunikasjon).

•
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Opplåsingsskjerm
Trykk på Av-/på-tasten for å slå 
på telefonen. Låseskjermen vises. 
Trykk på og gli oppover skjermen 
for å låse opp hjemmeskjermen. 
Det siste skjermbildet du brukte, 
vil så åpnes.

Startside 
Bare gli fingeren til venstre eller 
høyre for å vise dem. 
Du kan også tilpasse hvert panel 
med verktøy og snarveier til dine 
favorittapplikasjoner og -mapper 
og -bakgrunner. 

MERK: Enkelte skjermbilder kan 

være forskjellige avhengig av din 

telefonleverandør.

Nederst på hjemmeskjermen kan 
du se hurtigtastene. Hurtigtastene 
gir deg enkelt tilgang til de mest 
brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk på Telefon-ikonet for å 
vise tastaturet, slik at du kan ringe 
ut.

Trykk  for å åpne Kontakter.

 Trykk på Melding-ikonet for å 
gå inn i meldingsmenyen. 
Her kan du opprette en ny 
melding.

 Trykk på Applikasjoner-fanen 
nederst i skjermbildet. Da kan du 
vise alle installerte applikasjoner. 
Bare rull gjennom programmene.

Hvis du vil åpne et program, trykker 
du på ikonet i programlisten.

MERK: Enkelte programmer 
kan være ulike avhengig av 
telefonens programvare og 
tjenesteleverandøren.

Angi antallet 
hjemmeskjermer
Trykk på menytasten i 
hjemmeskjermen, og velg 
Hjemmeinnstillinger. Velg ønsket 
antall hjemmeskjermer, og trykk 
på OK.



30

Legge til verktøy på 
startskjermen
Du kan tilpasse startskjermen ved 
å legge til snarveier, verktøy eller 
mapper. Legg til favorittverktøyene 
dine på startskjermen for å gjøre 
telefonen mer praktisk.

Slik legger du til et ønsket ikon 
på startskjermen:

Trykk på Meny-tasten på 
hjemmeskjermen, og velg Legg 
til. Du kan også bruke et langt 
trykk i den tomme delen av 
startskjermen.

På menyen Legg til 
hjemmeskjerm trykker du på 
elementtypen du vi legge til.

Velg for eksempel Mapper 
fra listen, og trykk på dette 
elementet. Velg Kontakter 
med telefonnumre fra listen, 
og trykk på dette.

Du vil se ikonet til en ny mappe 
på hjemmeskjermen. Dra den 

1 

2 

3 

4 

til den ønskede plasseringen på 
det ønskede panelet, og slipp 
fingeren fra skjermen.

TIPS! Hvis du vil legge 
til et programikon på 
hjemmeskjermen, 
trykker du lenge på det 
programmet du vil legge til, i 
applikasjonsmenyen.

Slik fjerner du et 
applikasjonsikon fra 
startskjermen:

Trykk på det ikonet du vil slette. 

Dra et applikasjonsikon til 
papirkurvikonet .

MERK: Du kan ikke slette 
forhandslastede programmer. 
(Bare ikonene kan slettes fra 
skjermen.)

1 

2 

Startskjermen
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Gå tilbake til en nylig 
brukt applikasjon

Trykk og hold på Hjem-
tasten. Skjermbildet vil vise et 
popup-vindu med ikoner for 
applikasjoner du nylig har brukt.

Trykk på et ikon for å åpne den 
aktuelle applikasjonen. Eller trykk 
på Tilbake-tasten for å gå tilbake 
til den aktive applikasjonen.

Forhåndsvisningsfunksjon 
for hjemmeskjerm
Du kan gå til forhåndsvisningen for 
hjemmeskjermen ved å plassere to 
fingre på skjermen og bevege dem 
mot hverandre. Du kan gå tilbake 
til hjemmeskjermen ved å plassere 
to fingre på forhåndsvisningen for 
hjemmeskjermen og bevege dem 
fra hverandre.

Ta et øyeblikksbilde av 
skjermen
Hvis du trykker på Hjem-tasten 
og av/på/låsetasten samtidig, 

1 

2 

blir det tatt et øyebnlikksbilde av 
skjermen med en lydeffekt som en 
kameralukker. Bildet lagres i det 
minnet, og du kan finne det igjen 
i Galleri. (Vær oppmerksom på at 
du ikke kan ta et øyeblikksbilde fra 
en video.)

Varslingsfeltet
Varslingsfeltet vises på tvers av 
den øverste delen av skjermbildet. 

Roter 
automatisk

GPSBluetoothWi-FiRing

Trykk og dra varslingsfeltet 
nedover med fingeren. 
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Eller trykk på Meny-tasten mens 
du befinner deg på startskjermen, 
og velg Varslinger. Her kan du 
kontrollere Wi-Fi-, Bluetooth- og 
GPS-status så vel som andre 
varslinger.

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

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

[Statuslinjen]

Ikon Beskrivelse

SIM-kort mangler

Intet signal

Ikon Beskrivelse

Flymodus

Koblet til et trådløst 
nettverk

Kablet headset

Samtale i gang

Samtale på vent

Høyttaler

Telefonmikrofonen er 
slått av

Tapt anrop

Bluetooth er på

Koblet til en Bluetooth-
enhet

Systemadvarsel

Alarmen er stilt inn

Ny talepost

Startskjermen
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Ikon Beskrivelse

Ringetonen er slått av

Vibreringsmodus

Batteri fulladet

Batteri lader

Data inn og ut

Telefonen er koblet til en 
PC med USB-kabel

Laster ned data

Laster opp data

GPS hentes

Mottar posisjonsdata 
fra GPS

On-Screen Phone 
tilkoblet

3 varsler til vises ikke

Data synkroniseres

Ikon Beskrivelse

Nedlasting fullført

Ny Gmail

Ny Google Talk-melding

Ny melding

En sang spilles av

Kommende hendelse

FM-radio slått på i 
bakgrunnen

Internett-deling via USB 
er aktivt

Portabelt Wi-Fi-
tilgangspunkt er aktivt

Både Internett-deling 
via USB og Portabelt 
tilgangspunkt er aktive
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Skjermtastatur
Du kan taste inn tekst ved hjelp av 
skjermtastaturet Skjermtastaturet 
vises automatisk når du må 
skrive inn tekst. Hvis du vil åpne 
tastaturet manuelt, trykker du 
ganske enkelt på et tekstfelt der 
du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn 
tekst

 Trykk én gang for å skrive en 
stor bokstav. Trykk to ganger for å 
skrive bare store bokstaver.

  Trykk for å bytte til 
tastaturet for tall og symboler. 
Du kan også trykke og holde 
på denne fanen for å vise 
innstillingsmenyen.

 Trykk for å vise eller endre 
tastespråket.

 Trykk for å sette inn det valgte 
uttrykksikonet i meldingen du 
skriver.

 Trykk for å sette inn 
mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny 
linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

 Trykk for å skjule 
skjermtastaturet.

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

Hvis du vil skrive "á", trykker du 
på og holder inne tasten "a" til 
zoom-tasten blir større og viser 
alle de andre tegnene for ulike 
språk i det aktuelle alfabetet.

Nå kan du velge ønsket 
spesialtegn.

Startskjermen
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Den første gangen du åpner 
Google-applikasjonen på telefonen 
vil du bli bedt om å logge deg på 
med Google-kontoen din. Hvis du 
ikke har en Google-konto, blir du 
bedt om å opprette en. 

Opprette en Google-
konto

På hjemmeskjermen trykker du 
på Applikasjoner-fanen  for 
å åpne applikasjonsmenyen.

Trykk på Gmail og deretter 
Neste > Opprett for å starte 
konfigurasjonsveiviseren for 
Gmail.

Trykk på et tekstfelt for å åpne 
det virtuelle tastaturet og skriv 
inn navn og brukernavn for 
Google-kontoen. Mens du 
skriver inn teksten, kan du 
hoppe til det neste tekstfeltet 
ved å trykke Neste på 
tastaturet.

1 

2 

3 

Når du er ferdig med å angi 
navn og brukernavn, trykk 
Neste. Telefonen kommuniserer 
med Googles servere og 
undersøker om brukernavnet er 
tilgjengelig. 

Skriv inn passordet to ganger. 
Følg deretter instruksjonene 
og skriv inn de obligatoriske 
og frivillige opplysningene i 
tilknytning til kontoen. Vent på 
at serveren oppretter kontoen 
din.

Logge inn på Google-
kontoen

Skriv inn e-postadressen og 
passordet og trykk deretter 
Logg på. Vent til du blir logget 
inn.

Etter at du er logget inn, kan 
du bruke Gmail og dra nytte av 
forskjellige Google-tjenester på 
telefonen. 

4 

5 

1 

2 

Konfi gurasjon av Google-konto
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Når Google-kontoen er 
konfigurert på telefonen, vil den 
automatisk synkroniseres med 
Google-kontoen på Internett. 
(Dette avhenger av synkroniseri
ngsinnstillingene.)

Når du har logget deg på, kan 
du bruke Gmail, Google Kalender, 
og Android Market, laste ned 
applikasjoner fra Android Market, 
og dra nytte av andre Google-
tjenester på din telefon. 

VIKTIG!

Noen programmer, blant annet 
Kalender, fungerer bare med 
den første Google-kontoen du 
oppretter. Hvis du vil bruke flere 
Google-kontoer på telefonen, bør 
du logge først på den kontoen 
du planlegger å bruke med slike 
programmer. Når du logger på, 
synkroniseres kontakter, Gmail-
meldinger, kalenderhendelser 

3 

•

og annen informasjon fra disse 
applikasjonene og tjenestene 
på Internett med telefonen. Hvis 
du ikke logger på en Google-
konto under konfigurasjonen, 
blir du bedt om å logge på eller 
opprette en Google-konto første 
gang du starter en applikasjon 
som krever en slik konto, for 
eksempel Gmail eller Android 
Market.

Hvis du har en bedriftskonto 
via firmaet eller en annen 
organisasjon, kan IT-avdelingen 
ha egne instruksjoner for 
hvordan du logger på denne 
kontoen.

•

Konfi gurasjon av Google-konto
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Foreta et taleanrop
Trykk på  for å åpne 
tastaturet.

Skriv inn nummeret på 
tastaturet. For å slette et tall 
trykker du på Tøm-ikonet .

Trykk på Anrop-ikonet  for å 
foreta et anrop.

For å avslutte en samtale, trykk 
på Avslutt-ikonet .

TIPS! Hvis du vil angi + for 
internasjonale anrop, trykk og 

hold inne  .

TIPS! Hvis du vil vise tastaturet 
under en samtale, trykker du 
på  Tastatur.

Foreta et videoanrop
Trykk på  for å åpne 
tastaturet.

Tast inn telefonnummeret på 
samme måte som før.

1 

2 

3 

4 

1 

2 

Trykk på Videosamtale-ikonet 
 for å foreta et anrop.

Hvis du ikke vil bruke 
høyttaleren, må du sørge for å 
ha koblet til headsettet. Trykk 
på Høyttaler-ikonet.

Du ser deg selv på skjermen 
mens videoanropet kobles til. 
Når den andre parten svarer, 
ser du et bilde av denne 
personen på skjermen. Tilpass 
kameraposisjonen hvis det er 
nødvendig.

For å avslutte et videoanrop 
trykker du på Slutt.

TIPS! 
Hvis du velger Bruk eget bilde i 
innstillingene for videosamtaler, 
ser videosamtalepartneren bildet 
du har angitt, i stedet for video.

Du kan vise bildet via det fremre 
eller bakre kameraet.You can 
show your image through either 
the front or rear camera.

3 

4 

5 

6 

•

•

Anrop/kontakter
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MERK: Kvaliteten på 
videosamtalen (bilde og lyd) kan 
variere avhengig av basestasjonen.

Ringe til kontaktene dine
Trykk  for å åpne 
kontaktene.

Bla gjennom listen over 
kontakter, eller skriv inn de(n) 
første bokstaven(e) i navnet på 
kontakten du vil ringe, ved å 
trykke Søk.

Trykk på kontakten du vil ringe.

Svare på og avvise et 
anrop
Når skjermen er låst:

Når telefonen ringer, drar du 
Godta-ikonet  mot høyre.

Dra Forkast-ikonet  
mot venstre for å avvise et 
innkommende anrop.

Når skjermen er ulåst:

Når telefonen ringer, trykker du 

1 

2 

3 

på Godta-ikonet  . Hvis du vil 
avvise et innkommende anrop, 
trykker du på Forkast .

TIPS! Beklager-
meldinger 
Når du avviser et anrop, kan 
du sende en rask melding ved 
å trykke på Send SMS. Dette 
er nyttig hvis du må svare på 
meldingen under et møte.

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

Vise anropsloggene
Fra hjemmeskjermen trykker 
du på  og velger deretter 
Samtalelogg.

Vis en fullstendig liste over alle 
oppringte, mottatte og tapte 
taleanrop.

Anrop/kontakter
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TIPS! Trykk på en hvilken 
som helst anropsloggoppføring 
for å vise datoen, klokkeslettet 
og varigheten for anropet.

TIPS! Trykk på Meny-
tasten og deretter Slett alle 
for å slette alle registrerte 
elementer.

Anropsinnstillinger
Du kan konfigurere innstillinger 
for telefonanrop, for eksempel 
viderekobling av anrop, og andre 
spesialfunksjoner som tilbys av din 
operatør. 

På hjemmeskjermen, trykk 
på Applikasjoner-fanen for å 
åpne applikasjonsmenyen.

 Bla og trykk på Innstillinger.

Trykk Anropsinnstillinger og 
velg de alternativene du vil 
justere.

1 

2 
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Søke etter en kontakt
Fra hjemmeskjermen trykker du 
på  for å åpne Kontakter. 

Trykk Søk og skriv inn 
kontaktens navn ved hjelp av 
tastaturet.

Legge til en ny kontakt
På hjemmeskjermen trykker 
du på  og angir den nye 
kontaktens nummer. Deretter 
trykker du på Meny-tasten og 
Ny kontakt. 

Hvis du vil legge til et bilde for 
en ny kontakt, trykker du på 

. 
Velg mellom Ta et bilde og 
Velg fra galleri.

Velg kontakten du vil legge til, 

ved å trykke på .
Trykk på et tekstfelt for å åpne 
tastaturet, og skriv inn den nye 
kontaktens navn.

1 

2 

1 

2 

3 

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

Trykk på Lagre for å lagre 
kontakten.

Favorittkontakter
Du kan klassifisere kontakter du 
ringer ofte, som favoritter.

Slik legger du til en kontakt 
blant favorittene:

Fra hjemmeskjermen trykker du 
på  for å åpne Kontakter.

Trykk på en kontakt for å vise 
kontaktopplysningene.

Trykk på stjernen til høyre for 
kontaktens navn. Stjernen vil bli 
gullfarget.

5 

6 

1 

2 

3 

Anrop/kontakter
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Meldinger/e-post
Meldinger
LG-P990 kombinerer SMS og 
MMS i én intuitiv og brukervennlig 
meny.

Sende en melding
Trykk på -ikonet på 
hjemmeskjermen og deretter 
Ny melding for å åpne en tom 
melding.

Angi navnet eller nummeret 
til en kontakt i feltet Til. Etter 
hvert som du skriver inn 
telefonnummeret vil det dukke 
opp kontakter som samsvarer 
med søket. Du kan trykke på en 
av de foreslåtte mottakerne. Du 
kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én 
tekstmelding for hver person du 
sender meldingen til.

Trykk på Skriv nedenfor for å 
begynne på meldingen.

1 

2 

3 

Trykk Send for å sende 
meldingen.
TIPS! Du kan trykke på ikonet 

 hvis du vil legge ved en fil.
Meldingsskjermen åpnes 
med meldingen plassert etter 
navnet ditt. Svarene vises på 
skjermen. Etter hvert som du 
viser og sender flere meldinger, 
opprettes det en meldingstråd.

 ADVARSEL 

Grensen på 160 tegn kan 
variere fra land til land, 
avhengig av språk og hvordan 
tekstmeldingene kodes.

 ADVARSEL 

Hvis en bilde-, video- 
eller en lydfi l legges til i en 
tekstmelding, konverteres 
meldingen automatisk til en 
multimediemelding, og prisen 
blir endret deretter.

4 

5 
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Endre 
meldingsinnstillingene
Meldingsinnstillingene i LG-P990 
er forhåndsdefinert, slik at du kan 
sende meldinger umiddelbart. Du 
kan endre innstillingene etter eget 
ønske. 

Trykk på Meldinger-ikonet på 
hjemmeskjermen og deretter på 
Meny-tasten og Innstillinger.

Åpne e-postapplikasjonen 
og skjermen for 
e-postkontoer
Du kan bruke programmet 
E-post til å lese e-post fra 
andre leverandører enn Gmail. 
Programmet E-post støtter de 
følgende kontotypene: POP3, IMAP, 
Exchange og GME.

På hjemmeskjermen trykker 
du på på Applikasjoner-fanen 
og deretter E-post for å vise 
kontolisten.

1 

TIPS! Velg e-postsnarveisikonet 
på hjemmeskjermen for å gå til 
listen over e-postkontoer.

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

Etter første konfigurasjon 
av E-post vises innholdet i 
innboksen din (hvis du har 
én konto) eller skjermbildet 
for kontoer (hvis du har flere 
kontoer).

TIPS! 

Hvis du trykker lenge på en 
konto i listen over e-postkontoer, 
kan du velge ønsket alternativ 
i hurtigvinduet. For example, 
select Add to home screen to 
create a shortcut icon of the 
account on the home screen.

Velg e-postsnarveisikonet på 
hjemmeskjermen for å gå til 
listen over e-postkontoer.

2 

3 

•

•

Meldinger/e-post
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Hvis du velger snarveisikonet for 
en konto på hjemmeskjermen, 
kan du på samme måte gå til 
innboksen for den tilhørende 
kontoen.

Skrive og sende e-post
Slik skriver og sender du en 
melding:

I programmet E-post trykker 
du på Meny-tasten og deretter 
Opprett.

Angi mottakerens adresse. Etter 
hvert som du skriver inn tekst, 
dukker det opp kontakter som 
samsvarer med søket. Atskill 
adresser med kommategn.

Trykk på Meny-tasten og 
deretter Legg til kopi/
blindkopi hvis du vil sende 
en kopi/blindkopi til andre 
kontakter/e-postadresser.

Skriv inn meldingsteksten. 

1 
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3 
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Du kan trykke på Legg ved 
hvis du vil legge ved en fil.

Trykk på Send.
Hvis du ikke er klar til å sende 
meldingen, kan du trykke på 
Meny-tasten og Lagre som 
utkast for å lagre meldingen 
i mappen Utkast. Hvis du 
vil fortsette å skrive på et 
meldingsutkast i en Utkast-
mappe, trykker du på utkastet. 
Meldingen lagres også som 
et utkast hvis du trykker på 
Tilbake-tasten  før du 
sender meldingen. Hvis du 
ikke er koblet til et nettverk, 
for eksempel hvis telefonen er 
i flymodus, lagres meldingene 
du sender, i Utboks-mappen 
til du er koblet til et nettverk 
igjen. Hvis Utboks-mappen 
inneholder meldinger som 
venter, vises utboksen på 
Kontoer-skjermen.

5 

6 
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Vær oppmerksom på at meldinger 
som sendes via en Exchange-
konto ikke plasseres på telefonen, 
men på selve Exchange-serveren.
Hvis du vil vise sendte meldinger i 
mappen Sendt (eller med etiketten 
Sendt), må du som regel åpne 
mappen/etiketten Sendt og velge 
Oppdater fra alternativmenyen.

Legge til og redigere 
e-postkontoer
Legge til en e-postkonto:

Trykk på Meny-tasten og 
deretter Ny.

Velg MS Exchange eller 
Andre.

Angi et navn på kontoen, 
bekreft hvordan du vil at navnet 
ditt skal vises i utgående 
e-post, og trykk deretter på 
Ferdig.

1 
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Slette en e-postkonto:

Åpne skjermbildet for kontoer.
Trykk på den kontoen du vil 
slette.
Trykk Slett i menyen som 
åpnes.
Trykk på OK for å bekrefte at 
du vil slette kontoen.

1 
2 

3 

4 

Meldinger/e-post
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Du kan bruke tjenester for 
nettsamfunn (sosial nettverk) og 
administrere mikrobloggen din 
via telefonen. Du kan oppdatere 
statusen din, laste opp bilder og 
vise venners status i sanntid. 

Hvis du ikke har en konto, kan du 
gå til hjemmesidene deres for å 
opprette en. 

MERK: Det kan påløpe 
tilleggskostnader når du bruker 
tjenester på Internett. Kontakt 
nettverksleverandøren for å 
kontrollere dataprisen. 

Legge til en konto på 
telefonen

På hjemmeskjermen trykker du 
på Applikasjoner-fanen for å 
åpne applikasjonsmenyen. 

Du kan velge fritt mellom 
sosiale nettverk. 

1 

2 

Skriv inn din e-postadresse og 
ditt passord for nettsamfunnet 
og trykk deretter Logn inn.

Vent mens opplysningene 
bekreftes. 
Hvis du trykker på 
nettsamfunnet kan du 
se gjeldende status for 
nettsamfunnet.

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

3 

4 

5 

Sosiale nettverk
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Kamera
Bli kjent med søkeren

Konverter – Du kan bytte fra det eksterne kameraet til det interne.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på 
siden.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis 
du vil åpne innstillingsmenyen. Se Bruke 
avanserte innstillinger.

Blits – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for 
bildet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller 
mot + for høyere lysstyrke.

Videomodus – Velg dette 
alternativet for å bytte til 
videomodus.

Ta et bilde

Galleri – Trykk for å vise 
det nyeste bildet. Med dette 
alternativet får du tilgang til 
galleriet og de lagrede bildene fra 
kameramodus.

TIPS! Du kan lukke alle snarveisalternativene for å få en klarere 
kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren 
én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én 
gang til.

MERK: I modusen for internt kamera kan du ikke aktivere zoom eller blits.
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Ta et raskt bilde 
Åpne kameraprogrammet.

Rett linsen mot bildemotivet 
mens du holder telefonen 
horisontalt.

Trykk på lukkerikonet .

Kameraet fokuserer på bildet. 
Når bildet er i fokus, får 
fokusindikatorene i hvert hjørne 
grå farge, og så tas bildet.

MERK: Kameraets egenskaper 
innebærer at det kan 
oppstå en skyggeeffekt 
når du tar bilder innendørs. 
(Skyggeeffekten kan gi mindre 
fargeforskjeller mellom midten 
og siden av bildet.)

Når du har tatt bildet
Bildet du har tatt, vises på 
skjermen.

Del    Trykk for å dele bildet 
via Bluetooth, E-post, 

1 

2 

3 

4 

Facebook for LG, Gmail, 
Meldinger, MySpace for 
LG, Picasa eller Twitter 
for LG.

MERK: Det kan påløpe 
tilleggskostnader når du laster 
ned eller laster opp MMS-
meldinger ved roaming.

TIPS! Hvis du har en SNS-konto 
og konfi gurerer den på telefonen, 
kan du dele bildet på et SNS-
samfunn.

Angi 

som

    Trykk for å bruke bildet 
som Kontaktikon eller 
Bakgrunn.

Gi nytt 

navn
   Trykk for å endre navn 
på det valgte bildet.

   Trykk for å slette bildet.

   Trykk for å ta et nytt bilde 
med én gang. Det gjeldende 
bildet blir lagret.

   Trykk for å vise det nyeste 
bildet.
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Avanserte innstillinger
Trykk på  i søkeren for å åpne 
alle avanserte alternativer.

Du kan endre kamerainnstillinger 
ved å rulle på hjulet. Trykk på 
Tilbake-tasten når du har valgt et 
alternativ.

Bildestørrelse – Trykk for å angi 
størrelsen (i piksler) for bildet du 
tar. Velg en pikselverdi fra disse 
numeriske alternativene: 8M 
(3264x2448), 5M (2560x1920), 
3M (2048x1536), 2M 
(1600x1200), 1M (1280x960), 
VGA (640x480) eller QVGA 
(320x240).

MERK: Alternativene for 
bildestørrelse kan variere avhengig 
av kameramodus.

Fokus – Trykk på dette ikonet for å 
velge alternativmenyen. Se Bruke 
fokusering.

Scenemodus – Velg mellom 
Auto, Portrett, Landskap, Sport, 

Solnedgang og Natt.

ISO – ISO bestemmer følsomheten 
til lysmåleren på kameraet. Jo 
høyere ISO-verdi, desto mer følsomt 
er kameraet overfor lys. Denne 
innstillingen er nyttig når det er 
relativt mørkt og du ikke kan bruke 
blits. Velg mellom ISO-verdiene 
Auto, 800, 400, 200 og 100.

Hvitbalanse – Velg mellom 
Auto, Glødende, Pent vær, 
Fluorescerende og Skyet. 
Fargeeffekt – Velg en fargetone 
for det nye bildet. 
MERK: 

Alternativene for Fargeeffekt 
kan variere avhengig av 
kameramodus.

Fargeeffekt Overeksponering 
støttes bare i modusen for 
internt kamera.

Fargeeffektene Blå, Preg, 
Posteraktig og Vivid støttes 
bare i modusen for eksternt 
kamera.

•

•

•

Kamera
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Selvutløser – Med selvutløseren 
kan du angi en forsinkelse etter at 
du har trykket på utløserknappen. 
Velg av, 3 sekunder, 5 sekunder 
eller 10 sekunder. Dette er ideelt 
hvis du vil være med på bildet selv.

Fotomodus – Velg blant de ulike 
modusalternativene. Velg mellom 
Normal, Seriefoto, Ufokusert 
bolde, Smilefoto, Flatterende 
bilde, Kunstfoto, Panoramabilde 
og Panoramafoto.

Bildekvalitet – Velg mellom 
Superskarp, Skarp og Normal. 
Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet. 
Samtidig blir filstørrelsen større, 
noe som betyr at du vil kunne 
lagre færre bilder i telefonminnet.

Stabilisering – Velg På for å ta 
skarpere bilder.

Automatisk visning – Hvis du 
aktiverer Automatisk visning, 
vises bildet du nettopp har tatt, 
automatisk.

Lukkerlyd – Velg én av fire 
lukkerlyder.

Symbolplassering – Aktiver 
denne hvis du vil bruke telefonens 
plasseringsbaserte tjenester. Ta 
bilder overalt du er, og merk dem 
med plassering. Hvis du laster 
opp merkede bilder til en blogg 
som støtter geotagging, kan du se 
bildene på et kart.

MERK: Denne funksjonen er 

tilgjengelig når GPS er aktiv eller 

WPS er tilkoblet.

Minne – Velg om du vil lagre 
bildene i telefonminnet eller i det 
eksterne minnet.

   Gjenopprette alle kameraets 
standardinnstillinger.

   Trykk når du vil vite hvordan 
denne funksjonen virker. Dette 
gir en kort veiledning.
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TIPS! Når du slår av kameraet, 
tilbakestilles alle innstillingene 
til standardinnstillingene, med 
unntak av bildestørrelsen 
og bildekvaliteten. Alle ikke-
standardinnstillinger må 
tilbakestilles, for eksempel 
fargetone og ISO. Kontroller 
innstillingene før du tar neste 
bilde.

TIPS! Menyen Innstillinger 
ligger over kamerasøkeren, 
slik at når du endrer fargen 
eller kvaliteten på bilder, vil du 
kunne se en forhåndsvisning 
av bildeendringen bak menyen 
Innstillinger.

Bruke fokusering
Du kan velge fokusering med 
følgende alternativer:

Auto – Still inn kameraet til å 
fokusere automatisk.

Makro – Med makromodus kan 
du ta ekstreme nærbilder. Hvis 
du prøver å ta nærbilder, men 
fokusruten forblir rød, kan du 
prøve å slå på makromodus.

Ansiktsgjenkjenning – Hvis 
du aktiverer ansiktsgjenkjenning 
og tar et bilde, vil kameraet 
automatisk oppdage og fokusere 
på menneskeansikter.

Manuell – Still inn kameraet til å 
fokusere manuelt.

Kamera
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Videokamera 
Bli kjent med søkeren

Konverter – Du kan bytte fra det eksterne kameraet til det interne.

Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på 
siden.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet 
hvis du vil åpne innstillingsmenyen. 
Se Bruke avanserte innstillinger.

Lysstyrke – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres 
for videoen. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere 
lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

Blits – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.

Kameramodus – Skyv dette 
ikonet oppover for å skifte til 
kameramodus.

Start opptak

Galleri – Trykk for å vise den 
nyeste videoen. Med dette 
alternativet får du tilgang til 
galleriet og de lagrede videoene 
fra videokameramodus.
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Videoopptak
Åpne kameraprogrammet, og 
skyv kameramodusknappen til 
videoposisjonen. Ikonet  
endres til .

Videokameraets søker vises på 
skjermen.

Pek linsen mot videomotivet 
mens du holder telefonen 
horisontalt.

Trykk på ikonet start video .

Ta opp vises nederst i søkeren 
sammen med et tidsur som 
viser lengden på videoen.

Trykk på ikonet stopp video  
for å avslutte opptaket.

Etter at du har filmet 
video
Det vises et stillbilde som 
representerer videoen på skjermen. 

Spill av    Trykk for å spille av 
videoen. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Del    Trykk for å dele videoen 
via Bluetooth, E-post, 
Gmail, Meldinger eller 
YouTube.

MERK: Det kan påløpe 
tilleggskostnader når du laster 
ned eller laster opp MMS-
meldinger ved roaming.

Gi nytt 

navn

   Trykk for å endre navn 
på den valgte videoen.

   Trykk hvis du vil slette 
videoen du nettopp har spilt 
inn. Bekreft ved å trykke på 
Ja. Søkeren vises igjen.

   Trykk for å ta opp en ny video 
med én gang. Den gjeldende 
videoen blir lagret.

   Trykk for å vise den nyeste 
videoen.

Videokamera 
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Avanserte innstillinger
Trykk på  i søkeren for å åpne 
alle avanserte alternativer. 
Endre videokamerainnstillingen
e ved å rulle på hjulet. Trykk på 
Tilbake-tasten når du har valgt et 
alternativ.

Videostørrelse – Trykk for å angi 
størrelsen (i piksler) for videoen 
du spiller inn. Velg størrelse for 
videobildet: Full HD (1920x1088), 
HD (1280x720), TV (720x480), 
VGA (640x480), QVGA (320x240) 
eller QCIF (176x144).

Hvitbalanse – Hvitbalansen 
sikrer at hvite områder i videoen 
er realistiske. For at kameraet 
skal kunne justere hvitbalansen 
riktig, må du kanskje angi 
lysforholdene. Du kan velge 
mellom Auto, Glødende, Pent 
vær, Fluorescerende og Skyet.

Fargeeffekt – Velg fargetonen du 
vil bruke for den nye visningen. 

MERK: Alternativene for 
bildestørrelse kan variere avhengig 
av kameramodus.

Videokvalitet – Velg mellom 
Superskarp, Skarp og Normal.

Videovarighet – Sett en grense 
for hvor lang videoen kan være. 
Velg mellom Normal og MMS for å 
sette en maksgrense for størrelsen 
på filer som skal sendes som 
MMS.

Stemmen – Velg Lyd av for å 
spille inn en video uten lyd.

Automatisk visning – Hvis du 
På Automatisk visning, vises 
videoen du nettopp har tatt opp, 
automatisk.

Minne – Velg om du vil lagre 
videoene i telefonminnet eller i det 
eksterne minnet.

   Tilbakestill alle innstillingene 
for videokameraet.

   Trykk når du vil vite hvordan 
denne funksjonen virker. Dette 
gir en kort veiledning.
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Se på de lagrede 
videoene

Velg  fra søkeren.

Galleriet vises på skjermen.

Trykk på videoen du vil vise 
én gang for å hente den frem 
til forsiden på galleriet. Den 
begynner å spille automatisk.

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

1 

2 

3 

Videokamera 
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Multimedia
Galleri
Du kan lagre alle slags 
multimediefiler i galleriet i 
telefonens minne, slik at du har 
enkel tilgang til alle bildene, 
lydene, videoene og spillene. 
Du kan også lagre filene på et 
minnekort. Fordelen med å bruke 
et minnekort er at du kan frigjøre 
plass i telefonens minne.

Trykk på Applikasjoner-fanen og 
velg deretter Galleri.

Endre hvordan innholdet i 
et album vises
Du kan vise bildene og videoene 
dine i albumene i et kronologisk 
rutenett eller i lister sortert etter 
dato og når bildene ble tatt. Bruk 

velgeren for albumbytte  
øverst til høyre på skjermen 
for å bytte mellom rutenett- og 
listevisning.

  Dra velgeren for 
albumbytte mot venstre for 
å vise albuminnholdet i et 
kronologisk rutenett.

  Dra velgeren for 
albumbytte mot høyre for å 
vise albuminnholdet i lister.

Bruke SmartShare
SmartShare kan brukes til å dele 
multimedieinnhold med DLNA-
aktiverte (Digital Living Network 
Alliance) enheter.

* Del medieinnhold med andre 
DLNA-enheter

På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Innstillinger.

Velg Trådløse kontroller og 
SmartShare-innstillinger.

Trykk på avmerkingsboksen 
for SmartShare for å aktivere 
denne funksjonen.

1 

2 

3 
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Du kan endre enhetsnavn og 
ikon og velge innholdstypene 
som skal deles.

* La avspillingsenheten (f.eks. 
TV) spille av multimedieinnhold 
fra et eksternt innholdsbibliotek 
(f.eks. PC). 

Trykk på knappen øverst 
til høyre for å velge 
avspillingsenheten fra listen.

Trykk på knappen øverst til 
venstre for å velge et eksternt 
bibliotek.

Du kan bla i det eksterne 
innholdsbiblioteket.

Trykk lenge på miniatyrbildet 
av et innholdselement, og 
flytt det til området øverst 
med en finger, eller trykk på 
avspillingsknappen.

MERK: Kontroller at enheten din 
er koblet til hjemmenettverket 
via Wi-Fi hvis du vil bruke dette 
programmet.

4 

1 

2 

3 

4 

MERK: Noen DLNA-aktiverte 
enheter (f.eks. TV-er) støtter 
bare DMP-funksjon for DLNA 
og vil ikke vises på listen over 
avspillingsenheter.

Musikk
LG-P990 har en innebygd 
musikkspiller som gir deg mulighet 
til å spille all favorittmusikken din. 
Hvis du vil åpne musikkspilleren, 
trykker du på Musikk.

Spille av musikk
På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Musikk.

Trykk på Sanger.

Velg sangen du vil spille av.

Trykk på  for å sette sangen 
på pause.

Trykk på  for å gå til neste 
sang.

1 

2 

3 

4 

5 

Multimedia
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Trykk på  for å gå tilbake 
til begynnelsen av sangen. 
Trykk på  to ganger for å gå 
tilbake til forrige sang.

Hvis du vil justere volumet når 
du lytter til musikk, bruker du 
volumtastene på høyre side av 
telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som 
helst sang i listen. Alternativene 
Spill av, Legg til i spillelisten, 
Bruk som ringetone, Slett, Del,  
Søk og Filinfo.

MERK: Musikkfi ler 
kan være beskyttet 
av åndsverksloven og 
internasjonale avtaler om 
opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig 
å innhente tillatelse eller en 
lisens for å reprodusere eller 
kopiere musikk.

6 I enkelte land forbyr 
nasjonal lovgivning privat 
kopiering av opphavsrettslig 
beskyttet materiale. Før du 
laster ned eller kopierer fi len, 
bør du kontrollere hvilke lover 
som gjelder for bruk av slikt 
materiale i det aktuelle landet.

Høre på radio
LG-P990 har en innebygget 
FM-radio som du kan bruke til å 
lytte til favorittstasjonene dine når 
du er på farten.

MERK: Du må koble til 
hodetelefonene for å kunne høre 
på radio. Sett dem inn i kontakten 
for hodetelefoner. 

Søke etter stasjoner
Du kan stille inn radiostasjoner 
ved å søke etter dem manuelt 
eller automatisk. Stasjonene lagres 
med egne kanalnumre, slik at du 
ikke trenger å stille dem inn flere 
ganger. 
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På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger FM-radio.

Trykk på Søk etter 
FM-radiostasjoner.

Hvis det finnes forhåndsinnstilte 
kanaler, vises pop-up-
meldingen 'Alle kanaler 
tilbakestilles. Fortsette?'. Hvis 
du velger OK, slettes alle de 
forhåndsinnstilte kanalene, og 
automatisk søk begynner.

Hvis du vil stoppe automatisk 
søk , trykker du på Stopp søk. 
Bare kanaler som ble oppdaget 
før du trykket på Stopp, blir 
lagret.

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

Høre på radio
På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger FM-radio.

1 

2 

3 

4 

1 

Velg kanalnummeret til 
stasjonen du vil høre på.

Trykk på ikonet . Du 
kan høre på radioen via den 
innebygde høyttaleren. 

Overføre filer ved 
hjelp av USB-
masselagringsenheter
Slik overfører du filer ved hjelp 
av USB-enheter:

Koble LG-P990 til en PC ved 
hjelp av en USB-kabel.

Hvis du ikke har installert 
LG Android Platform Driver 
på PC-en, må du endre 
innstillingene manuelt. Velg 
Innstillinger > SD-kort og 
telefonlagring, og aktiver Kun 
masselagring.

Trykk på Slå på USB-lagring.

Du kan vise det masselagrede 
innholdet på PC-en og overføre 
filene.

2 

3 

1 

2 

3 

4 
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MERK: 

Hvis du har installert LG 
Android Platform Driver, vises 
umiddelbart popup-meldingen 
Slå på USB-lagring.

Hvis du vil synkronisere telefonen 
og PC-en ved hjelp av LG PC 
Suite, trykker du på Innstillinger 
> SD-kort og telefonlagring. 
Deretter berører du hakemerket 
for å deaktivere modusen Kun 
masselagring.

Lagre musikk- og 
videofiler på telefonen

Koble telefonen til PC-en ved 
hjelp av USB-kabelen.

Trykk og dra ned statusfeltet på 
startskjermen. Velg USB-tilkoblet 
> Slå på USB-lagring > Åpne 
mappe for å vise filer.

Hvis du ikke har installert LG 
Android Platform Driver på 
PC-en, må du angi innstillinger 
manuelt. Se Overføre filer ved 

•

•

1 

•

•

hjelp av masselagringsenheter 
hvis du vil ha mer informasjon.

Lagre musikk- og videofiler 
fra PC på telefonens eksterne 
lagringsmedium.

Du kan kopiere musikk- og 
videofiler fra PC til telefonens 
eksterne lagringsmedium ved 
hjelp av en kortleser.

Hvis det finnes en videofil 
med en undertekstfil (.smi- 
eller .srt-fil med samme 
navn som videofilen), må de 
plasseres i samme mappe 
for at underteksten skal vises 
automatisk når videofilen spilles 
av.

Respekter opphavsrett ved 
nedlasting av musikk- eller 
videofiler. Vær oppmerksom på 
at skadede filer eller filer med 
feil filtype kan skade telefonen.

2 

•

•

•
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Flytte kontakter fra 
gammel telefon til ny 
telefon
Eksporter kontaktene fra den 
gamle telefonen til PC-en 
som en CSV-fil ved hjelp av et 
synkroniseringsprogram.

Last ned Mobile Sync for 
Android fra www.lg.com, og 
installer dette programmet på 
telefonen. Kjør programmet, 
og koble Android-telefonen 
til PC-en ved hjelp av USB-
kabelen.

Velg Kontakter-ikonet. Gå til 
Meny > Fil > Importer, og 
velg CSV-filen du lagret på 
PC-en.

Hvis feltene i den importerte 
CSV-filen er forskjellige fra dem 
i Mobile Sync for Android, må 
du tilordne feltene. Når du har 
tilordnet feltene, klikker du OK. 
Kontaktene legges dermed til i 

1 

2 

3 

Mobile Sync for Android.

Hvis tilkobling av LG-P990-
telefonen (via USB-kabel) 
oppdages av Mobile Sync 
for Android, klikker du 
"Synkroniser" eller "Synkroniser 
kontakter" for å synkronisere 
kontaktene fra PC-en til 
telefonen og lagre dem.

Slik sender du data fra 
telefonen via Bluetooth
Du kan sende data via Bluetooth 
ved å kjøre en tilsvarende 
applikasjon, ikke via Bluetooth-
menyen, til forskjell fra andre 
mobiltelefoner.

Sende bilder: Kjør Galleri-
applikasjonen og velg Bilde 
> Meny. Klikk på Del og velg 
Bluetooth. Kontroller at Bluetooth 
er slått på, og velg Søk etter 
enheter. Velg enheten du vil 
sende data til, fra listen.

4 

•

Multimedia



61

Eksportere kontakter: Kjør 
Kontakter-applikasjonen. Trykk 
på adressen du vil eksportere 
til. Trykk på Meny og velg Del > 
Bluetooth. Kontroller at Bluetooth 
er slått på, og velg Søk etter 
enheter. Velg enheten du vil 
sende data til, fra listen.

Sende flere valgte kontakter: 
Kjør Kontakter-applikasjonen. 
Hvis du vil velge mer enn én 
kontakt, trykker du på Meny-
tasten og deretter Velg flere. 
Velg kontaktene du vil sende, 
eller trykk på Meny-tasten og 
deretter Velg alle > Trykk på Del 
> Bluetooth > Velg alle. Velg 
Del > Bluetooth. Kontroller at 
Bluetooth er slått på, og velg Søk 
etter enheter. Velg enheten du vil 
sende data til, fra listen.

Koble til FTP (denne telefonen 
støtter bare FTP-server): 
Velg Innstillinger > Trådløse 

•

•

•

kontroller > Bluetooth-
innstillinger. Deretter merker du 
av for Synlig og søker etter andre 
enheter. Finn ønsket tjeneste, og 
koble til FTP-serveren.

TIPS! Bluetooth-
versjonen er 2.1 EDR og 
sertifi sert av Bluetooth SIG. 
Den er kompatibel med andre 
enheter som er sertifi sert av 
Bluetooth SIG.

MERK: Hvis du vil søke etter 
denne telefonen fra andre 
enheter, går du til Innstillinger > 
Trådløse kontroller > Bluetooth-
innstillinger. Merk av for Synlig. 
Avmerkingen oppheves etter 120 
sekunder.

MERK: Støttede profi ler: SDAP, 
HFP, HSP, OPP, PBAP (server), 
FTP (server), A2DP og AVRCP.
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MERK: Den første gangen du 
åpner Google-applikasjonen 
på telefonen, vil du bli bedt om 
å logge deg på med Google-
kontoen din.

Google Maps™
Du kan finne ut hvor du er, motta 
trafikkinformasjon og få en 
kjøreanvisning dit du har tenkt 
deg. Telefonen må være tilkoblet 
Wi-Fi eller 3G/GPRS.

MERK: Google Maps dekker ikke 
alle byer og land.

Med tasten Meny kan 
du velge alternativer som 
Søk, Kjøreanvisninger, 
Stjernemerkede steder, Tøm 
kartet, Bli med i Latitude og så 
videre.

Market™
Med Android Market kan du laste 
ned nyttige applikasjoner og spill. 
Hvis du installerer applikasjoner 

og spill fra Android Market, vil 
du kunne se dem på LG-P990-
menyen. Du kan kontrollere 
nedlastede applikasjoner ved å 
trykke på Nedlastinger-fanen.

Gmail™
Gmail konfigureres når du 
konfigurerer telefonen første 
gang. Avhengig av innstillingene 
synkroniseres Gmail på telefonen 
med Google-kontoen på Internett 
automatisk. Standardvisningen er 
innbokssamtalelisten i Gmail.

Google Talk™
Google Talk er direktemeldingspr
ogrammet til Google. Det lar deg 
kommunisere med andre Google 
Talk-brukere. 

Trykk på Meny og velg blant 
alternativer som: Alle venner, 
Legg til venn, Søk, Logg av og 
Innstillinger. 

Google-applikasjoner
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Google Search™
Trykk på Meny og deretter 
Søkeinnstillinger hvis du vil 
konfigurere Google-søk, inkludert 
innstillinger for hvilke data på 
telefonen som skal være søkbare.

YouTube™
YouTube er et gratis webområde 
der du kan vise eller laste opp 
videoer.

MERK: Du kan få tilgang til 
YouTube via Google-kontoen, men 
for noen tjenester, som opplasting 
av videoer, trenger du en YouTube-
konto.
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Stille alarmen
På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Alarm/klokke. 

Hvis du vil legge til en ny alarm, 
trykker du på Legg til alarm.

Angi alarmtid, gjentakelse og 
alarmtone. Du kan også trykke 
på  for å angi vibrering eller 
værmelding og gi alarmen et 
navn.

Trykk på Lagre for å slå på 
alarmen.

MERK: Du kan endre 
alarminnstillinger ved å trykke på 
Meny og velge Innstillinger. Du 
kan slette alarmen eller endre 
disse innstillingene: Alarm i 
stillemodus, Sideknappenes 
funksjoner, Volum for alarm, 
Angi standardringetone og 
Innstillinger for værinformasjon.

1 

2 

3 

4 

Bruke kalkulatoren
På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Kalkulator.

Trykk på nummertastene for å 
taste inn tall.

For grunnleggende 
regnefunksjoner trykker du 
på ønsket funksjon (+ - x ÷) 
etterfulgt av =.

For mer avanserte 
regnefunksjoner trykker du på 
Avansert-panelet og velger 
deretter sin, cos, tan, log og så 
videre.

Legge til en hendelse i 
kalenderen

På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Kalender.

 Du må opprette en Google-
konto før du bruker 
kalenderen.

1 

2 

3 

4 

1 

2 

Verktøy
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Trykk på en dato for å velge 
en hendelse. Trykk på og hold 
inne hvis du vil legge til en ny 
hendelse. Deretter trykker du 
på Ny hendelse.

Trykk på Hva, og skriv inn 
navnet på hendelsen. Kontroller 
datoen, og tast inn klokkeslettet 
da hendelsen begynner og 
slutter. 

Trykk også på Hvor, og skriv 
inn stedet for hendelsen.

Hvis du vil legge til et notat 
for hendelsen, kan du trykke 
Beskrivelse og skrive inn 
detaljene.

Hvis du vil gjenta alarmen, 
velger du Gjentakelse og angir 
eventuelle Påminnelser.

Trykk på Ferdig for å lagre 
hendelsen i kalenderen. 
En farget firkantmarkør i 
kalenderen viser dager da 
det er lagret hendelser. Når 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

hendelsen skal starte, går det 
en alarm, slik at det er lett for 
deg å holde orden på planene.

Spille inn lyd eller tale
På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Taleopptaker.

Trykk på  Ta opp for å starte 
opptaket.
Trykk på  Stopp for å 
avslutte opptaket.
Velg  Spill av for å høre på 
opptaket.

MERK: Trykk på Liste for å åpne 
albumet. Du kan lytte til det 
lagrede opptaket.

MERK: Når du er ferdig med 
innspillingen, kan du sende 
lydklippet ved å trykke på Meny-
tasten og Del.

1 

2 

3 

4 
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Nettleser
Internett gir deg tilgang til en rask 
og fargerik verden av spill, musikk, 
nyheter, sport, underholdning 
og mye mer – direkte på 
mobiltelefonen. Uansett hvor du er 
og hva som interesserer deg.

MERK: Det vil påløpe 
tilleggskostnader når du 
kobler til denne tjenesten og 
laster ned innhold. Kontakt 
nettverksleverandøren for å 
kontrollere prisen på overføring.

Bruke alternativer
Trykk på Meny-tasten for å vise 
alternativene.

  Nytt vindu: Åpne et nytt vindu.

  Bokmerker: Legg til/vis 
bokmerke, vis mest besøkt og 
historikk.

  Vinduer: Vis alle åpne 
vinduer.

  Oppdater: Trykk for å 
oppdatere den gjeldende 
siden.

  Videresend: Tar deg til siden 
du åpnet etter den gjeldende 
siden. Dette er det motsatte 
av Tilbake-tasten, som tar 
deg til den forrige siden.

 Mer

•  Bokmerke: Legg til den 
gjeldende siden som bokmerke.

•  Finn på siden: Hvis du angir en 
bokstav eller et ord, merkes alle 
forekomstene på den gjeldende 
siden.

•  Velg tekst: Trykk på og velg 
linjene du vil kopiere. Trykk 
lenge på en tekstboks, så kan 
du lime inn teksten.

•  Sideinformasjon: Vis 
informasjon om siden.

•  Del side: Send siden.

•  Nedlastinger: Vis 
nedlastingshistorikk.

•  Innstillinger: Angi 
nettleserinnstillinger.

MERK: Trykk på Tilbake-tasten for 
å gå tilbake til forrige side.

Internett
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Trykk på Applikasjoner på 
startskjermen, og bla til og velg 
Innstillinger. 

Trådløse kontroller
Her kan du administrere Wi-Fi 
og Bluetooth. Du kan også velge 
mobile nettverk og flymodus.

Flymodus – Når man velger 
flymodus, vil alle trådløse 
forbindelser deaktiveres.

Wi-Fi – Trykk for å merke av: 
Aktiverer Wi-Fi for å koble til 
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Wi-Fi-innstillinger – Her kan 
du konfigurere og administrere 
trådløse tilgangspunkter. Angi 
nettverksvarsel, eller legg til et 
Wi-Fi-nettverk. Skjermbildet 
for avanserte Wi-Fi-innstillinger 
åpnes fra skjermbildet for Wi-Fi-
innstillinger. Trykk på Meny tasten 
og deretter Avansert.

SmartShare – Trykk for å merke 
av: Dette aktiverer SmartShare 
som du kan bruke til å dele 
multimedieinnhold med DLNA-
aktiverte (Digital Living Network 
Alliance) enheter.

SmartShare-innstillinger – Her 
kan du endre enhetsnavn og velge 
innholdstyper som skal deles.

Bluetooth – Trykk for å merke av: 
Aktiverer Bluetooth for å kunne 
koble til Bluetooth-enheter.

Bluetooth-innstillinger – Angi 
enhetsnavn og søkbarhet og søk 
etter andre enheter. Du kan også 
vise en liste over Bluetooth-enheter 
som du har konfigurert tidligere, 
samt enheter som ble oppdaget 
siste gang telefonen søkte etter 
Bluetooth-enheter.

Internett-deling og portabelt 
tilgangspunkt – Her kan du 
konfigurere innstillinger for 
Internett-deling via USB og 
Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt. 

Innstillinger
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VPN-innstillinger – Viser VPN-
listen (Virtual Private Network) som 
er konfigurert. Her kan du legge til 
ulike typer VPN.

Mobilnettverk – Angi alternativer 
for dataroaming, nettverksmodus og 
operatører, navn på tilgangspunkt 
(APN) og så videre.

Telefoninnstillinger på 
skjerm – Her kan du endre 
passordet for On-Screen Phone 
(standardpassordet er "0000"). 
Med On-Screen Phone kan du 
vise telefonskjermen fra PC-en 
via en USB- eller Bluetooth-
tilkobling. Du kan også kontrollere 
mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp 
av musen eller tastaturet. 

Lyd
< Generelt >

Stillemodus – Demper alle lyder 
(inkludert ringetoner og varsler) 
unntatt lyd fra musikk, video og 

alarmer. (Du må slå av medie- 
og alarmlyden fra de tilhørende 
applikasjonene.)

Vibrer – Telefonen vibrerer når du 
mottar et anrop.

Volum – Angi volum for ringetone, 
media og alarm. Hvis du slår av 
alternativet for å bruke samme 
volum for både anrop og varsler, 
kan du stille inn volumet for dem 
hver for seg.

< Innkommende anrop >

Telefonringetone – Angi 
standardringetone for anrop.

< Varsler >

Ringetone for varsel – Angi 
standardringetone for varsler.

< Tilbakemelding >

Hørbare tastelyder – Angi bruk 
av toner når du bruker tastaturet til 
å angi numre.

Hørbart valg – Angi bruk av lyd 
når du trykker på knapper, ikoner 

Innstillinger
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og andre skjermelementer du kan 
trykke på.

Skjermlåslyder – Angi at 
telefonen skal spille av en lyd når 
du låser eller låser opp skjermen.

Haptisk feedback – Angi at 
telefonen skal vibrere kort når du 
trykker på taster som Meny og 
Tilbake.

Display 
Lysstyrke – Tilpass lysstyrken på 
skjermen.

Roter skjermen automatisk – 
Angi at skjermen automatisk skal 
veksle mellom stående og liggende 
modus når du snur telefonen.

Animasjon – Med dette 
alternativet kan du angi animerte 
overganger når du navigerer fra 
skjerm til skjerm.

Skjerm timeout – Angi 
tidsforsinkelsen før skjermen 
automatisk slås av. For best mulig 

batteriutnyttelse bør du angi så 
kort tid som praktisk mulig her.

Visningsskrifttype – Endre skrift.

Bevegelse
Juster holdningsinnstillinger for 
hjemmeskjerm, innkommende 
anrop, alarm, galleri, musikk og 
videospiller.

Sted og sikkerhet 
< Min plassering > 

Bruk trådløse nettverk – Hvis 
du krysser av for Bruk trådløse 
nettverk, vil telefonen finne din 
omtrentlige plassering ved hjelp av 
Wi-Fi og mobile nettverk.

Bruk GPS-satellitter – Hvis 
du kobler til GPS-satellitter, vil 
telefonen finne din plassering helt 
ned til gatenivå.

< Skjermopplåsning >

Angi skjermlås – Angi 
låsemønster for å sikre telefonen. 
Åpner en gruppe skjermbilder som 
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hjelper deg å tegne et mønster 
for å låse opp telefonen. Du kan 
velge PIN-kode eller passord i 
stedet for mønster, eller du kan la 
alternativet stå tomt.

< SIM-kortlås >

Innstill SIM-kortlås – Innstill SIM-
kortlåsen eller endre PIN-kode.

< Passord >

Synlige passords – Velg dette for 
å vise passord når du skriver dem 
inn, eller opphev valget hvis du vil 
skjule passord når du skriver dem 
inn.

< Enhetsadministrasjon >

Velg enhetsadministratorer – 
Legg til eller fjern 
enhetsadministratorer. 

< Lager for 
påloggingsinformasjon > 

Bruk sikker 
påloggingsinformasjon – Merk av 
hvis du vil la programmer få tilgang 

til telefonens krypterte lager med 
sikre sertifikater, passord og annen 
påloggingsinformasjon. Lageret 
for påloggingsinformasjon brukes 
til å etablere enkelte typer VPN- 
og Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke 
har angitt et passord til lageret for 
påloggingsinformasjon, er dette 
alternativet nedtonet.

Installer fra SD-kort – Velg dette 
for å installere krypterte sertifikater 
fra microSD-kortet.

Angi passord – Angi eller 
endre passordet for lageret for 
påloggingsinformasjon. Passordet 
må inneholde minst 8 tegn.

Tøm lager – Sletter 
alle sikre sertifikater og 
påloggingsinformasjon samt 
passordet til lageret.

Programmer
Ukjente kilder – Tillater 
installering av applikasjoner fra 

Innstillinger
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webområder, e-post eller andre 
steder enn Android Market.

 ADVARSEL 
For å beskytte telefonen og dine 
personlige data bør du bare laste 
ned applikasjoner fra pålitelige 
kilder, for eksempel Android 
Market.

Ordne applikasjoner – Administrer 
og fjern installerte programmer.

Aktive tjenester – Her kan du 
vise og behandle tjenester og 
applikasjoner som kjører. Dette 
alternativet viser hvilke prosesser 
hver aktive tjeneste trenger, og 
hvor mye minne de bruker.

Utvikling – Still inn alternativer for 
applikasjonsutvikling som USB-
feilsøking, Hold aktiv og Tillat 
eksempel plassering.

Kontoer og 
synkronisering 
< Generelle synkroniseringsinn
stillinger >

Bakgrunnsdata – Lar 
programmer synkronisere data i 
bakgrunnen uavhengig av om du 
holder på med dem. Du kan spare 
batteristrøm og redusere (men ikke 
eliminere) databruken ved å slå av 
dette alternativet.

Autosynk – Lar programmer 
synkronisere, sende og motta data 
når det passer dem.

< Administrer kontoer > 

Liste over alle kontoer for Google 
og annet som du har lagt til på 
telefonen.

Hvis du trykker på en konto på 
denne skjermen, vises skjermen 
for kontoen.



72

Personvern
Hvis du velger å gjenopprette 
fakbrikkdata, slettes alle personlige 
data fra telefonminnet, inkludert 
informasjon om Google-kontoen din 
og andre konti, data og innstillinger 
for system og programmer og 
alle nedlastede programmer og 
DRM-lisenser. Tilbakestilling av 
telefonen sletter ikke eventuelle 
systemoppdateringer som du har 
lastet ned, og heller ikke filer på 
microSD-kortet, for eksempel 
musikk eller bilder. Hvis du 
tilbakestiller telefonen på denne 
måten, blir du bedt om å angi den 
samme typen informasjon som du 
angav da du startet Android for 
første gang.

SD-kort og 
telefonlagring
< USB-forbindelsestype >

Kun masselagring – 
Telefonen kan bare brukes som 

masselagringsenhet hvis et 
minnekort er satt inn. Du kan 
angi Kun masselagring som 
standardinnstilling for USB-
tilkobling.

< SD-kort > 

Vis samlet plass og tilgjengelig 
plass. Trykk på Utløs SD-kort for 
trygg fjerning. Trykk på Formater 
SD-kort hvis du vil slette alle data 
fra det eksterne microSD-kortet.

< Internt SD-kort > 

Vis samlet plass og tilgjengelig 
plass. Trykk på Demontering av 
internt SD-kort mislykket for 
trygg fjerning. Trykk på Formater 
internt SD-kort hvis du vil slette 
alle data fra det internt SD-kortet.

< Internt telefonminne >

Vis Tilgjengelig plass. 

Språk og tastatur
Bruk innstillingene for Språk og 
tastatur til å velge språk og region 
for teksten som vises på telefonen, 

Innstillinger
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og til å konfigurere skjermtastaturet, 
inkludert ord som du har lagt til i 
ordlisten.

Taleinndata og -utdata
< Taleinndata >

Innstillinger for 
stemmegjenkjennelse – 
Du bruker Innstillinger for 
stemmegjenkjennelse 
til å konfigurere Androids 
taleinndatafunksjon. 

< Taleutdata >

Innstillinger for tekst til tale – 
Innstillinger for tekst til 
tale brukes til å konfigurere 
Androids tekst-til-tale-syntese for 
applikasjoner som kan gjøre bruk 
av dette.

MERK: Hvis data for talesyntese 
ikke er installert, er bare 
innstillingen Installer taledata 
tilgjengelig.

Tilgjengelighet
Innstillingene for Tilgjengelighet 
brukes til å konfigurere eventuelle 
programtillegg du har installert på 
telefonen.

MERK: Kan bare velges med flere 
programtillegg.

HDMI
Juster innstillingen for HDMI-
tilkobling. Hvis telefonen er koblet 
til TV/PC via HDMI-kabel, kan du 
vise bilde- og videofiler på TV/PC 
når videospiller eller bildevisning 
kjører på telefonen.

MERK:

Avhengig av enheten som er 
koblet til telefonen din via en 
HDMI-kabel, kan det ta en stund 
å spille av mediefiler.

Hvis du bruker en kabel eller 
enhet som ikke er HDMI-
sertifisert, er det ikke sikkert at 
filene spilles av på riktig måte.

•

•
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Bilderetningen som er angitt på 
telefonen, gjelder også for bildet 
som vises på enheten.

Hvis telefondataene ikke vises 
på riktig måte på grunn av 
et synkroniseringsproblem, 
må du endre oppløsningen 
på telefonen. (Du må starte 
telefonen på nytt for å ta i bruk 
den nye HDMI-oppløsningen.)

Dato og tid
Bruk innstillingene for Dato og 
tid til å angi hvordan datoer skal 
vises. Du kan også bruke disse 
innstillingene til å stille klokken 
manuelt og angi en tidssone i 
stedet for å hente inn gjeldende 
klokkeslett fra mobilnettet.

Om telefonen
Vis juridisk informasjon 
og telefonens status og 
programvareversjon.

•

•

Wi-Fi
Med Wi-Fi får du Internett-tilgang 
med høy hastighet innenfor 
dekningsområdet til trådløse 
tilgangspunkt. 

Med Wi-Fi får du trådløs Internett-
tilgang uten ekstrakostnader. 

Slå på Wi-Fi
Åpne varslingstegneren på 
startskjermen, og trykk på . 

Eller trykk på Applikasjon 
> Innstillinger > Trådløse 
kontroller. Slå deretter på Wi-Fi .

Koble til Wi-Fi
Velg det Wi-Fi-nettverket du vil 
koble til. Hvis  vises, må du 
angi passord for å koble til.

MERK:

Hvis du ikke har Wi-Fi-dekning 

og velger 3G-tilkobling, kan dette 

medføre ekstrakostnader. 

•

Innstillinger
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Hvis telefonen går inn i 

dvalemodus når Wi-Fi er tilkoblet, 

brytes tilkoblingen automatisk. 

Hvis telefonen har tilgang til 

3G-data, kan dette innebære 

at den automatisk kobles til 

3G-nettverket, og dette kan 

medføre ekstrakostnader. 

LG-P990 støtter WEP, WPA/WPA2 

PSK, WPA/WPA2 Enterprise og 

802.1x Dynamic WEP.- sikkerhet. 

Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren 

eller nettverksadministratoren angir 

kryptering for nettverkssikkerheten, 

må du skrive inn nøkkelen i 

popup-vinduet. Hvis kryptering ikke 

er angitt, vises ikke dette popup-

vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-

tjenesteleverandøren din eller 

nettverksadministratoren.

Dele telefonens mobile 
datatilkobling
Du kan dele telefonens mobile 
datatilkobling med en datamaskin 

•

•

via en USB-kabel: Internett-
deling via USB. Du kan også dele 
telefonens datatilkobling med 
opptil fem enheter samtidig, ved å 
konvertere telefonen til et portabelt 
Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler 
datatilkoblingen, vises det et 
ikon i statusfeltet og et varsel i 
varslingsfeltet.

Ikon Beskrivelse

Internett-deling via USB 
er aktivt

Portabelt Wi-Fi-
tilgangspunkt er aktivt

Både Internett-deling 
via USB og Portabelt 
tilgangspunkt er aktive

Gå til http://www.android.com/
tether hvis du vil ha den nyeste 
informasjonen om Internett-
deling og portable tilgangspunkter, 
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inkludert operativsystemer som 
støttes samt andre detaljer.

MERK: Det kan påløpe 
tilleggskostnader når du bruker 
tjenester på Internett. Kontakt 
nettverksleverandøren for å 
kontrollere dataprisen.

Innstillinger for 
Internett-deling via USB 
og portabelt Wi-Fi-
tilgangspunkt

På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Innstillinger.

Trykk på Trådløse kontroller 
og velg Internett-deling og 
portabelt tilgangspunkt.

Velg de alternativene du vil 
justere.

Internett-deling via USB – Merk 
av hvis du vil dele telefonens 
datatilkobling via mobilnettverk 
med datamaskinen via en USB-
tilkobling.

1 

2 

3 

Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt – 
Merk av hvis du vil dele telefonens 
datatilkobling via mobilnettverk 
som et portabelt Wi-Fi-
tilgangspunkt.

Hjelp – Opens Åpner en dialog 
med informasjon om Internett-
deling via USB og portabelt Wi-Fi-
tilgangspunkt samt informasjon 
om hvor du kan finne ut mer.

Internett-deling via USB 
og datadeling
Du kan ikke dele telefonens 
datatilkobling og microSD-kort via 
USB samtidig. Hvis du bruker USB-
tilkoblingen til å gjøre microSD-
kortet tilgjengelig på datamaskinen, 
må du koble det fra først.

Bruk USB-kabelen som fulgte 
med telefonen, til å koble den 
til datamaskinen din.

På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Innstillinger.

1 

2 

Innstillinger
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Trykk på Trådløse kontroller 
og velg Internett-deling og 
portabelt tilgangspunkt.

Merk av for Internett-deling 
via USB.

Telefonen begynner å dele den 
mobile nettverksdatatilkoblingen 
med datamaskinen via en USB-
tilkobling. Det legges til et aktivt 

varsel  i statuslinjen og 
varselfeltet.

Fjern merkingen for Internett-
deling via USB hvis du 
vil avslutte delingen av 
datatilkoblingen. Eller koble fra 
USB-kabelen.

Slik deler du telefonens 
datatilkobling som 
et portabelt Wi-Fi-
tilgangspunkt

På hjemmeskjermen trykker 
du på Applikasjoner-fanen og 
velger Innstillinger.

3 

4 

•

5 

1 

Trykk på Trådløse kontroller 
og velg Internett-deling og 
portabelt tilgangspunkt.
Merk av for Portabelt Wi-Fi-
tilgangspunkt.

Etter noen sekunder begynner 
telefonen å kringkaste Wi-Fi-
nettverksnavnet (SSID) slik at 
du kan koble telefonen til opptil 
fem datamaskiner eller andre 
enheter. Det legges til et aktivt 

varsel  i statuslinjen og 
varselfeltet.

Når det er merket av for 
Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt, 
kan du endre nettverksnavnet. 

Fjern merkingen for Portabelt 
Wi-Fi-tilgangspunkt hvis 
du vil avslutte delingen av 
datatilkoblingen via Wi-Fi.

2 

3 

•

•

4 
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OBS!

Hvis du velger Åpen som 
sikkerhetsalternativ, kan du 
ikke hindre uautorisert bruk av 
elektroniske tjenester av andre 
personer. Dette kan føre til at 
det påbeløper tilleggskostnader. 
Hvis du vil unngå uautorisert 
bruk, må du velge et annet 
sikkerhetsalternativ.

Slik bruker du 
On-Screen Phone
Med On-Screen Phone kan du 
vise telefonskjermen fra PC-en 
via en USB- eller Bluetooth-
tilkobling. Du kan også kontrollere 
mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp 
av musen eller tastaturet.

On-Screen Phone-
ikoner

  Kobler mobiltelefonen til eller 
fra PC-en.

  Roterer On-Screen Phone-
vinduet (bare tilgjengelig i 
applikasjoner som støtter 
rotasjon).

  Endrer innstillingene for 
On-Screen Phone.

  Avslutter On-Screen Phone-
programmet.

  Minimerer On-Screen Phone-
vinduet.

On-Screen Phone-
funksjoner

Sanntidsoverføring og 
kontroll: Viser og styrer 
mobiltelefonskjermen ved 
tilkobling til PC. 

Musekontroll: tillater at du 
kontrollerer mobiltelefonen ved 
hjelp av musen for å klikke og 
dra på PC-skjermen.

Tekstskriving med tastaturet: 
tillater at du skriver en 
tekstmelding eller et notat ved 
hjelp av PC-tastaturet.

•

•

•

Innstillinger
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Filoverføring (mobiltelefon til PC): 
sender filer fra mobiltelefonen 
(f.eks. bilder, videoer, musikk 
og Polaris Office-filer) til PC-en. 
Høyreklikk og dra for å sende en 
fil til PC-en. 

Filoverføring (PC til mobiltelefon): 
sender filer fra PC-en til 
mobiltelefonen. Velg filene du vil 
overføre, og dra og slipp dem i 
On-Screen Phone-vinduet. Filene 
du sender, lagres på et microSD-
kort.

Hendelsesvarslinger i sanntid: 
viser en popup-melding 
for å informere deg om 
innkommende anrop eller tekst-/
multimediemeldinger, og i tillegg 
alarm- og hendelsesvarslinger.

MERK: Funksjonen On-Screen 
Phone støtter ikke kamerabilder og 
-videoer på telefonen, så de kan 
ikke vises på PC-skjermen.

•

•

•

Slik installerer du 
On-Screen Phone på 
PC-en
Gå til LGs hjemmeside (http://
www.lg.com), og gå til Support > 
Støtte for mobiltelefon > Last 
ned støtteverktøyet LG Mobile  
til PC-en. Hvis du laster ned LG 
PC Suite IV, lastes også On-Screen 
Phone-programmet ned til 
PC-en. Deretter kan du installere 
On-Screen Phone på PC-en. 

Slik kobler du 
mobiltelefonen til PC-en
USB-tilkobling: 

Åpne tilkoblingsveiviseren, velg 
"USB-kabeltilkobling", og klikk 
på "Neste".

Koble telefonen til PC-en ved 
hjelp av USB-kabelen, og klikk 
på "Neste".

Angi passordet for On-Screen 
Phone, og klikk på "Neste". 
Standardpassordet er 

1 

2 

3 
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0000. Du kan endre 
passordet i Innstillinger 
> Trådløse kontroller > 
Telefoninnstillinger på 
skjerm..

Klikk på OK for å lukke vinduet.

Trådløs tilkobling via Bluetooth:

Gå til Innstillinger > Trådløse 
kontroller > Bluetooth-
innstillinger. Slå på Bluetooth 
og merk av for Synlig.

Hvis du tidligere har koblet til 
via kabel, kjører du veiviseren 
for ny tilkobling for å opprette 
en ny tilkobling.

Kjør veiviseren for tilkobling 
på datamaskinen, og velg 
Bluetooth-tilkobling og deretter 
"Neste".

Veiviseren starter søket etter 
mobiltelefoner med Bluetooth. 
Når mobiltelefonen du vil koble 
til, vises, klikker du på Stopp for å 
stoppe søket.

4 

1 

2 

3 

4 

Velg "LG-P990" fra enhetslisten 
og deretter "Neste". Du kan gi 
nytt navn til enheten hvis du 
ønsker det.

Tast inn PIN-koden (f.eks 
"0000"), og klikk på "Neste".

Godta forespørselen på 
mobiltelefonen, angi samme 
PIN-kode, og trykk på "OK".

Angi passordet for On-Screen 
Phone (standardpassordet er 
"0000"), og klikk på "Neste".

Trykk på "OK" for å avslutte.

Slik kontrollerer du 
tilkoblingen mellom 
telefonen og PC-en 
Når enhetene har blitt 
koblet sammen, drar du 
ned varslingsfeltet øverst på 
startskjermen for å sjekke 
tilkoblingsstatusen for On-Screen 
Phone.

5 

6 

7 

8 

9 

Innstillinger
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Slik kobler du telefonen 
fra PC-en
Klikk på  øverst til venstre 
On-Screen Phone-vinduet. Du kan 
også trekke ned varslingsfeltet 
øverst på skjermen og velge 
On-Screen Phone. Trykk på Ja i 
Koble fra-vinduet.

MERK: Du må starte telefonen på 
nytt når du har slått av On-Screen 
Phone.

Programvareoppdatering
LG Mobile-
programvareoppdatering fra 
Internett

Mer informasjon om denne 
funksjonen finnes på http://update.
lgmobile.com or http://www.
lg.com/common/index.jsp  velg 
land og språk. 

Med denne funksjonen kan du 
oppdatere fastvaren på telefonen 
til nyeste versjon fra Internett 

uten at du må stikke innom et 
servicesenter. 

Oppgraderingsprogrammet 
for mobiltelefonfastvare krever 
brukerens fulle oppmerksomhet 
under hele oppdateringsprosessen. 
Les alle instruksjoner og 
merknader som vises ved hvert 
trinn før du går videre. Vær 
oppmerksom på at hvis du fjerner 
USB-kabelen eller batteriet under 
oppgraderingen, kan dette gjøre 
alvorlig skade på telefonen.

Mobiltelefonprogramvare for LG 
oppdateres via OTA (Over-the-
Air)

Med denne funksjonen 
kan du enkelt oppdatere 
telefonprogramvaren til siste versjon 
via OTA uten å koble til USB-
datakabelen. 

Først kan du kontrollere 
programvareversjonen på 
telefonen: Innstillinger 
> Om telefonen > 
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Oppdater programvare > 
Oppdateringskontroll.

Du kan også endre 
oppdateringsplanen til 1 time, 4 
timer, 8 timer eller 24 timer før 
oppdateringer. I dette tilfellet blir 
du varslet av applikasjonen om å 
oppdatere når tiden har løpt ut. 
Du kan også endre planen eller 
oppdatere manuelt.

Innstillinger
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Rettighetene til alle teknologier og 
produkter i denne enheten tilhører 
de respektive eierne.

Bluetooth® er et registrert 
varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
microSD™ og microSD-logoen 
er varemerker for SD Card 
Association.
Google™, Google Maps™, 
Gmail™, YouTube™, Google 
Talk™ og Android Market™ er 
varemerker for Google, Inc.
Wi-Fi er et registrert varemerke 
for the Wireless Fidelity Alliance, 
Inc.

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

Inneholder Adobe® Flash® Player 
eller Adobe® AIR®-teknologi 
med lisens fra Adobe Systems 

•

•

•

•

•

•

Incorporated. Copyright © 1995
–2011.

DivX Mobile 

OM DIVX VIDEO: DivX® er et 
digitalt videoformat skapt av 
DivX Inc. Dette er en offisielt 
DivX Certified®-enhet som 
kan spille av DivX-video. Gå 
til www.divx.com hvis du 
vil ha mer informasjon og 
programvareverktøy for å 
konvertere filene dine til DivX 
video. 
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
Denne DivX Certified®-enheten 
må være registrert før du kan 
spille av DivX Video-on-Demand-
filmer (VOD) du har kjøpt. Du 
kan skaffe registreringskoden 
under DivX VOD i enhetens 
konfigurasjonsmeny. Gå til vod.
divx.com hvis du vil ha mer 

•

Opphavsrett og varemerker
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informasjon om hvordan du 
fullfører registreringen.
DivX Certified® for 
avspilling av DivX®-videoer 
opptil HD 720p, inkludert 
betalingsinnhold. 
Kan spille av  video 
opptil 1920x1080. DivX®, 
DivX Certified® og tilknyttede 
logoer er varemerker for DivX 
Inc. og brukes med lisens.

Merk! 
Programvare med åpen 
kildekode

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

Opphavsrett og varemerker
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LG-P990 kan brukes med tilbehøret nedenfor. 
(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Lader Datakabel

Koble sammen 

LG-P990 og PC.

Batteri Brukerhåndbok

Finn ut mer om 

LG-P990.

Stereoheadset

MERK: 

•  Bruk alltid ekte LG-tilbehør.

•  Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.

•  Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

Tilbehør
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Omgivelsestemperatur

Maks:  +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

Tekniske opplysninger



87

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når 
du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter 
tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.

Melding Mulige årsaker Mulige løsninger

SIM-feil

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

Kontroller at SIM-kortet er satt inn på 
riktig måte.

Ikke koblet 
til nettverk / 
svakt signal

Svakt signal 
utenfor GSM-
dekningsområdet.

Nye tjenester fra 
tjenesteleverandøren

Beveg deg mot et vindu eller 
ut i et åpent område. Kontroller 
nettverksoperatørens dekningskart.

Kontroller om SIM-kortet er eldre enn 
6–12 måneder.

Hvis det er eldre, kan du bytte det hos 
nettverksleverandøren.

Kodene 
samsvarer ikke

Hvis du vil endre en 
sikkerhetskode, må 
du bekrefte den nye 
koden ved å skrive den 
inn to ganger.

De to kodene du skrev 
inn, er ikke like.

Som standardinnstilling er 
sikkerhetskoden [0000]. Kontakt 
tjenesteleverandøren hvis du glemmer 
koden.

Ingen 
programmer 
kan brukes

Støttes ikke av 
tjenesteleverandøren 
eller krever registrering

Kontakt tjenesteleverandøren.

Problemløsing
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Melding Mulige årsaker Mulige løsninger

Kan ikke ringe

Anropsfeil 

Nytt SIM-kort er satt 
inn 

Forhåndsbetalt 
kostnadsgrense er 
nådd

Nytt nettverk er ikke godkjent.

Kontroller nye restriksjoner.

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

Kan ikke slå 
på telefonen

På/av-tasten ble ikke 
holdt inne lenge nok

Batteriet er ikke ladet 

Batterikontaktene er 
skitne

Trykk på av/på-knappen i minst to 
sekunder.

La laderen være tilkoblet lenger, 
rengjør kontaktene.

Ta ut batteriet, og sett det inn igjen.

Ladefeil

Batteriet er ikke ladet.

Det er for varmt eller 
for kaldt ute

Kontaktproblem

Uten spenning

Laderfeil

Feil lader, feil ved 
batteriet

Lad opp batteriet.

Kontroller at telefonen lades ved 
normal temperatur.

Kontroller laderen og tilkoblingen til 
telefonen. Kontroller batterikontaktene, 
og rengjør dem om nødvendig.

Koble til et annet strømuttak.

Hvis laderen ikke blir varm, må den 
byttes ut.

Bruk alltid originalt LG-tilbehør. 
Bytt ut batteriet.

Problemløsing
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Melding Mulige årsaker Mulige løsninger

Nummeret 
ikke tillatt

Funksjonen Fast 
nummer er aktivert.

Kontroller innstillinger.

Kan ikke 
motta/sende 
SMS og bilder.

Minne fullt
Slett noen eksisterende meldinger fra 
telefonen.

Filer åpnes 
ikke

Ikke støttet filformat Kontroller at filformatet støttes

SD-kort 
fungerer ikke

Bare FAT 
16-filsystemet støttes

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

Skjermen slås 
ikke på når 
jeg mottar et 
anrop.

Problem med infrarød 
sensor

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

Ingen lyd
Vibrerings- eller 
bevegelsesmodus

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

Samtalen 
brytes eller 
telefonen 
fryser

Programvareproblem

Ta ut batteriet, og sett det inn igjen.

Slå på telefonen.

Prøv å bruke tjenesten for 
programvareoppdatering via 
webområdet.





En del af indholdet i denne manual 
gælder muligvis ikke for din telefon 
afhængigt af telefonens software 
eller din tjenesteudbyder.

Denne telefon anbefales ikke 
til synshæmmede på grund af 
skærmtastaturet.

Copyright ©2011 LG Electronics, 
Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 
LG og LG-logoet er registrerede 
varemærker tilhørende LG Group 
og dets tilknyttede enheder. Alle 
andre varemærker tilhører deres 
respektive ejere.

Google™, Google Maps™, 
Gmail™, YouTube™, Google 
Talk™ og Android Market™ er 
varemærker tilhørende Google, Inc. 

•

•

•

•

LG-P990LG-P990 Brugermanual - Dansk
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Læs disse enkle retningslinjer. Det 
kan være farligt eller ulovligt, hvis 
disse retningslinjer ikke overholdes. 

Udsættelse for 
radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for 
radiobølger og SAR (Specific 
Absorption Rate - specifik 
absorptionshastighed). Denne 
mobiltelefon model LG-P990 er 
designet til at overholde gældende 
sikkerhedskrav for eksponering 
over for radiobølger. Dette krav 
er baseret på videnskabelige 
retningslinjer, der indeholder 
sikkerhedsmargener, som er 
udformet med henblik på at sørge 
for sikkerhed for alle uanset alder 
og helbred.

Retningslinjerne for udsættelse 
for radiobølger benytter 
måleenheden SAR (Specific 
Absorption Rate - specifik 

•

absorptionshastighed). SAR-
test udføres ved hjælp af 
standardiserede metoder, mens 
telefonen sender på det højeste 
certificerede effektniveau på alle 
anvendte frekvensbånd.

Mens der kan være forskelle på 
SAR-niveauerne for forskellige 
LG-telefonmodeller, er de alle 
udviklet til at opfylde de relevante 
retningslinjer for udsættelse for 
radiobølger.

ICNIRP (International Commission 
on Non-Ionizing Radiation 
Protection) anbefaler en SAR-
grænse på 2 W/Kg i gennemsnit 
over 10 gram væv.

Den højeste SAR-værdi for 
denne telefonmodel testet af 
DASY4 under brug ved øret er 
0,545 W/kg (10 g) og 0,897 
W/kg (10 g), når den bæres på 
kroppen.

•

•

•

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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Oplysninger om 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 1 g væv.

Pleje og vedligeholdelse 
af produktet

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

Skil ikke enheden ad. Aflever den 
til en kvalificeret servicetekniker, 
når der er brug for reparation.

Reparationer under garanti 
kan efter LG's valg inkludere 

•

•

•

reservedele eller printkort, der 
enten er nye eller istandsatte, 
forudsat at de har en 
funktionalitet, som svarer til de 
dele, der erstattes.

Hold enheden væk fra elektriske 
apparater, som f.eks tv'er radioer 
og pc'er.

Hold enheden væk fra 
varmekilder, som f.eks. radiatorer 
eller komfurer.

Tab ikke enheden.

Enheden må ikke udsættes for 
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.

•

•

•

•

•

•

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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Oplad ikke telefonen i nærheden 
af brændbart materiale, da 
telefonen kan blive varm og 
dermed udgøre en brandfare.

Brug en tør klud til at rengøre 
enheden på ydersiden (brug 
ikke opløsningsmidler som f.eks. 
benzen, fortynder eller alkohol).

Oplad ikke telefonen, mens den 
ligger på bløde møbler.

Telefonen bør oplades i et 
område med god udluftning.

Udsæt ikke enheden for store 
mængder røg eller støv.

Opbevar ikke telefonen ved 
siden af kreditkort eller billetter, 
da de kan påvirke oplysningerne 
på magnetstriben.

Tryk ikke på skærmen med en 
skarp genstand, da det kan 
beskadige telefonen.

Udsæt ikke telefonen for væske 
eller fugt.

•

•

•

•

•

•

•

•

Vær forsigtig med brug af 
tilbehør, som f.eks. øretelefoner. 
Rør ikke antennen unødigt.

Effektiv betjening af 
telefonen
Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve 
interferens, hvilket kan påvirke 
ydeevnen.

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

Visse høreapparater kan blive 
forstyrret af mobiltelefoner.

Svag interferens kan muligvis 
påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

•

•

•

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

Brug ikke 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 forårsager 

•

•

•

•

•

•

alvorlig skade, hvis den ikke kan 
fungere korrekt.

Hvis du lytter til musik, når du er 
ude, skal du sikre, at lydstyrken 
er på et fornuftigt niveau, så du 
er opmærksom på omgivelserne. 
Dette er især vigtigt, når du 
befinder dig i nærheden af veje.

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

BEMÆRK: For høj lyd og højt tryk 
fra øretelefoner kan forårsage 
høretab.

•

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

Områder med brand- og 
eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen, når du 
tanker brændstof.

•

Anvend ikke telefonen i 
nærheden af brændstof eller 
kemikalier.

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

I fly
Trådløse enheder kan forårsage 
interferens i fly.

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

Brug ikke telefonen, mens 
flyet befinder sig på jorden, 
medmindre du har fået tilladelse 
af kabinepersonalet.

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

•

•

•

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

Oplysninger om og pleje 
af batteriet

Du behøver ikke at aflade 
batteriet helt, før du genoplader 
det. Til forskel fra andre 
batterisystemer er der ikke 
nogen hukommelseseffekt, der 
kan kompromittere batteriets 
ydeevne.

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

Du må ikke skille batteriet ad 
eller kortslutte det.

•

•

•

Hold batteriets metalkontakter 
rene.

Udskift batteriet, når det ikke 
længere har en acceptabel 
ydeevne. Batteriet kan 
genoplades hundredvis af gange, 
inden det skal udskiftes.

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

Udsæt ikke batteriopladeren for 
direkte sollys, og brug den ikke 
i omgivelser med høj fugtighed, 
som f.eks. badeværelset.

Opbevar ikke batteriet i varme 
eller kolde omgivelser, da det 
kan forringe batteriets ydeevne.

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

Bortskaffelse af brugte batterier 
skal ske iht. producentens 
vejledning. Genbrug batteriet, 
hvis det er muligt. Smid ikke 

•

•

•

•

•

•

•

Retningslinjer for sikker og effektiv brug
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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.

Den faktiske 
batterilevetid afhænger 
af netværkskonfiguration, 
produktindstillinger, 
brugsmønstre, batteri og miljø.

•

•

•
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Bortskaffelse af din gamle telefon

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

dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.

2   Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat 

fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er 

godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

3   Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre 

mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige 

virkninger.

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

telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den 

butik, hvor du købte produktet.

Kassering af batterier/akkumulatorer

1   Skraldespanden med kryds over på batterier/akkumulatorer på dit 

produktet, betyder det, at de er dækket af det europæiske direktiv 

2006/66/EC.

2   Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for 

kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder 

mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.

3   Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra 

husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er 

godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.

4   Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer en hjælp 

til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og 

sundhedsskadelige indvirkninger.

5   Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine 

gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, 

renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.
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Vigtig bemærkning
Kontroller, om de problemer, du 
har oplevet med telefonen, er 
beskrevet i dette afsnit, før du 
indleverer den til service eller 
ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse
Når den ledige plads i telefonens 
hukommelse er mindre end 2 %, 
kan telefonen ikke modtage en 
ny besked. Du skal kontrollere 
telefonens hukommelse og slette 
nogle data som f.eks. programmer 
eller beskeder for at frigøre mere 
hukommelse.

Sådan håndteres programmet: 

I startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer  
og vælge Indstillinger > 
Programmer > Administrer 
applikationer.

Når alle programmer er vist, skal 
du rulle og vælge det program, 
du vil afinstallere.

1 

2 

Tryk på Afinstaller, og tryk på 
OK for at afinstallere det valgte 
program.

2.  Optimering af 
batteriets levetid

Du kan forlænge batteriets levetid 
mellem opladningerne ved at 
deaktivere de funktioner, som du 
ikke har brug for at køre konstant 
i baggrunden. Du kan også 
overvåge, hvordan programmer 
og systemressourcer forbruger 
batteristrøm. 

Sådan forlænges batteriets 
levetid:

Sluk radiokommunikation, som 
du ikke anvender. Hvis du ikke 
bruger Wi-Fi, Bluetooth eller 
GPS, skal du deaktivere dem.

Dæmp skærmens lysstyrke, og 
angiv en kortere timeout for 
skærmen.

3 

•

•
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Deaktiver automatisk 
synkronisering for Google Mail, 
kalender, kontakter og andre 
programmer.

Nogle af de programmer, du 
har downloadet, kan tære på 
batteriets levetid.

Sådan kontrollerer du batteriets 
opladningsniveau:

I startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer  
og vælge Indstillinger > Om 
telefon > Status.

Batteriets status (opladning, 
afladning) og niveau (som 
procent af fuld opladning) vises 
øverst på skærmen.

Sådan overvåges og 
kontrolleres brugen af batteriet:

I startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer  
og vælge Indstillinger > Om 
telefon > Batteriforbrug.

•

•

1 

2 

1 

Øverst på skærmen vises 
batteriets brugstid. Enten tiden 
siden sidste tilslutning til en 
strømkilde, eller når telefonen 
er tilsluttet en strømkilde, hvor 
længe der sidst blev brugt 
batteristrøm. Skærmbilledet 
viser programmer og tjenester, 
som bruger batteristrøm, lige 
fra det største til det mindste 
forbrug.

3.  Installation af et 
open source-
operativsystem

Hvis du installerer et open source-
operativsystem på din telefon, og 
ikke bruger det operativsystem, 
der er leveret af producenten, kan 
det medføre, at telefonen ikke 
fungerer korrekt.

2 

Vigtig bemærkning
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 ADVARSEL 

Hvis du installerer en andet 
operativsystem end det, som 
producenten leverer, er din 
telefon ikke længere dækket af 
garantien.

 ADVARSEL 

For at beskytte telefonen og 
personlige data må du kun 
downloade programmer fra 
kilder, du har tillid til, f.eks. 
Android Market. Hvis nogle 
programmer ikke er korrekt 
installeret på telefonen, fungerer 
telefonen muligvis ikke normalt, 
eller der kan opstå en alvorlig 
fejl. Du skal afi nstallere disse 
programmer på telefonen og 
alle data og indstillinger for dem.

4.  Brug af 
oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for 
at beskytte telefonen. Åbner en 
række skærmbilleder, som fører 
dig gennem oprettelsen af et 
oplåsningsmønster for skærmen.

Du kan tegne dit eget 
oplåsningsmønster ved at forbinde 
mindst fire prikker.
Hvis du indstiller et mønster, låses 
telefonens skærm. Lås telefonen op 
ved at tegne det angivne mønster 
på skærmen.

Advarsel: Når du angiver et 
oplåsningsmønster, skal du først 
oprette din Google Mail.
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 ADVARSEL  
Forholdsregler, der skal tages 
ved brug af mønsterlåsen 

Det er meget vigtigt, 
at du husker det 
oplåsningsmønster, du har 
angivet. Du vil ikke kunne 
få adgang til din telefon, 
hvis du anvender et forkert 
mønster 5 gange. Du har 
fem muligheder for at angive 
dit oplåsningsmønster, PIN-
kode eller adgangskode. 
Hvis du har opbrugt alle fem 
muligheder, kan du forsøge 
efter 30 sekunder.

Når du ikke kan huske dit 
oplåsningsmønster, din PIN eller 
adgangskode: 

Hvis du har logget Google-konto 
på telefonen og har brugt et forkert 
oplåsningsmønster 5 gange, skal 
du trykke på knappen for Glemt 
mønster. Derefter bliver du bedt om 

at logge på med din Google-konto 
for at låse telefonen op.

Hvis du ikke har oprettet en 
Google-konto på telefonen, eller 
hvis du har glemt den, behøver du 
ikke foretage fabriksnulstilling.

5.  Brug af hård 
nulstilling

Hvis telefonen ikke gendannes 
til den oprindelige tilstand, 
skal du bruge Hård nulstilling 
(fabriksnulstilling) til at initialisere 
telefonen.
Når telefonen er slukket, skal du 
trykke på og holde tasterne Tænd/
sluk og Lydstyrke ned nede på 
samme tid (i over seks sekunder), 
så tændes telefonen og udfører 
fabriksnulstilling med det samme. 
Bemærk, at efter udførelsen af 
Hård nulstilling, er alle data og 
programmer på telefonen slettet og 
de kan ikke gendannes.

Vigtig bemærkning
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 ADVARSEL 

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

6.  Tilslutning til Wi-Fi-
netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på 
telefonen, har du adgang til et 
trådløst adgangspunkt eller et 
"hotspot". Nogle adgangspunkter 
er åbne, og du kan oprette 
direkte forbindelse til dem. Andre 
er skjulte eller kræver andre 
sikkerhedsfunktioner, så du skal 
konfigurere telefonen til at kunne 
oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke 
bruger funktionen. Det forlænger 
batterilevetiden.

Sådan aktiverer du Wi-Fi og 
opretter forbindelse til et Wi-Fi-
netværk:

I startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer  
og vælge Indstillinger > 
Trådløs & netværk > Wi-Fi-
indstillinger.

Tryk på Wi-Fi for at aktivere 
funktionen og starte 
scanningen efter tilgængelige 
Wi-Fi-netværk.

Liste over tilgængelige Wi-Fi-
netværk vises. Sikre netværk er 
afmærket med et låsikon.

Tryk på et netværk for at 
oprette forbindelse til det.

Hvis netværket er åbent, bliver 
du bedt om at bekræfte, at du vil 
oprette forbindelse til det, ved at 
trykke på Opret forbindelse.

Hvis netværket er sikret, 
bliver du bedt om at indtaste 
en adgangskode eller andre 
rettighedsoplysninger. (Bed 

1 

2 

•

3 

•

•
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netværksadministratoren om 
detaljer).

Statuslinjen viser ikoner, der 
angiver Wi-Fi-status.

7.  Åbning og skift af 
programmer

Multi-tasking er let med Android, 
fordi de åbne programmer bliver 
ved at køre, selvom du åbner et 
andet program. Du behøver ikke 
afslutte et program, før du åbner 
et nyt. Brug af og skift mellem 
flere åbne programmer. Android 
administrerer hvert program, 
stopper og starter det efter behov 
for at sikre, at ledige programmer 
ikke forbruger unødvendige 
ressourcer.

Sådan afsluttes det anvendte 
program:

I startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer  
og vælge Indstillinger> 

4 

1 

Programmer> Administrer 
applikationer.

Rul til det ønskede program, og 
tryk på Gennemtving stop for 
at afslutte brugen af det.

TIP! 
Gå tilbage til nyligt brugt 
program

Tryk på tasten Hjem,og holde den 
inde. Nu vises en skærm med en 
liste over de programmer, du har 
brugt for nylig.

8.  Installation af LG PC 
Suite på din pc

Du skal installere LG PC suite-
programmet på din pc for at 
synkronisere din telefon med din 
pc via USB-kabel.

Du kan downloade dette program 
fra LG's websted (http://www.
lg.com). Gå til http://www.lg.com, 
og vælg område, land og sprog. 
Besøg LG's websted 

2 

Vigtig bemærkning
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for at få yderligere oplysninger 
om installation og brug af 
programmet.

Da PC suite er integreret i den 
interne hukommelse i din telefon, 
kan du helt enkelt kopiere den til 
din pc.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV er et program, 
der hjælper dig med at 
oprette forbindelse mellem din 
mobiltelefon og din pc via et 
USB-datakommunikationskabel, 
så du kan bruge din 
mobiltelefons funktioner på 
din pc.

Vigtige funktioner i LG PC 
Suite IV

Praktisk oprettelse, redigering 
og sletning af telefondata

Synkronisering af data fra pc 
og telefon (kontakter, kalender, 
beskeder (SMS), bogmærke)

•

•

Nem overførsel af 
multimediefiler (fotos, videoer, 
musik) med brugervenlig træk 
og slip-funktion mellem pc 
og telefon

Overførsel af beskeder fra en 
telefon til en pc

Brug af telefonen som modem

Softwareopdatering uden at 
miste dine data

LG-P990 understøtter ikke:

-  Pc-forbindelse Bluetooth

- Opgaver i kalenderen 

- Java-programmer

Du kan finde flere oplysninger 
i brugervejledningen til LG PC 
Suite IV i menuen Hjælp efter 
installationen af LG PC Suite IV.

•

•

•

•

Sådan installeres LG PC Suite 
på din pc

Før du tilslutter USB-datakablet, 
skal du sørge for at tilstanden 
Kun lagerenhed er aktiveret 
på din telefon. (På fanen 

1 
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Programmer skal du vælge 
Indstillinger > Lager på SD-
kort og telefon og derefter 
vælge afkrydsningsfeltet aktiver 
Mass storage kun.)

Tilslut din telefon til din PC via 
USB-datakabel. 

(1)  Træk USB-ikonet på 
statuslinjen.

(2)  Vælg USB tilsluttet og Slå 
USB-lagring til.

(3)  Du kan få vist indholdet af 
lagerenheden på din pc og 
overføre filerne.

 (4)  Kopier "LGPCSuiteIV"-mappen 
fra din lagerenhed til din PC.

(5)  Kør filen "LGInstaller.exe" på 
din pc, og følg anvisningerne.

* Når installationen af LG 
PCSuite IV er fuldført, skal 
du deaktivere tilstanden Mass 
storage kun for at køre LG 
PCSuite IV.

2 

BEMÆRK: Fjern eller slet 
ikke en anden programfi l, 
der er installeret på 
hukommelseskortet, da 
det kan resultere i, at det 
forudinstallerede program på 
telefonen beskadiges.

9.  Tilslutning af 
telefonen til en 
computer via USB

Sådan overføres filer på 
dit microSD-kort vha. USB-
enheder:

Installer microSD-kortet på din 
telefon. (det er muligvis allerede 
sat i din telefon).

Før du tilslutter USB-datakablet, 
skal du sørge for at tilstanden 
Mass storage kun er aktiveret 
på din telefon. (På fanen 
Programmer skal du vælge 
Indstillinger > Lager på SD-
kort og telefon og derefter 

1 

2 

Vigtig bemærkning
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vælge afkrydsningsfeltet aktiver 
Mass storage kun.)

Brug USB-kablet sammen med 
telefonen til at tilslutte telefonen 
til en USB-port på computeren. 
Du modtager en besked om, at 
USB er tilsluttet.

Åbn notifikationsskuffen, og 
tryk på USB tilsluttet.

Tryk på Slå USB-lagring 
til for at bekræfte, at du vil 
overføre filer mellem telefonens 
microSD-kort og computeren.

Når telefonen er tilsluttet som 
USB-lager, modtages en besked. 
Telefonens microSD-kort er 
installeret som et drev på din 
computer. Nu kan du kopiere filer 
til og fra microSD-kortet.

BEMÆRK: Når PC Suite IV 
afinstalleres, fjernes USB- og 
Bluetooth-drivere ikke automatisk. 
De skal derfor afinstalleres 
manuelt.

3 

4 

5 

TIP! Hvis du vil bruge et 
microSD-kort på telefonen 
igen, skal du åbne 
notifi kationsskuffen og trykke 
på Deaktiver USB-lager.

Mens det står på, kan du ikke 
få adgang til microSD-kortet 
fra telefonen, så du kan ikke 
bruge programmer, som benytter 
microSD-kortet, f.eks. kamera-, 
galleri- og musikfunktionerne.

Hvis du vil frakoble telefonen 
fra computeren, skal du følge 
computerens anvisninger nøje for 
at frakoble USB-enheder korrekt 
og undgå at miste data på kortet. 

Frakobl USB-enheden korrekt 
på computeren.

Åbn notifikationsskuffen, og 
tryk på Slå USB-lagring fra.

1 

2 
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10.  Skærmen skal låses 
op, når du anvender 
en dataforbindelse

Skærmen nedtones, hvis den ikke 
bliver berørt i et stykke tid, mens 
du anvender en dataforbindelse. 
Hvis du vil tænde LCD-skærmen, 
skal du bare røre ved den.

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

Sørg for at frakoble telefonen og 
pc'en via datakabel, da der kan 
være fejl på din pc.

12.  Hold telefonen lige 
op

Hold telefonen lige op og ned som 
en almindelig telefon. LG-P990 
har en intern antenne. Pas på 
ikke at ridse eller beskadige dette 
område på bagsiden, da det vil 

medføre forringet ydeevne. Mens 
du foretager/modtager opkald eller 
sender/modtager data, skal du 
prøve at undgå at holde på den 
nederste del af telefonen, hvor 
antennen er placeret. Det kan 
påvirke opkaldskvaliteten.

13.  Hvis skærmen fryser
Hvis telefonen ikke reagerer på 
brugerinput, eller skærmen fryser:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og 
tænd for telefonen. Hvis dette ikke 
løser problemet, skal du kontakte 
din tjenesteudbyder.

Vigtig bemærkning
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Lær din telefon at kende
Tænd telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede 
i 3 sekunder. Sluk for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og 
holde den nede i 3 sekunder, mens du samtidigt trykker på Sluk.

Tasten Hjem 

Vender tilbage til 
startbilledet fra enhver 
skærm.

Tasten Menu 

Kontroller, hvilke 
indstillinger der er 
tilgængelige.

Øresnegl

Nærhedssensor

Indvendig kameralinse

Tasten Tilbage 

Vender tilbage til den 
forrige skærm.

Tasten Søg 

Søg på internettet og i 
indholdet på din telefon.

Tænd/sluk-Lås/Lås 
op-tast
Tænder/slukker din 
telefon, når du trykker på 
og holder tasten nede.

 Slukker og låser skærmen.

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

 ADVARSEL 
Produktets LCD- og touchskærm 
kan tage skade, hvis der placeres 
tunge genstande på den, eller hvis 
nogen sætter sig på den. Tildæk 
ikke beskyttelsesfi lmen på LCD'ens 
nærhedssensor. Dette kan medføre, 
at sensoren ikke fungerer korrekt.
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Bagdæksel

Oplader, kabelstik til 
mikro-USB

Lydstyrketaster

På startbilledet: styrer 
ringelydstyrke. 

•  Under et opkald: styrer 
lydstyrken i øresneglen.

•   Ved afspilning af et 
nummer: indstiller 
kontinuerligt lydstyrken.

Stik til stereoheadset

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast 

Batteri

Stik til SIM-kort

Stik til 
microSD-
hukommelseskort

Kameralinse

HDMI-kabelstik 

Flash (Blitz)

Højttaler

interne antenne

Mikrofon

Lær din telefon at kende
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Installation af SIM-kortet 
og batteriet
Før du kan begynde at undersøge 
din nye telefon, skal du 
konfigurere den. Sådan isættes 
SIM-kortet og batteriet: 

Når du vil fjerne bagdækslet, 
skal du med den ene hånd 
have et fast tag i telefonen. 
Med den anden skal du 
trykke med tommelfingeren 
på bagdækslet. Løft så 
batteridækslet af med 
pegefingeren.

1 

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

2 
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Isæt batteriet, så 
guldkontakterne på telefonen 
og batteriet passer sammen.

Sæt telefonens bagdæksel 
på igen.

3 

4 

Opladning af telefonen
Isæt opladeren, og sæt stikket i en 
stikkontakt. LG-P990 skal oplades, 
indtil du kan se .

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

BEMÆRK
Brug kun LG-godkendte batterier 
og oplader (1A) og datakabel 
(1A) til din telefonmodel, da disse 
er designet til at maksimere 
batterilevetiden. Hvis du bruger 
andre opladere og datakabler, 
har du ingen garanti for fuld 
batteriopladning og normal 
opladningstid.

Lær din telefon at kende
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Isætning af 
hukommelseskortet
BEMÆRK: LG-P990 understøtter 
hukommelseskort på op til 32 
GB.

Sådan isættes et 
hukommelseskort:

Skub hukommelseskortet ind i 
stikdækslet, indtil det låses på 
plads. Sørg for, at området med 
guldkontakterne vender nedad.

Udtagning af et hukommelseskort

Fjern forsigtigt hukommelseskortet 
ved at skubbe det forsigtigt ind i 
telefonen og frigøre det hurtigt.

 ADVARSEL

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

BEMÆRK: Alle fi ler på kortet 
slettes, når du formaterer kortet.

I startbilledet skal du trykke på 
fanen Programmer  for at 
åbne programmenuen.

Rul, og tryk på Indstillinger.

Rul og tryk på Lager på SD-
kort og telefon. 

Tryk på Afinstaller SD-kort.

Tryk på Format eksternt 
lager, og bekræft derefter dit 
valg.

Hvis du indstiller mønsterlåsen, 
skal du angive mønsterlåsen 
og vælge Slet alt. Kortet 
formateres og gøres klar til 
brug.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

BEMÆRK: Hvis der er indhold 
på hukommelseskortet, kan 
mappestrukturen være ændret 
efter formateringen, fordi alle fi ler 
er blevet slettet.

TIP!
Hvis hukommelseskortet 
allerede er afi nstalleret, kan 
du bruge følgende trin til at 
formatere det. 
Tryk på Programmer > 
Indstillinger > Lager på 
SD-kort og telefon > Format 
eksternt lager.

Lær din telefon at kende
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 ADVARSEL 
Undgå at isætte eller 
fjerne hukommelseskortet, 
når telefonen er tændt. 
Ellers kan du risikere, at 
hukommelseskortet og 
telefonen bliver beskadiget, og 
at data på hukommelseskortet 
bliver ødelagt. Hvis du vil fjerne 
hukommelseskortet korrekt, 
skal du vælge Programmer > 
Indstillinger > Lager på SD-kort 
og telefon > Afi nstaller SD-kort.
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Startbilledet
Tip til touchskærmen
Her finder du nogle tip til, hvordan 
du navigerer rundt på telefonen.

Tryk på - Hvis du vil vælge 
en menu/indstilling eller åbne 
et program, skal du trykke på 
den/det.

Tryk på og hold nede - Hvis du 
vil åbne en indstillingsmenu eller 
gribe fat om et objekt, du vil flytte, 
skal du trykke på den og holde 
den nede.

Træk - Hvis du vil rulle gennem 
en liste eller bevæge dig langsomt, 
skal du trække fingeren hen over 
touchskærmen.

Ryk - Hvis du vil rulle hurtigt 
gennem en liste eller bevæge dig 
hurtigt, skal du rykke fingeren hen 
over touchskærmen (trække hurtigt 
og slippe).

BEMÆRK:

Tryk på midten af ikonet for at 
vælge et element.

•

Der er ingen grund til at trykke 
hårdt, da touchskærmen er 
følsom nok til at registrere selv 
et let, men dog fast tryk.

Brug spidsen af fingeren til at 
trykke på den indstilling, du 
vil bruge. Pas på, at du ikke 
kommer til at trykke på nogle af 
de andre taster.

Lås telefonen
Når du ikke bruger LG-P990, skal 
du trykke på tænd/sluk-knappen 
for at låse telefonen. På den måde 
undgår du utilsigtede tryk og 
sparer på batteriet. 

Hvis du ikke bruger telefonen i 
et stykke tid, erstattes det viste 
startbillede eller en anden vist 
skærm med den låste skærm for 
at spare på batteriet.

BEMÆRK: Hvis der kører nogen 
programmer, mens du indstiller 
mønstret, kører disse muligvis 
stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, 

•

•
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at du afslutter alle programmer, 
før du går i låsetilstand for at 
undgå unødvendige gebyrer (f.eks. 
telefonopkald, internetadgang og 
datakommunikation).

Lås skærm op
Hvis du vil vække telefonen, skal 
du trykke på tænd/sluk-knappen. 
Den låste skærm vises. Tryk på 
skub oplåsningsskærmen op for at 
låse op for startbilledet. Den sidste 
visning, du anvendte, åbnes.

Hjem 
Stryg fingeren hurtigt til venstre 
eller højre for at få vist dem. 
Du kan også tilpasse hvert panel 
med widgets, som er genveje 
til dine foretrukne programmer, 
mapper og tapeter. 

BEMÆRK: Nogle skærmbilleder 
kan variere, afhængigt af din 
telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst 
på startbilledet. Hurtigtasterne giver 
let adgang med et enkelt tryk til de 
funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet Telefon for at 
få vist berøringstastaturet, så du 
kan foretage et opkald.

Tryk på  for at åbne dine 
kontakter.

 Tryk på ikonet Beskeder for 
at åbne beskedmenuen. 
Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på fanen Programmer 
nederst på skærmen. Derefter 
vises alle dine installerede 
programmer. Du skal bare trykke 
for at løbe igennem alle dine 
programmer.

Hvis du vil åbne et program, skal 
du blot trykke på dets ikon på 
listen med programmer.

BEMÆRK: Forudindlæste 
programmer kan være forskellige 
afhængig af telefonens software 
eller din tjenesteudbyder.
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Indstilling af antal 
startbilleder
Tryk på tasten Menu fra 
startbilledet, og vælg Indstillinger 
for startbillede. Vælg det ønskede 
antal startbilleder, og tryk på OK.

Tilføjelse af widgets til 
startbilledet
Du kan tilpasse startbilledet ved at 
føje genveje, widgets eller mapper 
til det. Hvis du ønsker flere 
praktiske tip til brug af telefonen, 
skal du tilføje dine foretrukne 
widgets i startbilledet.

Sådan tilføjes et ønsket ikon til 
startbilledet:

I startbilledet skal du trykke 
på tasten Menu og vælge 
Tilføj. Du kan også trykke 
længe på den tomme del af 
startskærmbilledet.
I menuen Føj til startbillede 
skal du trykke på den type 
element, du vil tilføje.

1 

2 

Du kan f.eks. markere Mapper 
på listen og trykke på det. Vælg 
Kontakter med telefonnumre 
på listen, og tryk på den.
Et nyt mappeikon vises på 
startbilledet. Træk det til den 
ønskede placering i det ønskede 
panel, og løft fingeren fra 
skærmen.

TIP! Du kan føje et 
programikon til startbilledet 
ved at trykke på det 
ønskede program i menuen 
Programmer og holde det 
nede.

Sådan fjernes et program fra 
startbilledet:

Tryk på og hold det ikon nede, 
du vil fjerne. 

Træk og slip et programikon til 
ikonet Papirkurv .

3 

4 

1 

2 

Startbilledet
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BEMÆRK: Du kan ikke slette de 
forudindlæste programmer. (det er 
kun deres ikoner, der kan slettes 
fra skærmen).

Sådan kommer du tilbage 
til programmer, du har 
brugt for nylig

Tryk på tasten Hjem, og hold 
den nede. Skærmen viser et 
popup-vindue med ikonerne for 
de programmer, du har brugt 
for nylig.

Tryk på et ikon for at åbne det 
tilhørende program. Eller tryk på 
tasten Tilbage for at gå tilbage til 
det aktuelle program.

Startvisningsfunktion
Du kan gå til visningsskærmen 
i start ved at placere to fingre 
på startbilledet og trække dem 
mod hinanden. Du kan gå tilbage 
til startbilledet ved at placere to 
fingre på visningsskærmen og 
trække dem væk fra hinanden.

1 

2 

Tag billede af skærmen
Hvis du trykker tasterne Start 
og Tænd/sluk/Lås samtidig, 
tages der et billede af det 
aktuelle skærmbillede med en 
kameralukker som lydeffekt. 
Det billede, der er blevet taget, 
gemmes så i den hukommelse, 
og du kan finde det i Galleriet. 
(Bemærk, at du ikke kan optage et 
billede fra en video).

Notifikationsskuffe
Notifikationsskuffen kører øverst 
på skærmen. 

Automatisk 
rotation

GPSBluetoothWi-FiRing

Tryk på og træk 
notifikationsskuffen nedad med 
fingeren. 
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Eller tryk i startbilledet på tasten 
Menu, og vælg Notifikationer. 
Her kan du kontrollere og 
administrere Wi-Fi, Bluetooth, 
GPS-status samt andre 
meddelelser.

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

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

[Statuslinje]

Ikon Beskrivelse

Intet SIM-kort

Intet signal

Flytilstand

Forbundet til Wi-Fi-
netværk

Headset med ledning

Opkald i gang

Parker opkald

Højttaler

Telefonens mikrofon er 
slukket

Mistet opkald

Bluetooth er tændt

Startbilledet
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Ikon Beskrivelse

Forbundet til en 
Bluetooth-enhed

Systemadvarsel

Alarm er indstillet

Ny telefonbesked

Ringetonen er slukket

Vibratortilstand

Batteriet er fuldt opladet

Batteriet oplades

Dataindgang og -udgang

Telefonen er tilsluttet en 
pc via USB-kabel

Downloader data

Uploader data

GPS henter

Ikon Beskrivelse

Modtager positionsdata 
fra GPS

On-Screen Phone 
tilsluttet

3 yderligere meddelelser 
vises ikke

Data synkroniseres

Download udført

Ny Gmail

Ny Google Talk-besked

Ny besked

Sang afspilles

Kommende begivenhed

FM-radio tændt i 
baggrunden
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Startbilledet
Ikon Beskrivelse

USB-modem er aktiv

Bærbart Wi-Fi-hotspot 
er aktivt

Både USB-modem og 
bærbart Wi-Fi-hotspot 
er aktive

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

Brug af tastaturet og indtastning 
af tekst

 Tryk én gang for at skrive det 
næste bogstav med stort. Tryk to 
gange, hvis alle bogstaver skal 
være store.

  Tryk for at skifte til tal- og 
symboltastatur. Du kan også trykke 
på denne fane og holde den nede 
for at få vist indstillingsmenuen.

 Tryk for at få vist eller ændre 
skrivesproget

 Tryk for at indtaste det 
foretrukne humørikon, når du 
skriver en besked.

 Tryk for at indtaste et 
mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje 
i beskedfeltet.

 Tryk for at slette det forrige 
tegn.

 Tryk for at skjule tastaturet på 
skærmen.

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

Nu kan du vælge det specialtegn, 
du vil bruge.
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Første gang du åbner Google-
programmet på telefonen, skal du 
logge på med din eksisterende 
Google-konto. Hvis du ikke har en 
Google-konto, bliver du bedt om at 
oprette en. 

Oprettelse af Google-
konto

I startbilledet skal du klikke på 
fanen Programmer  for at 
åbne programmenuen.

Tryk på Gmail, og tryk på 
Næste > Opret for at starte 
guiden til opsætning af Google 
Mail.

Tryk på et tekstfelt for at åbne 
berøringstastaturet og indtaste 
dit navn og brugernavnet for din 
Google-konto. Når du indtaster 
tekst, kan du flytte til næste 
tekstfelt ved at klikke på Næste 
på tastaturet.

1 

2 

3 

Når du er færdig med at 
indtaste navn og brugernavn, 
skal du trykke på Næste. Din 
telefon kommunikerer med 
Google-servere og kontrollerer 
brugernavnets tilgængelighed. 

Indtast og genindtast din 
adgangskode. Følg derefter 
anvisningerne, og indtast de 
krævede og valgfrie oplysninger 
om kontoen. Vent, indtil din 
konto er oprettet på serveren.

Logon på din Google-
konto

Indtast din e-mail-adresse og 
adgangskode, og tryk derefter 
på Log på. Vent på at blive 
logget på.

Når du har logget op, kan 
du bruge Gmail og benytte 
fordelene ved Google-
tjenesterne på din telefon. 

4 

5 

1 

2 

Konfi guration af en Google-konto
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Så snart du har konfigureret 
din Google-konto på telefonen, 
synkroniseres telefonen 
automatisk med din Google-
konto på internettet. (Det 
afhænger af dine synkroniserin
gsindstillinger).

Efter logon kan du bruge Gmail, 
Google Calendar og Android 
Market, hente programmer fra 
Android Market, og benytte 
fordelene ved andre Google-
tjenester på din telefon. 

VIGTIGT!

Visse programmer såsom 
Kalender fungerer kun sammen 
med den første Google-konto, 
du tilføjer. Hvis du planlægger 
at benytte mere end én Google-
konto sammen med din 
telefon, skal du sikre dig, at 
du logger på den konto, du vil 
benytte sammen med sådanne 

3 

•

programmer, først. Når du 
logger på, synkroniseres dine 
kontakter, Gmail-meddelelser, 
kalenderbegivenheder og 
øvrige oplysninger fra disse 
programmer og tjenester på 
internettet med din telefon. 
Hvis du ikke logger på en 
Google-konto i forbindelse med 
konfigurationen, bliver du bedt 
om at logge på eller oprette en 
Google-konto, første gang du 
starter et program, der kræver 
en sådan konto, f.eks. Gmail 
eller Android Market.

Hvis du har en virksomhedskonto 
gennem din virksomhed eller 
en anden organisation, har 
din it-afdeling muligvis særlige 
instruktioner vedr. logon for den 
pågældende konto.

•
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Sådan foretages et 
opkald

Tryk på  for at åbne 
tastaturet.

Indtast nummeret på tastaturet. 
Du kan slette et ciffer ved at 
trykke på ikonet Slet .

Tryk på ikonet Opkald  for 
at foretage et opkald.

Afslut et opkald ved at trykke 
på ikonet Afslut .

TIP! Du kan indtaste "+" for at 
foretage internationale ved at 
trykke på  og holde den 
nede. 

TIP! Hvis du vil have vist 
tastaturet under et opkald, skal 
du trykke på Opkaldstastatur.

Sådan foretages et 
videoopkald

Tryk på  for at åbne 
tastaturet.

1 

2 

3 

4 

1 

Indtast telefonnummeret som 
før.

Tryk på ikonet Videoopkald  
for at foretage et videoopkald.

Hvis du ikke vil bruge 
højttaleren, skal du trykke på 
Højttaler sørge for at tilslutte et 
headset.

Mens videoopkaldet forbindes, 
kan du se billedet af dig selv. 
Når modtageren besvarer 
opkaldet, vil hans eller hendes 
billede blive vist på skærmen. 
Juster om nødvendigt det 
indvendige kameras position.

Afslut videoopkaldet ved at 
trykke på Afslut.

TIP! 

Hvis du har valgt Brug privat 
billede under Videoopkaldsindst., 
ser personen i videoopkaldet det 
billede, som du har valgt, ikke et 
live-billede.

2 

3 

4 

5 

6 

•

Opkald/kontakter
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Du kan vise dit billede gennem 
enten kameraets for- eller 
bagside.

BEMÆRK: Videoens kvalitet 
(billede og lyd) kan variere 
afhængigt basestationen.

Opkald til dine kontakter
Tryk på  for at åbne dine 
kontakter.

Rul gennem kontaktlisten, eller 
indtast de fire første bogstaver i 
navnet på den ønskede kontakt 
ved at trykke på Søg.

På listen skal du trykke på den 
kontakt, du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning 
af et opkald
Når skærmen er låst:

Når telefonen ringer, skal du 
trække ikonet Accepter  mod 
højre.

Træk ikonet Afvis  mod venstre 
for at afvise et indgående opkald.

•

1 

2 

3 

Når skærmen er låst op:

Når telefonen ringer, skal du trykke 
på ikonet Accepter . Tryk på 
ikonet Afvis  for at afvise et 
indgående opkald.

TIP! Undskyld-beskeder 
Når du afviser et opkald, kan 
du hurtigt sende en besked ved 
at trykke på Send SMS. Dette 
er nyttigt, hvis du skal svare 
på beskeden hurtigt under et 
møde.

Justering af 
opkaldslydstyrke
Hvis du vil justere lydstyrken under 
et indgående opkald, skal du 
bruge lydstyrkeknappen op/ned 
på telefonens højre side. 

Visning af dine 
opkaldshistorik
På startbilledet skal du trykke på 

 og vælge fanen Historik.



42

Se den komplette liste over alle 
udførte, modtagne og ubesvarede 
opkald.

TIP! Tryk på enhver 
opkaldslogpost for at få vist 
dato, klokkeslæt og varighed 
for opkaldet.

TIP! Tryk på tasten 
Menu, og tryk derefter på Slet 
alt for at slette alle optagede 
elementer.

Opkaldsindstillinger
Du kan konfigurere indstillinger for 
telefonopkald, f.eks. viderestilling af 
opkald, og andre specialfunktioner, 
som tilbydes af tjenesteudbyderen. 

Tryk på fanen Programmer 
i startbilledet for at åbne 
programmenuen.

 Rul og tryk på Indstillinger.

1 

2 

Tryk på Opkaldsindstillinger, 
og vælg de indstillinger, som du 
vil justere.

Søgning efter en kontakt
På startbilledet skal du trykke 
på  for at åbne dine 
kontakter. 

Tryk på Søg, og indtast navnet 
på kontakten ved hjælp af 
tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt
På startbilledet skal du trykke 
på  og indtaste den nye 
kontakts nummer. Tryk derefter 
på tasten Menu, og tryk på Ny 
kontakt. 

Hvis du vil tilføje et billede til 
den nye kontakt, skal du trykke 

på  . 
Vælg fra Tag et billede eller 
Vælg fra galleri.

Vælg kontakttype ved at trykke 
på .

3 

1 

2 

1 

2 

3 

Opkald/kontakter
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Tryk på et tekstfelt for at åbne 
berøringstastaturet, og indtast 
navnet på den nye kontakt.

Tryk på en kategori af 
kontaktoplysninger, og indtast 
detaljerne om kontakten.

Tryk på Gem for at gemme 
kontakten.

Favoritkontakter
Du kan klassificere kontakter, du 
ofte ringer til, som favoritter.

Sådan tilføjes en kontakt til dine 
favoritter:

På startbilledet skal du trykke 
på  for at åbne dine 
kontakter.

Tryk på en kontakt for at få vist 
oplysningerne for den.

Tryk på stjernen til højre for 
kontaktens navn. Stjernen bliver 
guldfarvet.

4 

5 

6 

1 

2 

3 
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Beskeder/e-mail
Beskeder
Din LG-P990 kombinerer SMS og 
MMS i én intuitiv og brugervenlig 
menu.

Afsendelse af en besked
Tryk på ikonet  på 
startbilledet, og tryk på Ny 
besked for at åbne en tom 
besked.

Angiv et kontaktnavn eller 
opkaldsnummer i feltet Til. 
Når du indtaster navnet på 
kontakten, vises tilsvarende 
kontakter. Du kan trykke på 
en foreslået modtager. Du kan 
tilføje flere kontakter.

BEMÆRK: Du vil blive debiteret 
for en SMS for hver person, du 
sender beskeden til.

Tryk på Skriv her nedenfor 
for at starte indtastning af din 
besked. 

1 

2 

3 

Tryk på Send for at sende din 
besked.
TIP! Du kan trykke på ikonet 

 for at føje den ønskede fil 
til din besked.

Beskedskærmen åbnes med 
beskeden vist efter dit navn. 
Svar vises på skærmen. 
Når du får vist og sender 
yderligere beskeder, oprettes en 
beskedtråd.

 ADVARSEL 

Begrænsningen på 160 tegn 
kan variere fra land til land, 
afhængigt af hvordan SMS er 
kodet, og sproget.

 ADVARSEL 

Hvis et billede, en video eller 
lyd føjes til en SMS-besked, 
omdannes den automatisk til 
en MMS-besked, og du bliver 
opkrævet beløbet for en MMS.

4 

5 
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Ændring af dine 
beskedindstillinger
Beskedindstillingerne for LG-P990 
er foruddefinerede, så du kan 
sende beskeder med det samme. 
Du kan ændre indstillingerne ud 
fra dine præferencer. 

Tryk på ikonet Beskeder på 
startbilledet, tryk på tasten Menu, 
og tryk derefter på Indstillinger.

Åbning af skærmen 
e-mail- og e-mail-konti
Du kan bruge programmet 
E-mail til at læse e-mails fra 
andre tjenester end Google Mail. 
Programmet E-mail understøtter 
følgende kontotyper: POP3, IMAP, 
Exchange og GME.

På startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer og 
derefter trykke på E-mail for at 
vise listen over konti.
TIP! Vælg e-mail-genvejsikonet 

1 

i startbilledet for at gå til listen 
over e-mail-konti.

Når du første gang åbner 
programmet E-mail, åbnes en 
installationsguide, hvor du kan 
få hjælp til at tilføje en e-mail-
konto. 

Efter den første opsætning 
viser E-mail indholdet af din 
indbakke (hvis du kun har én 
konto) eller skærmen Konti 
(hvis du har flere konti).

TIP! 

Hvis du trykker længe på 
en konto fra listen over e-
mail-konti, kan du vælge den 
ønskede valgmulighed fra pop-
up-vinduet. F.eks. kan du vælge 
Føj til startbillede for at oprette 
et genvejsikon til kontoen på 
startbilledet.

Vælg e-mail-genvejsikonet i 
startbilledet for at gå til listen 
over e-mail-konti.

2 

3 

•

•
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Hvis du vælger genvejsikonet for 
en konto i startbilledet, kan du 
ligeledes gå til den pågældende 
kontos indbakke.

Oprettelse og afsendelse 
af en e-mail
Sådan oprettes og afsendes en 
besked:

Mens du bruger programmet 
E-mail, skal du trykke på tasten 
Menu og trykke på Skriv.

Angiv en adresse til modtageren 
af beskeden. Mens du skriver 
tekst, får du vist tilsvarende 
adresser fra dine kontakter. 
Flere adresser skal adskilles 
med kommaer.

Tryk på tasten Menu, og tryk 
på Tilføj Cc/Bcc, så du kan 
angive andre kontakter/e-mail-
adresser som Cc- eller Bcc-
modtagere.

Skriv teksten i beskeden. 

1 

2 

3 

4 

Tryk på Vedhæft for at 
vedhæfte den fil, du vil dele, til 
meddelelsen.

Tryk på Send.
Hvis du ikke er klar til at sende 
beskeden, skal du trykke på 
tasten Menu og derefter trykke 
på Gem som kladde for at 
gemme den i mappen Kladder. 
Tryk på en kladdebesked i en 
Kladdemappe for at genoptage 
arbejdet med den. Din besked 
gemmes også som en kladde, 
hvis du trykker på Tilbage-
tasten , før du sender den. 
gemte kladder. Hvis du ikke har 
forbindelse til et netværk, f.eks. 
hvis du arbejder i flytilstand, 
gemmes de beskeder, du 
sender, i udbakken, indtil 
du igen har forbindelse til et 
netværk. Hvis den indeholder 
ventende beskeder, vises 
udbakken på skærmen Konti.

5 

6 

Beskeder/e-mail
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Bemærk, at de beskeder, der 
sendes via en Exchange-konto, 
ikke findes på telefonen. De findes 
imidlertid på selve Exchange-
serveren.
Hvis du vil se de beskeder, du 
har sendt, i mappen Sendt (eller 
som har etiketten Sendt), er det 
ofte nødvendigt at åbne mappen/
etiketten Sendt og vælge Opdater 
i indstillingsmenuen.

Tilføjelse og redigering af 
e-mail-konti
Sådan tilføjes en e-mail-konto:

Tryk tasten Menu, og tryk på 
Ny. 
Vælg MS Exchange eller 
Andre.

Angiv et navn for kontoen, 
bekræft, hvordan dit navn skal 
vises i en udgående e-mail 
Færdig.

1 

2 

3 

Sådan slettes en e-mail-konto:

Åbn skærmbilledet Konti. 
Tryk på og hold den konto 
nede, du vil slette.
Tryk på Slet i den menu, der 
åbnes.
Tryk på OK i dialogboksen for 
at bekræfte, at du vil slette 
kontoen.

1 
2 

3 

4 
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Med telefonen kan du benytte 
sociale netværk og administrere 
din micro-blog i online miljøer. Du 
kan opdatere din aktuelle status 
og uploade fotos og få vist dine 
venners statusopdateringer i 
realtid. 

Hvis du ikke har en konto, kan du 
besøge deres websteder for at 
konfigurere en. 

BEMÆRK: Bemærk, at der 
muligvis vil blive opkrævet ekstra 
betaling ved brug af online-
tjenester. Kontroller dataafgifterne 
hos din netværksudbyder. 

Tilføjelse af konto til 
telefonen

I startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer for at 
åbne programmenuen. 

Vælg et SNS-program, du vil 
bruge. 

1 

2 

Indtast den e-mail-adresse 
og adgangskode, du har 
konfigureret i dit netværk, og 
tryk derefter på Log på.

Vent, mens dine detaljer 
kontrolleres med dit netværk. 
Hvis du trykker på dit netværk, 
kan du se den aktuelle status 
for dit sociale netværk.

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

3 

4 

5 

Socialt netværk
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Kamera
Lær søgeren at kende

Konverter - du kan konvertere til det indvendige kamera fra det eksterne.

Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge 
tasterne til lydstyrke på siden.

Indstillinger - Tryk på dette ikon for 
at åbne indstillingsmenuen. Se Brug 
af avancerede indstillinger.

Blitz - giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i mørke 
omgivelser.

Lysstyrke – definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer 
ind i billedet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe 
et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med 
højere lysstyrke.

Videotilstand - skub dette ikon 
ned for at skifte til videotilstand.

Sådan tages et foto

Galleri - tryk for at få vist det 
foto, du sidst har taget. Giver 
adgang til de gemte fotos og 
videoer i videokameratilstanden.

TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærmbillede 
til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil 
hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

BEMÆRK: I intern kameratilstand kan du ikke aktivere zoom- eller blitzfunktionen.
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Sådan tages et hurtigt 
foto 

Åbn programmet Kamera.

Hold telefonen vandret, og peg 
objektivet mod det motiv, du vil 
fotografere.

Tryk på lukkerikonet .

Kameraet bringer billedet i 
fokus. Når billedet er i fokus, 
skifter fokusindikatorerne i hvert 
hjørne til grøn og kameraet 
tager et billede.

BEMÆRK: Der kan optræde 
skygger, når du tager billeder 
indendørs, på grund af 
kameraets karakteristika. 
(Skyggerne angiver en lille 
farveforskel mellem midten og 
siderne af billedet.)

Når du har taget fotoet 
Det foto, du har taget, vises på 
skærmen. 

1 

2 

3 

4 

Vedhæft    Tryk for at dele dit 
foto via Bluetooth, 
E-mail, Facebook for 
LG, Gmail, Beskeder, 
MySpace for LG, 
Picasa eller Twitter for 
LG.

BEMÆRK: Der kan forekomme 
ekstra afgifter, når der uploades 
og/eller hentes MMS-meddelelser 
under roaming.

TIP! Hvis du har en SNS-konto og 
konfi gurerer den på din telefon, 
kan du dele fotoet med dit sociale 
netværk.

Angiv 

som
    Tryk på billedet for at 
bruge billedet som 
Kontaktikon eller Tapet.

Omdøb    Tryk her for at redigere 
navnet på det valgte 
billede.

   Tryk for at slette billedet.

   Tryk for at tage et nyt billede 
med det samme. Det aktuelle 
foto vil blive gemt.

Kamera
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   Tryk for at få vist det foto, du 
sidst har taget.

Brug af avancerede 
indstillinger
Tryk på  i søgeren for at åbne 
alle avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen 
ved at dreje på drejeknappen. Når 
du har valgt en indstilling, skal du 
trykke på tasten Tilbage.

Billedstørrelse – tryk for at 
indstille størrelsen (i pixel) på det 
billede, du tager. Vælg en pixelværdi 
mellem de seks numeriske 
indstillinger: 8M (3264x2448), 5M 
(2560x1920), 3M (2048x1536), 
2M (1600x1200), 1M (1280x960), 
VGA (640x480), QVGA (320x240).

BEMÆRK: Indstillingerne for 
billedstørrelse kan variere 
afhængigt af kameratilstanden.

Fokus – tryk på dette ikon for at 
åbne indstillingsmenuen. Se Brug 
af fokustilstand.

Landskab – vælg mellem Auto, 
Portræt, Landskab, Sport, 
Solnedgang og Nat.

ISO – ISO angiver følsomheden af 
kameraets lysmåler. Jo højere ISO, 
desto mere følsomt vil kameraet 
være. Det er nyttigt ved mørkere 
lysforhold, når du ikke kan bruge 
blitzen. Vælg mellem ISO-værdierne 
Auto, 800, 400, 200 og 100.

Hvid balance – vælg mellem 
Auto, Elektrisk belysning, 
Solrigt, Selvlysende og Skyet. 

Farveeffekt – Vælg en farvetone 
til det nye foto. 

BEMÆRK: 

Indstillingerne for Farveeffekt 
kan variere afhængigt af 
kameratilstanden.

Solarisering som Farveeffekt 
er kun understøttet i intern 
kameratilstand.

Blå, Relief, Posterize og Vivid 
som Farveeffekt understøttes 

•

•

•
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kun i ekstern kameratilstand.

Timer (Selvudløser) – 
Selvudløseren gør det muligt at 
indstille en forsinkelse, efter at der 
er trykket på optageknappen. Vælg 
fra, 3 sekunder, 5 sekunder eller 
10 sekunder. Funktionen er ideel, 
når du selv vil med på billedet.

Optagelsestilstand – vælg blandt 
diverse optagelsestilstande. Vælg 
mellem Normal, Kontinuerlig 
optagelse, Billede med 
begrænset fokus, Smilende 
billede, Smukt billede, 
Kunstbillede, Panoramabillede 
og Sammenføjet billede.

Billedkvalitet - Vælg mellem 
Superfin, Fin og Normal. Jo 
finere kvalitet desto skarpere bliver 
billedet. Filstørrelsen øges, hvilket 
betyder, at du kan gemme færre 
fotos i hukommelsen.

Stabilisering – vælg til for at 
kompensere for urolige hænder.

Automatisk visning – hvis du har 
slået Automatisk visning til, får 
du automatisk vist det billede, du 
lige har taget.

Lukkerlyd – Vælg en af de fire 
lukkerlyde.

Tag-placering – Aktiver for 
at anvende de tjenester på 
din telefon, som er baseret på 
placering. Tag billeder, hvor du 
går, og få billederne markeret med 
oplysninger om lokationen. Hvis du 
uploader mærkede billeder til en 
blog, der understøtter Geo-tagging, 
vises billederne på et kort.

BEMÆRK: Denner funktion er 

tilgængelig, når GPS er aktiv, eller 

WPS er tilsluttet.

Hukommelse - vælg, om 
du vil gemme dine fotos i 
telefonhukommelsen eller i den 
eksterne hukommelse.

   Nulstil alle kameraets 
standardindstillinger.

Kamera
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   Tryk, hver gang du vil vide, 
hvordan denne funktion 
bruges. Dette viser dig en 
lynguide.

TIP! Når du afslutter kameraet, 
vender alle indstillingerne 
tilbage til standard, 
undtagen billedstørrelsen 
og billedkvaliteten. Enhver 
ikke-standardindstilling skal 
nulstilles, f.eks. farvetone og 
ISO. Kontroller dem, før du 
tager det næste billede.

TIP! Indstillingsmenuen 
er overlejret over søgeren, så 
når du ændrer elementer ved 
billedfarve eller -kvalitet, vil du 
få vist billedændringerne bag 
ved indstillingsmenuen.

Brug af fokustilstand
Du kan vælge fokustilstanden med 
følgende indstillinger:

Auto – indstil kameraet til at 
fokusere automatisk.

Makro – Makrotilstand gør det 
muligt at tage billeder på meget 
nært hold. Hvis du forsøger at tage 
et nærbillede, men fokusboksen 
forbliver rød, kan du prøve at 
aktivere makrotilstand.

Ansigtssporing – Hvis du 
aktiverer Ansigtssporing og 
tager et billede, registrerer og 
fokuserer kameraet automatisk på 
menneskers ansigter.

Manuel – Indstil kameraet til at 
fokusere manuelt.
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Videokamera
Lær søgeren at kende

Konverter - du kan konvertere til det indvendige kamera fra det 
eksterne.

Zoom - zoom ind eller ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til 
lydstyrke på siden. 

Indstillinger - Tryk på dette ikon for 
at åbne indstillingsmenuen. Se Brug 
af avancerede indstillinger.

Lysstyrke -definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer 
ind i videoen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at 
skabe en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe en 
video med højere lysstyrke.

Blitz - giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i 
mørke omgivelser.

Kameratilstand - skub 
dette ikon for at skifte til 
kameratilstand.

Start optagelse

Galleri - tryk for at få den video, 
du sidst har optaget. Giver 
adgang til dit galleri, så du kan 
få vist dine gemte videoer i 
videokameratilstanden.
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Optagelse af en hurtig 
video

Åbn programmet Kamera, og 
skub knappen til kameratilstand 
ned til positionen Video, 

hvorefter lukkerikonet  
skifter til . 

Videokameraets søger vises på 
skærmen.

Hold telefonen vandret, og ret 
linsen hen mod videoens motiv.

Tryk på ikonet for start video 

.

REC vises nederst i søgeren med 
en timer, der angiver videoens 
længde.

Tryk på ikonet for stop video  
for at stoppe optagelsen.

Når du har optaget en 
video
Der vises et stillbillede på 
skærmen, som repræsenterer din 
video. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Afspil    Tryk her for at afspille 
videoen. 

Vedhæft    Tryk for at dele din video 
som Bluetooth, E-mail, 
Gmail, Beskeder eller 
YouTube.

BEMÆRK: Der kan forekomme 
ekstra afgifter, når der 
uploades og/eller hentes 
MMS-meddelelser under 
roaming.

Omdøb    Tryk for at redigere 
navnet på den valgte 
video.

   Tryk for at slette den video, 
du lige har lavet, og bekræft 
ved at trykke på Ja. Søgeren 
vises igen.

   Tryk på for at optage endnu 
en video med det samme. 
Den aktuelle video gemmes.

   Tryk for at få vist den video, 
du sidst optagede.
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Brug af avancerede 
indstillinger
I søgeren skal du trykke på  
for at åbne alle de avancerede 
indstillinger. 
Juster videokameraindstillingen 
ved at dreje på drejeknappen. Når 
du har valgt en indstilling, skal du 
trykke på tasten Tilbage.

Videostørrelse – Tryk for at 
indstille størrelsen (i pixel) 
på den video, du optager. 
Vælg videostørrelse: Full HD 
(1920x1088), HD (1280x720), TV 
(720x480), VGA (640x480), QVGA 
(320x240) eller QCIF (176x144).

Hvidbalance – Hvidbalancen 
sikrer, at de hvide områder i 
videoer ser realistiske ud. Med 
henblik på at sikre, at kameraet 
kan justere hvidbalancen 
korrekt, skal du muligvis angive 
lysforholdene. Vælg mellem Auto, 
Elektrisk belysning, Solrigt, 

Selvlysende og Skyet.

Farveeffekt – Vælg en farvetone 
til den nye visning. 

BEMÆRK: Indstillingerne for 
billedstørrelse kan variere 
afhængigt af kameratilstanden.

Videokvalitet – vælg mellem 
Superfin, Fin og Normal.

Videovarighed – indstil en 
længdegrænse for din video. 
Vælg mellem Normal og MMS 
for at begrænse størrelsen, så 
videoen kan sendes som en MMS-
meddelelse.

Tale – Vælg Lyd fra for at optage 
en video uden lyd.

Automatisk visning – hvis du 
angiver denne indstilling til Til, får 
du automatisk vist den video, du 
lige har optaget.

Hukommelse – vælg, om 
du vil gemme videoklippet i 
telefonhukommelsen eller i den 
eksterne hukommelse.

Videokamera
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   Nulstil alle videokameraets 
indstillinger.

   Tryk, hver gang du vil vide, 
hvordan denne funktion 
bruges. Dette viser dig en 
lynguide.

Visning af gemte 
videoer

Tryk på  i søgeren.

Galleriet vises på skærmen.

Tryk en gang på videostillbilledet 
for at flytte det frem forrest i 
galleriet. Afspilningen starter 
automatisk.

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

1 

2 

3 
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Multimedie
Galleri
Du kan gemme alle multimediefiler 
i din telefons hukommelse i dit 
Galleri, således at du nemt kan 
få adgang til alle dine billeder, 
lyde, videoer og spil. Du kan også 
gemme dine filer på dit eksterne 
hukommelseskort. Fordelen ved 
at bruge et hukommelseskort er, 
at du kan frigive plads i telefonens 
hukommelse.

Tryk på fanen Programmer, og 
vælg derefter Galleri.

Du kan ændre, hvordan 
et albums indhold vises
Du kan få vist billederne og 
videoerne i dine album i et 
kronologisk gitter eller på en 
liste sorteret efter dato og sted, i 
forhold til hvor de blev taget. Brug 

Skift albumvisning  øverst i 
skærmen for at skifte mellem gitter 
og listevisning.

  Træk Skift albumvisning 
mod venstre for at få 
vist albumindholdet i et 
kronologisk gitter.

  Træk Skift albumvisning 
mod højre for at få vist 
albumindholdet på lister.

Brug af SmartShare
SmartShare giver dig en bedre 
måde at nyde dit medieindhold 
på sammen med andre DLNA-
aktiverede (Digital Living Network 
Alliance) enheder.

* Del dit medieindhold med 
andre DLNA-enheder (DMS)

Tryk i startbilledet på fanen 
Programmer og vælg 
Indstillinger.

Vælg Trådløs & netværk og 
SmartShare-indstillinger.

Tryk på afkrydsningsfeltet 
SmartShare for at aktivere.

1 

2 
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Du kan ændre navnet på din 
enhed, ikonet og vælge typer af 
indhold, der skal deles.

* Lader din gengivelsesenhed 
(f.eks. TV) afspille 
multimedieindhold fra eksternt 
indholdsbibliotek (f.eks. PC) 

Tryk på den øverste højre knap 
for at vælge enheden på lister 
med gengivelsesenheder.

Tryk på den øverste venstre 
knap, og vælg et eksternt 
indholdsbibliotek.

Du kan gennemse den eksterne 
indholdsbibliotek.

Tryk på en indholdsminiature i 
lang tid, og skub dem til toppen 
med fingeren, eller tryk på 
afspilningstasten.

Bemærk: Kontroller, at din enhed 
er sluttet til dit hjemmenetværk 
ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at 
brug dette program.

4 
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Bemærk: Visse DLNA-aktiverede 
enheder (f.eks. TV) understøtter 
kun DMP-funktionen i DLNA. Disse 
enheder vises ikke på lister med 
gengivere.

Musik
Din LG-P990 har en indbygget 
musikafspiller, som du kan benytte 
til at afspille alle dine yndlingsnumre. 
Tryk på Musik for at få adgang til 
musikafspilleren.

Afspilning af en sang
På startbilledet skal du trykke 
på fanen Programmer og 
vælge Musik. 

Tryk på Sange.

Vælg den sang, du vil spille.

Tryk på  for at holde en 
pause i sangen.

Tryk på  for at springe 
videre til den næste sang.

1 
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Tryk på  for at gå tilbage 
til den første del af sangen. 
Tryk på  to gange for at gå 
tilbage til den forrige sang.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens 
du lytter til musik, skal du trykke 
på op/ned-tasterne for lydstyrke 
på telefonens højre side.

Tryk på og hold fingeren på en 
sang på listen. Den viser Afspil, Føj 
til playliste, Brug som ringetone 
Slet, Del, Søg og Filinfo.

BEMÆRK: 
Copyright på musikfi ler 
kan være beskyttet af 
internationale traktater og 
national ophavsretlovgivning. 

Det kan derfor være 
nødvendigt at indhente 
tilladelse eller licens til at 
reproducere eller kopiere 
musik. I nogle lande forbyder 
national lovgivning private mod 
at kopiere copyrightbeskyttet 

6 materiale. Inden du 
downloader eller kopierer 
fi len, skal du kontrollere, om 
nationale love i det relevante 
land tillader brugen af sådant 
materiale.

Brug af radioen
LG-P990 FM har en indbygget 
FM-radio, så du kan stille ind på 
dine foretrukne kanaler og lytte til 
dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte 
hovedtelefonerne for at 
lytte til radioen. Tilslut dem i 
headsetstikket. 

Søgning efter stationer
Du kan indstille radiostationer 
ved at søge efter dem enten 
manuelt eller automatisk. De 
gemmes herefter under specifikke 
kanalnumre, så du ikke behøver at 
søge efter dem igen.

Tryk i startbilledet på fanen 1 

Multimedie
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Programmer, og vælg 
FM-radio.

Tryk på Scan efter 
FM-radiostationer.

Hvis der er forudindstillede 
kanaler, får du vist et popup-
vindue med "Alle kanaler 
nulstilles. Fortsæt?". Hvis du 
vælger OK, slettes alle de 
forudindstillede kanaler, og 
Automatisk scanning starter.

Under Automatisk scanning skal 
du trykke på Stop Scanning, 
hvis du vil stoppe scanningen. 
Kun de kanaler, du har scannet, 
før du stoppede scanningen, vil 
blive gemt.

BEMÆRK: Du kan også stille ind 
på en station ved hjælp af den 
viste drejeknap.

Lytte til radio
Tryk i startbilledet på fanen 
Programmer, og vælg 
FM-radio.

2 
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Vælg kanalnummeret for den 
station, du vil lytte til.

Tryk på ikonet . Du kan lytte 
til radioen via den indbyggede 
højttaler. 

Overførsel af filer 
ved hjælp af USB-
lagerenheder
Sådan overføres filer ved hjælp 
af USB-enheder:

Slut LG-P990 til en PC ved 
hjælp af et USB-kabel.

Hvis du ikke har installeret LG 
Android Platform Driver på din 
pc, skal du ændre indstillingerne 
manuelt. Vælg Indstillinger > 
Lager på SD-kort og telefon > 
aktiver Kun lagerenhed.

Tryk på Slå USB-lagring til.

Du kan få vist indholdet af 
lagerenheden på din pc og 
overføre filerne.

2 
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BEMÆRK: 

Hvis du har installeret LG 
Android Platform Driver, får du 
med det samme vist et popup-
vindue med "Slå USB-lagring til".

Når du har brugt funktionen 
USB-lagerenhed, og du ønsker 
at synkronisere din telefon med 
din pc ved hjælp af LG PC Suite, 
skal du trykke på Indstillinger 
> Lager på SD-kort og 
telefon. Derefter skal du 
trykke på afkrydsningsfeltet for 
at deaktivere tilstanden Kun 
lagerenhed.

Sådan gemmes musik/
videofiler på telefonen

Slut telefonen til din pc ved 
hjælp af USB-kablet.

Tryk på og hold statuslinjen af 
startbilledet nede. Vælg USB er 
tilsluttet > Slå USB-lagring til > 
Åbn mappe for at få vist filer.

Hvis du ikke har installeret LG 

•

•

1 

•

•

Android Platform Driver på din 
pc, skal du angive det manuelt. 
Der er flere oplysninger i afsnittet 
om overførsel af filer ved hjælp 
af lagerenheder.

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

Du kan kopiere eller flytte filer 
fra pc'en til telefonens flytbare 
lager ved hjælp af en kortlæser.

Hvis der findes en videofil med 
en fil med undertekster (.smi- 
eller .srt-fil med samme navn 
som videofilen), skal du placere 
dem i samme mappe for at få 
vist underteksterne automatisk, 
når videofilen afspilles.

Ved overførsel af musik- eller 
videofiler skal ophavsrettigheder 
overholdes. Bemærk, at en 
beskadiget fil eller en fil med 
forkert filtype kan beskadige 
telefonen.

2 

•

•

•
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Sådan flyttes kontakter 
fra den gamle telefon til 
den nuværende telefon
Eksporter dine kontakter i en 
.CSV-fil fra din gamle telefon til 
pc'en ved hjælp af et pc-synkro
niseringsprogram.

Download Mobile Sync for 
Android på www.lg.com, og 
installer det på pc'en. Kør 
programmet, og slut din 
Android-mobiltelefon til pc'en 
med brug af USB-kablet.

Vælg Kontakter-ikonet. Gå til 
Menu > Fil > Importer, og 
vælg den .CSV-fil, der er gemt 
på pc'en.

Hvis felterne i den importerede 
.CSV-fil er forskellige fra dem 
i Mobile Sync for Android, skal 
du tilknytte felterne. Når felterne 
er tilknyttet, skal du klikke på 
OK. Nu er kontakterne tilføjet i 
Mobile Sync for Android.

1 

2 

3 

Hvis tilslutningen til LG-P990-
telefonen (via USB-kablet) 
registreres af Mobile Sync 
for Android, skal du klikke 
på "Synkroniser" eller 
"Synkroniser kontaktpersoner" 
for at synkronisere de 
kontaktpersoner, der er gemt 
på pc'en, med telefonen og 
gemme dem.

Sådan sendes data fra 
telefonen via Bluetooth
Du kan sende data via Bluetooth 
ved at køre et tilsvarende program; 
ikke fra Bluetooth-menuen i 
modsætning til almindelige 
mobiltelefoner.

Afsendelse af billeder: Kør 
Galleri-programmet, og vælg 
Billede > Menu. Klik på Del, og 
vælg Bluetooth > Kontroller, om 
der er tændt for Bluetooth, og 
vælg Scan efter enheder > Vælg 
den enhed, du vil sende data til, 
fra listen.

4 

•
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Eksport af kontakter: Kør 
programmet Kontakter. Tryk på 
den adresse, du vil eksportere 
til. Tryk på Menu, og vælg Del > 
Bluetooth > Kontroller, om der 
er tændt for Bluetooth, og vælg 
Scan efter enheder > Vælg den 
enhed, du vil sende data til, fra 
listen.

Afsendelse af flere valgte 
kontakter: Kør programmet 
Kontakter. Hvis du vil vælge 
mere end én kontakt, skal du 
trykke på tasten Menu og klikke 
på Multivalg. Vælg de kontakter, 
der skal sendes, eller tryk på 
tasten Menu, og tryk på Vælg 
alle > Tryk på Del > Bluetooth > 
Vælg alle. Vælg Del > Bluetooth 
> Kontroller, om der er tændt for 
Bluetooth, og vælg Scan efter 
enheder > Vælg den enhed, du 
vil sende data til, fra listen.

Tilslutning til FTP (kun FTP-
serveren understøttes på denne 

•

•

•

telefon): Vælg Indstillinger 
> Trådløs & netværk > 
Bluetoothindstillinger. Afkryds 
derefter feltet Synlig, og søg 
efter andre enheder. Find den 
ønskede tjeneste, og opret 
forbindelse til FTP-serveren.

TIP! Versionen er 
Bluetooth 2.1 EDR og er 
certifi ceret af Bluetooth SIG. 
Den er kompatibel med andre 
Bluetooth SIG-certifi cerede 
enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil søge efter 
denne telefon fra andre enheder, 
skal du gå til Indstillinger > 
Trådløs & netværk > Bluetooth-
indstillinger. Marker derefter 
afkrydsningsfeltet Synlig. Dette 
afkrydsningsfelt ryddes efter 120 
sekunder.

BEMÆRK: De profi ler, der 
understøttes, er SDAP, HFP, HSP, 
OPP, PBAP (server), FTP (server), 
A2DP og AVRCP.

Multimedie
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BEMÆRK: Første gang du åbner 
Google-programmet på telefonen, 
skal du logge på med din 
eksisterende Google-konto.

Google Maps™
Hold øje med din aktuelle position, 
og få retningsangivelser til din 
destination. Din telefon skal være 
tilsluttet Wi-Fi eller 3G/GPRS.

BEMÆRK: Google Maps dækker 
ikke alle byer og lande. 

Med tasten Menu kan du 
vælge funktioner såsom 
Søgning, Retningsangivelser, 
Stjernemarkerede steder, Ryd 
kort, Tilmeld dig Latitude osv.

Market™
I Android Market kan du downloade 
nyttige programmer og spil. Hvis 
du installerer programmer og 
spil fra Android Market, vises 
de i menuen for LG-P990. Du 

kan kontrollere det downloadede 
program ved at trykke på fanen 
Downloads.

Gmail™
Gmail konfigureres første gang, 
du konfigurerer din telefon. 
Afhængigt af indstillingerne for 
synkronisering, synkroniseres 
Gmail på telefonen automatisk 
med Google-kontoen på internettet. 
Listen over indbakkeposter er 
standardvisningen i Gmail.

Google Talk™
Google Talk er Googles 
chatprogram. Det giver dig 
mulighed for at kommunikere med 
andre brugere af Google Talk. 

Tryk på tasten Menu, og kontroller 
de tilgængelige funktioner som 
nedenfor: Alle venner, Tilføj ven, 
Søg, Log af, Indstillinger osv.

Google-programmer
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Google søgning™
Tryk på knappen Menu, og tryk 
derefter på Søgeindstillinger for 
at konfigurere Google-søgning 
inklusive angivelse af, hvilke data 
på telefonen du vil være i stand til 
at søge.

YouTube™
YouTube er et gratis websted, hvor 
du kan se eller uploade videoer.

BEMÆRK: Du kan få adgang til 
YouTube med din Google-konto, 
men du behøver en YouTube-
konto til nogle tjenester som f.eks. 
upload af video.

Google-programmer
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Indstilling af alarm
Tryk på fanen Programmer i 
startbilledet, og vælg Alarm/ur. 

Hvis du vil tilføje en ny alarm, 
skal du trykke på Tilføj alarm.

Indstil klokkeslæt, gentag og 
alarmtone. Du kan også trykke 
på  for at indstille vibrator og 
vejrudsigt og tilføje et memo for 
at navngive alarmen.

Tryk på Gem for at tænde 
alarmen.

BEMÆRK: For at ændre 
indstillingerne for alarm på 
skærmbilledet med alarmliste skal 
du trykke på knappen Menu og 
vælge Indstillinger. Du kan slette 
alarmer eller justere nedenstående 
indstillinger: Alarm i stilletilstand, 
Sideknapfunktion, Lydstyke for 
alarm, Angiv standardringetone 
samt Indstillinger for 

vejroplysninger.

1 
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Brug af lommeregneren
Tryk i startbilledet på fanen 
Programmer, og vælg 
Lommeregner.

Tryk på nummertasterne for at 
indtaste tal.

Ved enkle beregninger skal du 
trykke på den funktion, du skal 
bruge (+, –, x eller ÷), efterfulgt 
af =.

Mere avancerede beregninger 
kan foretages ved at trykke på 
Avanceret panel og derefter 
vælge sin, cos, tan, log osv.

Tilføjelse af en 
begivenhed til kalenderen

Tryk i startbilledet på fanen 
Programmer, og vælg 
Kalender.

 Du skal først oprette en Google-
konto for at kunne bruge 
Kalender.

1 
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Tryk på datoen for at kontrollere 
begivenheden. Tryk og hold 
nede, hvis du vil tilføje en ny 
begivenhed. Tryk derefter på Ny 
begivenhed.

Tryk på Hvad, og indtast 
derefter begivenhedens navn. 
Marker datoen, og indtast det 
klokkeslæt, hvor begivenheden 
skal starte og slutte. 

Du kan også trykke på Hvor og 
derefter angive placeringen.

Hvis du vil føje en bemærkning 
til begivenheden, skal du trykke 
på Beskrivelse og indtaste 
oplysningerne.

Hvis alarmen skal gentages, 
skal du vælge Gentagelse, og 
indstille Påmindelser, hvis det 
er nødvendigt.

Tryk på Udfør for at gemme 
begivenheden i kalenderen. 
En farvet firkant i kalenderen 
markerer alle dage, hvor der er 

3 

4 

5 

6 

7 
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gemt begivenheder. Der høres 
en alarm på starttidspunktet for 
begivenheden, så du kan holde 
styr på dine aftaler.

Optagelse af en lyd eller 
stemme

Tryk på fanen Programmer, og 
vælg Diktafon.
Tryk på  Optag for at starte 
optagelsen.
Tryk på  Stop for at stoppe 
optagelsen.
Tryk på  Afspil for at lytte til 
optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på Liste for at få 
adgang til dit album. Du kan lytte 
til gemte optagelser.

BEMÆRK: Når du har fuldført 
optagelsen, kan du sende 
lydklippet ved at trykke på tasten 
Menu og Del.

1 

2 

3 

4 

Værktøjer



69

Browser
Browser giver dig adgang til 
en hurtig verden i farver med 
spil, musik, nyheder, sport, 
underholdning og meget mere 
direkte på din mobiltelefon. Uanset 
hvor du befinder dig, og hvad du 
går op i.

BEMÆRK: Der opkræves 
muligvis yderligere gebyrer, når 
du opretter forbindelse til disse 
tjenester og downloader indhold. 
Kontroller dataafgifterne hos din 
netværksudbyder.

Brug af indstillinger
Tryk på Menu-tasten for at få vist 
indstillingerne.

  Nyt vindue – åbn et nyt 
vindue.

  Bogmærker – tilføj/vist 
bogmærker, vist den hyppigst 
besøgte side, og vis historik.

  Vinduer – vis alle dine åbne 
vinduer.

  Opdater – tryk for at 
opdatere siden.

  Videresend – går til den 
side, du har var været på 
senere end den aktuelle side. 
Dette funger modsat af tasten 
Tilbage, som går til forrige 
side.

 Mere

•  Tilføj bogmærke – tilføj 
det aktuelle websted som 
bogmærke.

•  Find på side – hvis du indtaster 
et bogstav eller et vilkårligt ord, 
markeres alle de bogstaver, du 
har indtastet fra websiden.

•  Vælg tekst – Tryk på og marker 
de linjer, du vil kopiere. Tryk 
på et vilkårligt indtastningsfelt 
i lang tid. Derefter kan du 
indsætte det.

Internettet
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•  Sideinfo – vis oplysninger om 
websiden.

•  Del side – send websiden.

•  Downloads – vis 
downloadhistorik.

•  Indstillinger – rediger 
browserens indstillinger.

BEMÆRK: Hvis du vil vende tilbage 
til forrige webside, skal du trykke på 
tasten Tilbage.

Internettet
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Tryk i startbilledet på fanen 
Programmer, og rul derefter og 
tryk på Indstillinger. 

Trådløs & netværk
Her kan du administrere Wi-Fi og 
Bluetooth. Du kan også konfigurere 
mobile netværk og flytilstand.

Flytilstand – Når Flytilstand er 
angivet, deaktiveres alle trådløse 
forbindelser.

Wi-Fi – Tryk på afkrydsningen: 
Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes 
forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-
netværk.

Wi-Fi-indstillinger – giver dig 
mulighed for at konfigurere 
og administrere trådløse 
adgangspunkter. Angiv en 
netværksmeddelelse, eller tilføj 
et Wi-Fi-netværk. Skærmbilledet 
Avancerede Wi-Fi-indstillinger 
åbnes fra skærmbilledet Wi-Fi-

indstillinger. Tryk på tasten Menu, 
og tryk på Avanceret.

SmartShare – tryk for at afkrydse: 
Aktiverer SmartShare til deling 
af dit multimedieindhold med dine 
DLNA-aktiverede enheder (Digital 
Living Network Alliance).

SmartShare-indstillinger – 
giver dig mulighed for at skifte 
enhedsnavn og vælge den 
indholdstype, der skal deles.

Bluetooth – Tryk på afkrydsningen: 
Aktiverer Bluetooth, så der kan 
oprettes forbindelse til Bluetooth-
enheder.

Bluetooth-indstillinger – angiv 
enhedsnavn og synlig tilstand, 
og scan efter andre enheder. 
Du kan også kontrollere listen 
over Bluetooth-enheder, som 
du tidligere har konfigureret, 
samt dem, der blev registreret, 
da telefonen sidst scannede for 
Bluetooth-enheder.

Indstillinger
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USB-modem og bærbart 
hotspot – Du kan konfigurere 
indstillingerne for USB-modem og 
bærbart Wi-Fi-hotspot. 

VPN-indstillinger – viser en 
liste over virtuelle private netværk 
(VPN'er), som du tidligere har 
konfigureret. Lader dig tilføje 
forskellige typer VPN'er.

Mobilnetværk – angiv indstillinger 
for dataroaming, netværkstilstand 
og -operatører, navne på 
adgangspunkter (APN'er) osv.

On Screen - telefonindstillinger – 
Giver dig mulighed for at ændre 
On-Screen Phone-adgangskoden 
(standardadgangskoden er 
"0000"). On-Screen Phone giver 
dig mulighed for at vise din 
mobiltelefonskærm på en pc via en 
USB- eller Bluetooth-forbindelse. 
Du kan også styre din mobiltelefon 
fra din pc vha. musen eller 
tastaturet. 

Lyd
< Generelt >

Stilletilstand – lader dig dæmpe 
alle lyde (herunder opkalds- og 
meddelelsesringetoner) undtagen 
lyd fra musik, videoer og evt. 
indstillede alarmer. (Du skal dæmpe 
medier og alarmer i de pågældende 
programmer.)

Vibrer – lader dig indstille 
telefonen til at vibrere, når du 
modtager et indgående opkald.

Lydstyrke – lader dig indstille 
lydstyrken for ringetone, medier og 
alarm. Hvis du afmarkerer denne 
indstilling til brug af den samme 
lydstyrke for både opkald og 
meddelelser, kan du indstille begge 
lydstyrker separat.

< Indgående opkald >

Telefonringetone – lader dig 
indstille standardringetonen for 
indgående opkald.

Indstillinger
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< Notifikationer >

Notifikationstone – lader 
dig indstille standardtonen for 
notifikationer, som fx beskeder.

< Feedback >

Hørbare tryktoner – lader 
dig indstille telefonen til at 
afspille toner, når du bruger 
opkaldstastaturet til at ringe op til 
numre med.

Hørbart valg – lader dig indstille 
telefonen til at afspille en lyd, når 
du trykker på knapper, ikoner 
og andre skærmfunktioner, der 
reagerer på berøring.

Lyde ved skærmlås – lader dig 
indstille din telefon til at afspille 
en lyd, når du låser eller låser 
skærmen op.

Feedback ved touch – lader dig 
indstille din telefon til kortvarigt at 
vibrere, når du trykker på tasten 
Menu, tasten Tilbage samt 
udfører andre handlinger.

Visning 
Lysstyrke – Juster lysstyrken for 
skærmen.

Roterskærm automatisk – lader 
dig indstille retningen til automatisk 
at skifte til liggende eller stående 
format, når du vender telefonen på 
langs eller på højkant.

Animation – Lader dig indstille 
animerede overgange, når 
du skifter fra skærmbillede til 
skærmbillede.

Timeout for skærm – lader 
dig justere forsinkelsestiden, før 
skærmen automatisk slukkes. Den 
mest optimale batteriydelse opnås 
ved at bruge den kortest mulige 
timeout.

Vis skrifttype - rediger 
displayskriftstørrelse.
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Bevægelse
Juster bevægelsesindstillinger
ne for startbilledet, indgående 
opkald, alarm, galleri, musik og 
videoafspiller.

Placering og sikkerhed 
< Min placering > 

Brug trådløse netværk – Hvis 
du afkrydser Brug trådløse 
netværk, bestemmer telefonen din 
omtrentlige placering ved hjælp af 
Wi-Fi og de mobile netværk.

Brug GPS-satellitter – hvis du 
markerer Brug GPS-satellitter, 
bestemmer telefonen din placering 
med nøjagtighed på gadeniveau.  

< Lås skærm op >

Konfigurer skærmlås – indstil 
et oplåsningsmønster for at 
beskytte telefonen. Åbner en 
række skærmbilleder, som fører 
dig gennem oprettelsen af et 
oplåsningsmønster for skærmen. 

Du kan indstille PIN-kode eller 
Adgangskode i stedet for 
Mønster eller lade den stå som 
Ingen.

< SIM-kortlås >

Konfigurer SIM-kortlås – 
konfigurer SIM-kortlås, eller skift 
SIM PIN-kode.

< Adgangskoder >

Synlige adgangskoder – vælg for 
at få vist adgangskoder, mens du 
skriver dem, eller fjern markering 
for at skjule adgangskoder, mens 
du skriver dem.

< Enhedsadministration >

Vælg enhedsadministratorer – 
Tilføj eller fjern 
enhedsadministratorer. 

< Oplysningslagring > 

Brug sikre oplysninger – 
afkrydses, hvis programmerne 
skal have adgang til din telefons 
krypterede lager bestående 
af sikkerhedscertifikater og 

Indstillinger
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andre rettigheder. Du bruger 
rettighedslager til at oprette visse 
typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser. 
Hvis du ikke har angivet en 
adgangskode til rettighedslageret, 
vises denne indstilling med 
nedtonet skrift.

Installer fra SD-kort – lader dig 
installere krypterede certifikater fra 
et microSD-kort. 

Indstil adgangskode – lader dig 
angive adgangskoden til dit lager 
med sikkerhedscertifikater. Din 
adgangskode skal bestå af mindst 
otte tegn.

Ryd lager – sletter alle 
sikkerhedscertifikater og 
relaterede rettigheder samt 
sletter sikkerhedslagerets egen 
adgangskode.

Programmer
Ukendte kilder– tillader 
installation af programmer, du 
har hentet fra websteder, e-mail 
eller øvrige steder ud over Android 
Market.

 ADVARSEL 
For at beskytte telefonen og 
personlige data må du kun 
downloade programmer fra 
kilder, du har tillid til, f.eks. 
Android Market.

Administrere programmer 
– administrer og afinstaller 
installerede programmer.

Kørende tjenester – lader dig 
se og kontrollere aktuelt kørende 
tjenester og programmer. Denne 
valgmulighed viser, hvad hver 
enkelt kørende proces behøver, 
samt hvor meget hukommelse den 
forbruger.

Udvikling – lader dig angive 
indstillinger for programudvikling, 
f.eks. USB-fejlfinding, 
Forbliv vågen og Tillad 
eksempelpositioner.
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Konti- og synkronisering 
< Generelle indstillinger for 
synkronisering >

Baggrundsdata –tillader, at 
programmer synkroniserer data 
i baggrunden, uanset om du 
arbejder i programmerne eller ej. 
Hvis denne indstilling afmarkeres, 
kan du spare batteri, ligesom 
dataforbruget reduceres (uden dog 
at elimineres).

Automatisk synkronisering – 
lader programmer synkronisere, 
sende og modtage data efter eget 
skema.

< Administration af konti > 

Liste over alle dine Google-konti 
og andre konti, som du har føjet til 
telefonen.

Hvis du trykker på en konto på 
dette skærmbillede, åbnes dets 
kontoskærmbillede.

Fortrolighed
Hvis du vælger Fabriksnulstilling af 
data, sletter det alle dine personlige 
data fra det interne lager på 
telefonen inklusive oplysninger om 
din Google-konto, eventuelle andre 
konti, dine system-/programdata 
og -indstillinger, eventuelle 
downloadede programmer og din 
DRM-licens. De filer, der er lagret 
på dit microSD-kort, som f.eks. 
musik eller fotos, slettes heller 
ikke. Hvis du nulstiller telefonen på 
denne måde, bliver du bedt om at 
genindtaste de samme oplysninger, 
som da du første gang startede 
Android op.

Lager på SD-kort og 
telefon
< USB forbindelsen mode >

Mass storage kun – telefonen 
kan kun bruges som en 
lagerenhed, hvis du har isat et 
hukommelseskort. Du kan angive 

Indstillinger
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indstillingen Mass storage kun 
som standardindstillingen for USB-
tilslutningstilstanden.

< SD-kort > 

Kontroller samlet plads og ledig 
plads. Tryk på Afinstaller SD-kort 
for at opnå en sikker fjernelse. 
Hvis du vil slette alle data fra det 
eksterne microSD-kort, skal du 
trykke på Format eksternt lager 
for at formatere det.

< Internt SD-kort >

Kontroller samlet plads og ledig 
plads. Tryk på Afmonter internt 
SD-kort for at opnå en sikker 
fjernelse. Hvis du vil slette alle 
data fra det internt SD-kort, skal 
du trykke på Formater internt 
SD-kort for at formatere det.

< Interval for lagring i telefon >

Kontroller den Ledig plads. 

Sprog og tastatur
Brug indstillingerne Sprog og 
tastatur til at vælge sproget og 

området til tekst på din telefon samt 
til at konfigurere skærmtastaturet, 
herunder ord som du har føjet til 
telefonens ordbog.

Stemmeinput og -output
< Stemmeinput >

Indstillinger for 
stemmegenkendelses – 
Du kan bruge Indstillinger 
for stemmegenkendelses 
til at konfigurere Androids 
stemmeinputfunktion. 

< Stemmeoutput >

Indstillinger for tekst-til-tale – 
Du kan bruge Indstillinger for 
tekst-til-tale til at konfigurere 
Android-syntese for tekst-til-tale 
for programmer, som kan benytte 
denne funktion.

BEMÆRK: Hvis du ikke har 
talesyntesedata installeret, vil kun 
indstillingen Installer stemmedata 
være tilgængelig.
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Tilgængelighed
Du kan bruge indstillinger for 
Tilgængelighed til at konfigurere 
ethvert plug-in for tilgængelighed, 
som du har installeret på telefonen.

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

HDMI
Juster HDMI-tilslutningsindstillingen. 
Hvis din telefon er tilsluttet et tv/en 
pc via HDMI-kabel, kan du se billed- 
og videofilen på tv'et/pc'en, når 
videoafspilleren/billedfremviseren er 
aktiv på din telefon.

BEMÆRK: 

Det kan tage tid at afspille 
mediefiler afhængigt af den 
enhed, der er tilsluttet din 
telefon via et HDMI-kabel.

Filer kan muligvis ikke afspilles 
korrekt, hvis du bruger et kabel 
eller en enhed, der ikke er 
HDMI-certificeret.

•

•

Den billedretning, du har 
indstillet på din telefon, gælder 
også for det billede, der vises på 
enheden.

Hvis dine telefondata ikke 
vises korrekt på enheden pga. 
en synkroniseringsfejl, skal 
du ændre opløsningen på din 
telefon. (Du skal genstarte din 
telefon for at anvende den nye 
HDMI-opløsning).

Dato & Tid
Brug indstillingerne Dato & Tid 
til at angive dine præferencer 
for, hvordan datoer vises. Du kan 
også bruge disse indstillinger til 
at indstille dit eget klokkeslæt og 
din egen tidszone snarere end at 
indhente det aktuelle klokkeslæt 
fra det mobile netværk.

Om telefonen
Vis juridiske oplysninger, og 
kontroller telefonens status og 
softwareversion

•

•

Indstillinger
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Wi-Fi
Med Wi-Fi kan du udnytte internet 
med høj hastighed på steder med 
trådløse adgangspunkter (AP). 

Du kan få glæde af internet med 
Wi-Fi uden ekstra omkostninger. 

Tænd Wi-Fi
Åbn notifikationsskuffen fra 

startbilledet, og tryk på . 

Eller tryk på Program > 
Indstillinger > Trådløs & 
netværk, og tænd derefter for 
Wi-Fi.

Sådan oprettes 
forbindelse til Wi-Fi
Vælg de Wi-Fi-netværk, du vil 
oprette forbindelse til. Hvis du 
får vist , skal du indtaste 
adgangskoden til oprettelse af 
forbindelse.

BEMÆRK:

Hvis du befinder dig uden for 
et Wi-Fi-område og vælger 
3G-forbindelse, opkræves du 
muligvis ekstra dataoverførselsaf
gifter. 

Hvis din telefon går i 
dvaletilstand, selvom den er 
forbundet til Wi-Fi, afsluttes 
Wi-Fi-forbindelsen automatisk. 
Hvis din telefon i den forbindelse 
har adgang til 3G-data, forbindes 
den muligvis automatisk til 
3G-netværket, og du opkræves 
muligvis ekstra dataoverførselsaf
gifter.) 

LG-P990 understøtter WEP, 
WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 
Enterprise og 802.1x Dynamic 
WEP. sikkerhed. Hvis din 
Wi-Fi-tjenesteudbyder eller 
netværksadministrator indstiller 
kryptering for netværkssikkerhed, 
skal du indtaste nøglen i pop-

•

•

•
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up-vinduet. Hvis kryptering ikke 
er indstillet, vises dette pop-up-
vindue ikke. Du kan få koden 
hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder 
eller netværksadministrator.

Deling af din telefons 
mobile dataforbindelse
Du kan dele din telefons mobile 
dataforbindelse med en enkelt 
computer via et USB-kabel: USB-
tethering. Du kan også dele din 
telefons dataforbindelse med op 
til fem enheder på en gang ved at 
gøre din telefon til et bærbart Wi-Fi-
hotspot.

Når din telefon deler sin 
dataforbindelse, vises der et ikon 
i statuslinjen og som en løbende 
besked i notifikationsskuffen.

Ikon Beskrivelse

USB-modem er aktiv

Bærbart Wi-Fi-hotspot er 
aktivt

Både USB-modem og 
bærbart Wi-Fi-hotspot er 
aktive

Du kan få de seneste informationer 
om modem og bærbare hotspots, 
herunder operativsystemer og 
andre oplysninger, på http://www.
android.com/tether.

BEMÆRK: Bemærk, at der 
muligvis vil blive opkrævet ekstra 
betaling ved brug af online-
tjenester. Kontroller dataafgifterne 
hos din netværksudbyder.

Indstillinger for USB-
modem og bærbart 
Wi-Fi-hotspot

Tryk i startbilledet på fanen 
Programmer, og vælg 
Indstillinger.

1 

Indstillinger
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Tryk på Trådløs & netværk, og 
vælg USB-modem og bærbart 
hotspot.

Vælg de indstillinger, du vil 
justere.

USB-modem – markeres, hvis 
du vil dele din telefons mobile 
netværksdataforbindelse med din 
computer via en USB-tilslutning.

Bærbart Wi-Fi-hotspot – 
markeres, hvis du vil dele din 
telefons dataforbindelse som et 
bærbart Wi-Fi-hotspot.

Hjælp – åbner en dialog med 
oplysninger om USB-modem og 
bærbare Wi-Fi-hotspots såvel som 
oplysninger om, hvor du kan læse 
mere.

USB-modem og 
datadeling
Du kan ikke dele din telefons 
dataforbindelse og microSD-kort 
via USB samtidig. Hvis du bruger 
din USB-forbindelse til at gøre dit 

2 

3 

microSD-kort tilgængeligt for din 
computer, skal du først afbryde 
forbindelsen.

Brug det USB-kabel, som fulgte 
med telefonen, til at tilslutte 
telefonen til din computer.

Tryk i startbilledet på fanen 
Programmer, og vælg 
Indstillinger.

Tryk på Trådløs & netværk, og 
vælg USB-modem og bærbart 
hotspot.

Marker USB-modem.

Telefonen starter med 
at dele dens mobile 
netværksdataforbindelse 
med din computer via USB-
forbindelse. En fortløbende 

besked  føjes til statuslinjen 
og notifikationsskuffen.

Fjern markeringen fra USB-
modem for at stoppe 
dataforbindelsen. Eller frakobl 
blot USB-kablet.

1 

2 

3 

4 

•

5 
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Sådan deler du din 
telefons dataforbindelse 
som et bærbart Wi-Fi-
hotspot

Tryk på fanen Programmer, og 
vælg Indstillinger.
Tryk på Trådløs & netværk, og 
vælg USB-modem og bærbart 
hotspot.
Market Bærbart Wi-Fi-
hotspot.

Efter et kort øjeblik begynder 
telefonen at udsende sit Wi-Fi-
netværksnavn (SSID), så du kan 
oprette forbindelse til den med 
op til fem computere eller andre 
enheder. En fortløbende besked 

 føjes til statuslinjen og 
notifikationsskuffen.

Når Bærbart Wi-Fi-hotspot er 
markeret, kan du ændre dens 
netværksnavn eller sikre det. 

Afmarker Bærbart Wi-Fi-
hotspot for at stoppe delingen 
af din dataforbindelse via Wi-Fi.

1 

2 

3 

•

•

4 

BEMÆRK!

Hvis du angiver 
sikkerhedsindstillingen til 
Åben, kan du ikke forhindre 
andres uautoriserede brug 
af onlinetjenester, og der kan 
blive opkrævet ekstra gebyrer. 
Hvis du vil undgå uautoriseret 
brug, vil det være en god ide at 
beholde sikkerhedsindstillingen.

Sådan bruger du 
On-Screen Phone
On-Screen Phone giver dig 
mulighed for at vise din 
mobiltelefonskærm på en pc via en 
USB- eller Bluetooth-forbindelse. 
Du kan også styre din mobiltelefon 
fra din pc vha. musen eller 
tastaturet.

Indstillinger
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On-Screen Phone-
ikoner

  Slutter din mobiltelefon til din 
pc eller frakobler den.

  Roterer On-Screen Phone-
vinduet (kun tilgængeligt for 
programmer, der understøtter 
rotation).

  Ændrer On-Screen Phone-
indstillinger.

  Afslutter On-Screen Phone-
programmet.

  Minimerer On-Screen Phone-
vinduet.

On-Screen Phone-
funktioner

Styring og overførsel i realtid: 
viser og styrer din mobiltelefons 
skærm, når du er tilsluttet din 
pc.
Musestyring: giver dig mulighed 
for at styre din mobiltelefon ved 
at bruge musen til at klikke og 
trække på din pc-skærm.

•

•

Tekstindtastning med tastatur: 
Giver dig mulighed for at 
komponere en tekstbesked 
eller et notat vha. dit 
computertastatur.
Filoverførsel (mobiltelefon til pc): 
sender filer fra din mobil (f.eks. 
fotos, videoer, musik og Polaris 
Office-filer) til din pc. Du skal 
blot højreklikke og trække for at 
sende en fil til din pc. 
Filoverførsel (pc til mobiltelefon): 
Send filer fra din pc til din 
mobiltelefon. Du skal blot vælge 
de filer, du vil overføre, og trække 
og slippe til On-Screen Phone-
vinduet. De sendte filer gemmes 
på et microSD-kort.
Meddelelser om begivenheder 
i realtid: Viser en pop-up-
meddelelse, der informerer dig 
om indgående opkald eller SMS/
MMS-beskeder samt alarmer og 
meddelelser om begivenheder.

•

•

•

•
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BEMÆRK: On-Screen Phone-
funktionen understøtter ikke 
kamerabilleder og -videoer på din 
telefon, så disse billeder kan ikke 
vises på pc-skærmen.

Sådan installeres 
On-Screen Phone på 
din pc
Besøg LG Home (http://www.
lg.com), og gå til Support > 
Support til mobiltelefon > 
Download pc-supportværktøjet 
til LG-mobiltelefoner. Hvis du 
downloader LG PC Suite IV, bliver 
programmet On-Screen Phone 
også downloadet til din pc. Du 
kan derefter installere On-Screen 
Phone på din pc. 

Sådan slutter du din 
mobiltelefon til pc'en
USB-tilslutning: 

Åben Forbindelsesguide, vælg 
"USB-kabelforbindelse", og klik 

1 

på "Næste".

Slut din mobiltelefon til pc'en 
vha. et USB-kabel, og klik på 
"Næste".

Indtast On-Screen 
Phone-adgangskoden, 
og klik på "Næste". 
Standardadgangskoden 
er "0000". Du kan ændre 
adgangskoden under 
Indstillinger > Trådløs & 
netværk > On Screen - 
telefonindstillinger.

Klik på "OK" for at forlade 
vinduet.

Trådløs forbindelse med 
Bluetooth:

På din mobiltelefon skal du 
gå til Indstillinger > Trådløs 
& netværk > Bluetooth-
indstillinger. Slå Bluetooth til, 
og marker Synlig.

Hvis du tidligere har oprettet 
tilslutning vha. et kabel, skal du 

2 

3 

4 

1 

2 

Indstillinger



85

køre den nye forbindelsesguide 
for at oprette en ny forbindelse.

Kør forbindelsesguiden på 
computeren, vælg "Bluetooth-
forbindelse" og derefter "Næste".

Guiden begynder at søge 
efter Bluetooth-aktiverede 
mobiltelefoner. Når den 
mobiltelefon, som du ønsker 
forbindelse til, vises, skal du 
klikke på "Stop" for at stoppe 
søgningen.

Vælg "LG-P990" fra listen over 
enheder, og klik på "Næste". Du 
kan omdøbe enheden, hvis du 
ønsker det.

Indtast PIN-koden (f.eks. 
"0000"), og klik på "Næste".

Accepter anmodningen på 
din mobiltelefon, og indtast 
den samme PIN-kode, og tryk 
derefter på "OK".

Indtast On-Screen Phone-
adgangskoden, og klik på 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

"Næste" (standardadgangskoden 
er "0000").

Tryk på "OK" for at afslutte.

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

Sådan frakobler du din 
telefon fra din pc
Klik på  øverst til venstre i 
vinduet On-Screen Phone. Eller 
træk meddelelseslinjen øverst 
på startbilledet nedad, og vælg 
"On-Screen Phone". Tryk på "Ja" i 
vinduet Afbryd forbindelse

BEMÆRK: Du skal genstarte din 
telefon, efter at du har lukket 
tjenesten On-Screen Phone ned.

9 
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Opdatering af 
telefonsoftware
Opdatering af LG-mobiltelefons 
software via internettet

Yderligere oplysninger om brug af 
denne funktion kan du få ved at 
besøge http://update.lgmobile.com 
eller http://www.lg.com/common/ 
index.jsp → vælg land og sprog. 

Med denne funktion kan du 
opdatere telefonens firmware til 
den seneste version på en praktisk 
måde via internettet uden at 
behøve at besøge et servicecenter. 

Da firmwareopdateringen til 
mobiltelefonen kræver brugerens 
fulde opmærksomhed under 
hele opdateringen, skal du 
kontrollere alle de vejledninger og 
bemærkninger, der vises ved hvert 
trin, før du går videre. Bemærk, at 
hvis du fjerner USB-datakablet eller 
batterierne under opgraderingen, 

kan din mobiltelefon tage alvorlig 
skade.

Opdatering af LG-mobiltelefons 
software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du 
opdatere telefonens software til den 
nye version på en praktisk måde via 
OTA, uden at du behøver at tilslutte 
USB-datakablet. 

Først skal du kontrollere 
softwareversionen på din 
mobiltelefon: Indstillinger > Om 
telefonen > Softwareopdatering 
> Søgning efter opdateringer.

Du kan også ændre din 
opdateringsplan 1, 4, 8 eller 
24 timer før opdatering. I dette 
tilfælde vil programmet minde dig 
om at opdatere, når tiden er gået. 
Du kan også ændre planen eller 
opdatere manuelt.

Indstillinger
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Rettighederne til alle teknologier 
og produkter, denne enhed består 
af, tilhører deres respektive ejere:

Bluetooth® er et registreret 
varemærke tilhørende Bluetooth 
SIG, Inc.
microSD™ og microSD-logoet 
er varemærker tilhørende SD 
Card Association.
Google™, Google Maps™, 
GMail™, YouTube™, Google 
Talk™ og Android Market™ er 
varemærker tilhørende Google, 
Inc.
Wi-Fi er et registreret varemærke 
tilhørende Wireless Fidelity 
Alliance, Inc.

 
Produceret under licens fra 
Dolby Laboratories. "Dolby" 
og dobbelt-D-symbolet er 
varemærker tilhørende Dolby 
Laboratories.

•

•

•

•

•

 
Indeholder Adobe® Flash® Player 
eller Adobe AIR®-teknologi 
under licens fra Adobe Systems 
Incorporated. Copyright © 
1995-2011.

DivX Mobile 

OM DIVX-VIDEO: DivX® er et 
digitalt videoformat skabt af 
DivX Inc. Dette er en officiel 
DivX Certified®-enhed, som 
kan afspille DivX-video. 
Besøg www.divx.com for at 
få yderligere oplysninger om 
softwareværktøjer til konvertering 
af dine filer til DivX video. 
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
Denne DivX Certified®-enhed 
skal registreres, før du kan 
afspille købte DivX Video-on-
Demand-film (VOD). For at 
få registreringskoden skal du 
finde sektionen for DivX VOD i 

•

•

Copyright og varemærker
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enhedens konfigurationsmenu. 
Gå til vod.divx.com for at få flere 
oplysninger om, hvordan du 
udfører registreringen.
DivX Certified® til afspilning 
af DivX®-video op til HD 720p, 
herunder betalingsindhold. 
Kan afspille  video i 
op til 1920x1080 DivX®, DivX 
Certified® samt de tilhørende 
logoer er varemærker 
tilhørende DivX Inc. og 
benyttes under licens.

Bemærk! 
Open-source-software

Før du kan indhente den 
tilsvarende kildekode 
under GPL, LGPL, MPL 
samt andre open-source-
kildelicenser, skal du besøge 
http://opensource.lge.com/ 
Alle nævnte licensbetingelser, 
ansvarsfraskrivelser og 
meddelelser er tilgængelige til 
download med kildekoden.

Copyright og varemærker
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Disse tilbehør kan bruges sammen med LG-P990. 
(De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Oplader Datakabel

Slut LG-P990 til 

din pc.

Batteri Brugermanual

Læs mere om din 

LG-P990.

Stereoheadset

BEMÆRK: 

•  Brug altid originalt LG-tilbehør.

•  Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.

•  Tilbehør afviger fra område til område.

Tilbehør
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Arbejdstemperatur

Maks.:  +55 °C (afladning), +45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

Tekniske data
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I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af 
din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, 
men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked Mulige årsager Mulige løsninger

Fejl i SIM
Der er ikke noget SIM-kort i 
telefonen, eller du har indsat 
kortet forkert.

Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.

Der er ingen 
netværksforbindelse/
mister 
netværksforbindelsen

Svagt signal uden for GSM-
netværket.

Udbyderen har tilføjet nye 
tjenester

Gå til et vindue eller et åbent område. 
Kontroller netværksudbyderens 
dækningskort.

Se, om SIM-kortet er ældre end 6-12 
måneder.

Hvis det er, skal du få ændret din SIM på 
netværksudbyderens kontor.

Koderne er ikke 
ens

Hvis du vil ændre en 
sikkerhedskode, skal du 
bekræfte den nye kode ved 
at indtaste den igen.

De to koder, du har 
indtastet, stemmer ikke 
overens.

Standardkoden er [0000]. Hvis du 
har glemt koden, skal du kontakte din 
tjenesteudbyder.

Ikke alle 
programmer kan 
indstilles

Understøttes ikke af 
tjenesteudbyderen, eller 
registrering kræves.

Kontakt din tjenesteudbyder.

Fejlfi nding
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Besked Mulige årsager Mulige løsninger

Opkald er ikke 
tilgængelige

Opkaldsfejl 

Nyt SIM-kort indsat 

Grænse for forudbetalt afgift 
er nået

Nyt netværk er ikke autoriseret.

Kontroller, om der gælder nye 
begrænsninger.

Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil 
grænsen med PIN 2.

Telefonen kan 
ikke tændes

Til/fra-tasten holdt nede for 
længe

Batteriet er ikke opladet 
Batteriets kontakter er 
beskidte

Tryk på til/fra-knappen, og hold den 
nede i mindst to sekunder.

Tilslut opladeren i en længere periode 
Rengør kontakterne.

Tag batteriet ud, og sæt det i igen.

Opladningsfejl

Batteriet er ikke opladet.

Udendørstemperatur er for 
varm eller for kold

Kontaktproblem

Ingen spænding

Opladeren er i stykker

Forkert oplader Batteriet er i 
stykker

Oplad batteriet.

Sørg for, at telefonen oplades under 
normale temperaturer.

Kontroller opladeren og forbindelsen til 
telefonen. Kontroller batteriets kontakter, 
og rengør dem om nødvendigt.

Sæt stikket i en anden stikkontakt.

Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du 
udskifte den.

Brug kun originalt LG-tilbehør. 
Udskift batteriet.

Fejlfi nding
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Besked Mulige årsager Mulige løsninger

Nummeret er 
ikke tilladt

Funktionen Fast 
opkaldsnummer er slået til.

Kontroller indstillingerne.

Ikke muligt at 
sende/modtage 
SMS og billede

Hukommelse fuld
Slet nogle eksisterende meddelelser på 
telefonen.

Filer er ikke 
åbnet

Ikke-understøttet filformat
Kontroller, hvilket filformat der kan 
understøttes

SD-kort fungerer 
ikke

Kun FAT 16-filsystemet 
understøttes

Kontroller SD-kortets filsystem via 
kortlæser, eller formater SD-kortet med 
brug af telefonen

Skærmen 
tænder ikke, når 
jeg modtager et 
opkald.

Problem med 
nærhedssensor

Hvis du bruger nogen form for 
beskyttelsestape eller taske, skal 
du kontrollere, om området omkring 
nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at 
området omkring nærhedssensoren er 
rengjort.

Ingen lyd Vibration eller mådetilstand
Kontroller lydmenuens indstillingsstatus 
for at se, om du har sat telefonen i 
vibrations- eller stilletilstand.

Læg på eller frys
Forbigående 
softwareproblem

Tag batteriet ud, og sæt det i igen.

Tænd for telefonen.

Prøv at bruge softwareopdateringstjenes
ten via WEB-webstedet.
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Lue seuraavat ohjeet. Näiden 
ohjeiden noudattamatta jättäminen 
voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. 

Altistuminen 
radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta 
ja ominaisabsorptionopeuksista 
(SAR) Matkapuhelinmalli LG-P990 
on suunniteltu täyttämään 
soveltuvat radioaaltoaltistusta 
koskevat vaatimukset. Vaatimukset 
perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin 
ja sisältävät turvarajan, joka takaa 
kaikkien henkilöiden turvallisuuden 
ikään tai terveydentilaan 
katsomatta.

Altistumisstandardissa käytetään 
mittayksikköä, joka tunnetaan 
nimillä ominaisabsorptionopeus 
eli SAR. SAR-testeissä käytetään 
laitteen suurinta hyväksyttyä 
lähetystehoa kaikilla testattavilla 
taajuuskaistoilla.

•

Vaikka eri LG-puhelimien 
SAR-tasot voivat vaihdella, ne 
kaikki täyttävät asianmukaiset 
radioaaltoaltistusta koskevat 
suositukset.

ICNIRP:n (International 
Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection) 
suosittelema SAR-raja on 2 
W/Kg keskimäärin kymmenellä 
(10) grammalla kudosta.

Tämän puhelinmallin korkein 
DASY4:n testeissä saatu SAR-
arvo oli 0,545 W/kg (10 g) 
pidettäessä laitetta korvalla ja 
0,897 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.

•

•

•

•

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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Huolto ja ylläpito

 VAROITUS
Käytä vain tälle puhelinmallille 
hyväksyttyjä akkuja, latureita 
ja lisävarusteita. Muiden 
lisälaitteiden käyttö voi 
mitätöidä takuun tai olla 
vaarallista.

Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin 
hyväksytylle huoltohenkilölle, jos 
korjaus on tarpeen.

Takuun alaisuuteen kuuluvissa 
korjauksissa saatetaan LG:
n harkinnan mukaan käyttää 
uusien osien ohella huollettuja 
varaosia, sillä ehdolla että ne 
vastaavat toiminnallisuudeltaan 
korjattavia tuotteen osia.

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

•

•

•

Älä säilytä puhelinta 
lämpöpatterin tai muun 
lämpölähteen lähellä.

Älä pudota puhelinta.

Älä altista puhelinta mekaaniselle 
värinälle tai iskuille.

Sulje puhelin aina alueilla, missä 
säännöt edellyttävät sitä. Älä 
esimerkiksi käytä puhelinta 
sairaaloissa, koska se saattaa 
häiritä herkkiä lääketieteellisiä 
laitteita.

Älä käsittele puhelinta märin 
käsin, kun sitä ladataan. Se 
voi aiheuttaa sähköiskun tai 
vaurioittaa puhelinta.

Älä lataa puhelinta tulenarkojen 
materiaalien lähettyvillä, sillä 
puhelin voi kuumentua ja 
aiheuttaa palovaaran.

Puhdista laitteen ulkopinta 
kuivalla kankaalla (älä käytä 
liuottimia, kuten bentseeniä, 
ohennetta tai alkoholia).

•

•

•

•

•

•

•

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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Älä lataa puhelinta pehmeällä 
alustalla.

Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa 
paikassa.

Älä altista puhelinta savulle tai 
pölylle.

Älä säilytä puhelinta maksu- tai 
muiden korttien lähellä, jos niissä 
on magneettinauha.

Älä koputa näyttöä terävällä 
esineellä. Se voi vahingoittaa 
puhelinta.

Älä kastele puhelinta.

Käytä varoen lisävarusteita, 
kuten kuulokkeita. Älä koske 
antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla 
alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa 
niiden toimintaan.

Älä käytä matkapuhelinta 
lääketieteellisten laitteiden lähellä 

•

•

•

•

•

•

•

•

ilman lupaa. Älä pidä puhelinta 
sydämentahdistimen päällä 
(esimerkiksi rintataskussa).

Matkapuhelimet saattavat häiritä 
joitakin kuulolaitteita.

Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa 
esimerkiksi televisioihin, radioihin 
ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja 
ja asetuksia, jotka koskevat 
matkapuhelimen käyttämistä 
autoillessa.

Älä pidä puhelinta kädessä ajon 
aikana.

Keskity ajamiseen.

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 

•

•

•

•

•

•

•
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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.

•

•

HUOMAUTUS: Liian kova 
äänenvoimakkuus voi 
aiheuttaa kuulovaurioita.

Lasiosat
Jotkin matkapuhelimen osat on 
valmistettu lasista. Lasi saattaa 
särkyä, jos mobiililaite putoaa 
kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu 
kova isku. Jos lasi särkyy, älä 
kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä 
käytä 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 
huoltoaseman 
tankkauspisteessä.

•

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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Älä käytä polttoaineen tai 
kemikaalien lähettyvillä.

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

Lentokoneessa
Langattomat laitteet saattavat 
aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

Sammuta matkapuhelin, ennen 
kuin nouset lentokoneeseen.

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

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

•

•

•

•

Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole 
välttämättä mahdollisia kaikissa 
matkapuhelinverkoissa. Siksi 
ei kannata koskaan luottaa 
pelkästään matkapuhelimeen 
hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja 
paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto
Akun latausta ei tarvitse purkaa 
kokonaan ennen uutta latausta. 
Muista akkujärjestelmistä 
poiketen tällä ei ole sellaista 
vaikutusta muistiin, joka 
vaarantaisi akun toiminnan.

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.

•

•

•

•
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Vaihda akku, kun se ei enää 
toimi toivotulla tavalla. Akun voi 
ladata satoja kertoja, ennen kuin 
se on vaihdettava.

Lataa akku, jos sitä ei ole 
käytetty pitkään aikaan. Se 
maksimoi akun käytettävyyden.

Älä altista laturia suoralle 
auringonvalolle tai käytä sitä 
kylpyhuoneessa tai muussa 
kosteassa tilassa.

Älä jätä akkua kuumaan tai 
kylmään. Se saattaa heikentää 
akun suorituskykyä.

Väärä akkutyyppi saattaa 
aiheuttaa räjähdysvaaran.

Hävitä käytetyt akut valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Kierrätä 
mahdollisuuksien mukaisesti. Älä 
hävitä talousjätteiden mukana.

Jos akku on vaihdettava, 
ota yhteys lähimpään LG 

•

•

•

•

•

•

•

Electronicsin valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen tai 
jälleenmyyjään.

Irrota laturi aina pistorasiasta, 
kun puhelimen akku on ladattu 
täyteen, jotta laturi ei kuluta 
tarpeettomasti virtaa.

Akun todellinen käyttöikä 
määräytyy verkkomäärityksen, 
tuoteasetuksien, käyttötapojen, 
akun ominaisuuksien ja 
ympäristötekijöiden mukaan.

•

•

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
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Vanhojen laitteiden hävittäminen

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

elektroniikkalaitejätteistä annetun EU-direktiivin 2002/96/EC 

soveltamisalaan.

2   Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on 

toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.

3   Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia 

ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

4   Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden 

paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta 

ostit laitteen.

Paristojen ja akkujen hävittäminen

1   Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- 

ja elektroniikkalaitejätteistä annetun EU-direktiivin 2006/66/EC 

soveltamisalaan.

2   Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten 

elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 

0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.

3   Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava 

paikalliseen keräyspisteeseen.

4   Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee 

mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

5   Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla 

yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai 

jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
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Tärkeä huomautus
Tarkista ennen palveluntarjoajalle 
soittamista tai puhelimen viemistä 
huoltoon, mainitaanko ilmenneet 
ongelmat tässä osassa.

1. Puhelimen muisti
Kun puhelimessa on vapaata tilaa 
alle 2 %, et voi ottaa vastaan 
uusia viestejä. Jos muisti on 
lopussa, saatat joutua poistamaan 
puhelimesta tiedostoja, kuten 
sovelluksia tai viestejä.

Sovelluksien hallitseminen: 

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä 

 ja valitse Asetukset > 
Sovellukset > Sovellusten 
hallinta.

Valitse luettelosta poistettava 
sovellus.

Napauta Poista ja valitse 
sitten OK, kun haluat poistaa 
sovelluksen.

1 

2 

3 

2.  Akun käyttöiän 
optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa 
latausten välillä sulkemalla 
toimintoja, joita et tarvitse 
jatkuvasti taustalla. Voit myös 
seurata, miten eri sovellukset ja 
järjestelmäresurssit kuluttavat 
akkua. 

Voit pidentää akun käyttöaikaa 
seuraavasti:

Kytke radiotoiminnot pois 
käytöstä, jos et käytä niitä. Jos 
et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai 
GPS-yhteyttä, kytke ne pois 
käytöstä.

Vähennä näytön kirkkautta ja 
lyhennä näytön aikakatkaisua.

Poista automaattinen Google 
Mail -sähköpostin, kalenterin, 
yhteystietojen ja muiden 
sovellusten synkronointi 
käytöstä.

•

•

•
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Jotkin lataamasi sovellukset 
saattavat lyhentää akun 
käyttöaikaa.

Akun varaustason 
tarkistaminen:

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä  ja 
valitse Asetukset > Tietoja 
puhelimesta > Tila.

Akun tila (lataus, purkaminen) 
ja varaustaso (prosentteina 
täyteen ladatusta) näkyvät 
näytön yläreunassa.

Akkua käyttävien sovelluksien 
valvonta:

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä  ja 
valitse Asetukset > Tietoja 
puhelimesta > Akun käyttö.

Näytön yläreunassa näkyy 
akun käyttöaika. Näet kuinka 
kauan sitten laite oli viimeksi 
kytkettynä virtalähteeseen, 
tai jos laite on parhaillaan 

•

1 

2 

1 

2 

kytkettynä virtalähteeseen, 
kuinka kauan laitetta on 
viimeksi käytetty akkuvirralla. 
Näet myös akkuvirtaa käyttävät 
sovellukset ja palvelut. Ne 
on järjestetty eniten virtaa 
käyttävästä vähiten virtaa 
käyttävään.

3.  Avoimen lähdekoodin 
käyttöjärjestelmän 
asentaminen

Jos asennat avoimen 
lähdekoodin käyttöjärjestelmän 
puhelimeen ja käytät sitä 
valmistajan käyttöjärjestelmän 
sijasta, puhelimeen voi tulla 
toimintahäiriöitä.

 VAROITUS 

Jos asennat muun kuin 
valmistajan käyttöjärjestelmän 
ja käytät sitä puhelimessa, 
puhelimen takuu mitätöityy.
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 VAROITUS  

Suojaa puhelimesi ja 
henkilötietosi käyttämällä vain 
sovelluksia, jotka olet ladannut 
luotettavasta palvelusta, 
kuten Android Market. Jos 
kaikkia sovelluksia ei ole oikein 
asennettu, puhelin ei ehkä toimi 
normaalisti tai viallinen asennus 
voi aiheuttaa vakavan virheen. 
Poista tarpeettomat sovellukset 
sekä niiden tiedot ja asetukset 
puhelimesta.

4.  Lukituksen 
poistokuvio

Aseta lukituksen poistokuvio 
puhelimen suojaksi. Ohjattu 
toiminto näyttää, miten lukituksen 
poistokuvio määritetään.

Voit piirtää lukituksen poistokuvion 
yhdistämällä vähintään neljä 
pistettä.
Kuvion asettaminen lukitsee 
puhelimen näytön. Voit avata 

lukituksen piirtämällä poistokuvion 
näyttöön.

Varoitus: Ennen lukituksen 
poistokuvion asettamista on 
luotava Google Mail -tili.

 VAROITUS  
Kuviolukituksen 
varotoimenpiteet 

On erittäin tärkeää, että 
muistat asettamasi kuvion. 
Et voi käyttää puhelinta, jos 
käytät virheellistä kuviota 5 
kertaa. Voit yrittää lukituksen 
poistokuvion, PIN-koodin tai 
salasanan antamista 5 kertaa. 
Viiden kerran jälkeen voit 
yrittää uudelleen 30 sekunnin 
kuluttua.

Jos et muista lukituksen 
poistokuviota, PIN-koodia tai 
salasanaasi: 

Jos kirjautuminen Google-tilille 
epäonnistuu 5 kertaa, napauta 

Tärkeä huomautus
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Unohdin mallin -painiketta. Kirjaudu 
sisään Google-tiliisi, jotta voit 
poistaa puhelimesi lukituksen.

Ellet ole luonut Google-tiliä 
puhelimestasi tai olet unohtanut 
tilin kirjautumistiedot, sinun on 
tehtävä tehdasasetusten palautus.

5.  Asetuksien 
palauttaminen

Jos puhelin ei palaudu 
alkuperäiseen tilaan, voit alustaa 
puhelimen asetukset valitsemalla 
Täysi palautus (palauta 
tehdasasetukset).
Jos puhelin käynnistetään 
painamalla virtanäppäimen 
ja äänenvoimakkuuden 
vähennysnäppäimen yhdistelmää 
(viiden sekunnin ajan), puhelin 
käynnistyy ja palauttaa 
tehdasasetukset välittömästi. 
Huomaa, että kun palautat 
tehdasasetukset, kaikki puhelimen 

tiedot ja sovellukset poistetaan, eikä 
niitä voi palauttaa.

 VAROITUS 

Jos palautat tehdasasetukset, 
kaikki käyttäjän asentamat 
sovellukset, käyttäjän 
tallentamat tiedot ja DRM-
käyttöoikeudet poistetaan. 
Muista varmuuskopioida kaikki 
tärkeät tiedot ennen kuin 
palautat tehdasasetukset.

6.  Yhteydet langattomiin 
verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-
yhteyttä, muodosta yhteys 
langattomaan tukiasemaan. 
Jotkut tukiasemat ovat avoimia 
ja voit muodostaa yhteyden 
suoraan. Osa tukiasemista 
on piilotettuja tai käyttää 
erityisiä turvaominaisuuksia, 
joten puhelimen asetukset on 
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määritettävä ennen yhteyden 
muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden 
käytöstä, kun et käytä sitä, voit 
pidentää akun käyttöaikaa.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen 
ja käyttöönottaminen:

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä 

 ja valitse Asetukset > 
Langattoman tietoliikenteen 
hallinta > Wi-Fi-asetukset.

Ota Wi-Fi-toiminto 
käyttöön koskettamalla 
Wi-Fi ja aloita käytettävissä 
olevien langattomien 
laajakaistaverkkojen etsintä.

Näkyviin tulee luettelo 
käytettävissä olevista Wi-Fi-
verkoista. Suojatut verkot on 
merkitty lukkokuvakkeella.

Voit muodostaa yhteyden 
verkkoon koskettamalla verkon 
kuvaketta.

1 

2 

•

3 

Jos verkko on avoin, voit 
muodostaa yhteyden verkkoon 
valitsemalla Yhdistä.

Jos verkko on suojattu, yhteyden 
käyttäminen edellyttää salasanaa 
tai muita tunnistetietoja. 
Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat 
Wi-Fi-yhteyden tilan.

7.  Sovelluksien 
avaaminen ja 
vaihtaminen

Sovelluksien samanaikainen käyttö 
on helppoa, koska sovellukset 
pysyvät käynnissä taustalla, 
vaikka avaisit uuden sovelluksen. 
Avoinna olevaa sovellusta ei 
tarvitse sulkea ennen toisen 
sovelluksen avaamista. Voit 
käyttää useita sovelluksia yhtä 
aikaa ja vaihtaa niiden välillä. 
Puhelimen käyttöjärjestelmä 
hallitsee sovelluksia. Sovellus 

•

•

4 

Tärkeä huomautus
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avataan ja suljetaan käyttäjän 
tarpeen mukaan, joten tarpeettomat 
sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovelluksen sulkeminen:

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä 

 ja valitse Asetukset > 
Sovellukset > Sovellusten 
hallinta.

Selaa haluamasi sovelluksen 
kohdalle vierittämällä näyttöä ja 
pysäytä sovellus koskettamalla 
Pakkopysäytys.

VIHJE! 
Paluu viimeksi käytettyyn 
sovellukseen

Pidä Koti-näppäintä painettuna, 
jolloin näyttöön tulee luettelo 
kaikista viimeksi käyttämistäsi 
sovelluksista.

1 

2 

8.  LG PC Suite -
ohjelmiston 
asentaminen 
tietokoneeseen

Jos haluat synkronoida puhelimesi 
tiedot USB-kaapelilla, asenna 
ensin LG PC Suite -ohjelma 
tietokoneeseen.

Voit ladata ohjelman LG:n 
verkkosivuilta (http://www.lg.com). 
Mene osoitteeseen http://www.
lg.com ja valitse alue, maa ja kieli. 
LG:n verkkosivustossa 
on lisätietoja ohjelman 
asentamisesta ja käyttämisestä.

PC Suite -ohjelmisto on 
valmiina puhelimen sisäisessä 
muistissa, joten voit kopioida 
asennustiedostot helposti 
tietokoneeseesi.
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LG PC SUITE

LG PC Suite IV on ohjelma, 
jonka avulla voit yhdistää 
matkapuhelimesi tietokoneeseen 
USB-kaapelilla ja käyttää 
matkapuhelimen toimintoja 
tietokoneellasi.

LG PC Suite IV -ohjelmiston 
tärkeimmät toiminnot

puhelimen tietojen luominen, 
muokkaaminen ja poistaminen 
helposti

tietojen synkronointi tietokoneen 
ja puhelimen välillä (yhteystiedot, 
kalenteri, viestit (SMS), 
kirjanmerkit)

multimediatiedostojen (kuvien, 
videoiden, musiikin) siirtäminen 
puhelimen ja tietokoneen 
välillä näppärästi vetämällä ja 
pudottamalla

viestien siirtäminen puhelimesta 
tietokoneelle

puhelimen käyttö modeemina

•

•

•

•

•

ohjelmistopäivitykset tietoja 
vaarantamatta

LG-P990-puhelin ei tue 
seuraavia ominaisuuksia:

 - Bluetooth-yhteys tietokoneeseen

- kalenterin Tehtävienhallinta 

- Java-sovelluksia 
Saat lisätietoja LG PC Suite IV 
-käyttöohjeesta. Se sijaitsee 
ohjevalikossa LG PC Suite IV 
-asennuksen jälkeen.

•

LG PC Suite -ohjelmiston 
asentaminen tietokoneeseen

Varmista ennen USB-
kaapelin kytkemistä, että 
matkapuhelimessa on käytössä 
Vain massamuisti -tila. (Valitse 
Sovellukset-välilehdestä 
Asetukset > Tallennus SD-
muistikorttiin ja puhelimeen 
ja valitse sitten Vain 
massamuisti -valintaruutu.)

1 

Tärkeä huomautus
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Kytke matkapuhelin 
tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

(1)  Vedä USB-kuva tilapalkista.

(2)  Valitse USB-yhteys 
muodostettu ja Avaa USB-
tallennustila.

(3)  Voit tarkistaa massamuistin 
sisällön tietokoneessa ja siirtää 
tiedostot.

 (4)  Kopioi LGPCSuiteIV-kansio 
massamuistilaitteesta 
tietokoneeseen.

(5)  Suorita LGInstaller.exe-tiedosto 
tietokoneessa ja noudata 
näyttöön tulevia ohjeita.

* Kun LG PCSuite IV -asennus 
on valmis, poista Vain 
massamuisti -asetus käytöstä, 
jotta voit käyttää LG PCSuite 
IV -ohjelmistoa.

HUOMAUTUS: Älä poista 
muistikorttiin asennettua 
toista ohjelmatiedostoa, 

2 koska puhelimeen valmiiksi 
asennettu sovellus voi 
vahingoittua.

9.  Puhelimen 
kytkeminen 
tietokoneeseen USB-
kaapelilla

Tiedostojen siirtäminen 
microSD-muistikortista USB-
laitteeseen:

Ase microSD-muistikortti 
puhelimeen. (Muistikortti 
saattaa jo olla asennettuna 
matkapuhelimeen.)

Varmista ennen USB-
kaapelin kytkemistä, että 
matkapuhelimessa on käytössä 
Vain massamuisti -tila. (Valitse 
Sovellukset-välilehdestä 
Asetukset > Tallennus SD-
muistikorttiin ja puhelimeen 
ja valitse sitten Vain 
massamuisti -valintaruutu.)

1 

2 
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Voit liittää puhelimen tietokoneen 
USB-porttiin USB-kaapelin 
avulla. Puhelimen näyttöön tulee 
ilmoitus, kun USB-kaapeli on 
kytketty.

Avaa ilmoitusikkuna ja napauta 
USB-yhteyttä.

Varmista koskettamalla 
Avaa USB-tallennustila, 
että haluat siirtää tiedostoja 
puhelimesi microSD-kortista 
tietokoneeseen tai päinvastoin.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun 
puhelin on kytketty USB-
tallennuslaitteeksi. Puhelimen 
microSD-kortti näkyy 
tietokoneessa levyasemana. 
Tämän jälkeen tiedostoja voi 
kopioida ja siirtää tietokoneen ja 
muistikortin välillä.

HUOMAUTUS: PC Suite IV:
n asennuksen poisto ei poista 
USB- ja Bluetooth-ohjaimia 
automaattisesti. Ne on poistettava 
manuaalisesti.

3 

4 

5 

VIHJE Jos haluat käyttää 
microSD-muistikorttia 
puhelimessa, avaa 

ilmoitusikkuna ja valitse Poista 
USB-tallennus käytöstä.

Tiedonsiirron aikana microSD-
muistikorttia ei voi käyttää 
puhelimen sovelluksissa, kuten 
kamerassa, kuvagalleriassa ja 
musiikkisoittimessa.

Katkaise puhelimen ja tietokoneen 
välinen yhteys noudattamalla 
ohjeita USB-laitteiden irrotuksesta, 
jotta et menettäisi kortissa olevia 
tietoja. 

Irrota USB-laite turvallisesti 
tietokoneesta.

Avaa ilmoitusikkuna ja kosketa 
Poista USB-tallennus 
käytöstä.

1 

2 

Tärkeä huomautus
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10.  Lukitusnäyttö 
tiedonsiirtoyhteyden 
aikana

Näyttö himmenee, jos sitä ei 
kosketa hetkeen datayhteyttä 
käytettäessä. Voit ottaa 
kosketusnäytön uudelleen käyttöön 
koskettamalla sitä.

11.  Älä liitä puhelinta 
tietokoneeseen 
samalla, kun 
käynnistät 
tai sammutat 
tietokoneesi. 

Varmista, että katkaiset 
puhelimen ja tietokoneen 
datakaapeliyhteyden. 
Kaapeliyhteys voi aiheuttaa virheitä 
tietokoneeseen.

12.  Pidä puhelinta 
pystyssä

Pidä puhelinta pystyssä kuten 
tavallista puhelinta. LG-P990-
puhelimessa on sisäinen 
antenni. Älä naarmuta tai 
vahingoita puhelimen takaosassa 
olevaa antennia, sillä se voi 
aiheuttaa toimintahäiriön. Vältä 
koskettamasta puhelimen alaosaa 
puheluiden tai tiedonsiirron aikana. 
Puhelimen antenni sijaitsee 
puhelimen alaosassa. Signaali voi 
heikentyä, jos antennin tiellä on 
esteitä.

13.  Jos näyttö jumiutuu
Jos puhelin ei reagoi 
kosketukseen tai näyttö jumiutuu, 
toimi seuraavasti:

Irrota akku, aseta se takaisin 
paikalleen ja käynnistä puhelin. 
Jos se ei vieläkään toimi, ota 
yhteys huoltoliikkeeseen.
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Puhelimen ominaisuudet 
Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.

Sulje puhelin painamalla virtanäppäintä 3 sekunnin ajan ja koskettamalla Virta 
pois -näppäintä.

Aloitusnäkymäpainike 

Palaa aloitusnäkymään 
mistä tahansa näkymästä.

Valikkonäppäin 

Tarkista valittavissa olevat 
vaihtoehdot.

Kuuloke

Etäisyysanturi

Sisäpuolen kameran 
objektiivi

Paluunäppäin 

Palaa edelliseen näyttöön.

Hakunäppäin 

Tee hakuja Internetissä ja 
hae sisältöjä puhelimesta.

Virta- ja lukitusnäppäin
Voit kytkeä ja katkaista 
puhelimen virran pitämällä 
näppäintä painettuna.

 Sammuttaa näytön ja avaa 
lukitukset.

HUOMAUTUS: Etäisyysanturi 
Soitettaessa ja vastaanotettaessa puheluja 
etäisyysanturi sammuttaa taustavalon 
ja lukitsee kosketusnäppäimistön 
automaattisesti havaittuaan, että käyttäjä 
on asettanut puhelimen korvalleen. 
Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää 
kosketusnäppäimistön tahattoman käytön 
puheluiden aikana.

 VAROITUS 
Jos puhelimen päälle lasketaan 
painavia esineitä tai istutaan, 
puhelimen LCD-kosketusnäyttö 
saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-
näytön etäisyysanturin suojakalvoa. Se 
voi aiheuttaa anturin toimintahäiriön.
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Takakansi

Laturi- ja mikro-USB-
liitäntä

Äänenvoimakkuuden 
säätöpainikkeet

Aloitusnäytössä: 
soittoäänen voimakkuus. 

•  Puhelun aikana: 
kuulokkeen 
äänenvoimakkuus.

•   Toiston aikana: 
äänenvoimakkuuden 
säätö.

Stereonappikuulokkeiden liitäntä

Virta- ja lukitusnäppäin 

Akku

SIM-korttipaikka

microSD-
muistikorttipaikka

Kameran 
objektiivi

HDMI-liitäntä 

Flash

Kaiutin

Sisäinen antenni

Mikrofoni
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SIM-kortin ja akun 
asentaminen
Ennen puhelimen käyttöä on 
määritettävä tarvittavat asetukset. 
Aseta SIM-kortti ja akku 
paikoilleen seuraavasti: 

Irrota takakansi ottamalla 
puhelin ensin tiukasti käteesi. 
Paina sitten toisen käden 
peukalolla voimakkaasti 
takakantta. Nosta akun kansi 
irti etusormellasi.

1 

Aseta SIM-kortti SIM-
korttipaikkaan. Varmista, 
että kortin kullanvärinen 
kosketuspinta on alaspäin.

2 

Puhelimen ominaisuudet 
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Asenna akku paikalleen 
asettamalla akun ja puhelimen 
kullanväriset liittimet toisiaan 
vasten.

Aseta puhelimen takakansi 
paikalleen.

3 

4 

Puhelimen lataaminen
Aseta laturi paikalleen ja kytke se 
virtalähteeseen. Lataa LG-P990-
puhelinta, kunnes näet kuvakkeen 

.

HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen 
ensimmäisellä latauskerralla. Näin 
pidennät akun käyttöikää.

HUOMAUTUS
Käytä vain LG:n hyväksymiä akkua, 
laturia (1A) ja datakaapelia (1A), 
jotka on tarkoitettu käytettäväksi 
tämän puhelinmallin kanssa. Näin 
voit pidentää akun käyttöaikaa. 
Muiden laturien ja datakaapelien 
käyttäminen saattaa pidentää 
akun latausaikaa ja vähentää akun 
lataustasoa.
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Muistikortin asentaminen
HUOMAUTUS: LG-P990-
puhelin tukee enintään 32 Gt:n 
muistikorttia.

Aseta muistikortti paikalleen 
seuraavasti:

Liu’uta muistikortti korttipaikkaan 
niin, että se napsahtaa paikalleen. 
Varmista, että kultaiset 
kosketuspinnat ovat alaspäin.

Muistikortin poistaminen

Poista muistikortti työntämällä 
sitä varovasti puhelimeen päin ja 
vapauttamalla se sitten nopeasti.

VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai 
poista sitä, kun puhelimeen 
on kytketty virta, sillä se voi 
vahingoittaa muistikorttia ja 
puhelinta, ja kortille tallennetut 
tiedot voivat vioittua.

Puhelimen ominaisuudet 
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Muistikortin alustaminen
Muistikortti voi olla jo alustettu. 
Muussa tapauksessa alusta se 
ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa 
kaikki tiedostot.

Avaa sovellusvalikko 
koskettamalla aloitusnäytössä 
Sovellukset -välilehteä .

Vieritä näyttöä ja kosketa 
Asetukset.

Vieritä näyttöä ja kosketa 
Tallennus SD-muistikorttiin ja 
puhelimeen. 

Valitse Poista SD-kortti 
käytöstä.

Valitse Alusta SD-kortti ja 
vahvista valinta.

Jos käytät kuviolukitusta, piirrä 
avauskuvio ja valitse Tyhjennä 
kaikki. Muistikortti alustetaan, 
ja se on valmis käyttöön.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

HUOMAUTUS: jos muistikortissa 
on tiedostoja, alustaminen poistaa 
ne ja kortin tiedostorakenne voi 
muuttua.

VIHJE!
Jos muistikortti on jo poistettu 
käytöstä, voit alustaa sen 
seuraavasti. 
Valitse Sovellukset > 
Asetukset > Tallennus SD-
muistikorttiin ja puhelimeen > 
Alusta SD-kortti.

 VAROITUS 
Älä aseta muistikorttia tai poista 
sitä, kun puhelimeen on kytketty 
virta, sillä se voi vahingoittaa 
muistikorttia ja puhelinta, ja 
kortille tallennetut tiedot voivat 
vioittua. Poista muistikortti 
turvallisesti valitsemalla 
Asetukset > Tallennus SD-
muistikorttiin ja puhelimeen > 
Poista SD-kortti käytöstä.
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Aloitusnäyttö
Kosketusnäytön 
käyttövihjeitä
Seuraavassa on muutamia 
vinkkejä siitä, miten voit siirtyä 
puhelimen toiminnosta ja näytöstä 
toiseen.

Valitse - Avaa sovellus tai valitse 
asetus tai valikko.

Pidä alhaalla - Avaa asetusvalikko 
tai valitse siirrettävä kohde.

Vedä - Selaa luetteloa tai siirrä 
vetämällä kosketusnäytössä.

Pyyhkäise - Selaa luetteloa tai 
siirrä vetämällä kosketusnäytössä 
(vedä ja pudota).

HUOMAUTUS:

Valitse kohde koskettamalla 
kuvakkeen keskiosaa.

Älä paina liian lujaa. 
Kosketusnäyttö on herkkä, joten 
kevyt painallus riittää.

•

•

Valitse haluamasi asetus 
tai toiminto sormenpäälläsi. 
Kosketa tarkasti vain haluamaasi 
kuvaketta.

Puhelimen lukitus
Kun et käytä LG-P990-puhelinta, 
voit lukita sen painamalla 
virtanäppäintä. Tämä estää 
tahattomat painallukset ja säästää 
akkua. 

Jos et käytä puhelinta tietyn 
ajan kuluessa, aloitusnäytön tai 
jonkin muun näytön tilalle tulee 
lukitusnäyttö akun säästämiseksi.

HUOMAUTUS: Jos ohjelmia on 
käynnissä kuvion määrittämisen 
aikana, ne voivat olla käynnissä 
lukitustilassa. Sulje kaikki ohjelmat 
ennen lukitustilaan siirtymistä. 
Näin vältyt ylimääräisiltä maksuilta. 
(esim. puhelut, web-selaimen 
käyttö ja dataliikenne)

•
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Näytön lukituksen 
poistaminen
Avaa puhelin painamalla 
virtanäppäintä. Lukitusnäyttö 
tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön 
lukitus koskettamalla 
lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla 
sormea ylöspäin. Puhelin siirtyy 
takaisin lukitusta edeltäneeseen 
näkymään.

Koti 
Voit selata vaihtoehtoja siirtymällä 
kosketusnäytössä vasemmalle tai 
oikealle. 
Voit mukauttaa paneeleita 
widget-sovelluksilla, joiden 
avulla voit käyttää nopeasti 
suosikkisovelluksiasi, kansioitasi ja 
taustakuvia. 

HUOMAUTUS: Jotkin näyttökuvat 

voivat olla erilaisia sen mukaan, 

miltä operaattorilta puhelin on 

hankittu.

Aloitusnäytön pikakuvakkeet 
näkyvät näytön alareunassa. 
Pikakuvakkeilla voi käyttää 
keskeisiä toimintoja helposti yhdellä 
painalluksella.

 Voit soittaa puhelun 
kosketusnäppäimistön avulla 
koskettamalla Puhelin-kuvaketta.

Voit avata yhteystiedot valitsemalla 

.

 Avaa viestivalikko 
koskettamalla Viesti-kuvaketta. 
Voit luoda uuden viestin.

 Kosketa näytön alareunassa 
olevaa Sovellukset-välilehteä. 
Näet kaikki puhelimeen asennetut 
sovellukset. Voit selata luetteloa 
koskettamalla.

Voit avata haluamasi sovelluksen 
koskettamalla sen kuvaketta 
sovellusluettelossa.

HUOMAA: Esiasennetut sovellukset 
voivat vaihdella puhelimen 
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ohjelmiston tai palveluntarjoajan 
mukaan.

Aloitusnäkymien määrän 
asetus
Paina aloitusnäkymässä 
valikkonäppäintä ja valitse 
Aloitusnäkymän asetukset. Valitse 
haluttu määrä aloitusnäkymiä ja 
paina OK.

Widget-sovelluksien 
lisääminen
Voit mukauttaa aloitusnäkymää 
lisäämällä siihen pikakuvakkeita, 
widget-sovelluksia tai kansioita. 
Voit parantaa puhelimen 
käytettävyyttä lisäämällä suosikki-
widgettisi aloitusnäkymään.

Voit lisätä kuvakkeen 
aloitusnäkymään seuraavasti:

Kosketa aloitusnäytön Valikko-
näppäintä ja valitse Lisää. 
Vaihtoehtoisesti voit tyhjentää 

1 

osan aloitusnäytöstä painamalla 
näyttöä pitkään.

Kosketa Lisää aloitusnäyttöön 
-valikossa lisättävää kohdetta.

Voit esimerkiksi valita 
luettelosta Kansiot-vaihtoehdon 
ja napauttaa sitä. Valitse 
luettelosta Yhteystiedot, 
joilla on puhelinnumerot ja 
napauta.

Aloitusnäkymään tulee uuden 
kansion kuvake. Vedä se 
haluamaasi paikkaan ja nosta 
sormi näytöstä.

VIHJE! Voit lisätä sovelluksen 
kuvakkeen aloitusnäyttöön 
Sovellukset-valikossa 
pitämällä lisättävää sovellusta 
valittuna.

Voit poistaa kuvakkeen 
aloitusnäkymästä seuraavasti:

Paina ja pidä painettuna 
kuvaketta, jonka haluat poistaa.  

2 

3 

4 

1 

Aloitusnäyttö
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Vedä ja pudota sovelluskuvake 
roskakoriin .

HUOMAUTUS: Et voi poistaa 
esiladattuja sovelluksia. (Vain 
niiden kuvakkeet voi poistaa 
näytöstä.)

Palaaminen viimeksi 
käytettyihin sovelluksiin

Kosketa Aloitus-näppäintä ja 
pidä se painettuna. Näkyviin 
tulee valintaikkuna, jossa 
näkyvät äskettäin käytettyjen 
sovelluksien kuvakkeet.

Voit avata sovelluksen 
koskettamalla sovelluskuvaketta. 
Vaihtoehtoisesti voit palata 
nykyiseen sovellukseen 
koskettamalla Takaisin-
näppäintä.

2 

1 

2 

Aloitussivun 
esikatselutoiminto
Siirry aloitussivun 
esikatselunäyttöön asettamalla 
kaksi sormea aloitusnäytölle 
ja tuomalla sormet lähemmäs 
toisiaan. Siirry takaisin 
aloitusnäkymään asettamalla 
kaksi sormea aloitussivun 
esikatselunäytölle ja viemällä 
sormet kauemmas toisistaan.

Näytön kuvaaminen
Painettaessa 
aloitusnäyttönäppäintä ja virta- 
ja lukitusnäppäintä yhtä aikaa 
kamera ottaa kuvan näytöllä 
näkyvästä kohteesta ja kuuluu 
suljinääni. Otettu kuva tallennetaan 
muistiin, ja se löytyy galleriasta. 
(Huomaa, että videosta ei voida 
ottaa kuvaa.)

Ilmoitusruutu
Ilmoitusruutu näkyy näytön 
yläreunassa. 
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Automaattinen 
kääntö

GPSBluetoothWi-FiSoitto

Voit avata ilmoitusruudun 
vetämällä sitä alaspäin sormella. 

Voit myös painaa aloitusnäytössä 
Valikko-näppäintä ja valita sitten 
Ilmoitukset. Tässä voit tarkistaa 
Wi-Fi-, Bluetooth- ja GPS-
asetukset ja hallita niitä sekä lukea 
muita ilmoituksia.

Tilapalkin näyttäminen
Tilapalkin kuvakkeet ilmaiset 
puhelimen eri toimintojen 
tilan, kuten verkkosignaalin 

voimakkuuden, uudet viestit, 
akun käyttöajan sekä aktiiviset 
Bluetooth- ja datayhteydet.

Seuraavassa taulukossa kuvataan 
tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

[Tilapalkki]

Kuvake Kuvaus

Ei SIM-korttia

Ei signaalia

Lentokonetila

Yhdistetty Wi-Fi-
verkkoon

Lankakuuloke

Puhelu käynnissä

Pito

Kaiutin

Aloitusnäyttö
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Kuvake Kuvaus

Puhelimen mikrofoni 
on mykistetty

Vastaamaton puhelu

Bluetooth on käytössä

Yhdistetty Bluetooth-
laitteeseen

Järjestelmävaroitus

Hälytys asetettu

Uusi vastaajaviesti

Soittoääni on mykistetty

Värinähälytin

Akku täysi

Akkua ladataan

Tietoja vastaanotetaan 
ja lähetetään

Kuvake Kuvaus

Puhelin on yhdistetty 
tietokoneeseen USB-
kaapelilla

Haetaan tietoja

Ladataan tietoja

GPS etsii tietoja

Vastaanotetaan GPS-
paikkatietoja

On-Screen Phone 
yhdistetty

3 ilmoitusta ei 
näkyvissä

Tietoja synkronoidaan

Tiedostot haettu

Uusi Gmail

Uusi Google Talk -viesti
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Aloitusnäyttö
Kuvake Kuvaus

Uusi viesti

Musiikkia toistetaan

Tuleva tapahtuma

FM-radio käynnissä 
taustalla

USB-jako on 
aktiivinen

Kannettava langaton 
Wi-Fi-verkko on 
aktiivinen

Sekä USB-jako että 
kannettava langaton 
verkko ovat aktiivisia

Virtuaalinäppäimistö
Voit kirjoittaa tekstiä 
virtuaalinäppäimistöllä. 
Virtuaalinäppäimistö näkyy 

automaattisesti näytössä 
tekstinkirjoitustilassa. Saat 
näppäimistön näkyviin 
koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Kun haluat, että seuraava 
kirjain on iso kirjain, napauta 
kerran. Kun haluat käyttää suuria 
ja pieniä kirjaimia, napauta 
kahdesti.

  Vaihda numero- ja 
symbolinäppäimistöön 
napauttamalla. Voit myös avata 
asetusvalikon koskettamalla ja 
pitämällä alhaalla tätä välilehteä.

 Näytä kirjoituskieli tai muuta 
se napauttamalla.

 Lisää viestiin hymiö 
napauttamalla.

 Lisää välilyönti 
napauttamalla.

 Luo uusi rivi viestikenttään 
napauttamalla.
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 Poista edellinen merkki 
napauttamalla.

 Piilota virtuaalinäppäimistö 
napauttamalla.

Erikoismerkkien 
kirjoittaminen
Kun valitset ranskan tai espanjan 
kirjoituskieleksi, voit kirjoittaa 
ranskalaisia tai espanjalaisia 
merkkejä (kuten á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa 
kirjaimen "á" pitämällä näppäintä 
"a" painettuna, kunnes 
suurennusnäppäin kasvaa ja 
eri kielten erikoismerkit tulevat 
näkyviin. 

Nyt voit valita haluamasi 
erikoismerkin.
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Google-sovelluksen ensimmäisellä 
käyttökerralla sinun on 
kirjauduttava Google-tilillesi. Jos 
sinulla ei ole Google-tiliä, puhelin 
kehottaa sinua luomaan tilin. 

Google-tilin luominen
Avaa sovellusvalikko 
koskettamalla aloitusnäytössä 

Sovellukset-välilehteä .
Käynnistä ohjattu Gmail 
-asetusten määritys 
napauttamalla Gmail ja 
Seuraava > Luo.

Avaa näppäimistö koskettamalla 
tekstikenttää ja kirjoita nimesi 
ja Google-tilisi käyttäjätunnus. 
Kirjoittaessasi tekstiä voit 
siirtyä seuraavaan kenttään 
koskettamalla näppäimistöltä 
Seuraava-kohtaa.

Kun olet kirjoittanut nimen ja 
käyttäjätunnuksen, napauta 
Seuraava. Puhelin muodostaa 

1 

2 

3 

4 

yhteyden Googlen palvelimiin 
ja tarkistaa käyttäjätunnuksen 
käytettävyyden. 

Kirjoita salasana kahdesti. Toimi 
näyttöön tulevien ohjeiden 
mukaisesti ja anna tiliä 
koskevat tiedot. Osa tiedoista 
on pakollisia. Odota, kunnes 
palvelin on luonut tilin.

Kirjautuminen Google-
tilille

Kirjoita sähköpostiosoitteesi 
ja napauta Kirjaudu sisään. 
Odota kirjautumista.

Kirjautumisen jälkeen voit 
käyttää Gmail -sähköpostia 
ja käyttää Google-palveluja 
puhelimessasi. 

Kun olet määrittänyt puhelimeen 
Google-tilin, se synkronoidaan 
automaattisesti Googlen 
verkkotilin kanssa. (Valittujen 
synkronointiasetuksien 
mukaan).

5 

1 

2 

3 

Google-tilin määrittäminen
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Kirjautumisen jälkeen voit käyttää 
Gmail-sähköpostia ja Google-
kalenteria sekä ladata sovelluksia 
Android Market -palvelusta, ja 
käyttää muita Google-palveluja 
puhelimessasi. 

TÄRKEÄÄ!

Osa sovelluksista, kuten 
Kalenteri, toimivat vain 
ensimmäisenä lisätyssä Google-
tilissä. Jos aiot käyttää useita 
Google-tilejä puhelimessa, 
kirjaudu ensin tilille, jota 
haluat käyttää. Kirjautumisen 
jälkeen sovelluksien ja web-
palvelujen yhteystiedot, Gmail 
-viestit, kalenteritapahtumat 
ja muut tiedot synkronoidaan. 
Jos et kirjaudu Google-tilille 
asennuksen yhteydessä, sinua 
kehotetaan kirjautumaan sisään 
tai luomaan uusi Google-tili, 
kun käynnistät tiliä käyttävän 

•

sovelluksen (kuten Gmail tai 
Android Market) ensimmäisen 
kerran.

Jos käytössäsi on yritystili, 
yrityksen tai organisaation 
IT-osasto on mahdollisesti 
määrittänyt erityisohjeita tilille 
kirjautumisesta.

•
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Puhelun soittaminen
Avaa näppäimistö valitsemalla 

.

Näppäile numero 
näppäimistöllä. Voit poistaa 
merkin koskettamalla 
Tyhjennä-kuvaketta .

Voit soittaa puhelun 
koskettamalla Soita-kuvaketta 

.

Voit lopettaa puhelun 
koskettamalla puhelun 
katkaisupainiketta .

VIHJE! Voit lisätä 
+-merkin kansainväliseen 
puhelinnumeroon pitämällä 

alhaalla  -näppäintä. 

VIHJE! Avaa näppäimistö 
puhelun aikana valitsemalla 
Valintalevy.

1 

2 

3 

4 

Videopuhelun 
soittaminen

Avaa näppäimistö valitsemalla 
.

Kirjoita puhelinnumero 
tavalliseen tapaan.

Voit soittaa videopuhelun 
koskettamalla Videopuhelu-
kuvaketta .

Jos et halua käyttää kaiutinta, 
kosketa Kaiutin ja varmista, 
että olet kytkenyt kuulokkeen.

Kun videopuheluyhteyttä 
muodostetaan, näet näytöllä 
oman kuvasi. Kun puheluun 
vastataan, näet näytöllä 
vastaajan kuvan. Säädä sisäisen 
kameran asentoa tarvittaessa.

Lopeta puhelu koskettamalla 
Lopeta.

VIHJE! 

Jos videopuheluasetuksena 
on Käytä omaa kuvaa -asetus, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

•

Puhelut/yhteystiedot
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videopuhelun vastaanottaja 
näkee asetetun kuvan, ei 
reaaliaikaista kuvaa.

Kuvan voi näyttää joko etupuolen 
tai taustapuolen kameran kautta.

HUOMAUTUS: Videopuhelun 
laatu (kuva ja ääni) voi vaihdella 
tukiasemasta riippuen.

Yhteystiedon numeroon 
soittaminen

Avaa yhteystiedot valitsemalla 
.

Voit etsiä yhteystietoja 
selaamalla yhteystietoluetteloa 
tai kirjoittamalla yhteystiedon 
nimen alkukirjaimen ja 
valitsemalla Etsi.

Kosketa sen henkilön nimeä, 
jolle haluat soittaa.

Vastaaminen ja puhelun 
hylkääminen
Kun näyttö on lukittu:

Vedä puhelimen soidessa 

•

1 

2 

3 

Hyväksy-kuvake  oikealle.

Jos haluat hylätä saapuvan 
puhelun, vedä Hylkää-kuvake  
vasemmalle.

Kun näyttöä ei ole lukittu:

Kosketa puhelimen soidessa 
Hyväksy-kuvaketta . Voit hylätä 
saapuvan puhelun koskettamalla 
Hylkää-kuvaketta .

VIHJE Hylkäysviestit 
Kun hylkäät puhelun, voit 
lähettää viestin nopeasti 
valitsemalla Lähetä viesti. 
Tämä on käytännöllinen 
toiminto, jos sinun on vastattava 
esimerkiksi kokouksen aikana.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta 
puhelun aikana puhelimen 
oikealla sivulla olevalla ylös/alas-
näppäimellä. 
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Puhelutietojen 
tarkasteleminen
Kosketa aloitusnäytössä  ja 
valitse Puheluloki-välilehti.

Näet kaikki soitetut, vastatut ja 
vastaamattomat puhelut.

VIHJE! Voit tarkistaa 
tietyn puhelun päivämäärän, 
kellonajan ja keston 
koskettamalla puhelulokia.

VIHJE! Voit poistaa kaikki 
tallennetut kohteet painamalla 
ensin Valikko-näppäintä ja 
valitsemalla sitten Poista 
kaikki.

Puhelu- asetukset
Voit määrittää puheluasetukset, 
kuten soitonsiirron ja muita 
operaattorin tarjoamia lisäpalveluja. 

Avaa sovellusvalikko 
valitsemalla aloitusnäkymässä 
Sovellukset-välilehti.

 Vieritä näyttöä ja kosketa 
Asetukset.

Valitse ensin Puheluasetukset 
ja sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedon etsiminen
Avaa yhteystiedot valitsemalla 
aloitusnäytössä . 

Valitse Etsi ja kirjoita 
yhteystiedon nimi.

Yhteystiedon lisääminen
Valitse aloitusnäytössä , 
näppäile uuden yhteyshenkilön 
numero, paina Valikko-
näppäintä ja valitse Uusi 
yhteystieto. 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

Puhelut/yhteystiedot
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Jos haluat lisätä yhteystietoon 
kuvan, valitse . 
Valitse Ota kuva tai Valitse 
galleriasta.

Valitse yhteystiedon tyyppi 

koskettamalla .
Avaa näppäimistö koskettamalla 
tekstikenttää ja kirjoita 
yhteystiedon nimi.

Valitse yhteystietoluokka ja 
kirjoita yhteystiedon tiedot.

Tallenna yhteystieto valitsemalla 
Tallenna.

Suosikkiyhteystiedot
Voit luokitella usein käytetyt 
yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen 
suosikkeihin:

Avaa yhteystiedot valitsemalla 
aloitusnäytössä .

Näet yhteystiedon sisällön 
napauttamalla yhteystietoja.

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

Napauta yhteystiedon nimen 
oikealla puolella olevaa tähteä. 
Tähti muuttuu kullanväriseksi.

3 
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Viestit/Sähköposti
Viestit
LG-P990-puhelimessa teksti- 
ja multimediaviestejä voi hallita 
yhdessä helppokäyttöisessä 
valikossa.

Viestin lähettäminen
Kosketa aloitusnäytössä 
-kuvaketta ja avaa tyhjä viesti 
valitsemalla Uusi viesti.

Kirjoita yhteyshenkilön nimi 
tai soita Vastaanottaja-
kentässä olevaan numeroon. 
Kirjoittaessasi yhteyshenkilön 
nimeä näkyviin tulevat nimeä 
vastaavat tiedot. Voit koskettaa 
ehdotetun vastaanottajan 
nimeä. Voit lisätä useita 
yhteystietoja.

HUOMAUTUS: Jokaisesta 
lähetetystä viestistä veloitetaan 
tekstiviestin hinta.

Aloita viestin kirjoittaminen 
koskettamalla Muodosta 
kirjoittamalla. 

1 

2 

3 

Lähetä viesti koskettamalla 
Lähetä.
VIHJE! Voit liittää viestiin 

tiedoston koskettamalla 
-kuvaketta.

Viesti avautuu näyttöön. Nimesi 
näkyy ennen viestiä. Vastaukset 
näkyvät näytössä. Viestiketju 
kasvaa, kun lähetät uusia 
viestejä ja vastaat viesteihin.

 VAROITUS 

160 merkin raja voi vaihdella 
maittain tekstiviestin 
koodauksesta ja kielestä 
riippuen.

 VAROITUS 

Jos tekstiviestiin 
lisätään kuva-, video- 
tai äänitiedosto, se 
muunnetaan automaattisesti 
multimediaviestiksi ja siitä 
laskutetaan tämän mukaan.

4 

5 
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Viestiasetusten 
muuttaminen
LG-P990-puhelimen 
viestiasetukset on esimääritetty, 
joten voit lähettää viestejä heti. 
Voit muuttaa asetuksia mielesi 
mukaan. 

Kosketa aloitusnäytön Viestitys-
kuvaketta ja Valikko-näppäintä ja 
napauta sitten Asetukset.

Sähköpostin ja 
sähköpostitilinäytön 
avaaminen
Voit lukea muita kuin Google 
Mailin sähköposteja Sähköposti-
sovelluksella.  Sähköposti-sovellus 
tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, 
IMAP, Exchange ja GME.

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja avaa 
tililuettelo napauttamalla 
Sähköposti-kuvaketta. 

1 

VIHJE! Voit siirtyä 
tililuetteloon valitsemalla 
sähköpostin pikakuvakkeen 
aloitusnäkymästä.

Kun avaat Sähköposti-
sovelluksen ensimmäistä 
kertaa, näkyviin tulee ohjattu 
asennustoiminto, jonka avulla 
voit luoda sähköpostitilin. 

Alkuasetusten määrityksen 
jälkeen Sähköposti-sovellus 
näyttää Saapuneet-kansiosi 
sisällön (jos käytössäsi on vain 
yksi tili) tai Tilit-näytön (jos 
sinulla on useita tilejä).

VIHJE! 

Kun tiettyä tililuettelon 
sähköpostitiliä pidetään valittuna, 
haluttu asetus voidaan määrittää 
ponnahdusikkunassa. Voit 
esimerkiksi valita toiminnon 
Lisää aloitusnäyttöön, jolloin 
sähköpostitilistä luodaan 
pikakuvake aloitusnäkymään.

2 

3 

•
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Voit siirtyä tililuetteloon 
valitsemalla sähköpostin 
pikakuvakkeen 
aloitusnäkymästä.

Kun taas valitset sähköpostitilin 
pikakuvakkeen aloitusnäkymästä, 
pääset suoraan vastaavan 
sähköpostitilin Saapuneet-
kansioon.

Sähköpostiviestin 
kirjoittaminen ja 
lähettäminen
Kirjoita ja lähetä viesti 
seuraavasti:

Kosketa Sähköposti-
sovelluksessa Valikko-
näppäintä ja valitse Luo.

Kirjoita viestin vastaanottajan 
osoite. Kirjoittaessasi saat 
yhteystietoluettelostasi 
ehdotuksia vastaanottajiksi. 
Jos lähetät viestin monelle 
vastaanottajalle, erota osoitteet 
pilkulla.

•

1 

2 

Voit lisätä muita yhteystietoja 
tai sähköpostiosoitteita kopioiksi 
tai piilokopioiksi koskettamalla 
Valikko-näppäintä ja sitten 
Lisää kopio/piilokopio 
-näppäintä.

Kirjoita viestin teksti. 

Voit liittää viestiin tiedoston 
koskettamalla Liitä-kuvaketta.

Valitse Lähetä.
Ellet vielä halua lähettää viestiä, 
kosketa Valikko-näppäintä 
ja Tallenna luonnoksena 
-näppäintä, jolloin viestit 
tallennetaan Luonnokset-
kansioon. Kun haluat jatkaa 
luonnoksena tallennetun viestin 
käsittelyä, kosketa viestiä 
Luonnokset-kansiossa. Viesti 
tallennetaan luonnoksena 
myös, jos kosketat Edellinen-
painiketta  ennen viestin 
lähettämistä. Jos verkkoyhteys 
ei ole käytössä esimerkiksi 
silloin, kun olet lentokoneessa, 

3 

4 

5 

6 

Viestit/Sähköposti
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lähettämäsi viestit tallennetaan 
Lähtevät-kansioon, kunnes 
verkkoyhteys muodostetaan 
uudestaan. Jos Lähtevät-
kansiossa on odottavia 
viestejä, kansio näytetään Tilit-
ikkunassa.

Huomaa, että Exchange-tiliä 
käytettäessä lähetetyt viestit eivät 
ole puhelimessa. Ne säilytetään 
Exchange-palvelimessa.
Jos haluat nähdä lähetetyt 
viestit Lähetetyt-kansiossa (tai 
Lähetetyt-nimikkeellä), avaa 
Lähetetyt-kansio/-nimike ja valitse 
asetusvalikosta Päivitä.

Sähköpostitilien 
lisääminen ja 
muokkaaminen
Sähköpostitilin lisääminen:

Kosketa Valikko-näppäintä ja 
kosketa Uusi. 
Valitse MS Exchange tai Muut.

1 

2 

Kirjoita tilin nimi, vahvista 
nimesi näyttötapa lähtevissä 
viesteissä ja kosketa Valmis.

Sähköpostitilin poistaminen:

Avaa Tilit-näyttö. 
Kosketa poistettavaa tiliä.
Kosketa näkyviin tulevassa 
valintaikkunassa Poista.
Vahvista tilin poisto 
koskettamalla valintaikkunan 
OK-näppäintä.

3 

1 
2 
3 

4 
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Voit käyttää puhelimellasi 
yhteisöpalveluja ja hallita 
verkkopäiväkirjaasi. Voit päivittää 
nykyisen tilasi, lähettää kuvia 
palvelimeen ja tarkastella ystäviesi 
tilatietoja reaaliajassa. 

Jos sinulla ei ole vielä tiliä, voit 
siirtyä puhelimella yhteisöpalvelun 
sivustoon ja luoda oman tilin. 

HUOMAUTUS: Huomaa, että 
yhteyden muodostaminen 
verkkopalveluun voi 
olla maksullista. Kysy 
tiedonsiirtomaksuista 
operaattoriltasi. 

Tilin lisääminen 
puhelimeen

Avaa sovellusvalikko 
koskettamalla aloitusnäytössä 
Sovellukset -välilehteä. 

Valitse käytettävä 
yhteisöpalvelusovellus. 

1 

2 

Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja 
salasanasi ja napauta Kirjaudu 
sisään.

Odota, kunnes yhteisöpalvelu 
tarkistaa tietosi. 
Näet nykyisen tilasi 
yhteisöpalvelussa napauttamalla 
yhteisön nimeä.

VIHJE! Jos lisäät 
yhteisöpalvelu-widgetin 
aloitusnäyttöön, tilasi päivittyy 
aina, kun puhelin muodostaa 
yhteyden verkkoon. 
Voit avata yhteisöpalvelun 
myös napauttamalla 
yhteisöpalvelun widget-
sovellusta.

3 

4 

5 

Yhteisöverkko
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Kamera
Etsimen ominaisuudet

Vaihda - voit vaihtaa sisäiseen kameraan ulkoisesta kamerasta.

Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia 
äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Asetukset - Avaa asetusvalikko 
koskettamalla tätä kuvaketta. Katso 
Lisäasetusten käyttäminen.

Salama - voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.

Kirkkaus - säätää kuvaan tulevan päivänvalon määrää. Jos haluat 
tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmaisinta --merkin 
suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä 
+-merkin suuntaan.

Videotila - vaihda videotilaan 
liikuttamalla alas tätä kuvaketta.

Valokuvan ottaminen

Galleria - näytä viimeksi 
ottamasi kuva koskettamalla. 
Voit avata gallerian ja 
katsella tallennettuja kuvia 
kameratilassa.

VIHJE! Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. 
Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat 
koskettamalla näyttöä uudelleen.

HUOMAUTUS: Zoomausta tai salamatoimintoa ei voi ottaa käyttöön 
sisäisessä kameratilassa.
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Pikakuvaus 
Avaa Kamera-sovellus.

Pidä puhelinta vaaka-
asennossa ja kohdista objektiivi 
kuvauskohteeseen.

Kosketa suljinkuvaketta .

Kamera tarkentaa kuvan. Kun 
kuva on tarkennettu, kulmissa 
olevat tarkennuksen ilmaisimet 
muuttuvat vihreiksi ja kamera 
ottaa kuvan.

HUOMAUTUS: Kamerasta 
riippuen varjostus saattaa 
aiheuttaa ongelmia otettaessa 
kuvia sisätiloissa. (Varjostus 
saattaa aiheuttaa värieroja 
kuvan keskiosan ja reunojen 
välillä.)

Kuvan ottamisen jälkeen
Ottamasi kuva näkyy näytössä. 

Jaa    Jos haluat jakaa kuvan 
jossain seuraavista 
sovelluksista, kosketa 

1 

2 

3 

4 

Bluetooth, Facebook 
for LG, Gmail, MySpace 
for LG, Picasa, 
Sähköposti, Twitter for 
LG tai Viestitys.

HUOMAUTUS: Multimediaviestien 
automaattinen lataaminen voi olla 
maksullista.

VIHJE! Jos puhelimeen on 
määritetty SNS-tili, voit jakaa 
kuvan yhteisöpalvelussa.

Aseta     Aseta kuva koskettamalla 
Yhteystiedon kuvake tai 
Taustakuva.

Nimeä 

uudelleen
   Muokkaa valitun kuvan 

nimeä.

   Poista kuva.

   Ota toinen kuva välittömästi. 
Nykyinen kuva tallennetaan.

   Näytä viimeksi ottamasi kuva 
koskettamalla.

Kamera



49

Lisäasetusten 
käyttäminen
Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset 
valitsemalla .

Voit muuttaa kameran asetusta 
pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse 
asetus ja paina sitten Takaisin-
näppäintä.

Kuvan koko – voit määrittää 
otettavan kuvan koon pikseleinä. 
Valitse pikseliluku seuraavista 
vaihtoehdoista: 8M (3264x2448), 
5M (2560x1920), 3M 
(2048x1536), 2M (1600x1200), 
1M (1280x960), VGA (640x480), 
QVGA (320x240).

HUOMAUTUS: 
Kuvakokovaihtoehdot saattavat 
vaihdella kameratilasta riippuen.

Tarkennus – voit avata 
asetusvalikon napauttamalla tätä 
kuvaketta. Katso Tarkennustilan 
käyttäminen.

Maisematila – valitse 
Automaattinen, Muotokuva, 
Maisema, Urheilu, 
Auringonlasku ja Yökuvaus.

ISO – ISO määrittää kameran 
valoanturin herkkyyden. Mitä 
korkeampi ISO-arvo, sen herkempi 
kamera on valolle. Tämä on 
hyödyllinen heikosti valaistuissa 
tiloissa, joissa ei voi käyttää 
salamaa. Valitse ISO-arvoksi 
Automaattinen, 800, 400, 200 tai 
100.

Valkotasapaino – valitse 
Automaattinen, Kirkas valo, 
Aurinkoinen, Loisteputki tai 
Pilvinen. 
Väritehoste- Valitse värisävy uutta 
valokuvaa varten. 

HUOMAUTUS: 

Väritehostevaihtoehdot 
saattavat vaihdella kameratilasta 
riippuen.

•
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Väritehosteiden solarisointia 
tuetaan ainoastaan sisäisessä 
kameratilassa.

Väritehosteista Sininen, 
Kohokuvio, Posterize ja Vivid 
toimivat ainoastaan ulkoisessa 
kameratilassa.

Ajastin - Voit määrittää 
laukaisimen painamisen 
jälkeisen viiveen. Valitse pois 
käytössä, 3 sekuntia, 5 sekuntia 
tai 10 sekuntia. Tämä Tämä 
on ihanteellista, jos haluat olla 
mukana kuvassa.

Kuvaustila - valitse asetuksista 
sopiva kuvaustila. Valitse 
Normaali, Jatkuva kuvaus, 
Epätarkka kuvaus, Hymykuva, 
Kauneuskuva, Taidekuva, 
Panoraama tai Yhdistä kuvia.

Kuvanlaatu - Valitse Erittäin 
hieno, Tarkka tai Normaali. Mitä 
parempi kuvanlaatu, sitä tarkempi 
kuva. Kuvanlaadun paraneminen 
kasvattaa kuitenkin myös 

•

•

kuvakokoa, joten muistiin mahtuu 
vähemmän kuvia.

Vakautus - valitse Käytössä, 
jos kameran pitäminen vakaana 
tuottaa ongelmia.

Automaattinen esikatselu 
- jos otat Automaattisen 
esikatselutoiminnon käyttöön, 
se näyttää ottamasi kuvan 
automaattisesti.

Sulkijan ääni - valitse jokin 
neljästä sulkijan äänestä.

Tunnisteen sijainti - Voit käyttää 
puhelimesi paikkatietopalveluja. 
Voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos 
lataat paikkatiedoilla varustetut 
kuvat kyseistä palvelua tukevaan 
blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS: Toimintoa voidaan 

käyttää GPS:n ollessa käytössä, 

tai kun WPS on yhdistetty.

Muisti - valitse valokuvien 
tallennuspaikaksi matkapuhelimen 
muisti tai ulkoinen muisti.

Kamera
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   Palauttaa kameran 
oletusasetukset.

   Kosketa tätä aina, kun haluat 
tietää, miten kyseinen toiminto 
toimii. Saat pikaohjeen.

VIHJE! Kun suljet kameran, 
kaikki asetukset palautetaan 
oletusarvoihin lukuun ottamatta 
kuvakokoa ja kuvanlaatua. 
Muut kuin oletusarvoiset 
asetukset, esimerkiksi värisävy 
ja ISO, on palautettava. 
Tarkista nämä ennen 
seuraavan kuvan ottamista.

VIHJE! Asetusvalikko 
näkyy etsimen päällä, joten 
kun muutat kuvan väri- tai 
laatuasetuksia, näet muutokset 
asetusvalikon takana 
näkyvässä esikatselukuvassa.

Tarkennustilan 
käyttäminen
Voit valita tarkennustilan 
seuraavista vaihtoehdoista:

Automaattinen – aseta kamera 
automaattitarkennustilaan.

Makro - Makrotilassa voit 
ottaa lähikuvia. Jos yrität 
kuvata lähietäisyydeltä, mutta 
tarkennusruutu pysyy punaisena, 
ota makrotila käyttöön.

Kasvojen seuranta - Jos valitset 
kasvojen seurannan ja otat kuvan, 
kamera tunnistaa ja tarkentaa 
ihmiskasvot automaattisesti.

Manuaalinen – voit tarkentaa 
kuvauskohteen itse.
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Videokamera 
Etsimen ominaisuudet

Vaihda - voit vaihtaa sisäiseen kameraan ulkoisesta kamerasta.

Zoomaus - loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia 
äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä. 

Asetukset - Avaa asetusvalikko 
koskettamalla tätä kuvaketta. Katso 
Lisäasetusten käyttäminen.

Kirkkaus - säätää videoon tulevan päivänvalon määrää. Kun haluat 
tummemman videokuvan, työnnä kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) 
kohti, ja kun haluat kirkkaamman kuvan, työnnä säädintä plusmerkkiä 
(+) kohti.

Salama - voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.

Kameratila – siirry tällä 
kuvakkeella kameratilaan.

Aloita tallentaminen

Galleria - näytä viimeksi 
ottamasi video koskettamalla. 
Voit avata gallerian ja 
katsella tallennettuja videoita 
videotilassa.
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Pikavideon kuvaus
Avaa Kamera-sovellus ja 
liikuta kameratilan näppäin alas 
Video-asentoon. Suljinkuvake 

 muuttuu -kuvakkeeksi. 

Videokameran etsin näkyy 
näytössä.

Pidä puhelinta vaaka-asennossa 
ja kohdista objektiivi videon 
kohteeseen.

Kosketa videon 
käynnistyskuvaketta .

TAL-teksti näkyy etsimen 
alareunassa, ja ajastin ilmaisee 
videon keston.

Kosketa videon 
pysäytyskuvaketta , kun 
haluat lopettaa kuvauksen.

Videon kuvaamisen 
jälkeen
Näytössä näkyy kuvaamasi videota 
esittävä still-kuva. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Toista    Toista video. 

Jaa    Jos haluat jakaa videon 
jollain seuraavalla 
sovelluksella, kosketa 
Bluetooth, Gmail, 
Sähköposti, Viestitys 
tai YouTube.

HUOMAUTUS: 
Multimediaviestien 
automaattinen lataaminen voi 
olla maksullista.

Nimeä 
uudelleen

   Muokkaa valitun videon 
nimeä.

   Poista kuvaamasi video 
koskettamalla ja vahvista 
poisto valitsemalla Kyllä. 
Etsin palaa näyttöön.

   Voit aloittaa uuden videon 
tallennuksen. Nykyinen video 
tallennetaan.

   Näytä viimeksi kuvaamasi 
video koskettamalla.
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Lisäasetusten 
käyttäminen
Voit avata kaikki lisäasetukset 

etsimestä koskettamalla . 
Voit muuttaa videokameran 
asetusta pyörittämällä 
valintakiekkoa. Valitse asetus ja 
paina sitten paluunäppäintä.

Videon koko – Voit määrittää 
tallennettavan videokuvan 
koon pikseleinä. Valitse videon 
kuvakooksi täysi teräväpiirto Full HD 
(1920x1088), HD (1280x720), TV 
(720x480), VGA (640x480), QVGA 
(320x240) tai QCIF (176x144).

Valkotasapaino - Valkotasapainon 
ansiosta videon valkoiset kohdat 
näyttävät aidoilta. Jotta kamera 
voi säätää valkotasapainon oikein, 
sinun on ehkä määritettävä 
valaistusolosuhteet. Valitse 
Automaattinen, Kirkas valo, 
Aurinkoinen, Loisteputki tai 
Pilvinen.

Väritehoste - Valitse värisävy 
uutta näkymää varten.

HUOMAUTUS: 
Kuvakokovaihtoehdot saattavat 
vaihdella kameratilasta riippuen. 

Videon laatu – valitse Erittäin 
hieno, Hieno ja Normaali.

Videon kesto - määritä 
raja videon kestolle. Määritä 
multimediaviestinä lähetettävän 
videon enimmäiskoko valitsemalla 
Normaali tai MMS.

Ääni – Valitse Mykistä, kun haluat 
tallentaa videota ilman ääntä.

Automaattinen esikatselu 
– jos otat automaattisen 
esikatselutoiminnon käytössä, 
se näyttää ottamasi videon 
automaattisesti.

Muisti - valitse videoleikkeiden 
tallennuspaikaksi matkapuhelimen 
muisti tai ulkoinen muisti.

Videokamera 
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   Palauttaa kaikki videokameran 
asetukset.

   Kosketa tätä aina, kun haluat 
tietää, miten kyseinen toiminto 
toimii. Saat pikaohjeen.

Tallennettujen videoiden 
katselu

Valitse etsimessä .

Galleria avautuu näyttöön.

Tuo video esiin koskettamalla 
sitä kerran. Toisto alkaa 
automaattisesti.

Äänenvoimakkuuden 
säätäminen videon 
katselun aikana
Voit säätää videon 
äänenvoimakkuutta toiston aikana 
koskettamalla näytön oikeassa 
reunassa olevia äänenvoimakkuus-
painikkeita.

1 

2 

3 



56

Multimedia
Galleria
Voit tallentaa multimediatiedostoja 
puhelimen muistiin käyttämällä 
galleriaa, ja voit helposti käyttää 
kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit 
tallentaa tiedostoja myös ulkoiseen 
muistikorttiin. Muistikortin 
käyttäminen vapauttaa puhelimen 
muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Kosketa Sovellukset-välilehteä ja 
valitse sitten Galleria.

Albumin sisällön 
näyttötavan muuttaminen
Voit näyttää albumiesi kuvat 
ja videot aikajärjestyksessä tai 
ryhmissä lajiteltuina kuvauspäivän 
ja -paikan mukaisesti. Käytä 
albuminäkymän vaihtokuvaketta 

 näytön oikeassa yläkulmassa, 
kun haluat vaihtaa aikajärjestyksen 
ja ryhmänäkymän välillä.

  Vedä albuminäkymän 
vaihtokuvaketta 
vasemmalle, kun 
haluat näyttää sisällön 
aikajärjestyksessä.

  Vedä albuminäkymän 
vaihtokuvaketta oikealle, 
kun haluat näyttää sisällön 
ryhmissä.

SmartSharen käyttäminen
SmartShare-sovelluksen avulla voit 
nauttia multimediasisällöstä muilla 
DLNA (Digital Living Network 
Alliance) -yhteensopivilla laitteilla.

* Mediasisällön jakaminen 
muihin DLNA-laitteisiin (DMS)

Valitse aloitusnäytössä ensin 
Sovellukset-välilehti ja sitten 
Asetukset.

Valitse ensin Langattoman 
tietoliikenteen hallinta ja 
sitten SmartShare-asetukset.

1 

2 
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Ota toiminto käyttöön 
valitsemalla SmartShare-
valintaruutu.

Voit muuttaa laitteen nimen ja 
kuvakkeen sekä valita jaettavan 
sisällön tyypin.

* Renderöijä (esim. televisio) 
voi toistaa etäkirjaston (esim. 
tietokoneen) multimediasisältöjä 

Valitse laite renderöijäluettelosta 
koskettamalla oikeassa 
yläkulmassa olevaa painiketta.

Valitse etäkirjasto koskettamalla 
vasemmassa yläkulmassa 
olevaa painiketta.

Voit selata etäkirjastoa.

Paina kirjaston pikkukuvaa 
pitkään ja pyyhkäise se näytön 
yläosaan. Voit myös koskettaa 
Toista-painiketta.

Huomautus: Jotta sovellusta 
voi käyttää, laitteen on oltava 
yhdistettynä kotiverkkoon Wi-Fi-
yhteydellä.

3 

4 

1 

2 

3 
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Huomautus: Sellaiset DLNA-
yhteensopivat laitteet (esim. 
televisiot), jotka tukevat vain 
DMP-ominaisuutta, eivät näy 
renderöijäluettelossa.

Musiikki
LG-P990-puhelimessa on 
musiikkisoitin, jolla voit kuunnella 
suosikkikappaleitasi. Avaa 
musiikkisoitin valitsemalla Musiikki.

Musiikkikappaleen 
toistaminen

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
Musiikki. 

Kosketa Kappaleet.

Valitse toistettava 
musiikkikappale.

Voit keskeyttää toiston 

valitsemalla .

Siirry seuraavaan kappaleeseen 
valitsemalla .

1 

2 

3 

4 

5 
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Siirry kappaleen ensimmäiseen 
osaan valitsemalla . Voit 
siirtyä edelliseen kappaleeseen 
koskettamalla -painiketta 
kaksi kertaa.

Voit säätää äänenvoimakkuutta 
musiikkia kuunnellessasi 
puhelimen oikealla sivulla olevien 
äänenvoimakkuusnäppäinten 
avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. 
Vaihtoehtoina ovat Toista, 
Lisää soittoluetteloon, Käytä 
puhelimen soittoäänenä, Poista, 
Jaa, Etsi ja Tiedostotiedot.

6 HUOMAUTUS:
Musiikkitiedoston 
tekijänoikeudet on ehkä 
suojattu kansainvälisillä 
sopimuksilla ja kansallisilla 
tekijänoikeuslaeilla. 

Musiikin kopioiminen tai 
jäljentäminen saattaa olla 
luvanvaraista. Joidenkin 
maiden kansalliset lait kieltävät 
tekijänoikeudella suojatun 
aineiston kopioimisen 
yksityiseen käyttöön. Selvitä 
kyseessä olevan maan 
tekijänoikeudella suojattuun 
aineistoon liittyvät lait ennen 
tiedostojen lataamista tai 
kopiointia.

Radion käyttäminen
LG-P990-puhelimessa on sisäinen 
FM-radio, joten voit kuunnella 
suosikkiradiokanaviasi missä 
tahansa.

Multimedia
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HUOMAUTUS: Tarvitset kuulokkeet 
radion kuuntelemiseen. Liitä ne 
kuulokeliitäntään. 

Kanavahaku
Voit hakea puhelimesi radiokanavat 
manuaalisesti tai automaattisesti. 
Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, 
jotta niitä ei tarvitse hakea joka 
kerta uudelleen. 

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
FM-radio.

Kosketa Etsi FM-radioasemia.

Jos esiasetettuja kanavia on 
olemassa, näet Kaikki kanavat 
nollataan. Haluatko jatkaa? 
-ponnahdusikkunan. Jos valitset 
OK, kaikki esiasetetut kanavat 
poistetaan ja automaattinen 
viritystoiminto käynnistyy.

Voit pysäyttää automaattisen 
virityksen koskettamalla 
Lopeta skannaaminen. Vain 

1 

2 

3 

4 

pysäytystä ennen löydetyt 
kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: Voit myös virittää 
asemat manuaalisesti näyttöön 
tulevan virityspyörän avulla.

Radion kuunteleminen
Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
FM-radio.

Valitse kanavanumero, johon 
liitettyä radiokanavaa haluat 
kuunnella.

Kosketa -kuvaketta. Voit 
kuunnella radiota puhelimen 
kaiuttimesta. 

Tiedostojen siirtäminen 
USB-massamuistilla
Tiedoston siirto USB-
massamuistilla:

Kytke LG-P990-puhelin 
tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Ellet asentanut LG 

1 

2 

3 

1 

2 
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Android Platform -ohjainta 
tietokoneeseen, sinun 
on muutettava asetukset 
manuaalisesti. Valitse 
Asetukset > Tallennus 
SD-muistikorttiin ja 
puhelimeen > valitse Vain 
massamuisti.

Kosketa Ota USB-tallennus 
käyttöön.

Voit tarkistaa massamuistin 
sisällön tietokoneessa ja siirtää 
tiedostot.

HUOMAUTUS: 

Jos puhelimeen on asennettu LG 
Android Platform -ohjain, viesti 
Ota USB-tallennustila käyttöön 
tulee näkyviin heti.

Kun USB-tallennustilaa on 
käytetty, voit synkronoida 
puhelimen tietokoneesi kanssa 
LG PC Suite -ohjelmistolla 
valitsemalla Asetukset > 
Tallennus SD-muistikorttiin 

3 

4 

•

•

ja puhelimeen ja poistamalla 
sitten Vain massamuisti -tilan 
käytöstä koskettamalla sen 
vieressä olevaa valintaruutua.

Musiikki- ja 
videotiedostojen 
tallentaminen puhelimeen

Yhdistä puhelin tietokoneeseen 
USB-kaapelilla.

Kosketa aloitusnäytön tilariviä ja 
vedä se alas. Valitse USB-yhteys 
> Ota USB-tallennus käyttöön > 
Tarkastele tiedostoja avaamalla 
kansio.

Ellet asentanut LG 
Android Platform -ohjainta 
tietokoneeseen, sinun on 
määritettävä se manuaalisesti. 
Lisätietoja on kohdassa 
"Tiedostojen siirtäminen USB-
massamuistilla".

Tallenna musiikki- tai 
videotiedostot tietokoneesta 

1 

•

•

2 

Multimedia



61

puhelimen irrotettavaan 
tallennusvälineeseen.

Voit kopioida tai siirtää 
tiedostoja tietokoneesta 
puhelimen irrotettavaan 
tallennusvälineeseen kortinlukijan 
avulla.

Jos videotiedoston mukana 
on tekstitystiedosto (.smi 
tai .srt, jonka nimi on sama 
kuin videotiedostolla), sijoita 
molemmat tiedostot samaan 
kansioon, jolloin näet tekstityksen 
katsoessasi videota.

Muista tekijänoikeudet, kun lataat 
musiikki- tai videotiedostoja. 
Huomaa, että viallinen tiedosto 
tai tiedosto, jonka tunniste on 
väärä, voi vahingoittaa puhelinta.

Yhteystietojen siirtäminen 
vanhasta puhelimesta 
uuteen
Vie yhteystiedot vanhasta 
puhelimestasi tietokoneeseen 

•

•

•

CSV-muodossa PC-synkronointi
ohjelmalla.

Lataa Mobile Sync for 
Android -ohjelma osoitteesta 
www.lg.com ja asenna se 
tietokoneeseen. Suorita ohjelma 
ja liitä Android-matkapuhelimesi 
tietokoneeseen USB-kaapelin 
avulla.

Valitse Yhteystiedot-kuvake. 
Valitse Valikko > Tiedosto > 
Tuo ja valitse tietokoneeseen 
tallennettu CSV-tiedosto.

Jos tuotavan CSV-tiedoston 
kentät ovat erilaiset kuin Mobile 
Sync for Android -ohjelmassa, 
kentät on yhdistettävä. Kun 
olet yhdistänyt kentät, valitse 
OK. Sen jälkeen yhteystiedot 
lisätään Mobile Sync for Android 
-ohjelmaan.

Jos Mobile Sync for Android 
-ohjelma tunnistaa LG-P990-
puhelinyhteyden (USB-kaapelia 
käytettäessä), synkronoi 

1 

2 

3 

4 
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tietokoneeseen tallennetut 
yhteystiedot puhelimen kanssa 
ja tallenna ne valitsemalla Sync 
(Synkronoi) tai Sync Contacts 
(Synkronoi yhteystiedot).

Tietojen lähetys 
puhelimesta Bluetooth-
yhteydellä
Voit lähettää tietoja Bluetooth-
yhteyden kautta vastaavalla 
sovelluksella, ei Bluetooth-
valikosta, kuten useimmissa 
matkapuhelimissa.

Kuvien lähettäminen: Suorita 
Galleria-sovellus ja valitse Kuva > 
Valikko. Valitse Jaa ja Bluetooth 
> tarkista, että Bluetooth on 
käytössä ja valitse Etsi laitteita. 
Valitse sitten luettelosta laite, 
johon haluat lähettää tiedostoja.

Yhteystietojen vienti: Suorita 
Yhteystiedot-sovellus. Kosketa 
vietävää osoitetta. Kosketa 

•

•

Valikko-painiketta ja valitse 
Jaa > Bluetooth > tarkista, 
että Bluetooth on käytössä ja 
valitse Etsi laitteita. Valitse sitten 
luettelosta laite, johon haluat 
lähettää tietoja.

Useiden yhteystietojen 
lähettäminen: Suorita 
Yhteystiedot-sovellus. Voit 
valita useamman kuin yhden 
yhteystiedon koskettamalla 
Valikko-painiketta ja sitten 
Monivalinta-painiketta. Valitse 
haluamasi yhteystiedot tai 
kosketa Valikko-painiketta ja 
valitse Valitse kaikki > Jaa > 
Bluetooth > Valitse kaikki. Valitse 
Jaa > Bluetooth > tarkista, 
että Bluetooth on käytössä ja 
valitse Etsi laitteita. Valitse sitten 
luettelosta laite, johon haluat 
lähettää tiedostoja.

FTP-yhteyden muodostaminen 
(puhelin tukee vain FTP-

•

•
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palvelinta): Valitse Asetukset > 
Langattoman tietoliikenteen 
hallinta > Bluetooth-
asetukset. Valitse sitten 
Tunnistettavissa-valintaruutu 
ja etsi muita laitteita. Etsi 
haluamasi palvelu ja avaa FTP-
palvelinyhteys.

VIHJE! Versio on 
Bluetooth 2.1 EDR, ja se on 
Bluetooth SIG -sertifi oitu. 
Se on yhteensopiva muiden 
Bluetooth SIG -sertifi oitujen 
laitteiden kanssa.

HUOMAUTUS: Jos haluat etsiä 
tätä puhelinta muista laitteista, 
valitse Asetukset > Langattoman 
tietoliikenteen hallinta > 
Bluetooth-asetukset. Valitse sitten 
Tunnistettavissa-valintaruutu. 
Valintamerkki poistetaan 
ruudusta 120 sekunnin jälkeen 
automaattisesti.

HUOMAUTUS: Tuettuja profi ileja 
ovat SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP 
(palvelin), FTP (palvelin), A2DP ja 
AVRCPi.
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HUOMAUTUS: Google-sovelluksen 
ensimmäisellä käyttökerralla sinun 
on kirjauduttava Google-tilillesi.

Google Maps™
Tarkista nykyinen sijaintisi ja 
liikennetiedot ja etsi reittiohjeet 
määränpäähäsi. Puhelin on 
yhdistettävä Wi-Fi- tai 3G/GPRS-
verkkoon.

HUOMAUTUS: Google Maps ei 
kata kaikkia kaupunkeja tai maita. 

Valikko-näppäimellä voit valita 
esimerkiksi Etsi, Reittiohjeet, 
Tähdellä merkityt paikat, Tyhjennä 
kartta tai Jaa sijainti.

Market™
Voit ladata Android Market 
-palvelusta sovelluksia ja pelejä. 
Jos asennat Android Market 
-palvelusta sovelluksia ja pelejä, 
ne näkyvät LG-P990-puhelimen 
valikossa. Voit tarkistaa ladatut 

sovellukset napauttamalla 
Lataukset-välilehteä.

Gmail™
Gmail -sähköpostin asetukset 
määritetään puhelimen 
ensimmäisellä käyttökerralla. 
Puhelimen Gmail -sähköposti 
synkronoidaan valittujen 
synkronointiasetuksien mukaisesti 
verkkopalvelussa olevan Google-
tilin kanssa. Oletusnäkymä on 
Saapuneet-kansio.

Google Talk™
Google Talk on Googlen 
pikaviestiohjelma. Sovelluksen 
avulla voit kommunikoida muiden 
Google Talk -käyttäjien kanssa. 

Kosketa Valikko-näppäintä ja 
valitse esimerkiksi: Kaikki ystävät, 
Lisää ystävä, Etsi, Kirjaudu ulos 
tai Asetukset.

Google-sovellukset
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Google Search™
Jos haluat määrittää Google-
haun asetukset, napauta ensin 
valikkonäppäintä ja valitse sitten 
Hakuasetukset.

YouTube™
YouTube on maksuton sivusto, 
jossa voit katsoa videoita ja johon 
voit ladata omia videoita.

HUOMAUTUS: YouTube-sivustolle 
pääsee Google-tilin kautta, mutta 
joitakin palveluita, kuten videoiden 
lataamista, varten tarvitaan 
erillinen YouTube-tili.
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Hälytyksen asettaminen
Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
sitten Hälytys/Kello.

Jos haluat lisätä uuden 
hälytyksen, valitse Lisää hälytys.

Aseta kellonaika ja toistuvuus 
sekä valitse hälytysääni. Voit 
liittää hälytykseen värinän, 
säätiedot tai muistion 
valitsemalla .

Ota hälytys käyttöön valitsemalla 
Tallenna.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa 
hälytysasetuksia hälytysnäkymässä 
napauttamalla ensin 
valikkonäppäintä ja valitsemalla 
sitten Asetukset. Voit poistaa 
hälytyksen tai muuttaa seuraavia 
asetuksia: Hälytys puhelimen 
ollessa äänetön, Sivunäppäimen 
toiminto, Hälytyksen 
äänenvoimakkuus, Aseta 
oletussoittoääneksi ja Säätietojen 

asetukset.

1 

2 

3 

4 

Laskimen käyttäminen
Napauta aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
sitten Laskin.

Kirjoita numerot 
numeronäppäimillä.

Valitse yksinkertaisissa 
laskutoimituksissa tarvitsemasi 
funktio (+, –, x tai ÷) ja sen 
jälkeen =.

Valitse monimutkaisissa 
laskelmissa ensin 
Lisäasetuspaneeli ja sitten 
sin, cos, tan, log tai jokin muu 
haluamasi funktio.

Tapahtuman lisääminen 
kalenteriin

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
Kalenteri.

 Määritä ensin Google-tili, jotta 
voit käyttää kalenteria.

Tarkista tapahtuma 
koskettamalla sen päivämäärää. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

Apuohjelmat
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Jos haluat lisätä uuden 
tapahtuman, kosketa 
päivämäärää. Kosketa sitten 
Uusi tapahtuma.

Kosketa Mikä ja kirjoita 
tapahtuma nimi. Tarkista 
päivämäärä ja valitse 
tapahtuman alkamis- ja 
päättymisaika. 

Kosketa myös Missä ja kirjoita 
sijainti.

Jos haluat liittää tapahtumaan 
huomautuksen, kosketa Kuvaus 
ja kirjoita tiedot.

Jos haluat toistaa hälytyksen, 
valitse Toistuvuus ja määritä 
tarvittaessa Muistutukset.

Tallenna tapahtuma kalenteriin 
koskettamalla Valmis. 
Kalenterissa näkyy värillinen 
neliö niiden päivien kohdalla, 
joille on tallennettu tapahtumia. 
Tapahtuman alkaessa annetaan 
hälytys. Tämä helpottaa 
aikatauluissa pysymistä.

4 

5 

6 

7 

8 

Äänen tai puheen 
tallentaminen

Valitse aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehti ja valitse 
Äänitallennin.

Aloita äänitys valitsemalla  
Tallenna.
Lopeta äänitys valitsemalla  
Seis.
Kuuntele nauhoitus valitsemalla 

 Toista.

HUOMAUTUS: Avaa albumisi 
koskettamalla Lista. Voit kuunnella 
tallentamasi äänitteen.

HUOMAUTUS: Kun äänitys on 
valmis, voit lähettää äänileikkeen 
painamalla ensin Valikko-
näppäintä ja sitten Jaa.

1 

2 

3 

4 



68

Selain
Selaimella saat pelit, musiikin, 
uutiset, urheilun, viihteen ja paljon 
muuta suoraan puhelimeesi. 
Monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden 
käyttäminen ja sisällön 
lataaminen on lisämaksullista. 
Kysy tiedonsiirtomaksuista 
operaattoriltasi.

Asetusten käyttäminen
Avaa asetusvalikko painamalla 
Valikko-näppäintä.

  Uusi ikkuna: avaa uusi 
ikkuna.

  Kirjanmerkit: Lisää/Näytä 
kirjanmerkki, Eniten käytetyt 
ja Historia.

  Ikkunat: näytä kaikki avoimet 
ikkunat.

  Päivitä: päivitä verkkosivu 
koskettamalla tätä.

  Välitä: siirtyy sivulle, jossa olet 
käynyt tällä hetkellä avoinna 

olevaa sivua myöhemmin. 
Tämä on vastakohta Takaisin-
näppäimelle, jolla voit siirtyä 
edelliselle sivulle.

 Lisää

•  Kirjanmerkki: lisää nykyinen 
verkkosivu kirjanmerkiksi.

•  Etsi sivulta: jos kirjoitat 
kirjaimen tai sanan, toiminto 
etsii verkkosivulta niitä vastaavat 
kohdat.

•  Valitse teksti: valitse kopioitava 
teksti koskettamalla. Voit liittää 
tekstin syöttöruutuun pitkällä 
kosketuksella.

•  Sivun tiedot: näyttää 
verkkosivun tiedot.

•  Jaa sivu: lähetä verkkosivu.

•  Lataukset: näytä lataushistoria.

•  Asetukset: muuta selaimen 
asetuksia.

HUOMAUTUS: Voit palata edelliselle 
verkkosivulle koskettamalla 
Takaisin-näppäintä.

Web
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Napauta aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
sitten Asetukset. 

Langattoman 
tietoliikenteen hallinta
Tässä kohdassa voit hallita Wi-Fi- 
ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös 
määrittää matkapuhelinverkon ja 
lentokonetilan asetukset.

Lentokonetila – kun Lentokonetila 
on käytössä, langattomia yhteyksiä 
ei voi käyttää.

Wi-Fi – valitsemalla valintaruudun 
voit ottaa käyttöön Wi-Fi-
toiminnon ja muodostaa yhteyden 
käytettävissä oleviin langattomiin 
verkkoihin.

Wi-Fi-asetukset – voit määrittää 
ja hallita langattoman verkon 
yhteyspisteitä. Aseta verkkoilmoitus 
tai lisää Wi-Fi-verkko. Voit katsoa 
Wi-Fi-yhteyden lisäasetuksia Wi-Fi-
asetukset-näkymässä. Kosketa 

Valikko-näppäintä ja valitse 
Lisäasetukset.

SmartShare – ruutu valittuna: Ottaa 
käyttöön SmartShare, jotta voit 
jakaa multimediasisältöä muiden 
DLNA (Digital Living Network 
Alliance) -laitteiden kanssa.

SmartShare-asetukset – voit 
muuttaa laitteen nimeä ja valita 
jaettavan sisällön tyypin.

Bluetooth – valitsemalla 
valintaruudun voit ottaa käyttöön 
Bluetooth-toiminnon ja muodostaa 
yhteyden lähellä oleviin Bluetooth-
laitteisiin.

Bluetooth-asetukset - aseta 
oman laitteen nimi, määritä 
laite havaittavaksi ja etsi muita 
Bluetooth-laitteita. Näet luettelossa 
edellisellä hakukerralla määritetyt 
ja havaitut Bluetooth-laitteet.

Jakaminen & kannettava 
langaton verkko – 
voit määrittää USB-jaon ja 

Asetukset
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kannettavan langattoman verkon 
asetukset. 

VPN-asetukset – näyttää 
luettelon viimeksi määritetyistä 
Virtual Private Network (VPN) 
-verkoista. Voit myös lisätä uusia 
VPN-yhteyksiä.

Matkapuhelinverkot – valitse 
esimerkiksi dataverkkovierailujen, 
verkon tilan ja operaattorien sekä 
yhteyspisteiden nimien (APN) 
asetukset.

Puhelimen näyttöasetukset – 
voit muuttaa On-Screen Phone 
-salasanaa (oletussalasana 
on 0000). On-Screen Phone 
mahdollistaa matkapuhelimen 
näytön katselemisen 
tietokonenäytöstä USB- tai 
Bluetooth-yhteyden välityksellä. 
Voit myös käyttää puhelintasi 
tietokoneen välityksellä hiirtä tai 
näppäimistöä käyttäen. 

Ääni
< Yleinen >

Äänetön tila – voit mykistää kaikki 
äänet (mukaan lukien soittoäänet 
ja merkkiäänet), lukuun ottamatta 
musiikin ja videoiden toistoa ja 
asetettuja hälytyksiä. (Mediasoittimet 
ja hälytykset on mykistettävä 
erikseen.)

Värinä – voit asettaa puhelimen 
ilmoittamaan saapuvasta puhelusta 
värinällä.

Äänenvoimakkuus – voit säätää 
soittoäänen, mediasoittimen ja 
hälytyksen äänenvoimakkuutta. 
Jos et valitse valintaruutua, voit 
säätää puheluiden ja merkkiäänien 
äänenvoimakkuuden erikseen.

< Vastatut puhelut >

Puhelimen soittoääni – voit 
asettaa saapuvan puhelun 
oletussoittoäänen.

Asetukset
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< Ilmoitukset >

Ilmoitussoittoääni – voit asettaa 
ilmoituksen oletussoittoäänen.

< Kuuntelu >

Kuuluvat näppäinäänet – voit 
asettaa näppäimistön merkkiäänet.

Äänimerkki valinnasta – 
voit asettaa kosketusnäytön 
merkkiäänet.

Näytön lukituksen äänet – voit 
asettaa puhelimen lukituksen 
ja lukituksen avaamisen 
merkkiäänen.

Kosketusvaste – voit asettaa 
puhelimen värisemään lyhyesti, 
kun kosketat Valikko-näppäintä 
tai Takaisin-näppäintä tai käytät 
muita toimintoja.

Näyttö 
Kirkkaus – säädä näytön kirkkautta.

Suunta – voit asettaa kameran 
suunnan muuttumaan 
automaattisesti maisematilaan, 

kun puhelin on sivuttain, tai 
muotokuvatilaan, kun puhelin on 
pystyasennossa.

Animaatio – Voit asettaa 
animoidut siirtymät näytöstä 
toiseen.

Näytön pimennys – voit 
asettaa näytön automaattisen 
sammutuksen viiveajan. Voit 
pidentää akun käyttöaikaa 
valitsemalla lyhyen viiveajan.

Näytön fontti - voit muuttaa 
näytön fonttia.

Eletoiminto
Säädä aloitusnäytön, saapuvan 
puhelun, hälytyksen, gallerian, 
musiikin ja videosoittimen 
eleasetuksia.

Sijainti ja suojaus 
< Oma sijainti > 

Käytä langattomia verkkoja – 
jos valitset Käytä langattomia 
verkkoja -valintaruudun, 
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puhelin määrittää arvioidun 
sijaintisi käyttämällä Wi-Fi- ja 
matkapuhelinverkkoja.

Käytä GPS-satelliitteja – jos 
valitset Käytä GPS-satelliitteja 
-valintaruudun, puhelin määrittää 
sijaintisi kadun tarkkuudella.  

< Näytön avaaminen >

Määritä näytön lukitus – aseta 
lukituksen poistokuvio puhelimen 
suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, 
miten lukituksen poistokuvio 
määritetään. Valitse PIN-koodi- tai 
Salasana-asetus Kuvio-asetuksen 
sijasta tai jätä asetukseksi Ei 
mitään.

< SIM-kortin lukitus >

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön 
– ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai 
vaihda PIN-koodi.

< Salasanat >

Näytettävät salasanat – valitse, 
näytetäänkö salasanat niitä 
kirjoitettaessa vai ei.

< Laitehallinta >

Valitse laitteen 
järjestelmänvalvojat – Lisää tai 
poista laitteen järjestelmänvalvojia. 

< Kirjautumistietojen 
tallennustila > 

Käytä suojattuja 
kirjautumistietoja – jos valitset 
tämän, sovellukset saavat käyttää 
puhelimeen tallennettuja salattuja 
varmenteita, kirjautumistietoja 
ja salasanoja. Kirjautumistietoja 
käytetään VPN- ja Wi-Fi-yhteyksien 
hallinnassa. Jos salasanaa ei ole 
tallennettu kirjautumistietoihin, 
asetus on himmennetty.

Asenna SD-muistikortista – 
sallii salattujen varmenteiden 
asentamisen microSD-kortilta. 

Aseta salasana – sallii salattujen 
kirjautumistietojen tallennustilan 
salasanan asettamisen tai 
muuttamisen. Salasanan 
vähimmäispituus on 8 merkkiä.

Asetukset
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Tyhjennä tallennustila – poistaa 
kaikki salatut varmenteet ja 
kirjautumistiedot ja tyhjentää 
salatun tallennustilan salasanan.

Sovellukset
Tuntemattomat lähteet – sallii 
webistä ladattujen, sähköpostitse 
vastaanotettujen tai muista 
palveluista, paitsi Android 
Marketista, hankittujen sovellusten 
asentamisen.

 VAROITUS 
Suojaa puhelimesi ja 
henkilötietosi käyttämällä vain 
sovelluksia, jotka olet ladannut 
luotettavasta palvelusta, kuten 
Android Market.

Sovellusten hallinta – voit hallita 
ja poistaa asennettuja sovelluksia.

Käytössä olevat palvelut – voit 
tarkastella ja hallita käytössä 
olevia palveluja ja sovelluksia. Näet 

palveluiden tarvitsemat prosessit ja 
käytössä olevan muistitilan.

Kehitys – määritä sovellusk
ehitysasetukset, kuten USB-
virheenkorjaus, Pysy hereillä ja 
Salli kuvitteelliset sijainnit.

Tilit ja synkronointi 
< Yleiset synkronointiasetukset >

Taustatiedot – sallii sovelluksien 
synkronoida tietoja taustalla, 
vaikka tiedot eivät olisi käytössä. 
Valinnan poistaminen pidentää 
akun käyttöaikaa ja vähentää 
tarpeetonta tietojen käyttöä.

Automaattinen synkronointi – 
sallii sovelluksien synkronoida, 
lähettää ja vastaanottaa tietoja 
omien aikataulujensa mukaan.

< Hallitse tilejä > 

Luettelo kaikista puhelimessa 
olevista Google-tileistä ja muista 
käyttäjätileistä.
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Voit avata tilin näkymän 
napauttamalla tiliä luettelossa.

Yksityisyys
Tehdasasetusten palauttaminen 
poistaa kaikki henkilökohtaiset 
tiedot puhelimen tallennustilasta. 
Näitä tietoja ovat mm. Google-
tilin tiedot, muiden käyttäjätilien 
tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot 
sekä ladattujen sovelluksien 
tiedot ja DRM-käyttöoikeudet. 
Puhelimen alkuasetuksien 
palauttaminen ei poista ladattuja 
ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja 
microSD-muistikortista. Jos palautat 
puhelimen alkuasetukset tällä 
tavalla, puhelin pyytää antamaan 
uudelleen Androidin ensimmäisellä 
käyttökerralla antamasi tiedot.

Tallennus 
SD-muistikorttiin ja 
puhelimeen
< USB-yhteystila >

Vain massamuisti – puhelinta 

voi käyttää massamuistilaitteena 
vain, jos muistikortti on asetettu 
paikalleen. Voit asettaa Vain 
massamuisti -asetuksen USB-
yhteystilan oletusarvoksi.

< SD-kortti > 

Tarkista kokonaistila ja vapaa 
tallennustila. Poista muistikortti 
turvallisesti valitsemalla Poista 
SD-kortti käytöstä. Jos haluat 
poistaa kaikki tiedot ulkoiselta 
microSD-muistikortilta, alusta kortti 
koskettamalla Alusta SD-kortti.

< Sisäinen SD-kortti >

Tarkista kokonaistila ja vapaa 
tallennustila. Poista muistikortti 
turvallisesti valitsemalla Poista 
sisäinen SD-kortti käytöstä. 
Jos haluat poistaa kaikki tiedot 
sisäinen microSD-muistikortilta, 
alusta kortti koskettamalla Alusta 
sisäinen SD-kortti.

< Puhelimen sisäinen muisti >

Tarkista Vapaa tila. 

Asetukset
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Kieli ja näppäimistö
Valitse Kieli ja näppäimistö 
-asetuksissa puhelimen 
näyttötekstien ja 
virtuaalinäppäimistön (mm. oman 
sanaston) kieli- ja maa-asetukset.

Äänen tulo & lähtö
< Ääniohjaus >

Äänentunnistimen asetukset – 
Määritä Android-äänitulon 
asetukset Äänentunnistimen 
asetukset. 

< Äänen lähtö >

Teksti–puhe-asetukset – 
voit määrittää Android-
käyttöjärjestelmän Teksti–
puhe-asetukset syntetisaattorin 
asetukset sovelluksille, jotka 
tukevat tätä toimintoa.

HUOMAUTUS: Jos 
äänisyntetisaattorin dataa ei ole 
asennettu, käytettävissä on vain 
Asenna äänidata -asetus.

Käytettävyys
Määritä puhelimeen asennettujen 
helppokäyttöominaisuuksien 
asetukset kohdassa Käytettävyys.

HUOMAUTUS: On käytettävissä 
vain, jos lisäosat on asennettu.

HDMI
Säädä HDMI-yhteyden asetuksia. 
Jos puhelin on kytketty televisioon 
tai tietokoneeseen HDMI-
kaapelilla, voit katsella kuva- ja 
videotiedostoja televisiossa tai 
tietokoneessa, kun videosoitin tai 
kuvankatselunäkymä on valittuna 
puhelimessa.

HUOMAUTUS: 

Mediatiedostojen toistaminen 
voi kestää hetken riippuen 
puhelimeen HDMI-kaapelilla 
kytketystä laitteesta.

Tiedostojen toistossa voi olla 
ongelmia, jos käytetään muita 

•

•
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kuin HDMI-sertifioituja kaapeleita 
tai laitteita.

Puhelimessa oleva kuvan suunta 
pysyy samana myös toisessa 
laitteessa.

Jos puhelimen tiedot eivät näy 
kunnolla toisessa laitteessa 
virheellisen synkronisoinnin 
vuoksi, puhelimen tarkkuutta 
on muutettava. (Puhelin on 
käynnistettävä uudelleen, 
jotta se vastaa uutta HDMI-
tarkkuutta.)

Päiväys ja aika
Aseta päivämäärän näyttötapa 
Päiväys ja aika asetuksista. Voit 
myös ottaa käyttöön haluamasi 
kellonajan ja aikavyöhykkeen 
matkapuhelinverkon oletusarvojen 
sijasta.

•

•

Tietoja puhelimesta
Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista 
puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

Wi-Fi
Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien 
ansiosta voit käyttää huippunopeaa 
Internet-yhteyttä langattoman 
verkon peittoalueella. 

Voit käyttää langatonta Wi-Fi-
yhteyttä ilman lisämaksuja. 

Wi-Fi-yhteyden avaaminen
Avaa aloitusnäytöstä ilmoitusikkuna 

ja kosketa -kuvaketta. 

Voit myös valita Sovellus > 
Asetukset > Langattoman 
tietoliikenteen hallinta ja ottaa 
sitten Wi-Fi-yhteyden käyttöön.

Asetukset
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Avaa Wi-Fi-yhteys 
seuraavasti:
Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat 
kytkeytyä. Jos näet -kuvakkeen, 
tarvitset yhteyssalasanan.

HUOMAUTUS:

3G-yhteyden käyttäminen 
langattoman Wi-Fi-alueen 
ulkopuolella voi olla maksullista. 

Jos puhelin siirtyy lepotilaan, 
kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, 
yhteys katkeaa automaattisesti. 
Tällaisessa tapauksessa 
puhelin saattaa automaattisesti 
muodostaa yhteyden 
3G-verkkoon. Tämä saattaa 
aiheuttaa lisämaksuja. 

LG-P990 tukee WEP-, WPA/
WPA2-PSK-, WPA/WPA2 
Enterprise- ja 802.1x Dynamic 
WEP -suojauksia. Suojaus 
Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja 
tai järjestelmänvalvoja on 
asettanut käyttöön salauksen 

•

•

•

verkkoturvallisuuden 
vuoksi, kirjoita suojausavain 
ponnahdusikkunaan. Jos 
salausta ei ole asetettu, 
ponnahdusikkuna ei ole 
näkyvissä. Saat suojausavaimen 
Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai 
järjestelmänvalvojalta.

Puhelimen 
mobiilidatayhteyden 
jakaminen
Voit jakaa puhelimen 
mobiilidatayhteyden yhden 
tietokoneen kanssa USB-kaapelin 
välityksellä: USB-jako. Voit myös 
jakaa puhelimen datayhteyden 
samanaikaisesti jopa viiden laitteen 
kanssa muuttamalla puhelimen 
kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on 
jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa 
ja jatkuvana ilmoituksena 
ilmoitusikkunassa.
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Kuvake Kuvaus

USB-jako on aktiivinen

Kannettava langaton 
Wi-Fi-verkko on 
aktiivinen

Sekä USB-jako että 
kannettava langaton 
verkko ovat aktiivisia

Tuoreimmat tiedot jaosta ja 
kannettavista langattomista 
verkoista, myös käyttöjärjestelmistä 
ja muista yksityiskohdista on 
osoitteessa http://www.android.
com/tether.

HUOMAUTUS: Huomaa, että 
yhteyden muodostaminen 
verkkopalveluun voi 
olla maksullista. Kysy 
tiedonsiirtomaksuista 
operaattoriltasi.

USB-jako ja kannettavan 
langattoman Wi-Fi-
verkon asetukset

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
Asetukset.

Valitse Langattoman 
tietoliikenteen hallinta 
ja sitten Jakaminen & 
kannettava langaton verkko.

Valitse muokattavat asetukset.

USB-jako – valitse, jos 
haluat jakaa puhelimen 
mobiilidatayhteyden tietokoneen 
kanssa USB-yhteydellä.

Kannettava langaton Wi-Fi-
verkko – valitse, jos haluat jakaa 
puhelimen mobiilidatayhteyden 
kannettavassa langattomassa 
verkossa.

Ohjeet – avaa valintaikkunan, 
jossa on tietoja USB-jaosta ja 
kannettavasta langattomasta 

1 

2 

3 

Asetukset
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verkosta sekä käytettävissä 
olevista lisätiedoista.

USB-jako ja tietojen 
jakaminen
Puhelimen datayhteyttä ja microSD-
korttia ei voi jakaa USB-yhteydellä 
samanaikaisesti. Jos microSD-kortti 
on liitetty tietokoneeseen USB-
kaapelilla, se on irrotettava.

Kytke puhelin tietokoneeseen 
puhelimen mukana toimitetulla 
USB-kaapelilla.

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
Asetukset.

Valitse Langattoman 
tietoliikenteen hallinta 
ja sitten Jakaminen & 
kannettava langaton verkko.

Valitse USB-jako-valintaruutu.

Puhelin aloittaa 
mobiilidatayhteyden jakamisen 
tietokoneen kanssa USB-

1 

2 

3 

4 

•

yhteyden välityksellä. Jatkuva 

ilmoitus  näkyy tilapalkissa 
ja ilmoitusikkunassa näkyy.

Poista USB-jako-valintaruudun 
valinta, jos haluat lopettaa 
datayhteyden jakamisen. 
Vaihtoehtoisesti voit vain irrottaa 
USB-kaapelin.

Puhelimen 
datayhteyden jakaminen 
kannettavassa 
langattomassa Wi-Fi-
verkossa:

Kosketa aloitusnäytössä 
Sovellukset-välilehteä ja valitse 
Asetukset.
Valitse Langattoman 
tietoliikenteen hallinta 
ja sitten Jakaminen & 
kannettava langaton verkko.
Valitse Kannettava langaton 
Wi-Fi-verkko -valintaruutu.

Hetken kuluttua puhelin alkaa 
lähettää sen Wi-Fi-verkkonimeä 

5 

1 

2 

3 

•
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(SSID), jolloin voit liittää sen 
jopa viiteen tietokoneeseen tai 
muuhun laitteeseen. Jatkuva 

ilmoitus  näkyy tilapalkissa 
ja ilmoitusikkunassa näkyy.

Kun Kannettava langaton 
Wi-Fi-verkko on valittu, voit 
muuttaa verkon nimeä ja suojata 
sen. 

Poista Kannettava langaton 
Wi-Fi-verkko -valintaruudun 
valinta, kun haluat lopettaa 
datayhteyden jakamisen Wi-Fi-
verkon välityksellä.

HUOMAA!

Jos suojausasetuksena on 
Avaa, muut voivat käyttää 
verkkopalveluja ilman lupaasi, 
mikä saattaa aiheuttaa 
lisäkustannuksia. Suojausasetus 
kannattaa määrittää sellaiseksi, 
että verkkopalveluja ei voi 
käyttää luvatta.

•

4 

On-Screen Phonen 
käyttäminen
On-Screen Phone mahdollistaa 
matkapuhelimen näytön 
katselemisen tietokonenäytöstä 
USB- tai Bluetooth-yhteyden 
välityksellä. Voit myös käyttää 
puhelintasi tietokoneen välityksellä 
hiirtä tai näppäimistöä käyttäen.

On-Screen Phone 
-näytön kuvakkeet

  Muodostaa tai katkaisee 
yhteyden puhelimesta 
tietokoneeseen.

  Kiertää On-Screen Phone 
-ikkunaa (käytettävissä vain 
sovelluksissa, jotka tukevat 
kiertoa).

  Muuttaa On-Screen Phone 
-asetuksia.

  Poistuu On-Screen Phone 
-ohjelmasta.

Asetukset



81

  Kutistaa On-Screen Phone 
-ikkunan.

On-Screen Phonen 
ominaisuudet

Reaaliaikainen siirto ja hallinta: 
näyttää matkapuhelimen näytön 
ja ohjaa sitä, kun puhelin on 
liitetty tietokoneeseen.

Ohjaus hiirellä: voit käyttää 
matkapuhelimesi toimintoja 
napsauttamalla ja vetämällä niitä 
hiirellä tietokoneen näytössä.

Tekstinsyöttö näppäimistöllä: 
voit kirjoittaa tekstiviestin tai 
muistiinpanon tietokoneen 
näppäimistöllä.

Tiedostonsiirto (puhelimesta 
tietokoneeseen): Lähettää 
tiedostoja (kuvia, videoita, 
musiikkia ja Polaris Office 
-tiedostoja) matkapuhelimesta 
tietokoneeseen. Lähetä tiedosto 
tietokoneeseen helposti 
napsauttamalla ja vetämällä. 

•

•

•

•

Tiedostonsiirto (tietokoneesta 
puhelimeen): Lähettää tiedostoja 
tietokoneesta matkapuhelimeen. 
Valitse tiedostot, jotka haluat 
siirtää, ja vedä ja pudota ne 
On-Screen Phone -ikkunaan. 
Lähetetyt tiedostot tallennetaan 
microSD-korttiin.

Reaaliaikaiset 
tapahtumailmoitukset: 
ilmoittaa ponnahdusikkunalla 
tulevista puheluista tai 
teksti-/multimediaviesteistä 
ja hälytyksistä sekä 
tapahtumailmoituksista.

HUOMAUTUS: On-Screen Phone 
-toiminto ei tue puhelimen 
valokuvia ja videoita, eikä 
näitä kuvia voida siksi näyttää 
tietokoneen näytöllä.

On-Screen Phonen 
asentaminen 
tietokoneeseen
Käy LG:n sivustolla osoitteessa 

•

•
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http://www.lg.com ja siirry kohtaan 
Tuki > Matkapuhelintuki > 
Hae LG Mobile -tukityökalu 
tietokoneeseen. Jos lataat LG PC 
Suite IV -ohjelmiston, On-Screen 
Phone -ohjelma latautuu 
tietokoneeseesi sen mukana. 
Tämän jälkeen voit asentaa 
On-Screen Phone -ohjelman 
tietokoneeseesi. 

Matkapuhelimen 
liittäminen 
tietokoneeseen
USB-yhteys: 

Avaa ohjattu yhteyden 
muodostaminen, valitse USB-
kaapeliyhteys ja Seuraava.

Kytke matkapuhelimesi 
tietokoneeseen USB-kaapelilla 
ja valitse Seuraava.

Kirjoita On-Screen Phone 
-salasana ja valitse Seuraava. 
Oletussalasana on 0000. Voit 

1 

2 

3 

vaihtaa salasanan kohdassa 
Asetukset > Langattoman 
tietoliikenteen hallinta > 
Puhelimen näyttöasetukset.

Sulje ikkuna valitsemalla OK.

Langaton Bluetooth-yhteys:

Siirry puhelimessasi kohtaan 
Asetukset > Langattoman 
tietoliikenteen hallinta > 
Bluetooth-asetukset. Käynnistä 
Bluetooth ja Tunnistettavissa.

Jos olet muodostanut yhteyden 
aiemmin kaapelin välityksellä, 
luo uusi yhteys ohjatulla uuden 
yhteyden muodostamisella.

Suorita ohjattu yhteyden 
muodostaminen tietokoneessa, 
valitse Bluetooth-yhteys ja sitten 
Seuraava.

Ohjattu toiminto etsii 
matkapuhelimia, jotka tukevat 
Bluetooth-yhteyttä. Kun 
haluamasi matkapuhelin tulee 

4 

1 

2 

3 

4 

Asetukset
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näkyviin, lopeta haku valitsemalla 
"Lopeta".

Valitse laiteluettelosta LG-P990 
ja sitten Seuraava. Voit 
halutessasi nimetä laitteen 
uudelleen.

Kirjoita PIN-koodi (esim. 0000) 
ja valitse Seuraava.

Hyväksy pyyntö 
matkapuhelimessasi, kirjoita 
sama PIN-koodi ja kosketa 
OK-painiketta.

Kirjoita On-Screen Phone 
-salasana ja valitse Seuraava 
(oletussalasana on 0000).

Poistu valitsemalla OK.

5 

6 

7 

8 

9 

Puhelimen ja 
tietokoneen välisen 
yhteyden tarkistaminen 
Kun laitteet on yhdistetty, voit 
tarkistaa On-Screen Phone 
-yhteyden tilan vetämällä 
ilmoituspalkin alas aloitusnäytön 
yläosasta.

Puhelimen irrottaminen 
tietokoneesta.
Valitse  On-Screen Phone 
-ikkunan vasemmasta yläkulmasta. 
Voit myös vetää ilmoituspalkin alas 
aloitusnäytön yläosasta ja valita 
On-Screen Phone. Valitse Kyllä 
Yhteyden katkaisu -ikkunasta.

HUOMAUTUS: Puhelin on 
käynnistettävä uudelleen 
On-Screen Phone -palvelun 
sulkemisen jälkeen.
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Ohjelmistopäivitys
LG-matkapuhelinohjelmiston 
päivittäminen internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta on 
osoitteissa http://update.lgmobile.
com ja http://www.lg.com/common/ 
index.jsp → valitse maa ja kieli. 

Tällä toiminnolla voit päivittää 
ohjelmiston viimeisimmän version 
nopeasti ja kätevästi Internetissä 
ilman käyntiä asiakaspalvelupistee
ssä. 

Käyttäjän on valvottava 
matkapuhelimen ohjelmistopäivi
tysohjelmalla tehtävää päivitystä. 
Varmista, että luet kaikki esiin 
tulevat ohjeet ja huomautukset 
ennen siirtymistä seuraavaan 
vaiheeseen. Huomaa, että USB-
kaapelin ja akun irrottaminen 
päivityksen aikana saattaa 
vaurioittaa puhelinta vakavasti.

LG-matkapuhelimen 
ohjelmistopäivitys Over-the-Air 
(OTA) -palvelun välityksellä

Tämä ominaisuus mahdollistaa 
puhelimen uuden ohjelmistoversion 
päivittämisen näppärästi OTA-
palvelulla ilman USB-kaapelia. 

Tarkista ensin puhelimesi 
ohjelmistoversio kohdassa 
Asetukset > Tietoja puhelimesta 
> Ohjelmistopäivitys > Tarkista 
päivitykset.

Voit määrittää päivitysajaksi 
1 tunnin, 4 tuntia, 8 tuntia tai 
24 tuntia ennen päivityksiä. 
Tällöin sovellus kehottaa sinua 
päivittämään ohjelmiston 
valitsemasi ajan kuluttua. 
Voit tehdä päivityksen myös 
manuaalisesti.

Asetukset
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Laitteessa käytettävät teknologiat 
ja tuotteet ovat vastaavien 
omistajiensa omaisuutta.

Bluetooth® on Bluetooth 
SIG, Inc -yhtiön rekisteröimä 
tavaramerkki.
microSD™ ja microSD-logo 
ovat SD Card Associationin 
tavaramerkkejä.
Google™, Google Maps™, 
Gmail™, YouTube™, Google 
Talk™ ja Android Market™ 
ovat Google Inc. -yhtiön 
tavaramerkkejä.
Wi-Fi on Wireless Fidelity 
Alliance, Inc:n rekisteröity 
tavaramerkki.

 
Valmistettu Dolby Laboratoriesin 
luvalla. Dolby ja kaksois-D-
merkki ovat Dolby Laboratoriesin 
tavaramerkkejä.

 
Sisältää Adobe® Flash® Player- 
tai Adobe AIR® -teknologian 

•

•

•

•

•

•

Adobe Systems Incorporatedin 
luvalla. Copyright © 1995-2011.

DivX Mobile 

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: 
DivX®-yhtiön kehittämä 
digitaalivideomuoto. Tämä 
puhelin on virallinen DivX 
Certified® -laite, joka toistaa 
DivX-videota. Osoitteessa 
www.divx.com on lisätietoja ja 
ohjelmistotyökaluja tiedostojen 
muuntamiseen DivX-
videomuotoon. 
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
Tämä DivX Certified® -laite 
vaatii rekisteröinnin, jotta sillä 
voi toistaa ostettuja DivX Video-
on-Demand (VOD) -videoita. 
Luo rekisteröintikoodi laitteen 
asetusvalikon DivX VOD -osassa. 
Lisätietoja rekisteröinnistä on 
osoitteessa vod.divx.com.
DivX Certified® -laite, jolla 

•

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
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voi toistaa enintään 720p:n 
HD-videoita DivX® -muodossa, 
mukaan lukien maksullinen 
sisältö. 
Laitteella voi toistaa  
enintään tarkkuuden 1920 
x 1080 videota. DivX®

, DivX Certified® ja niihin 
liittyvät logot ovat DivX Inc:
n tavaramerkkejä ja niihin on 
käyttölupa.

Huomautus! 
Avoimen lähdekoodin 
ohjelmistot

Saat vastaavan lähdekoodin 
(GPL, LGPL, MPL ja muut 
avoimen lähdekoodin lisenssit) 
osoitteesta http://opensource.
lge.com/. 
Kaikki lisenssiehdot, 
vastuuvapauslausekkeet ja 
ilmoitukset ovat ladattavissa 
lähdekoodin kanssa.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
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LG-P990-puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. 
(Alla kuvatut kohteet voivat olla valinnaisia.)

Matkalaturi Datakaapeli

Yhdistä 

LG-P990-puhelin 

tietokoneeseen.

Akku Käyttöopas

Lue lisää 

LG-P990-

puhelimesta.

Stereokuuloke

HUOMAUTUS: 

•  Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.

•  Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.

•  Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Lisävarusteet
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Käyttöympäristön lämpötila

Enintään:  +55 °C (latausta purettaessa), +45 °C (ladattaessa)

Vähintään: -10 °C

Tekniset tiedot
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Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi 
ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita 
palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti Mahdolliset syyt Mahdolliset korjaustoimenpiteet

SIM-virhe
Puhelimessa ei ole SIM-
korttia tai se on asetettu 
väärin.

Varmista, että SIM-kortti on asennettu 
oikein.

Ei 
verkkoyhteyttä 
tai yhteys 
katkeamassa

Heikko signaali GSM-
verkon ulkopuolella.

Operaattorin toimittamat 
uudet palvelut

Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa 
aluetta. Tarkista verkko-operaattorin 
kuuluvuuskartta.

Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 
kuukautta vanha.

Jos on, vaihda kortti operaattorin 
myyjäliikkeessä.

Koodit eivät 
täsmää

Jos haluat muuttaa 
turvakoodia, vahvista se 
kirjoittamalla uusi koodi 
uudelleen.

Antamasi koodit eivät 
täsmää.

Oletuskoodi on [0000]. Jos 
unohdat koodin, ota yhteyttä 
palveluntarjoajaan.

Mitään 
sovellusta ei 
voi asettaa

Palveluntarjoaja 
ei tue toimintoa 
tai se edellyttää 
rekisteröitymistä.

Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vianmääritys
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Viesti Mahdolliset syyt Mahdolliset korjaustoimenpiteet

Puhelut 
eivät ole 
käytettävissä

Numeronvalintavirhe 

Uusi SIM-kortti on 
asetettu paikalleen 

Prepaid-liittymän saldo 
saavutettu

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.

Tarkista uudet rajoitukset.

Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai 
aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin 
avulla.

Puhelimen 
virta ei 
kytkeydy

Virtapainiketta ei ole 
painettu riittävän 
pitkään.

Akkua ei ole ladattu. 
Akun liittimissä on likaa

Paina virtapainiketta vähintään 
kahden sekunnin ajan.

Pidä laturi kytkettynä pidempään tai 
puhdista liitännät.

Irrota akku ja aseta se takaisin.

Latausvirhe

Akkua ei ole ladattu.

Ulkona on liian kuumaa 
tai kylmää

Yhteysvirhe

Ei jännitettä

Viallinen laturi

Väärä laturi / Viallinen 
akku

Lataa akku.

Varmista, että puhelin latautuu 
normaalilämpötilassa.

Tarkista laturi ja puhelimen 
latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja 
puhdista ne tarvittaessa.

Kytke laturi toiseen pistorasiaan.

Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n 
lisävarusteita. 
Vaihda akku.

Vianmääritys
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Viesti Mahdolliset syyt Mahdolliset korjaustoimenpiteet

Numero ei ole 
sallittu

Kiinteät numerot ovat 
käytössä.

Tarkista asetukset.

Tekstiviestiä 
ja kuvaa ei voi 
vastaanottaa/
lähettää

Muisti täynnä Poista joitakin viestejä puhelimesta.

Tiedostoja ei 
avoinna

Tiedostomuotoa ei tueta Valitse tuettu tiedostomuoto.

SD-kortti ei 
toimi

Vain FAT16-
tiedostojärjestelmää 
tuetaan.

Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä 
kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti 
puhelimessa.

Näyttö ei 
käynnisty, 
kun puhelu 
saapuu.

Etäisyysanturin virhe

Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, 
tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. 
Varmista, että etäisyysanturia 
ympäröivä alue on puhdas.

Ei ääntä Värinä- tai tilatyyppi
Tarkista äänivalikon asetuksista, onko 
puhelin värinä- tai äänettömässä 
tilassa.

Puhelun 
katkaisu tai 
puhelimen 
jumittuminen

Toistuva ohjelmisto-
ongelma

Irrota akku ja aseta se takaisin.

Käynnistä puhelin.

Yritä tehdä ohjelmistopäivitys 
internetin kautta.
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