РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
ҚAЗAҚ ТІЛІ
ENGLISH

Россия
Беларусь
Латвия
Литва
Эстония
Украина

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Узбекистан

Телефон

Режим работы

8-800-200-7676
8-820-0071-1111
8-0003-271
8-800-30-800
800-9990

Круглосуточно

Интернет

8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.)
0-800-303-000
9:00 - 18:00 (Суб., Вс.) http://www.lg.com
8-8000-805-805
9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.)
2255
(для мобильных 9:00 - 18:00 (Суб.)
телефонов)
8-0000-710-005

Круглосуточно

Руководство пользователя

GS155
P/NO : MMBB0376404(1.3)

www.lg.com

GS155 Инструкция по эксплуатации - РУССКИЙ
Данное руководство поможет вам больше узнать о возможностях вашего
телефона. Вам будет предоставлена полезная информация о функциях вашего
телефона.
Настоящее руководство может частично не соответствовать вашему телефону.
Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора
услуг мобильной связи.

Знакомство с телефоном

Динамик
Экран дисплея

Навигационные
клавиши

Программные
клавиши

Используется для
быстрого доступа к
функциям телефона.

Каждая из этих
клавиш выполняет
функцию, описанную в
тексте, отображаемом
на дисплее над
клавишей.

Клавиша “Вызов”
С ее помощью
можно набрать
номер телефона или
ответить на входящий
вызов.
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Клавиша
“Заврешить”
Включает и выключает
телефон (долгое
нажатие), прекращает
вызов или переводит
телефон в режим
ожидания.

Установка карты памяти
Снимите крышку отсека для аккумулятора и извлеките аккумулятор. Поместите карту
памяти microSD в лоток для карты Убедитесь, что карта направлена позолоченными
контактами вниз. Чтобы удалить карту памяти microSD, осторожно потяните ее в
противоположном направлении. Модель телефона GS155 поддерживает карты памяти
емкостью до 2 ГБ.

3

Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора
Установка SIM-карты
При подключении у оператора сотовой связи вы получаете SIM-карту вместе с
комплектом подписки, в который входит PIN-код, возможность использования
дополнительных услуг и многое другое.

Важно! › SIM-карта и ее контакты легко повреждаются при царапании или изгибе,
поэтому обращайтесь с ней осторожно, в том числе при установке и
извлечении. Берегите SIM-карту от маленьких детей.

› поддержка SIM-карт: 2G [1.8v / 3V]
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Рисунки
Откройте крышку отсека для батареи
Извлеките элемент питания
Вставьте SIM-карту
Закройте крышку отсека для батареи
Зарядите аккумулятор
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не извлекайте аккумулятор, когда
телефон включен, так как это может
привести к повреждению телефона.
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Структура меню
1 Сообщения

2 Контакты

3 Вызовы

1 Новое сообщение
2 Входящие
3 Черновики
4 Чат
5 Исходящие
6 Отправленные
7 Голосовая почта
8 Информационные
сообщения
9 Шаблоны
0 Настройки

1 Поиск
2 Новый контакт
3 Быстрый набор
4 Копировать все
5 Удалить все
6 Объём памяти
7 Информация

1 Все вызовы
2 Пропущенные
3 Исходящие
4 Входящие
5 Продолжительность

4 Игры

5 Мои папки

6 Медиа

1 Космический мяч

1 Изображения
2 Звуки
3 Другие
4 Карта памяти (если
установлена)

1 Камера
2 МР3 плеер
3 Радио

7 Инструменты

8 Органайзер

9 Настройки

1 Фонарик
2 Фальшивый вызов
3 Калькулятор
4 Секундомер
5 Конвертер
6 Часовой пояс
7 SIM-меню

1 Будильник
2 Календарь
3 Заметка

1 Профили
2 Дата и время
3 Язык
4 Дисплей
5 Вызов
6 Блокировка клавиш
7 Безопасность
8 Экономичный режим
9 USB-соединение
0 Выбор сети
* Сброс настроек
# Объём памяти
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Включение и выключение телефона
1 Нажмите и удерживайте кнопку “Завершить” до включения телефона.
2 Нажмите и удерживайте кнопку “Завершить” до выключения телефона.

Выполнение вызова
1 Наберите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, нажмите клавишу
Очистить.
2 Нажмите
, чтобы выполнить вызов.
.
3 Для завершения вызова, нажмите

СОВЕТ Чтобы ввести знак + для совершения международного звонка, нажмите и
удерживайте клавишу 0.

Выполнение вызова из списка контактов
1 Нажмите кнопку Контакты, чтобы открыть адресную книгу.
2 Выберите Поиск, и с помощью клавиатуры введите первую букву контакта для
поиска. Например, для набора буквы “О” три раза нажмите кнопку 5.
3 Чтобы просмотреть другие контакты и другие номера, используйте клавиши
навигации Вверх и Вниз.
4 Нажмите
, чтобы выполнить вызов.

СОВЕТ Вы можете изменить настройки телефона, что позволит отвечать на звонки
различными способами. Нажмите Меню, перейдите в меню Настройки, а затем выберите
пункт Вызов. Выберите Режим ответа затем вберите Любой клавишей или Только
клавишей “Вызов”.

6

Прием и отклонение вызова
Если звонит телефон, нажмите Принять или
, чтобы ответить на вызов. Во время
звонка телефона нажмите Тихий для отключения звукового сигнала. Это функция
полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на Тихий во время совещания.
Нажмите
или выберите Отклонить, чтобы отклонить входящий вызов.

Изменение настроек вызова
Возможность задать меню, соответствующее вызову. Нажмите Меню, перейдите в меню
Настройки, а затем выберите пункт Безопасность.
• Запрет вызовов — указание условий, при которых следует запрещать вызовы.
• Фиксированный набор. Выбор списка номеров, на которые можно совершить вызов.
Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с
вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров
фиксированного набора.
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Ввод текста
С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы.
Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения и
внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены
следующие методы ввода текста: предиктивный режим ввода текста T9, режим ввода
текста вручную (Абв) и режим ввода цифр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода текста
(например, только телефонные номера в полях телефонной книги).

Предиктивный режим ввода текста T9
Режим T9 использует встроенный словарь для распознавания слов на основе
последовательности клавиш, которые вы нажимаете. Просто нажмите цифровую
клавишу, соответствующую букве для ввода, и словарь распознает слово после ввода
всех букв.
Режим буквенного ввода текста вручную (Абв)
При вводе текста в данном режиме необходимо нажимать кнопку с указанной на ней
буквой один, два, три или четыре раза, прежде чем она появится на экране.
Цифровой режим “123”
Ввод цифр выполняется одним нажатием кнопки для каждой цифры. Кроме того,
цифры можно вводить из буквенного режима; для этого нужно нажать и удержать
нужную кнопку.
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Сообщения Меню 1
Модель телефона GS155 содержит функции работы с SMS (Служба коротких
сообщений).

Отправка сообщений
1 Нажмите Меню, выберите Сообщения, затем выберите Новое сообщение.
2 Откроется редактор нового сообщения.
3 Введите сообщение при помощи предиктивного режима ввода T9 или побуквенного
.
режима ввода Абв. Режим ввода текста можно переключить нажатием кнопки
4 Нажмите Опции затем пункт Вставить чтобы добавить Символ, Шаблон, Контакт
или Визитную карточку.
5 Нажмите Отправить.
6 Введите номер телефона или выберите Опции и выделите пункт Контакты или
Список последних, чтобы открыть список контактов. Вы можете добавить сразу
несколько адресатов.
7 Нажмите Отправить.

Контакты Меню 2
Поиск контакта
В телефонной книге возможно осуществление Поиска контакта.
1 Нажмите Контакты и выберите Поиск.
2 С помощью клавиатуры введите первую букву необходимого контакта. Например,
для набора буквы “О” три раза нажмите кнопку 5.
3 Чтобы просмотреть другие контакты и другие номера, используйте
и
.
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Вызовы Меню 3
• Все вызовы: Просмотр всех списков исходящих и входящих вызовов.
• Пропущенные: Просмотр неотвеченных вызовов.
• Исходящие: Просмотр исходящих вызовов (выполненных и попытки вызовов).
• Входящие: Просмотр входящих вызовов.
• Продолжительность: Даная функция позволяет просмотреть продолжительность
входящих и исходящих вызовов. Также можно сбросить счетчики звонков.

Игры Меню 4
В данном меню доступна игра, установленная в телефоне.

Мои папки Меню 5
Для быстрого доступа к мультимедиа-файлам их можно хранить в памяти телефона.
Также можно хранить файлы на карте памяти. Преимущество использования карты
памяти заключается в том, что вы можете освободить место в памяти телефона. Все
файлы мультимедиа будут сохранены в меню Мои папки. Нажмите Меню и выберите
Мои папки, чтобы открыть список папок.
Телефон GS155 поддерживает файлы в формате JPEG, MP3 и звуковые файлы MIDI.
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Медиа Меню 6
Камера
Быстрая съемка
С помощью встроенной в телефон камеры можно делать снимки. Кроме того, можно
выбирать фотографии и устанавливать их в качестве обоев.
1 Нажмите Меню затем выберите Медиа, выберите Камера или перейдите
непосредственно к камере через быстрые доступ, нажимая в режиме ожидания
клавишу навигации Вниз.
2 Направьте объектив прямо на объект съемки.
3 Нажмите клавишу съемки, чтобы сделать снимок.

МР3 плеер
Телефон LG GS155 имеет встроенный проигрыватель MP3, на котором можно слушать
любимую музыку.
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Воспроизведение аудиофайлов
1 Нажмите Меню, выберите Медиа и выберите МР3 плеер.
2 Выберите Все песни, а затем укажите песню, которую хотите прослушать, перейдите
к Опциям, затем нажмите Воспроизведение.
3 Во время прослушивания музыки, нажмите Опции > Пауза для приостановки
воспроизведения.
4 Нажмите правую навигационную клавишу чтобы перейти к следующей песне.
5 Во время прослушивания музыки, щелкните кнопку “Назад”, чтобы остановить
воспроизведение и вернуться в меню проигрывателя MP3.
Можно просматривать и воспроизводить Последние песни, Плэйлист, Альбом, Артист
и Жанр.
Во время воспроизведения песни,
1 Длительное нажатие правой навигационной клавиши для перемотки вперед
2 Длительное нажатие правой навигационной клавиши для перемотки назад.
3 Если песня воспроизводится больше 3 секунд и в это же время нажать левую
навигационную клавишу, воспроизведение начнется с самого начала.

Радио
Со встроенной антенной вы можете получать FM-сигнал без использования наушников.
Любимая радиостанция будет доступна в любом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: При слабом радиосигнале качество приема с использованием
беспроводной антенны и режима с подключенной антенной может ухудшиться. Для
лучшего и более качественного FM-приема рекомендуется использовать наушники.
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Прослушивание радио
1 Нажмите Меню и выберите Медиа, затем выберите Радио.
2 Выберите номер канала для прослушивания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Радио можно прослушивать через встроенный динамик.
НажмитеОпции, выберите Слушать через динамик или Слушать через гарнитуру.

Инструменты / Органайзер Меню 7,8
Использование календаря( Меню > Органайзер > Календарь )
При входе в это меню отображается календарь. Текущая дата выделена квадратным
курсором. С помощью клавиш навигации можно переместить курсор на другую дату.
Добавление заметки ( Меню > Органайзер > Заметка )
В этом разделе можно добавить свои заметки.
Будильник ( Меню > Органайзер > Будильник )
Можно задать до 3 значений времени срабатывания будильника.
Фальшивый вызов (Меню > Инструменты > Фальшивый вызов )
После активации функции и установки времени прозвучит фальшивый вызов.
Калькулятор ( Меню > Инструменты > Калькулятор )
Калькулятор позволяет выполнять простые математические операции, такие как
сложение, вычитание, умножение и деление.
Секундомер ( Меню > Инструменты > Секундомер )
Данная опция позволяет использовать функцию секундомера.
Конвертер ( Меню > Инструменты > Конвертер )
Переводит значения в нужные единицы измерения.
Часовой пояс ( Меню > Инструменты > Часовой пояс )
Вы можете проверить текущее время по Гринвичу (GMT) и в основных городах мира.
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SIM-меню ( Меню > Инструменты > SIM-меню )
Содержание данного меню зависит от SIM-карты и сетевых услуг. Если SIM-карта
поддерживает сервис SAT (SIM Application Toolkit), это меню будет иметь заданное имя
оператора услуг, хранящееся на SIM-карте.

Настройки Меню 9
Профили (Меню > Настройки > Профили)
Вы можете установить необходимы профиль - Общий, Тихий, Вибрация, Громкий,
Режим “в самолете” или Наушники.
Настройки даты и времени ( Меню > Настройки > Дата и время )
Настройка функций, связанных с датой и временем.
Изменение языка ( Меню > Настройки > Язык )
Возможность менять язык текста на дисплее телефона. Эти изменения также влияют
на язык ввода.
Настройки дисплея ( Меню > Настройки > Дисплей )
Настройки дисплея телефона можно изменить.
Настройки вызовов ( Меню > Настройки > Вызов )
Настройка параметров вызовов - Переадресация, Режим ответа, Ожидание вызова,
Автодозвон и т.п.
Настройки безопасности ( Меню > Настройки > Безопасность )
Для обеспечения защиты телефона GS155 и содержащейся в нем важной информации
вы можете изменить настройки безопасности.
• Запрос PIN-кода. Выберите запрос PIN-кода при включении телефона.
• Блокировка телефона - Позволяет выбрать защитный код для блокировки телефона
При включении, При замене SIM-карты или Немедленно.
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• Анти-вор телефона (АТМТ) - при краже телефона он отправляет SMS на номера,
заданные настоящим владельцем. Необходимо настроить ATMT и сконфигурировать
соответствующие настройки, указав имя, первичный и вторичный номера. Включить
ATMT для активации функции ATMT. Кодом ATMT по умолчанию является “0000”. SMS
от системы ATMT содержит информацию об IMEI украденного телефона, текущем
местоположении и номере человека, использующего данный телефон.
• Изменить коды – Для изменения защитного кода, PIN кода, кода PIN2, введите новый
код вслед за старым.
Использование режима “В самолете”
1 Нажмите кнопку Меню > Настройки > Профили > Режим “в самолете”.
2 Данная функция переключает режим “В самолете” в положение Вкл. или Выкл. При
включенном режиме “В самолете” вы не можете совершать вызовы, подключиться к
интернету или отправлять сообщения.
Экономичный режим ( Меню > Настройки > Экономичный режим )
Если выбрано Всегда вкл., вы можете экономить заряд аккумулятора, когда не
пользуетесь телефоном. Выбор режима энергосбережения: Всегда вкл., Только ночью
или Выкл..
Сброс настроек телефона ( Меню > Настройки > Сброс настроек )
Нажмите кнопку Сброс для восстановления заводских настроек. Для активации данной
функции необходим код безопасности. Код по умолчанию “0000”.
USB соединение ( Меню > Настройки > USB соединение )
1 Выберите Меню> Настройки >USB-соединение.
2 Изменить на Съемный диск, PC suite или Всегда запрашивать. (В качестве режима по
умолчанию установлено “Всегда запрашивать”)
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Рекомендации по безопасной и эффективной
эксплуатации
Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций
может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. Подробная
информация содержится в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ!
• Мобильный телефон в самолете необходимо выключать.
• Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
• Не используйте телефон рядом с автозаправочными станциями, хранилищами
топлива, химическими заводами и зонами проведения взрывных работ.
• Для обеспечения безопасности используйте ТОЛЬКО указанные ОРИГИНАЛЬНЫЕ
аккумуляторы и зарядные устройства.
• Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать
поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
• Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются
мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых могут стать причиной
удушья.
• Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
• Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
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ВАЖНО
• Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не
используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное
медицинское оборудование.
• Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях.
Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных
служб.
• Во избежание выхода телефона из строя используйте только ОРИГИНАЛЬНЫЕ
аксессуары.
• Все передатчики радиосигналов могут вызывать помехи в работе электронного
оборудования на близком расстоянии. Незначительные помехи могут возникать в
работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
• Утилизацию аккумуляторов необходимо выполнять в соответствии с действующими
правилами и законами.
• Не разбирайте телефон или аккумулятор.

Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном
коэффициенте поглощения (SAR)
Данная модель телефона, GS155 соответствует действующим требованиям
безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя
пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц,
независимо от возраста и здоровья.
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• В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица
измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption
Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного
метода при работе телефона на передачу на самом высоком разрешенном уровне
мощности во всех используемых полосах частот.
• Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG,
все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия
радиоволн.
• Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от
неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10)
граммов ткани.
• Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при
использовании вблизи уха составляет 1,03 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0,440
Вт/кг (10 г).
• Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел
SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике
(IEEE), - 1,6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.
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Уход и техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ!
Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами,
которые предназначены для использования с данной моделью телефона.
Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести
к аннулированию гарантии .
• Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к
квалифицированному специалисту сервисного центра.
• Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры,
радиоприемники и компьютеры.
• Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
• Не допускайте падения телефона.
• Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
• Использование обмотки и виниловой пленки может повредить покрытие телефона.
• Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители,
бензин или спирт).
• Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
• Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это
может привести к порче информации на магнитных полосах.
• Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения
телефона.
• Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
• Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь
антенны без необходимости.
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Эффективное и безопасное использование телефона
Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других
приборов.
• Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским
оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в
нагрудный карман).
• Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых
аппаратов.
• Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника,
компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование
мобильных телефонов в автомобиле.
• Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
• Внимательно следите за ситуацией на дороге.
• По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
• Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
• Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля,
например, на стереосистему и устройства безопасности.
• Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым
или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может привести к
серьезным травмам.
При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень,
чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении
возле дороги.
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Берегите слух
Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно
отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом
с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный
уровень.

Взрывные работы
Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за
ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера
• Не используйте телефон на бензоколонке. Не используйте телефон рядом с
топливом или химическими веществами.
• Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем
горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете
Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.
• Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
• Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей
Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются
мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых могут стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб
Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях.
Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных
служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.
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Сведения об аккумуляторе и уходе за ним
• Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от
других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти,
способный сократить срок службы аккумулятора.
• Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства
LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
• Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
• Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
• Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы
без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем
потребуется его замена.
• Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного
бездействия.
• Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также
не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
• Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой,
поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
• В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
• Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По
мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не
выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
• Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший
авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к
продавцу.
• Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки
телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
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GS155 Посібник користувача

- Українська
Цей посібник допоможе вам розібратись із тим, як працює ваш новий телефон. Ви
матимете змогу ознайомитись із поясненнями функцій вашого телефону.
Деякий вміст даного посібника може відрізнятись від вашого телефону залежно від
програмного забезпечення телефону або провайдера послуг.

Ознайомлення з телефоном

Динамік
Навігаційні клавіші
Екран дисплея
Програмні клавіші
Кожна з цих клавіш
виконує функції,
вказані над ними на
дисплеї.

Клавіша дзвінка
Дозволяє набирати
номер телефону та
відповідати на вхідні
дзвінки.

2

Використовується для
швидкого доступу до
функцій телефону.

Клавіша
завершення
дзвінка/живлення
Дозволяє вмикати або
вимикати телефон,
завершувати дзвінки
та повертати телефон
у режим очікування.

Встановлення карти пам’яті
Зніміть кришку акумулятора, натисніть на гніздо карти пам’яті та підніміть його. Вставте
microSD-карту у відповідне гніздо золотистими контактами донизу. Щоб вийняти
microSD-карту, обережно потягніть її в протилежному напрямку. Телефон GS155
підтримує карту пам’яті об’ємом до 2 Гб.
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Встановлення SIM-карти та зарядження
акумулятора
Встановлення SIM-карти
Придбавши SIM-карту оператора мобільного зв’язку, ви отримуєте разом із нею всю
супутню інформацію, зокрема PIN-код та інформацію про додаткові послуги.

Важливо! › SIM-карта та її контакти можуть бути легко пошкоджені при згинанні або
терті, тому будьте дуже обережні при вставлянні або вийманні карти.
Зберігайте всі SIM-карти у місцях, недосяжних для дітей.

› підтримка SIM-карти: 2G [1.8v / 3V]

1
2
3
4
5

Відкрийте кришку акумулятора
Вийміть акумулятор
Вставте SIM-карту
Закрийте кришку акумулятора
Зарядіть акумулятор

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Не виймайте
акумулятор, коли телефон увімкнено,
оскільки це може призвести до
пошкодження телефону.
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2

1

Малюнки

3

4

5

Схема меню
1 Обмін
повідомленнями

2 Контакти

3 Журнал дзвінків

1 Пошук
2 Новий контакт
3 Швидкий набір
4 Копіювати всі
5 Видалити всі
6 Стан пам’яті
7 Інформація

1 Всі дзвінки
2 Пропущені дзвінки
3 Вихідні дзвінки
4 Вхідні дзвінки
5 Тривалість дзвінка

4 Ігри

5 Мої записи

6 Медіа

1 Space ball

1 Мої зображення
2 Mої звуки
3 Інші

1 Камера
2 MP3-плеєр
3 FM-радіо

7 Інструменти

8 Органайзер

9 Налаштування

1 Освітлення
2 Фальшивий дзвінок
3 Калькулятор
4 Секундомір
5 Конвертор величин
6 Світовий час
7 Послуги SIM

1 Будильник
2 Календар
3 Нотатки

1 Профілі
2 Дата та час
3 Мови
4 Дисплей
5 Дзвінок
6 Автоблок. клавіатури
7 Безпека
8 Енергозбереження
9 USB-з’єднання
0 Вибір мережі
* Скинути налаштування
# Стан пам’яті

1 Нове повідомлення
2 Вхідні
3 Чернетки
4 Вікно чату
5 Вихідні
6 Надіслані
7 Голосова пошта
8 Інформаційні
повідомлення
9 Шаблони
0 Налаштування
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Увімкнення та вимкнення телефону
1 Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки не увімкнеться живлення.
2 Натисніть і утримуйте клавішу завершення, доки не вимкнеться живлення.

Здійснення дзвінка
1 Введіть номер за допомогою клавіатури. Щоб стерти цифру, натисніть клавішу
стирання.
2 Натисніть
, щоби здійснити дзвінок.
.
3 Щоб завершити дзвінок, натисніть

ПОРАДА! Щоб ввести + при здійсненні міжнародного дзвінка, натисніть та притримайте
0.

Здійснення дзвінка за номером зі списку контактів
1 Натисніть кнопку “Пошук контактів”, щоб відкрити адресну книгу.
2 За допомогою клавіатури знайдіть першу літеру необхідного контакту. Наприклад,
щоб знайти запис “Office”, потрібно натиснути цифру 6 три рази.
3 Щоб переглядати дані контактів та їхні різні номери, використовуйте “навігаційні
клавіші вправо та вліво”.
4 Натисніть
, щоби здійснити дзвінок.

ПОРАДА! Ви можете змінювати настройки телефону, щоб відповідати на дзвінки різними
способами. Натисніть “Meню”, виберіть “Настройки”, а тоді виберіть “Дзвінок”. Виберіть
параметр Режим відповіді і один із пунктів Будь-яка клавіша або Лише клавіша дзвінка.
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Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка
Коли задзвонить телефон, натисніть Прийняти або клавішу
, щоб відповісти на
дзвінок. Коли дзвонить ваш телефон, натисніть кнопку Тихо, щоб вимкнути звук. Це
зручно, якщо ви забули змінити профіль на Тихий під час зустрічі.
Натисніть
або виберіть Відхилити, щоб відхилити вхідний дзвінок.

ПОРАДА! Ви можете змінювати настройки телефону, щоб відповідати на дзвінки різними
способами. Натисніть Meню, виберіть Настройки, а тоді виберіть Дзвінок. Виберіть
параметр Режим відповіді і один із пунктів Будь-яка клавіша або Лише клавіша дзвінка.

Зміна параметрів дзвінків
Дозволяє здійснити настройки меню дзвінків. Натисніть Meню, виберіть Налаштування,
а тоді виберіть Безпека.
• Заборона дзвінків – дозволяє налаштувати заборону певних дзвінків.
• Ном. фікс. набору - Виберіть список номерів, які можна використовувати для набору
з вашого телефону. Для цього потрібно ввести код PIN2, який надається оператором. З
вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список
номерів фіксованого набору.
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Введення тексту
Буквено-цифрові символи можна вводити за допомогою клавіатури телефону. Введення
тексту необхідне, наприклад, для додавання імен до списку контактів, створення
повідомлень та планування подій у календарі. У телефоні доступні такі методи вводу
тексту: предиктивний режим T9, ручний режим ABC та режим 123.

Примітка. Деякі поля передбачають тільки один режим введення (наприклад, поле номера
телефону в списку контактів).

Режим передбачення тексту T9
Режим передбачення тексту T9 використовує вбудований словник для розпізнавання
слів, що вводяться, базуючись на послідовності натиснутих клавіш. Просто натискайте
цифрові клавіші, що відповідають потрібним літерам, і словник розпізнає слово після
введення усіх літер.
Режим ABC
Цей режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з відповідними літерами один,
два, три або чотири рази, доки не відобразиться потрібна літера.
Режим 123
Числа можна вводити, один раз натискаючи на клавішу з потрібною цифрою. У режимах
введення літер можна також вводити цифри, натиснувши та утримуючи відповідну
клавішу.
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Обмін повідомленнями Меню 1
Телефон GS155 має функцію SMS (текстових повідомлень).

Надсилання повідомлення
1 Натисніть Mеню, виберіть пункт Повідомлення, а потім Нове повідомлення.
2 Виберіть пункт Повідомлення, щоб надіслати SMS.
3 Відкриється редактор нового повідомлення. Для створення SMS-повідомлень
передбачено одне інтуїтивне меню. За умовчанням редактор повідомлень
відкривається в режимі текстового повідомлення.
4 Введіть повідомлення, використовуючи предиктивний режим Т9 або ручний режим
Abc. Ви можете переключати режим вводу тексту, натискаючи
.
5 Натисніть Параметри та виберіть пункт Вставити, щоб додати Символ, Текстовий
шаблон, Ім’я та номер.
6 Натисніть пункт Надіслати до.
7 Введіть номер телефону або натисніть Параметри та виберіть Контакти або
Недавно використані номери, щоб відкрити список контактів. Ви можете додати
декілька контактів.
8 Натисніть кнопку Надіслати.
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Контакти Меню 2
Пошук контакту
В адресній книзі можна здійснювати пошук контактів.
1 Виберіть пункти Контакти та Пошук, натисніть Контакти на екрані Меню.
2 За допомогою клавіатури введіть першу літеру потрібного контакту. Наприклад, щоб
знайти запис “Office”, потрібно натиснути цифру 6 три рази.
та
.
3 Щоб переглянути контакти та їх різні номери, використовуйте кнопки

Журнал дзвінків Meню 3
• Всі дзвінки. Дозволяє переглянути всі списки вхідних і вихідних дзвінків.
• Пропущені дзвінки. Дозволяє переглянути список пропущених дзвінків.
• Набрані номери. Дозволяє переглянути список набраних номерів (дзвінків і спроб).
• Отримані дзвінки. Дозволяє переглянути список отриманих дзвінків.
• Тривалість дзвінка. Дозволяє переглянути тривалість вхідних і вихідних дзвінків.
Можна також скинути таймери викликів.

Ігри Меню 4
Телефон GS155 містить попередньо завантажені ігри, якими можна розважитись у
вільний час.
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Мої записи Меню 5
В пам’яті телефону можна зберігати мультимедійні файли. Також файли можна зберігати
на карті пам’яті. Перевага використання карти пам’яті полягає в тому, що таким чином
можна звільнити місце у пам’яті телефону. Всі мультимедійні файли буде збережено в
папку Мої записи. Натисніть Mеню, а тоді виберіть Мої записи, щоб відкрити список
папок.
Телефон GS155 підтримує формат файлів JPEG для зображень, MP3 та MIDI для звукових
файлів.

Медіа Меню 6
Камера
Швидка фотозйомка
За допомогою вбудованої в телефон камери можна робити знімки людей. Знімки можна
встановлювати як шпалери.
1 Натисніть Меню та виберіть пункти Медіа та Камера, або перейдіть одразу до
камери за допомогою клавіш швидкого доступу, натиснувши навігаційну клавішу
вниз.
2 Тримаючи телефон вертикально, спрямуйте об’єктив на об’єкт зйомки.
3 Натисніть клавішу зйомки, щоб зробити знімок.

Плеєр MP3
Телефон LG GS155 має вбудований MP3-плеєр, на якому можна слухати улюблену
музику.
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Відтворення пісні
1 Натисніть меню та виберіть пункти Медіа та MP3-плеєр.
2 Виберіть усі пісні, тоді виберіть пісню, з якої слід почати відтворення музики,
параметри переходу, а тоді натисніть Відтворити.
3 Під час відтворення музики перейдіть до пунктів Параметри->Пауза, щоб зупинити
відтворення пісні.
4 Натисніть навігаційну клавішу праворуч, щоб перейти до наступної пісні.
5 Натисніть навігаційну клавішу ліворуч, щоб перейти до наступної пісні.
6 Під час відтворення музики натисніть клавішу “Назад”, щоб зупинити музику та
повернутись до меню MP3-плеєра.
Переглядати та відтворювати можна списки музики, зокрема “Останні відтворення”,
“Список відтворення”, “Альбом”, “Виконавець” та “Жанр” в меню.
Під час відтворення пісні
1 Довго натискайте навігаційну клавішу праворуч, щоб перейти до наступної
композиції.
2 Довго натискайте навігаційну клавішу ліворуч, щоб перейти до попередньої
композиції.
3 Якщо пісня відтворюється протягом трьох хвилин і натиснути навігаційну клавішу
ліворуч, почнеться відтворення цієї пісні спочатку або попередньої пісні.
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Радіо FM
Якщо неможливо знайти FM-канал або чистота передачі на низькому рівні, підключіть
навушники.
Ваш LG GS155 має функцію FM-радіо, яка дозволяє виконувати пошук та прослуховувати
улюблені радіостанції, перебуваючи в дорозі.

Примітка. Для кращої якості прослуховування FM-радіо підключіть гарнітуру. Вставте
роз’єм в гніздо гарнітури (те саме гніздо, в яке підключаєте зарядний пристрій).

Прослуховування радіо
1 Натисніть Меню, виберіть Мультимедія, а тоді виберіть FM радіо.
2 Виберіть номер каналу станції, яку б ви хотіли прослухати.

Примітка. Радіо можна слухати через вбудований динамік. Натисніть Параметри,
виберіть Слухати за допомогою і виберіть Динамік.
Телефон GS155 підтримує функцію бездротового FM. Щоб слухати радіо в нормальних
умовах, не обов’язково підключати навушники. У регіоні, де FM-сигнал слабкий, у разі
застосування бездротового режиму чи режиму антени чутливість може знизитись. Тому
для забезпечення кращої якості FM-сигналу радимо використовувати навушники.
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Інструменти / Органайзер Меню 7,8
Використання календаря (Меню > Органайзер > Календар)
Якщо відкрити це меню, відображається календар. Поточна дата виділяється
квадратним курсором. Курсор можна переміщати на інші дати за допомогою
навігаційних клавіш.
Додавання нотатки (Меню > Органайзер > Нотатки)
Ви можете зберегти ваші нотатки ось тут.
Налаштування будильника (Меню > Органайзер > Будильник)
Можна налаштувати до 3 будильників, які спрацьовуватимуть у вказаний час.
Використання калькулятора (Меню > Інструменти > Калькулятор)
Калькулятор пропонує основні арифметичні операції: додавання, віднімання, множення
та ділення.
Використання секундоміра (Меню > Інструменти > Секундомір)
Цей параметр дозволяє скористатися функцією секундоміра.
Конвертування величин (Меню > Інструменти > Конвертор величин)
Цей параметр забезпечує можливість конвертування різноманітних одиниць
вимірювання.
Світовий час (Меню > Інструменти > Світовий час)
Ви можете також перевірити поточний час за Грінвичем (GMT) в основних містах світу.
Послуги SIM (Меню > Інструменти > Послуги SIM)
Дана функція залежить від SIM-карти та послуг мережі. Якщо SIM-карта підтримує
послуги SAT(тобто Набір програмних інструментів SIM), дане меню буде назвою
особливої послуги оператора, що зберігається на SIM-карті.
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Налаштування – Меню 9
Зміна профілю (Меню > Налаштування > Профілі)
Можна змінювати профілі на Загальний, Тихий, Тільки вібрація, На вулиці та Гарнітура.
Зміна дати і часу (Меню > Налаштування > Дата та час)
Передбачає можливість налаштування параметрів, що стосуються часу та дати.
Зміна мови (Меню > Налаштування > Мова)
Ви можете змінити мову дисплейних повідомлень вашого телефону. Унаслідок цієї зміни
також зміниться мова введення тексту.
Зміна налаштувань дисплея (Меню > Налаштування > Дисплей)
Дозволяє змінити параметри дисплея телефону.
Зміна налаштувань безпеки (Меню > Налаштування > Безпека)
Параметри безпеки налаштовуються з метою захисту телефону GS155 та інформації,
збереженої в ньому.
• Запит PIN-коду - дає змогу налаштувати відображення запиту PIN-коду під час
увімкнення телефону.
• Автоблокування клавіш - після активування цієї функції клавіші блокуватимуться
автоматично в режимі очікування без натискання клавіш.
• Блок. телефону - налаштування коду безпеки для блокування телефону з
використанням параметрів “Під час увімкнення”, “Під час зміни SIM” або Негайно.
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• Система стеження за викраденим телефоном - у випадку викрадення телефону вона
надсилає SMS на номери, вказані його власником. Потрібно налаштувати параметри
ATMT, вказуючи назву, основний номер телефону та додатковий номер телефону. Щоб
активувати функцію ATMT, для параметра ATMT потрібно встановити значення Увімк.
Код ATMT за замовчуванням - “0000”. ATMT SMS міститиме інформацію про викрадений
код IMEI телефону, його поточне місцезнаходження та номер особи, що використовує
цей телефон.
• Зміна кодів – щоб змінити код безпеки чи PIN2-код або PIN-код, введіть старий код,
а потім новий.
Використання режиму “У літаку”
1 Натисніть Меню > Налаштування > Профілі > У літаку
2 Дана функція дозволяє Увімк. або Вимк.режим У літаку. Ви не зможете телефонувати,
надсилати повідомлення, якщо увімкнено режим “У літаку”.
Енергозбереження (Меню > Налаштування > Енергозб.)
Встановлюючи параметр Завжди увімк., ви економите енергію акумулятора тоді. коли
не користуєтесь телефоном. Виберіть параметр енергозбереження з-поміж “Завжди
увімк.”, “Лише вночі” або Вимк..
Скидання налаштувань телефону (Меню > Налаштування > Скинути налаштування)
Щоб відновити заводські настройки, натисніть Скинути. Щоб активувати дану функцію,
потрібен код блокування. Код за замовчуванням - “0000”.
Зміна параметрів USB-з’єднання
1 Натисніть Меню > Налаштування > USB-з’єднання.
2 Змінюйте параметр на “Карта пам’яті”, “PC suite” або “Завжди запитувати”. (буде
вибрано “Завжди запитувати” за замовчуванням)
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Рекомендації щодо безпеки та ефективного
використання
Перегляньте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може
бути небезпечним або протизаконним. Детальніша інформація міститься у даному
посібнику.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Завжди вимикайте мобільний телефон у літаку.
• Під час керування автомобілем не тримайте телефон у руках.
• Не використовуйте телефон поблизу заправних станцій, складів із пальним, хімічних
заводів або у вибухонебезпечних зонах.
• З метою безпеки використовуйте ТІЛЬКИ рекомендовані ОРИГІНАЛЬНІ акумулятори
та зарядні пристрої.
• Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до
ураження струмом та сильного ушкодження телефону.
• Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. У ньому є дрібні
деталі, які у випадку від’єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть
спричинити задушення.
• Не кладіть телефон під час зарядження на м’яку поверхню.
• Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.

17

УВАГА
• Вимикайте телефон у місцях, де заборонене користування мобільними телефонами.
Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на
медичне обладнання.
• Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв’язку.
Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний
телефон.
• Щоб уникнути пошкодження телефону, використовуйте тільки ОРИГІНАЛЬНІ
аксесуари.
• Усі радіопередавальні пристрої можуть спричиняти радіоперешкоди для
електронного обладнання у разі використанні їх на близькій відстані. Мобільний
телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо,
комп’ютерів тощо.
• Утилізуйте акумулятори згідно з вимогами місцевого законодавства.
• Не розбирайте телефон або акумулятор.

Випромінювання радіочастотної енергії
Відомості про випромінювання радіохвиль та коефіцієнт питомого поглинання
(SAR)
Модель телефону GS155 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо
радіочастотного випромінювання. Дані вимоги базуються на наукових рекомендаціях,
у яких враховуються безпечні межі використання приладу для всіх осіб, незалежно від
віку та стану здоров’я.
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• У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання,
що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання
коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли телефон
випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.
• У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони
відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
• Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від
неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг розподілених на десять (10) грам
тканини організму.
• Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування за
DASY4, біля вуха становить 1,03 Вт/кг (10г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, - 0,440
Вт/кг (10г).
• Інформація про дані SAR для резидентів у країнах/регіонах, що прийняли ліміт
SAR, рекомендований Інститутом інженерів із електротехніки та електроніки (IEEE),
становить 1,6 Вт/кг розподілених на один (1) грам тканини організму.

Догляд та технічне обслуговування
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для
даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути
небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.
• Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого
майстра.
• Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи
персональні комп’ютери.
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• Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або
кухонних плит.
• Не кидайте телефон.
• Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
• Покриття телефону може бути пошкоджено, якщо загортати його в обгортковий
папір чи вінілову упаковку.
• Для чищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте суху тканину. (Не
використовуйте розчинники типу бензину, розріджувачів чи спирту).
• Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
• Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки
він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
• Не піддавайте телефон ударам гострими предметами, так як це може призвести до
пошкодження телефону.
• Оберігайте телефон від рідини та вологи.
• Такі аксесуари як навушники слід використовувати з обережністю. Не торкайтесь до
антени без необхідності.

Ефективне використання телефону
Електронні пристрої
Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно
впливати на роботу інших приладів.
• Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання
без дозволу на це. Не розміщуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад у
нагрудній кишені.
• Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
• Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів,
радіо, комп’ютерів тощо.
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Безпека під час керування автомобілем
Ознайомтесь із місцевими законами та положеннями щодо використання мобільного
телефону під час їзди.
• Не розмовляйте по телефону під час їзди.
• Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
• При можливості використовуйте комплект “Вільні руки”.
• З’їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для
відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
• Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи
автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
• Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим
чи портативним радіообладнанням. У випадку неправильного використання, це
може спричинити серйозні травми або подушка безпеки вийде з ладу.
При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності
так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

Запобігання ризикам пошкодження слуху
Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем
гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто
налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

Район проведення вибухових робіт
Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно
дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.
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Потенційно вибухонебезпечне середовище
• Не використовуйте телефон на автозаправних станціях. Не використовуйте телефон
поблизу паливних та хімічних речовин.
• Забороняється перевозити чи зберігати гази, рідини чи вибухові речовини у
відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон та аксесуари до
нього.

У літаку
Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.
• Вимкніть ваш телефон перед посадкою у літак.
• Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

Діти
Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. У телефоні містяться
маленькі деталі, які при ковтанні, можуть спричинити задуху.

Екстрені виклики
Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв’язку.
Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатись тільки на мобільний
телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника
послуг мобільного зв’язку.

Використання та догляд за акумулятором
• Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На
відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам’яті, який може негативно
впливати на роботу акумулятора.
• Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні
пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи
акумулятора.
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• Не розбирайте та не закорочуйте акумулятор.
• Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
• Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону.
Акумулятор можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у його заміні.
• Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його
необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
• Не використовуйте зарядний пристрій під прямим сонячним промінням та у місцях із
підвищеною вологістю, наприклад, у ванні.
• Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може
призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
• Якщо вставити акумулятор невідповідного типу, це може призвести до вибуху.
• Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо
можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте як побутове сміття.
• Якщо необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого
авторизованого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
• Завжди витягуйте зарядний гристрій з розетки після повного зарядження телефону,
щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
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Технічні дані
Загальні відомості
Назва виробу: GS155
Система: GSM 900 / DCS 1800

Робоча температура
Макс.: +55°C (використання)
+45°C (заряджання)
Мін : -10°C

Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
g Yeongdeungpo-gu,
g
gp g Seoul, Korea 150-721
Yeouido-dong,

Product Details
Product Name
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
Model Name

0168

GS155
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001

Supplementary Information
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
N tifi d Body
Notified
B d Id
Identification
tifi ti Number
N b : 0168

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility Name
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned Seung Hyoun, Ji / Director
standards and Directives
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, e-mail : jacob @ lge.com
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Issued Date

Signature of representative

05.Feb. 2010

Україна обмеження на наявність небезпечних речовин
Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного
використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні

MEMO

Телефонмен танысу

Гарнитура

Жылжу
пернелері

Дисплей экраны

Телефон
функцияларына
жылдам өтуге
арналған.

Экран пернелері
Əр перне дисплейде
өзінен жоғары
орналасқан
мəтінде көрсетілген
функцияларды
атқарады.

Жіберу пернесі
Телефон нөмірін
теруге жəне
қоңырауға жауап
беруге болады.

Аяқтау/қуат
пернесі
Телефонды қосады
жəне сөндіреді,
қоңырауды аяқтайды
немесе телефонды
күту режиміне
қайтарады.
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Камера
Фотосуретке жылдам түсіру
Телефонға орнатылған камера модулі көмегімен адамдарды суретке түсіруге болады.
Оған қоса, фотосуреттерді тұсқағаз етіп таңдауға болады.
1 Мəзір түймесін басып, Мультимедиа тармағынан Камера параметрін таңдаңыз
немесе төмен жылжу пернесін басып, төте жол пернесі арқылы тікелей камераға өтіңіз.
2 Телефонды тік ұстап тұрып, линзаны суретке түсірілетін затқа бағыттаңыз.
3 Суретке түсіру үшін, түсіру пернесін басыңыз.

MP3 ойнатқышы

LG GS155 телефонында таңдаулы музыканы тыңдауға мүмкіндік беретін MP3
ойнатқышы бар.

FM радиосы

Телефон FM арнасын таппаса немесе арна айқындығы төмен болса, құлақаспап
қолданыңыз.
Таңдаулы станцияларды қозғалыста тыңдап жүру үшін, LG GS155 телефоны FM
радиосы мүмкіндігімен жабдықталған.

Ескертпе: FM радиосының сигналы айқын естілуі үшін, гарнитураны жалғау
қажет. Қосқышты гарнитура ұясына жалғаңыз (зарядтағыш жалғанатын ұя).

Радио тыңдау
1 Мəзір түймесін басып, Мультимедиа тармағынан FM радиосы параметрін
таңдаңыз.
2 Тыңдалатын станцияның арна нөмірін таңдаңыз.

Ескертпе: ішкі динамик арқылы радио тыңдауға болады. Опциялар тармағын
таңдап, Тыңдау жолы жəне Динамик параметрлерін таңдаңыз.

GS155 телефоны сымсыз FM радиосы қызметін қолдайды. Қалыпты жағдайда
FM радиосын тыңдау үшін, құлақаспапты жалғаудың қажеті жоқ. FM радиосының
сигналы əлсіз болатын жерде сымсыз жəне антенна режимдерінде радио
сигналын қабылдау сезімталдығы азаюы мүмкін. Сондықтан FM радиосы
толқынының сапасын арттыру үшін, құлақаспап қолданған жөн.
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Getting to know your phone

Earpiece
Navigation keys
Display screen

Use for quick access to
phone functions.

Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the
text on the display
immediately above
them.

End/Power key
Allows you to power
the phone on or off,
end calls, or return to
Standby Mode.

Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

1

Camera
Taking a quick photo
Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally,
you can select photos as wallpaper.
1 Press Menu and select Media, select Camera or go directly to camera through short cut
key by pressing down navigation key.
2 Holding the phone vertically, point the lens towards the subject of the photo.
3 Press the Capture key to take a photo.

MP3 Player
Your LG GS155 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

FM radio
When phone can’t find FM channel or low channel clarity is happening, use ear-mic .
Your LG GS155 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen
on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen FM Radio more clear. Insert the
plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).
Listening to the radio
1 Press Menu and select Media, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select Listen via and
choose Speaker.
GS155 supports wireless FM. User does not require to insert ear-mic to listen FM in normal
condition. In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and
antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.
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Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of
restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic
equipment.

MEMO

