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Οδηγός χρήσης GX200 - Ελληνικά
Ο παρών οδηγός χρήσης θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το νέο σας
κινητό τηλέφωνο. Θα σας προσφέρει χρήσιμες επεξηγήσεις για τις
λειτουργίες του τηλεφώνου.
Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν
σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού
του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο
ενός διαγραμμένου κάλαθου
απορριμμάτων, τότε καλύπτεται από
την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EΚ.
2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών προϊόντων
πρέπει να γίνεται χωριστά από τα
γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω
καθορισμένων εγκαταστάσεων
συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες
έχουν δημιουργηθεί είτε από την
κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας
συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες
αρνητικές συνέπειες για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη της παλιάς
σας συσκευής, επικοινωνήστε με
την τοπική υπηρεσία διάθεσης
απορριμμάτων ή με το κατάστημα
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Τοποθέτηση της καρτών SIM και φόρτιση της μπαταρίας
Κατά την εγγραφή σας σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παρέχεται
μια κάρτα SIM με τα στοιχεία της συνδρομής σας, όπως το PIN, τυχόν
διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.
Σημαντικό! › Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να
καταστραφούν από γρατζουνιές ή λύγισμα. Να είστε
προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση
της κάρτας. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά
παιδιά.
› Το παρόν τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτα USIM.
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Εικόνες
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας
2 Τοποθετήστε τισ κάρτες SIM
3 Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας
4 Φορτίστε την μπαταρία
1

3

2

4

Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού τη χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά.
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Στοιχεία του τηλεφώνου
Ακουστικό
Ενδεικτική λυχνία
κάρτας SIM1

Ενδεικτική λυχνία
κάρτας SIM2

Κύρια οθόνη

Πλήκτρο πλοήγησης

Αριστερό πλήκτρο
επιλογής

Πλήκτρο ΟΚ
Δεξί πλήκτρο επιλογής
Πλήκτρο τερματισμού/
ενεργοποίησης

Πλήκτρο
αποστολής
Αλφαριθμητικά
πλήκτρα

Πλήκτρο
έντασης
Πλήκτρο
διπλής
κάρτας SIM

Αριστερό πλήκτρο επιλογής και δεξί πλήκτρο
επιλογής: Καθένα από αυτά τα πλήκτρα εκτελεί
τις λειτουργίες που αναγράφονται στο κείμενο
που εμφανίζεται ακριβώς από πάνω τους.
Πλήκτρο αποστολής: Μπορείτε να καλέσετε
έναν αριθμό τηλεφώνου και να απαντήσετε σε
εισερχόμενες κλήσεις.
Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης:
Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να
απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, να τερματίζετε

Οπή για λουράκι
καρπού
Υποδοχή
φορτιστή/
Θύρα Micro
USB / Υποδοχή
ακουστικού
Υποδοχή
κάρτας
MicroSD

κλήσεις, ή να επανέρχεστε σε λειτουργία
αναμονής.
Πλήκτρο πλοήγησης: Σας παρέχει γρήγορη
πρόσβαση στις λειτουργίες τηλεφώνου.
Αλφαριθμητικά πλήκτρα: Μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε για την κλήση αριθμού σε
λειτουργία αναμονής και για την εισαγωγή
αριθμών ή χαρακτήρων σε λειτουργία
επεξεργασίας.
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Εικονίδια στην οθόνη

Εν
1

Εικονίδιο Περιγραφή
Δείχνει την ένταση του σήματος δικτύου.

τ
2

Η συνδεσιμότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
Το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο.

Π

Έχει ρυθμιστεί η ενεργοποίηση της αφύπνισης.
Δείχνει τα νέα μηνύματα κειμένου.
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Έχει ενεργοποιηθεί το κανονικό προφίλ.

Απ

Έχει ενεργοποιηθεί το αθόρυβο προφίλ.

1

Χρησιμοποιείται η υπηρεσία περιαγωγής.

χ

Έχει ενεργοποιηθεί το προφίλ εξωτερικών χώρων.
Έχει ενεργοποιηθεί το προφίλ λειτουργίας πτήσης.
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Χρησιμοποιείται η ρύθμιση ακουστικών.
Υποδεικνύει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
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Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου
1 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
[Τερματισμός] έως ότου ενεργοποιηθεί
το τηλέφωνο.
2 Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
[Τερματισμός] έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Πραγματοποίηση κλήσης
1 Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό
τηλεφώνου.
2 Πατήστε το πλήκτρο
[Αποστολή] για να καλέσετε τον αριθμό.

Απάντηση σε κλήση
1 Πατήστε το πλήκτρο
[Αποστολή] για να απαντήσετε στην κλήση όταν
χτυπήσει το τηλέφωνο.
2 Εάν έχετε ορίσει την επιλογή μενού “Με οποιοδήποτε πλήκτρο”, μπορείτε να
απαντήσετε σε μια κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο
[Τερματισμός] ή το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 0 έως ότου
εμφανιστεί το σύμβολο + (χαρακτήρας διεθνούς προθέματος).
2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό
τηλεφώνου.
3 Πατήστε το πλήκτρο
[Αποστολή] για να καλέσετε τον αριθμό.
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Ενεργοποίηση και εναλλαγή καρτών SIM

Λε

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής κάρτας SIM, επιτρέποντάς σας
να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο κάρτες SIM χωρίς να τις αλλάζετε. Όταν έχετε
τοποθετήσει δύο κάρτες SIM, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μία από τις δύο ή και τις
δύο κάρτες SIM. Η λειτουργία εναλλαγής καρτών SIM σας επιτρέπει να επιλέξετε
την προεπιλεγμένη κάρτα SIM για κλήσεις ή μηνύματα στις Επαφές, τα Αρχεία
καταγραφής κλήσεων και τα Μηνύματα.
1 Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] από το κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Dual SIM].
2 Για να ορίσετε τρόπο εναλλαγής, επιλέξτε [Εναλλαγή καρτών SIM].
• Αυτόματα: Η εναλλαγή καρτών SIM γίνεται αυτόματα.
• Με ρύθμιση από τον χρήστη: Με το πάνω και το κάτω πλήκτρο πλοήγησης
μπορείτε να επιλέξετε “Προεπιλεγμένη κλήση με” και “Προεπιλεγμένη αποστολή
μηνύματος με”.
Μπορείτε να αλλάξετε κάρτα SIM χρησιμοποιώντας το αριστερό και το δεξί
πλήκτρο πλοήγησης. Για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας, πατήστε [Επιλογές].
Σημείωση:
Εάν έχει τοποθετηθεί μόνο μία κάρτα SIM, η κάρτα αυτή θα ενεργοποιηθεί ως
προεπιλεγμένη.
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Εισαγωγή κειμένου
Μπορείτε να εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο. Για να αλλάξετε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο
.
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Λειτουργία T9
Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε λέξεις με μόνο ένα πάτημα
πλήκτρου ανά γράμμα. Σε κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου έχουν αντιστοιχιστεί
περισσότερα από ένα γράμματα. Η λειτουργία T9 αυτόματα συγκρίνει τα πατήματα
των πλήκτρων με ένα εσωτερικό λεξικό για να αποφασίσει ποια είναι η σωστή λέξη
και, επομένως, απαιτούνται πολύ λιγότερα πατήματα πλήκτρων για την εισαγωγή
μιας λέξης από αυτά που απαιτούνται όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή
λειτουργία ABC. Η μέθοδος εισαγωγής εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία του
τηλεφώνου.
Ένδειξη

λή

ς].

T9El
T9el
T9EL
123

Λειτουργία (Έξυπνη
εισαγωγή κειμένου
στα Ελληνικά)
Έξυπνη εισαγωγή
T9 Αβγ
Έξυπνη εισαγωγή
T9 αβγ
Έξυπνη εισαγωγή
T9 ΑΒΓ
Αριθμητικά πλήκτρα

Ένδειξη
El
el
EL

Λειτουργία (Έξυπνη
εισαγωγή κειμένου
στα Ελληνικά)
Πολλαπλή εισαγωγή
Αβγ
Πολλαπλή εισαγωγή
αβγ
Πολλαπλή εισαγωγή
ΑΒΓ
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Ραδιόφωνο FM (Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.)

Αν

1 Επιλέξτε [Πολυμέσα] από το κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ραδιόφωνο
FM].
2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για αναζήτηση ραδιοφωνικών καναλιών.
Για αυτόματη αναζήτηση διαθέσιμων ραδιοφωνικών καναλιών, πατήστε
[Επιλογές] και επιλέξτε [Προρύθμιση αυτόματης αναζήτησης].
3 Για επεξεργασία της λίστας καναλιών, πατήστε [Επιλογές]. Το τηλέφωνό σας
παρέχει τις ακόλουθες επιλογές για ραδιόφωνο FM:
• Λίστα καναλιών: Μπορείτε να προσθέσετε στους σελιδοδείκτες έως 9
ραδιοφωνικά κανάλια καταχωρώντας το όνομα και τη συχνότητα του καναλιού.
• Μη αυτόματη εισαγωγή: Πληκτρολογήστε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού
καναλιού.
• Προρύθμιση αυτόματης αναζήτησης: Τα διαθέσιμα ραδιοφωνικά κανάλια
αναζητούνται αυτόματα και αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.
• Ρυθμίσεις: Αλλάξτε τη αναπαραγωγή φόντου, την εμφάνιση του ραδιοφώνου
FM, το διακόπτη του μεγάφωνου, τη μορφή εγγραφής ως AMR,AWB ή WAV, την
ποιότητα του ήχου και την αποθήκευση της εγγραφής.
• Εγγραφή: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εγγραφή των αγαπημένων σας
ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
• Προσάρτηση: Σας επιτρέπει να συνεχίζετε την εγγραφή στο προηγούμενο
αρχείο εγγραφής.
• Λίστα αρχείων: διαχείριση των προηγούμενων αρχείων εγγραφής.
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Αντικλεπτικό πρόγραμμα εντοπισμού κινητού [ATMT]
1 Η λειτουργία ATMT σας παρέχει ένα σύστημα εντοπισμού σε περίπτωση που
χάσετε ή ξεχάσετε κάπου το τηλέφωνό σας.
2 Όταν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιεί το κινητό σας,
ενεργοποιείται ένα μήνυμα κειμένου SMS από το τηλέφωνό σας, το οποίο
στέλνεται στον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε προκαθορίσει.
3 Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία ATMT ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
• Επιλέξτε [Ρυθμίσεις] από το κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ασφάλεια].
• Επιλέξτε [Αντικλεπτικό πρόγραμμα εντοπισμού κινητού]
• Ορίστε ATMT και επιλέξτε Ενεργοποίηση
• Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό ATMT
Σημείωση:
› Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα
SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία ATMT.
› Συνιστάται ο αριθμός που εισάγετε για τη λειτουργία ATMT να συνοδεύεται από
τον κωδικό της χώρας (π.χ. για την Ινδία, +91 και έπειτα ο τηλεφωνικός αριθμός).
› Ο προεπιλεγμένος κωδικός ΑΤΜΤ είναι “0000”.

Ρύθμιση του ήχου
Το τηλέφωνο σας παρέχει 4 διαφορετικά προφίλ για προσαρμογή στις διαφορετικές
απαιτήσεις του χώρου όπου βρίσκεστε. Σε κάθε προφίλ, μπορείτε να ορίσετε τους
ήχους κλήσης και τους τύπους ειδοποίησης που επιθυμείτε.
1 Επιλέξτε [Προφίλ] από το κύριο μενού.
2 Επιλέξτε ένα προφίλ και πατήστε [Επιλογές - Εξατομίκευση] για να ορίσετε ήχο
κλήσης.
3 Πατήστε [OK]. Στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε τον ήχο κλήσης για κάθε μία
από τις δύο κάρτες SIM. Το τηλέφωνό σας παρέχει τις ακόλουθες επιλογές για
εξατομίκευση των ήχων κλήσης και των τύπων ειδοποίησης:
9

• Τύπος ειδοποίησης κλήσης: Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης (Κουδούνισμα,

Μόνο δόνηση, Δόνηση και Κουδούνισμα, Δόνηση και μετά Κουδούνισμα,
Αθόρυβο) για ήχο κλήσης.
• Ήχοι κλήσης: Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε.
• Ένταση ήχου κλήσης: Προσαρμόστε την ένταση του ήχου κλήσης πατώντας τα
πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
• Τύπος ειδοποίησης μηνύματος: Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης (Κουδούνισμα
μία φορά, Κουδούνισμα κατά διαστήματα, Δόνηση και Κουδούνισμα, Μόνο
δόνηση, Αθόρυβο) για ήχο ειδοποίησης μηνύματος.
• Ήχοι μηνύματος: Επιλέξετε ήχο ειδοποίησης μηνύματος.
• Ένταση ήχου μηνύματος: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου
ειδοποίησης μηνύματος πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
• Ήχοι πληκτρολογίου: Επιλέξτε τον ήχο πληκτρολογίου που θέλετε.
• Ένταση ήχου πληκτρολογίου: Προσαρμόστε την ένταση του ήχου του
πληκτρολογίου πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
• Ένταση ήχου εφέ: Προσαρμόσετε την ένταση του ήχου των εφέ πατώντας τα
πλήκτρα πλοήγησης προς τα επάνω/κάτω.
• Ήχοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Επιλέξετε διαφορετικούς τύπους ήχου
για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
• Ένταση ήχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Προσαρμόστε την ένταση του
ήχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης προς
τα επάνω/κάτω.
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Χάρτης μενού
1. Browser
1.1 SIM1
1.2 SIM2
• Αρχική σελίδα
• Google Search
• Σελιδοδείκτες
• Εισαγωγή
διεύθυνσης
• Ιστορικό
• Σελίδες εκτός
σύνδεσης
• Ρυθμίσεις
2. Κλήσεις
2.1 Όλες οι κλήσεις
2.2 Αναπάντητες
2.3 Εξερχόμενες
2.4 Received calls
2.5 Διάρκεια κλήσεων
2.6 Κόστος κλήσεων
2.7 Πληροφορίες
δεδομένων
3. Εργαλεία
3.1 Ξυπνητήρι
3.2 Ημερολόγιο
3.3 Υπολογιστής
3.4 Σημειώσεις
3.5 Εργασίες
3.6 Μετατροπέας
μονάδων
3.7 Παγκόσμιο ρολόι
3.8 Υπηρεσίες SIM
3.9 Φακός

4. Πολυμέσα
4.1 Αναπαραγωγή MP3
4.2 Κάμερα
4.3 Κάμερα
4.4 FM Radio
4.5 Προγραμματισμός
FM Record
4.6 Φωνητική εγγραφή
4.7 Σύνθεση μελωδίας
5. Μηνύματα
5.1 Νέο μήνυμα
5.2 Εισερχόμ.
5.3 Πρόχειρα
5.4 Εξερχόμενα
5.5 Εστάλη
5.6 Ακρόαση
φωνητικού
ταχυδρομείου
5.7 Μήνυμα Εκπομπής
5.8 Πρότυπα
5.9 Ρυθμίσεις
6. Αρχεία
6.1 Εικόνες
6.2 Ήχοι
6.3 Βίντεο
6.4 Άλλα
6.5 Εξωτερική μνήμη
6.6 Παιχνίδια και
εφαρμογές

7. Προφίλ
7.1 Κανονική
7.2 Σίγαση
7.3 Δυνατό
7.4 Κατάσταση Πτήσης
8. Επαφές
8.1 Αναζήτηση
8.2 New contact
8.3 Ταχεία κλήση
8.4 Ομάδες
8.5 Αντιγραφή όλων
8.6 Διαγραφή όλων
8.7 Ρυθμίσεις
8.8 Πληροφορίες
9. Ρυθμίσεις
9.1 Dual SIM
9.2 Ημέρα & Ώρα
9.3 Γλώσσες
9.4 Εμφάνιση
9.5 Συντόμευση
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Γρήγορη αναφορά λειτουργιών
Browser Μενού 1
• Αρχική σελίδα: Για να φορτώσετε την αρχική σελίδα του προγράμματος
περιήγησης, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή (το περιεχόμενο εξαρτάται
από τον πάροχο υπηρεσιών).
• Google Search: Σας παρέχει πρόσβαση στο Google.
• Σελιδοδείκτες: Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε
διευθύνσεις URL.
• Εισαγωγή διεύθυνσης: Πληκτρολογήστε απευθείας τη διεύθυνση URL.
• Ιστορικό: Δείτε τις πρόσφατες σελίδες που επισκεφτήκατε.
• Σελίδες εκτός σύνδεσης
• Ρυθμίσεις: Ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να πραγματοποιεί αυτόματη
εγγραφή σε δίκτυο GPRS κατά την ενεργοποίησή του.

Κλήσεις Μενού 2
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Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο αναπάντητων, εισερχόμενων και
εξερχόμενων κλήσεων μόνο εάν το δίκτυο υποστηρίζει αναγνώριση
γραμμής καλούντων (CLI) στην περιοχή του δικτύου σας. Ο αριθμός και
το όνομα (εάν είναι διαθέσιμο) εμφανίζονται μαζί με την ημερομηνία και
την ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κλήση. Μπορείτε επίσης να
προβάλετε τη διάρκεια κλήσεων.
• Όλες οι κλήσεις: Προβολή όλων τις λιστών των τριών τύπων κλήσεων
(Received calls/Εξερχόμενες/Αναπάντητες κλήσεις) με ταξινόμηση βάσει
ώρας.
• Αναπάντητες κλήσεις: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις 50 τελευταίες
αναπάντητες κλήσεις.
• Εξερχόμενες κλήσεις: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις 50 τελευταίες
εξερχόμενες κλήσεις (επιτυχημένες ή αποτυχημένες).
• Received calls κλήσεις: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τις 50 τελευταίες
Received calls κλήσεις.
• Διάρκεια κλήσεων: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τη διάρκεια των
εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
• Κόστος κλήσεων: Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας
κλήσης που πραγματοποιήσατε, το κόστος όλων των κλήσεων ή να
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μηδενίσετε το κόστος.
• Πληροφορίες δεδομένων: Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα
των δεδομένων που μεταφέρονται από το δίκτυο μέσω της επιλογής
“Πληροφορίες GPRS”.

Εργαλεία Μενού 3
• Ξυπνητήρι: Σας επιτρέπει να ορίσετε μία από τις πέντε αφυπνίσεις. Όταν
έχετε ορίσει μια αφύπνιση, η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά
γωνία της οθόνης. Την ώρα της αφύπνισης, το εικονίδιο αφύπνισης θα
εμφανιστεί στην οθόνη και θα ενεργοποιηθεί η αφύπνιση.
• Ημερολόγιο: Μπορείτε να παρακολουθήσετε ημερήσια ή μηνιαία
χρονοδιαγράμματα.
• Υπολογιστής: Περιλαμβάνει τις τυπικές λειτουργίες, όπως πρόσθεση,
αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
• Σημειώσεις: Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα σημειώσεων.
• Εργασίες: Σας επιτρέπει να ελέγξετε όλες τις εργασίες που έχετε
προσθέσει από την επιλογή του ημερολογίου.
• Μετατροπέας μονάδων: Μετατροπή οποιασδήποτε μέτρησης στη
μονάδα μέτρησης που επιθυμείτε.
• Παγκόσμιο ρολόι: Σας επιτρέπει να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα σε
άλλη ζώνη ώρας ή χώρα.
• Υπηρεσίες SIM: Προβολή πρόσθετων λειτουργιών ή εφαρμογών που
προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.
• Φακός: Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως φακό
στο σκοτάδι.

Πολυμέσα Μενού 4
• Αναπαραγωγή MP3: Μπορείτε να ακούσετε μουσικά αρχεία MP3 από το
τηλέφωνό σας.
• Κάμερα: Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη
φωτογραφική μηχανή και να προσαρμόσετε τη ρύθμισή της.
• Κάμερα: Σας επιτρέπει να καταγράψετε βίντεο μέσω της ενσωματωμένης
κάμερας και να προσαρμόσετε τη ρύθμισή της.
• FM Radio: Μπορείτε να ακούσετε κάποιο κανάλι ραδιοφώνου FM.
13

• Προγραμματισμός FM Record: Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε
εγγραφή από το ραδιόφωνο FM.
• Φωνητική εγγραφή: Σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε μια φωνητική
σημείωση.
• Σύνθεση μελωδίας: Σας επιτρέπει να ηχογραφήσετε έναν ήχο κλήσης ή
μια μελωδία.
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• Νέο μήνυμα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε ένα νέο μήνυμα SMS
ή MMS.
• Εισερχόμ.: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που έχουν σταλεί.
• Πρόχειρα: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που δεν έχουν
σταλεί.
• Εξερχόμενα: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που πρόκειται να
σταλούν ή των οποίων η αποστολή απέτυχε.
• Απεσταλμένα: Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα μηνύματα που έχουν
σταλεί, μαζί με το περιεχόμενό τους.
• Ακρόαση τηλεφωνητή: Σας παρέχει έναν γρήγορο τρόπο πρόσβασης
στον τηλεφωνητή σας (εάν προσφέρεται από τον πάροχο υπηρεσιών).
• Μήνυμα Εκπομπής: Τα μηνύματα της υπηρεσίας πληροφοριών είναι
μηνύματα κειμένου που παραδίδει το δίκτυο στο τηλέφωνό σας.
• Πρότυπα: Υπάρχουν προκαθορισμένα μηνύματα στη λίστα. Μπορείτε
να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα πρότυπα μηνύματα ή να
δημιουργήσετε νέα μηνύματα.
• Ρυθμίσεις: Σας επιτρέπει να ορίσετε λειτουργίες για τον πάροχο
υπηρεσιών δικτύου.

Διαχείριση αρχείων Μενού 6
• Εικόνες: Στο φάκελο αυτό είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία εικόνων.
• Ήχοι: Στο φάκελο αυτό είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία ήχου.
• Βίντεο: Στο φάκελο αυτό είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία βίντεο.
• Άλλα: Ο φάκελος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά αρχείων
από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.
14
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• Εξωτερική μνήμη: Σας επιτρέπει να προβάλλετε εικόνες, ήχους, βίντεο,
έγγραφα και άλλα περιεχόμενα καρτών μνήμης.
• Παιχνίδια και εφαρμογές: Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα των
προεπιλεγμένων παιχνιδιών και εφαρμογών που διατίθενται στο
τηλέφωνο.

Προφίλ Μενού 7
• Κανονική: Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η ένδειξη
θα
εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.
• Σίγαση:Ο ήχος κλήσης και η δόνηση έχουν οριστεί σε απενεργοποίηση.
θα εμφανιστεί στην
Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η ένδειξη
οθόνη αναμονής.
• Δυνατό: Ο ήχος κλήσης και ο ήχος του πληκτρολογίου έχουν οριστεί στο
μέγιστο επίπεδο. Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η ένδειξη
θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.
• Κατάσταση Πτήσης: Το ασύρματο δίκτυο του τηλεφώνου
απενεργοποιείται, συνεπώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια
τις μη ασύρματες λειτουργίες του τηλεφώνου σας (όπως πολυμέσα,
εργαλεία, παιχνίδια, κ.λπ.). Μόλις ενεργοποιήσετε αυτό το προφίλ, η
θα εμφανιστεί στην οθόνη αναμονής.
ένδειξη

Επαφές Μενού 8
• Αναζήτηση: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση επαφών στο
ευρετήριο.
• Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεση αναζήτηση
εισάγοντας το αρχικό γράμμα του ονόματος που θέλετε να αναζητήσετε.
• Νέα επαφή: Μπορείτε να προσθέσετε καινούριες καταχωρίσεις στο
ευρετήριο.
• Ταχείες κλήσεις: Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τον αριθμό της επαφής
σε ένα πλήκτρο από το 2 έως το 8. Μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό
αριθμό πατώντας παρατεταμένα το αντιστοιχισμένο πλήκτρο στη
λειτουργία αναμονής.
• Ομάδες: Υπάρχουν επτά προεπιλεγμένες ομάδες στο τηλέφωνο. Η
λειτουργία ομάδων σάς επιτρέπει να στέλνετε ταυτόχρονα ένα μήνυμα
σε όλα τα μέλη μιας ομάδας.
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• Αντιγραφή όλων: Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις καταχωρίσεις από
τη μνήμη της κάρτας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου καθώς επίσης και
από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM.
• Διαγραφή όλων: Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις από τη
μνήμη της κάρτας SIM ή από τη μνήμη του τηλεφώνου.
• Ρυθμίσεις: Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές προβολής σε Μόνο όνομα,
Όνομα και Αριθμός ή Με φωτογραφία.
• Πληροφορίες:
› Αριθμός κλήσης υπηρεσίας: Σας παρέχει ασφαλή πρόσβαση στη λίστα
με τους αριθμούς των υπηρεσιών που σας έχουν εκχωρηθεί από τον
πάροχο υπηρεσιών.
› Αριθμός ιδιοκτήτη: Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ελέγξετε τους
αριθμούς σας στην κάρτα SIM.
› Η επαγγελματική κάρτα μου:Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δική
σας επαγγελματική κάρτα που θα περιλαμβάνει το όνομα, τον αριθμό
κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail σας, κ.λπ.
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Ρυθμίσεις Μενού 9
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• Dual SIM: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες για κάθε μία από τις δύο
κάρτες SIM.
• Ημερομηνία και Ώρα: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες που
σχετίζονται με την ημερομηνία και την ώρα.
• Γλώσσες: Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των μηνυμάτων οθόνης που
εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας. Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει, επίσης,
τη λειτουργία Εισαγωγής γλώσσας.
• Εμφάνιση: Σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως
την Ταπετσαρία, το Ρολόι, το Φωτισμό κ.λπ.
• Συντόμευση: Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις στα πλήκτρα
πλοήγησης.
• Εικονική κλήση: Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ώστε να
λαμβάνετε μια εικονική κλήση σε μια συγκεκριμένη ώρα.
• Κλήση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού σε σχέση με μια κλήση.
• Ασφάλεια: Μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια του τηλεφώνου σας
ορίζοντας κωδικό PIN, αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, κλείδωμα
16 τηλεφώνου, αντικλεπτικό πρόγραμμα εντοπισμού κινητού κ.λπ.
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• Συνδεσιμότητα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνδεσιμότητα
Bluetooth για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές.
• Εξοικονόμηση ενέργειας: Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να
εξοικονομείτε ισχύ μπαταρίας μειώνοντας το επίπεδο της φωτεινότητας
και να ορίσετε το φωτισμό στο ελάχιστο επίπεδο.
Σημείωση: Όταν επιλέγετε μόνο νυχτερινή λειτουργία, η εξοικονόμηση
ενέργειας ενεργοποιείται από τις 9μ.μ. έως τις 6π.μ.
• Επαναφορά:
1 Επαναφορά ρυθμίσεων: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις
ρυθμίσεις του τηλεφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές.
2 Επαναφορά μνήμης τηλεφώνου: Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα
αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
3 Επαναφορά όλων: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
του τηλεφώνου στις εργοστασιακές προεπιλογές, ή να διαγράψετε όλα
τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.
• Κατάσταση μνήμης: Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο και τη
μνήμη που χρησιμοποιείται για κάθε αποθηκευτικό χώρο.

PC Suite
Μπορείτε να συγχρονίσετε τον υπολογιστή σας με το τηλέφωνο. Αυτή η
διαδικασία διασφαλίζει ότι ταιριάζουν όλα τα σημαντικά στοιχεία και οι
ημερομηνίες, ενώ επίσης λειτουργεί και ως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας,
ώστε να μην έχετε καμία ανησυχία.
Εγκατάσταση του LG PC Suite στον υπολογιστή σας
1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.lg.com και επιλέξτε την περιοχή και τη
χώρα σας.
2 Κάντε κλικ στην επιλογή Εγχειρίδιο και Λογισμικό.
3 Πραγματοποιήστε λήψη του LG Mobile support tool.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τα βήματα
του Οδηγού του LG PC Suite Installer.
5 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, στην επιφάνεια εργασίας θα
εμφανιστεί το εικονίδιο του LG PC Suite.
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η παράβλεψή τους μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες
παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Προειδοποίηση
Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ συγκεκριμένες ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ
μπαταρίες και φορτιστές.
• Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται από
ειδικούς κανονισμούς, π.χ. σε ένα νοσοκομείο όπου ενδέχεται να
επηρεάσει ιατρικό εξοπλισμό.
• Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και
τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο
τηλεφώνου.
Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε
έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί
επικίνδυνη.
• Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες
επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
• Σύμφωνα με την LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση
περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων
(είτε καινούργιων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η
λειτουργικότητά τους είναι όμοια με τη λειτουργικότητα των μερών που
αντικαταστάθηκαν.
• Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως
καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
• Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το εξωτερικό της
συσκευής. (Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά).
• Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)
μέσων μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που
περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.

Οδι

Ηλεκτρονικές συσκευές

Απο

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν
την απόδοσή τους.
• Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό
χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το
τηλέφωνο πάνω από βηματοδότη, δηλαδή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
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Οδική ασφάλεια
Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών
τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
• Χρησιμοποιείτε handsfree, εφόσον υπάρχει.
• Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν
πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι
συνθήκες οδήγησης.
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Αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή σας
Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας.
Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του
ήχου κλήσης σε λογικά επίπεδα.

υ

ης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπερβολική ένταση ήχου και η πίεση των ακουστικών
ενδέχεται να επιφέρουν απώλεια της ακοής.

Πεδία ανατινάξεων
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις.
Ακολουθείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.
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Οδ

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων
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τ
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υ
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δ
χ

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.

Χρήση σε αεροσκάφος
Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα
συστήματα αεροσκαφών.
• Πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος να απενεργοποιείτε το κινητό
σας τηλέφωνο.

Παιδιά
Φυλάσσετε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται, εάν
αποσπαστούν από το τηλέφωνο, να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό.

Επείγουσες κλήσεις
Η πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι δυνατή σε
όλα τα δίκτυα. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε
αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό
πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών
• Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να
την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών,
δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την
απόδοση της μπαταρίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν
σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
• Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της.
Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές προτού
χρειαστεί να αντικατασταθεί.
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)
• Μην εκθέτετε το φορτιστή της μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και μην
τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
• Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
• Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
• Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη
διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες
χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή
ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ)
Αυτό το μοντέλο κινητού τηλεφώνου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας για την έκθεση σε
ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες
που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των
ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.
• Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται
μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής
ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται με
τυποποιημένες μεθόδους, όπου το τηλέφωνο εκπέμπει στο μέγιστο
πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που
χρησιμοποιεί.
• Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για
διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να
ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
• Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη διεθνή επιτροπή προστασίας
από τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP) είναι 2 W/kg με βάση τον
υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα (10) γραμμάρια σωματικού ιστού.
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνεχίζεται)
• Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει
ελεγχθεί από την DASY4, για χρήση στο αυτί/σώμα είναι [ 0.870 / 0.988 ]
W/kg (10 g).
• Τα δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν
υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), είναι 1.6 W/kg κατά
μέσο όρο ανά ένα (1) γραμμάριο σωματικού ιστού.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα

Πιθανή λύση

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του
τηλεφώνου

Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε
τη ξανά. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο
τερματισμού/απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Κενή μπαταρία

Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη
φόρτισης στην οθόνη.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά ή το
Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης, στο τηλέφωνο
τηλέφωνο απενεργοποιείται μερικές φορές και στην μπαταρία, με ένα καθαρό μαλακό
ύφασμα.
μόνο του.
Ο ωφέλιμος χρόνος της μπαταρίας έχει
μειωθεί

Αν η μπαταρία διαρκεί λίγο, μπορεί να
ευθύνεται το περιβάλλον του χρήστη, ο
μεγάλος αριθμός κλήσεων ή τα αδύναμα
σήματα.

Σφάλμα φόρτισης—Η θερμοκρασία είναι
εκτός του πεδίου κατάλληλων τιμών

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος
είναι κατάλληλη, περιμένετε για λίγο και, στη
συνέχεια, φορτίστε ξανά.

Σφάλμα φόρτισης—Λάθος φορτιστής

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.

Σφάλμα φόρτισης—Ελαττωματική
μπαταρία

Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Σφάλμα φόρτισης—Δεν εμφανίζεται
εικονίδιο μπαταρίας κατά τη φόρτιση

Η μπαταρία είναι άδεια ή δεν έχει
χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό. Μπορεί να
χρειαστεί λίγη ώρα έως ότου εμφανιστεί το
εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη.

Ξεχάσατε των κωδικό του τηλεφώνου ή τον Ο προεπιλεγμένος κωδικός του τηλεφώνου
κωδικό πρόσβασης
είναι “0000”.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK

Έχετε πληκτρολογήσει λανθασμένο κωδικό PIN
τρεις συνεχόμενες φορές, και το τηλέφωνο έχει
μπλοκάρει. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK
που έχετε λάβει από τον πάροχο υπηρεσιών
σας.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συνεχίζεται)
Πιθανή λύση

Π

Απώλεια δικτύου

Ενδέχεται να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο
σήμα. Αλλάξτε θέση και ξαναδοκιμάστε.
Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια
επιλογή για την οποία απαιτείται ξεχωριστή
συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Κ
π

Δεν πραγματοποιήθηκε κλήση προς τον
Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το πλήκτρο
αριθμό τηλεφώνου που πληκτρολογήσατε Αποστολή.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε την
κατάλληλη υπηρεσία δικτύου.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει μια επιλογή
φραγής εξερχομένων κλήσεων.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον κωδικό
περιοχής.
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Αν

Πρόβλημα

Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσης

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι
ενεργοποιημένο. Κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο Αποστολή/Κλήση για πάνω από ένα
δευτερόλεπτο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση
στην υπηρεσία δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι δεν
έχετε ορίσει μια επιλογή φραγής εισερχόμενων
κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει
το μεγάφωνο. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το
ακουστικό αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το
μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του
τηλεφώνου.

Κακή ποιότητα φωνητικής κλήσης

Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος που
εμφανίζεται στην οθόνη. Ο αριθμός των
γραμμών δηλώνει την ισχύ του σήματος.
Αλλάξτε λίγο τη θέση του τηλεφώνου ή
μετακινηθείτε πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν
βρίσκεστε μέσα σε κάποιο κτίριο.

Α
π

Εά
να

μο

ια

αση

ων

άν

Αντιμετώπιση προβλημάτων (Συνεχίζεται)
Πρόβλημα

Πιθανή λύση

Κατά την ανάκληση μιας επαφής δεν
πραγματοποιείται κλήση αριθμού

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης
επαφών στο ευρετήριο για να βεβαιωθείτε ότι
ο αριθμός αποθηκεύτηκε σωστά. Αποθηκεύστε
ξανά τον αριθμό, εάν είναι απαραίτητο.

Αδυναμία χρήσης του προγράμματος
περιήγησης

Η συνδρομή σας δεν περιλαμβάνει μεταφορά
δεδομένων. Για να ενεργοποιήσετε την
υπηρεσία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθούν Σημειώστε τον αριθμό του μοντέλου του
να λύσετε το πρόβλημα
κινητού τηλεφώνου σας και καταγράψτε
συνοπτικά το πρόβλημα. Εάν θέλετε βοήθεια,
επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο
του τηλεφώνου σας ή το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της LG.

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Όνομα προϊόντος : GX200
Σύστημα : E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Μέγ. : +55°C (αποφόρτιση), +45°C (φόρτιση)
Ελάχ. : -10°C

Δήλωση συμμόρφωσης
Στοιχεία προμηθευτών
Όνομα
LG Electronics Inc
Διεύθυνση
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Λεπτομέρειες προϊόντος
Όνομα προϊόντος
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment
Όνομα μοντέλου
GX200
Εμπορική επωνυμία
LG

Στοιχεία ισχυόντων προτύπων
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η συμμόρφοση με τα παραπάνω πρότυπα πιστιποιείται από τον οργανισμο BABT.
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Δήλωση
Με την παρούσα δηλώνεται ότι φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη
για τη συμμόρφωση του ανωτέρω αναφερόμενου προϊόντος με το
οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση με τα ανωτέρω αναφερόμενα
πρότυπα και Οδηγίες

Όνομα

Ημερομηνία έκδοσης

Doo Haeng Lee / Διευθυντής

17. Sep. 2010

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

GX200 User Guide - English
This guide will help you understand your new mobile phone. It will
provide you with useful explanations of features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from your phone
depending on the software of the phone or your service provider.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out, trash bin
symbol is attached to a product,
the product is subject to
European Directive 2002/96/EC.
2 Dispose of all electrical and
electronic products separately
from municipal waste using
collection facilities designated
by government or other local
authorities.
3 The correct disposal of your
old appliance will help prevent
potential negative impacts on
the environment and human
health.
4 For detailed information
about disposal of your old
appliance, please contact your
local waste disposal authority,
waste disposal service, or the
store where you purchased the
product.

Installing the SIM Card and Charging the Battery
When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM
card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional
services available and many others.
Important! › The SIM card and its contacts can be easily damaged by
scratches or bending, so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small
children.
› USIM is not supported in this phone.
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Illustrations
1 Open the battery cover
2 Insert your SIM card
3 Close the battery cover
4 Charge your battery
1

2

3

4

Fully Charge the battery before using it for the first time
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Phone Components
Earpiece
SIM2 LED Indicator

SIM1 LED Indicator
Main display

Navigation key

r

OK key
Left soft key
Send Key

Right soft key
End/Power on key

Alphanumeric
keys
Wrist strap eyelet
Volume key
Dual SIM key

Charger port/
Micro USB port/
Earphone jack
MicroSD slot

Left soft key and Right soft key:
Each of these keys performs the
functions indicated by the text on
the display immediately above them.
Send Key: You can dial a phone
number and answer incoming calls.

End/ Power on key: Allow you to
power the phone on or off, end calls,
or return to Standby Mode.
Navigation key: Use for quick access
to phone functions.
Alphanumeric keys: Dial a number
in standby mode and input numbers
or characters in edit mode.
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On-Screen Icons
Icon Description

Tu
1
2

Tells you the strength of the network signal.
Bluetooth connectivity is powered on.
Your phone is locked.
The alarm clock is set.
Roaming sevice is used
Indicates new text message(s).
The normal profile is activated.

M
1
2

A
1
2

The silent profile is activated.
The outdoor profile is activated.
The flight mode profile is activated.
The headset setting is used.
Indicates the battery charge level.
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M
1
2
3

Turning Your Phone On and Off
1 Hold down the
[End] key until the phone switches on.
2 To switch the phone off, hold down the
[End] key until the poweroff image displays.

Making a call
1 In the standby mode, enter the area code and the phone number.
2 Press the
[Send] key to call the number.

Answering a call
1 Press the
[Send] key to answer the call when the phone rings.
2 If the Any Key menu option has been set, any key press will answer a
call except for the
[End] key or the right soft key.

Making an international call
1 In the standby mode, long press the 0 key until a + (international prefix
character) sign is displayed.
2 Enter the country code, the area code, and the phone number.
3 Press the
[Send] key to call.
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Activating and switching SIM cards
Your phone supports the Dual SIM cards mode, enabling you to use two
SIM cards at the same time without changing them. When there are two
SIM cards installed, you can activate one of two or both SIM cards. The
SIM Switching function allows you to select the default SIM card for call or
message in Contact, Call logs and Message box.
1 Select [Settings] from the main menu, and then select [Dual SIM].
2 Select [SIM Switching] to set the switching mode.
• Auto: SIM card is switched automatically.
• User setting: Use the up and down navigation key to set Default calling
by and Default messaging by.
Use the left and right navigation key to switch the SIM card you want
to assign and press [Options] to save your desired setting.
Note:
If there is only one SIM card installed, this SIM card would be activated as
default.

Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the keypad. To change
modes, press the
key.

T9 Mode
This mode allows you to enter words with only one keystroke per
letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode
automatically compares your keystrokes with an internal linguistic
dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer
keystrokes than the traditional ABC mode. The input method is display at
the upper right corner of your phone.
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Indicator

Function (English
Smart mode)
T9 Smart Abc
T9 Smart abc
T9 Smart ABC
Numeric

Indicator

Function (English
Smart mode)
Multitap Abc
Multitap abc
Multitap ABC

FM Radio (This function may be different in
different regions.)
1 Select [Multimedia] from the main menu, and then select [FM radio].
2 Use the navigation key to search for radio channels. You can also press
[Options] and select [Preset auto search] to automatically search for
available radio channels.
3 Press [Options] to edit the channel list. Your phone provides the
following options for FM radio:
• Channel list: Bookmark up to 9 radio channels by entering the channel
name and frequency.
• Manual input: Key in the radio channel frequency manually.
• Preset auto search: Automatically search for available radio channels
and store them to the channel list.
• Settings: Change the background play, the skin of FM radio, the switch
of loud speaker, the record format as AMR,AWB or WAV, the audio
quality, an d the record storage.
• Record: Record your favorite radio programs.
• Append: Resume the previous recorded file and continue to record at
the same file.
• File list: Manage the previous recorded files.
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Anti-theft mobile tracker[ATMT]
1 The ATMT function provides you with the ability to have a tracking
system in place for your phone incase you lose or misplace it.
2 When an unauthorized person uses your phone, a SMS is triggered
from your phone and the message is sent to your pre-defined phone
number.
3 You can set the ATMT function by the following steps:
• Select [Settings] from the main menu, and then select [Security].
• Select [Anti-theft mobile tracker]
• Set ATMT and select ON
• Enter default ATMT code
Note:
› In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure
to set the ATMT OFF.
› It is recommended to enter the Number for ATMT with the country code
(e.g. for INDIA +91 followed by phone number)
› Default ATMT code is “0000”.

How to set the tone
Your phone provides 4 different profiles to adapt to different
environmental conditions. In each profile, you can set the desired ring
tones and alert types.
1 Select [Profiles] from the main menu.
2 Select a profile and press [Options - Personalise] to set the ring tone.
3 Press [OK] and then you can set the desired ring tone respectively for
two SIM cards. Your phone provides the following options to customize
ring tones and alert types:
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• Call alert type: Select an alert type (Ring, Vibrate, Ring & Vibrate, Ring

after vibrate, Silent) for ring tone.
• Ring tones: Select desired ring tone.
• Ring Volume: Adjust the volume of ring tone by pressing the up/down
navigation keys.
• Message alert type: Select an alert type (Ring Once, Ring Periodically,
Ring & Vibrate, Vibrate, Silent) for message alert tone.
• Message tones: Select desired message alert tone.
• Message volume: Adjust the volume of message alert tone by pressing
the up/down navigation keys.
• Keypad tones: Select desired keypad tone.
• Keypad volume: Adjust the volume of keypad by pressing the up/
down navigation keys.
• Effect sound volume: Adjust the volume of effect sound by pressing
the up/down navigation keys.
• Power on/off tones: Select different types of ring tone for power on/off.
• Power on/off volume: Adjust the volume of Power on/off tone by
pressing the up/down navigation keys.

ze
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Menu Tree

Q

Br
1. Browser
1.1 SIM1
1.2 SIM2
• Home
• Google Search
• Bookmarks
• Enter address
• History
• Offline Pages
• Settings
2. Call logs
2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialled calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information
3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Calendar
3.3 Calculator
3.4 Memo
3.5 To do
3.6 Unit converter
3.7 World clock
3.8 SIM services
3.9 Torch
4. Multimedia
4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM radio
4.5 Schedule FM record
4.6 Voice recorder
4.7 Melody composer
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5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Sent
5.6 Listen to voicemail
5.7 Info message
5.8 Templates
5.9 Settings
6. My stuff
6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Others
6.5 External memory
6.6 Games & Apps
7. Profiles
7.1 Normal
7.2 Silent
7.3 Outdoor
7.4 Flight Mode
8. Contacts
8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

9. Settings
9.1 Dual SIM
9.2 Date & Time
9.3 Languages
9.4 Display
9.5 Shortcut
9.6 Fake call
9.7 Call
9.8 Security
9.9 Connectivity
9.0 Power save
9.* Reset
9.# Memory status
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Quick feature reference
Browser Menu 1
• Home: Select this to load browser start page (the content depends on
the service provider).
• Google Search: You can access the Google.
• Bookmarks: Use this menu to save URL addresses.
• Enter address: Key in the URL address directly.
• History: View the recent pages you have visited.
• Offline Pages
• Settings: Set the phone to automatically register a GPRS network when
you switch the phone on.

Call logs Menu 2
You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the
network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service
area. The number and name (if available) are displayed together with the
date and time at which the call was made. You can also view call durations.
• All calls: Display all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls)
by time.
• Missed calls: Allow you to view the last 50 unanswered calls.
• Dialled calls: Allow you to view the last 50 outgoing calls (called or
attempted).
• Received calls: Allow you to view the last 50 incoming calls.
• Call duration: Allow you to view the duration of your incoming and
outgoing calls.
• Call costs: Check the cost of your last call, all calls, and reset the cost.
• Data information: Check the total of data transferred over the web
through GPRS information option.
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Tools Menu 3
• Alarm clock: Allow you to set one of five alarms. The current time is
displayed at the upper right corner of the screen when you select an
alarm to set. At the alarm time, the Alarm animation will be displayed on
the screen and the alarm will sound.
• Calendar: You can check track of daily or monthly schedules.
• Calculator: This contains the standard functions such as Addition,
Subtraction, Multiplication and Division.
• Memo: You can create a list of memos.
• To do: You can check all of the tasks you’ve added from the calendar
option.
• Unit converter: This converts any measurement into a unit you want.
• World clock: Allow you to determine the current time in another time
zone or country.
• SIM services: Display additional functions or applications provided by
your network service provider.
• Torch: You can let the screen be your torch in the dark.

Multimedia Menu 4
• MP3 player: Listen to MP3 music files on your phone.
• Camera: Take pictures through built-in camera and adjust its setting.
• Video Camera: Allows you to record video clip through built-in camera
and adjust its setting.
• FM radio: Listen to FM radio channel.
• Schedule FM record: Allow you to pre-schedule FM radio recording.
• Voice recorder: Allow you to record voice memo.
• Melody composer: Allow you to compose a ring signal or melody.

Messaging Menu 5
• New message: Allow you to write a new SMS or MMS message.
• Inbox: Allow you to view the messages that have been saved.
• Drafts: Allow you to view the messages that have not been sent.
• Outbox: Allow you to view the messages which are about to be sent or
have failed to be sent.
12
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• Sent: Allow you to view the messages which have already been sent,
including the content
• Listen voice mail: Provide you with a quick way of accessing your voice
mailbox (if provided by your service provider).
• Info message: Info service messages are text messages delivered by the
network to your phone.
• Templates: There are pre-defined messages in the list. You can view and
edit the template messages or create new messages.
• Settings: Allow you to set features of your service provider.

My Stuff Menu 6
• Images: This folder saves all of your image files.
• Sounds: This folder saves all of your audio files.
• Videos: This folder saves all of your video clip files.
• Others: This folder is mainly used for transporting files from PC to your
phone.
• External memory: Allows you to view Images, Sounds, Videos,
Documents and Others in memory card.
• Games & Apps: Display the list of default games and applications
available in the phone.

Profiles Menu 7
• Normal: After activating this profile, the
indicator will be displayed
on the standby screen.
• Silent: Ring tone and vibrator is set to be off. After activating this profile,
indicator will be displayed on the standby screen.
the
• Outdoor: Ring tone and key tone volume is set to maximum. After
indicator will be displayed on the standby
activating this profile, the
screen.
• Flight mode: Wireless network of your phone is disabled, so you can
safely use the non-wireless functions of your phone (such as multimedia,
indicator will
tools, or games…ext.). After activating this profile, the
be displayed on the standby screen.
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Contacts Menu 8
• Search: You can search for contacts in your phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the
name you want to search.
• New contact: You can add entries into your phonebook.
• Speed dials: Assign the contact number to one of the keys between 2
and 8. You can call the phone number by long pressing the assigned key
in standby mode.
• Groups: There are seven default groups on the phone. With Groups
function, you can send a message to all members of a group at the same
time.
• Copy all: You can copy all entries from SIM card memory to Phone
memory and also from Phone memory to SIM card memory.
• Delete all: You can delete all entries from SIM card memory or Phone
memory.
• Settings: You can set the view options in Name only, Name & Number or
With Picture.
• Information:
› Service dial number: Access the list of service numbers assigned by
your service provider safely.
› Own number: You can save and check your own numbers in SIM card.
› My business card: Allow you to create your own business card
featuring your name, mobile phone number, e-mail address and so on.

Settings Menu 9
• Dual SIM: You can set the properties respectively for two SIM cards.
• Date & Time: You can set the functions relating to the date and time.
• Languages: You can change the language for the display texts in your
phone. This change will also affect the Language Input mode.
• Display: Allow you to personalize display setting, including Wallpaper,
Clocks, Backlight Timer and so on.
• Shortcut: Allow you to customize your shortcuts on the navigation keys.
• Fake call: You can set the functions to receive a fake call at a specified
time.
14
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• Call: You can set the menu relating to a call.
• Security: You can have the phone more safely by setting PIN code, Auto
key lock, Handset lock, Anti-theft mobile tracker and so on.
• Connectivity: You can use Bluetooth connectivity to connect your phone
with other electronics devices.
• Power Save: This function allows you to save battery power by reducing
backlight brightness level and set backlight timer to minimum.
Note: When select night mode only, power saving will be activated from
9pm to 6am.
• Reset:
1 Reset settings:Allow you to reset the entire phone to its factory
2 Reset handset memory:delete all the files saved on your phone
memory.
3 Reset all: Allow you to reset the entire phone to its factory defaults or
delete all the files saved on your phone.
• Memory status: You can check free space and memory usage of each
repository.

PC Suite
You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important
details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.
Installing LG PC Suite on your computer
1 Go to www.lg.com and choose your region first and then your country.
2 Click Manual & Software.
3 Download LG Mobile support tool.
4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer
wizard.
5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your
desktop.

s.
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Guidelines for safe and efficient use

G

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or
illegal. Further detailed information is given in this manual.

El

Warning
For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
• Switch off the phone in any area where required by special regulations,
e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
• Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use
with this particular phone model.
The use of any other types may invalidate any approval or warranty
applying to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician
when repair work is required.
• Repairs under warranty, at LG’s option, may include replacement parts
or boards that are either new or reconditioned, provided that they have
functionality equal to that of the parts being replaced.
• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or
cookers.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
• Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can
affect the information on the magnetic strips.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)

r

Electronic devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
• Do not use your mobile phone near medical equipment without
requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in
your breast pocket.

Road safety
.

e

e

s.)

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas
when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making or answering a call if driving
conditions so require.

Avoid damage to your hearing
Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for
long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or
off the handset close to your ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.
NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing
loss.

Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions,
and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or
chemicals.

17

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

G

In aircraft

Ex

Wireless devices can cause interference in aircraft.
• Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
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Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes small
parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks.
Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency
calls. Check with your local service provider.

Battery information and care
• You do not need to completely discharge the battery before recharging.
Unlike other battery systems, there is no memory effect that could
compromise the battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to
maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Replace the battery when it no longer provides acceptable performance.
The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs
to be replaced.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high
humidity, such as the bathroom.
• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
• Dispose off used batteries according to the manufacturer’s instructions.
• Actual battery life will depend on network configuration, product
settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
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Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model has been designed to comply with applicable
safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based
on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure
safety of all persons, regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
conducted using standardized methods with the phone transmitting at
its highest certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG
phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the international Commission on NonIonizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10)
gram of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at
the ear/body is [ 0.870 / 0.988 ] W/kg (10g).
• SAR data information for residents in countries/regions that have
adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of
tissue.

.

19

Troubleshooting

Tr

Problem

Possible Solution

P

Telephone cannot be switched on

Please take out battery and insert again.
Then press End/ Power on key to power on
the phone.

Yo
n

Battery empty

Charge battery. Check charging indicator on
display.

The battery doesn’t charge properly or the Wipe the charging contacts, both on the phone
and on the battery, with a clear soft cloth.
phone sometimes turns itself off
Usage time of battery becomes shorter

If the battery time is short, it may be due to the
user environment, a large volume of calls, or
weak signals.

Charging error—Temperature out of range Make sure the ambient temperature is right,
wait for a while, and the then charge again.
Charging error—Wrong charger

Only use original LG accessories.

Charging error—Battery defective

Replace battery.

Charging error—No battery icon appears
when charging

The battery is empty or has been not used for a
long time. It may take a while before the battery
icon appears on the screen.

Forgot the phone code or password

The default phone code is “0000”.

Enter PUK

The PIN code has been entered incorrectly
three times in succession, and the phone is
now blocked. Enter the PUK supplied by your
service provider.

Loss of Network
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You may be in a weak signal area. Move and
try again. You are trying to access an option
for which you have no subscription with your
service provider. Contact the service provider
for further details.
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Troubleshooting (Continued)
Problem

Possible Solution

You have entered a number but it was
not dialed

Be sure that you have pressed Send key.
Be sure that you have accessed the right
network service.
Be sure that you have not set an outgoing call
barring option.
Be sure that you have entered the area code.

Your correspondent cannot reach you

Be sure that your phone is switched on. Press
Send/Call key for more than one second. Be
sure that you are accessing the network service.
Be sure that you have not set an incoming call
barring option.

Your correspondent cannot hear you
speaking

Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone
close enough to your mouth. The microphone
is located at the bottom of the phone.

The voice quality of the call is poor

Check the signal strength indicator on the
display. The number of bars indicates the signal
strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.

No number is dialed when you recall a
contact

Use the Phonebook Search feature to ensure
the number has been stored correctly. Resave
the number, if necessary.

Cannot use the Browser

Your subscription does not include data
capability. You will need to contact your service
provider to enable the service.

If the above guidelines do not help you to
solve the problem

Take note of the model number of your mobile
phone and a clear description of the problem.
Contact your phone dealer or LG Service Center
for help.
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Technical data
General
Product name : GX200
System : E-GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging) +45°C (charging)
Min : -10°C

1
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(1

Declaration of Conformity

(2

Suppliers Details

(3

Name
LG Electronics Inc
Address

(4

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

Product Details

(5

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

(6

Model Name
GX200
Trade Name
LG

Applicable Standards Details

2

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

(1

(2

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
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

17. Sep. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Signature of representative
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ΟPOI ΕΓΓYΗΣΗΣ
1. TI KAΛYΠΤΕI AYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ
Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα περιεχόμευα εξαρτήματα δεν θα έχουν
πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
(1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του
προϊόυτος.
(2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την
μεταπώληση του προϊόντος.
(3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
(4) Το εξωτερικό περίβλημα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν
πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής
της εγγύησης.
(5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που
να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
(6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση
βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει ορισθεί
από την LG.

2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛ YΠΤΕΙ ΑYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ
(1)
(2)

(3)
(4)

Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον
κανονικό και συνήθη.
Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση,
έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές
χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική
εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που
προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή υγρών.
Θραύσ ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβληα υλικού ή κακοτεχνίας.
Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για
το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

(5)

Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει
καταστεί άκυρος.
Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε
ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενεν από το νόμο ή με διαφορετικό τρόπο,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
(7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
(8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα
εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους
χρήσης από τον πελάτη.
(9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων
προδιαγραφών.
(10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
(11) Αναλώσιμα υλικά.
(6)

3. ΟΡΟΙ:
Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.
Η ΔΙΑPKEIA OΠΟIAΣΔΗΠOTE EMMEΣΗΣ ΕΓΓYΗΣΗΣ, ΣΥMΠΕΡIΛAMBANOMENHΣ THΣ EMMEΣΗΣ ΕΓΓYHΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕYΣΙΜΟΤHTAΣ, ΠΕΡΙΟPIZETAI ΣΤΗ ΔΙAPKEIA THΣ ΔΙAΤYΠΩMENHΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' AYTO TO EΓΓPAΦΟ.
Η LG ELECTRONICS ΔEN ΘA EYΘYNETAI ΓΙA THN AΔYNAMIA XPHΣΗΣ TOY
ΠΡΟΪONTOΣ, ANAΣΤΑΤΩΣΗ, AΠΩΛΕΙΑ Ή AΛΛEΣ BΛABEΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣYNEΠAΚΟΛΟYΘΕΣ, ΠΟY EΓΕΙΡΟΝTAΙ
ΑΠO TH XPHΣH Ή THN AΔYNAMIA XPHΣHΣ AYTOY TOY ΠPOΪONTOΣ Ή ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AΘETHΣΗ
ΔΙATYΠΩMENHΣ Ή ΕMMEΣHΣ ΕΓΓYHΣΗΣ, ΣYMΠEPIΛAMBANOMENHΣ THΣ EMMEΣΗΣ ΕΓΓYHΣHΣ
ΕMΠOPEYΣΙMOTHTAΣ ΠOY EΦAPMOZETAI Σ' AYTO TO ΠPOΪON.
Mερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή σuvεπακόλουθων βλαβών ή
περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιοριομοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί
να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαώματα και μπορεί να έχετε
επίσης άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300
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