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Postępowanie ze zużytym urządzeniem
1. Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera
na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2. Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki
odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze
zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim,
przedsiębiorstwie utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został
nabyty produkt.
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Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu telefonu
komórkowego KP260. To niewielkie,
a zarazem zaawansowane
urządzenie zostało wyposażone w
najnowocześniejszą technologię
komunikacji komórkowej.

Wprowadzenie

6

WSKAZÓWKA
] W zależności od operatora oraz wersji

oprogramowania, niniejsza instrukcja
może nieznacznie odbiegać od stanu
faktycznego.

W tej instrukcji obsługi
przedstawiono istotne
informacje dotyczące sposobu
użytkowania tego telefonu.
Uważnie przeczytaj wszystkie
podane informacje w celu
zapewnienia optymalnej
pracy telefonu i uniknięcia
jego uszkodzenia lub
nieprawidłowego użytkowania.
Wprowadzanie wszelkich
zmian lub modyfikacji, które
nie są wyraźnie dozwolone
w tej instrukcji, może
spowodować unieważnienie
gwarancji na urządzenie.

Bezpieczne korzystanie
z telefonu
Przestroga!

• W czasie podróży samolotem telefon
komórkowy musi być przez cały czas
wyłączony.
• Nie trzymaj telefonu w ręku podczas
prowadzenia samochodu.
• Nie używaj telefonu w pobliżu stacji
benzynowych, składów paliwa,
zakładów chemicznych ani stanowisk
pracy z materiałami wybuchowymi.
• Dla własnego bezpieczeństwa
używaj WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH
baterii i ładowarek, zgodnych ze
specyfikacjami.
• W trakcie ładowania nie dotykaj
telefonu mokrymi rękoma. Może
to spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub poważne
uszkodzenie telefonu.
• Przechowuj telefon w bezpiecznym
miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne części,
które w razie połknięcia stwarzają
niebezpieczeństwo zadławienia.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu
materiałów łatwopalnych,
ponieważ telefon może się rozgrzać
i spowodować zagrożenie pożarem.

• Telefon należy wyłączyć w miejscach,
w których nakazują to specjalne
przepisy. Telefonu nie wolno na
przykład używać w szpitalach, gdyż
może on zakłócać pracę wrażliwego
na promieniowanie radiowe sprzętu
medycznego.
• Funkcja połączeń alarmowych może
nie być dostępna we wszystkich
sieciach telefonii komórkowej. Z tego
względu nie polegaj wyłącznie na
telefonie komórkowym na wypadek
konieczności wykonania połączenia
alarmowego.
• Aby zapobiec uszkodzeniu telefonu,
używaj wyłącznie ORYGINALNYCH
akcesoriów.
• Każdy nadajnik fal radiowych może
zakłócać działanie znajdujących się
w pobliżu urządzeń elektronicznych.
Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników telewizyjnych,
radiowych, komputerów itp.
• Przy utylizacji baterii przestrzegaj
stosownych przepisów.
• Nie wolno rozkładać na części
telefonu ani baterii.
• W przypadku wymiany baterii na
baterię nieprawidłowego typu
występuje ryzyko eksplozji.

Bezpieczne korzystanie z telefonu

Ostrzeżenie!
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
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Zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie
może stwarzać zagrożenie lub
być niezgodne z prawem. Dalsze
informacje na ten temat są podane w
niniejszej instrukcji obsługi.

Oddziaływanie
promieniowania
radiowego
Informacje dotyczące
oddziaływania fal radiowych oraz
współczynnika SAR (ang. Specific
Absorption Rate)
Telefon komórkowy KP260
zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z
odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych.
Wymagania te oparto na wskazaniach
naukowych, określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez
względu na ich wiek i stan zdrowia.

] We

wskazaniach związanych z
oddziaływaniem fal radiowych
posłużono się jednostką pomiaru
znaną jako współczynnik SAR
(ang. Specific Absorption Rate).
Testy mierzące wartość SAR
są przeprowadzane z użyciem
standardowych metod, gdy
telefon emituje najwyższą
udokumentowaną dla niego moc
promieniowania we wszystkich
wykorzystywanych zakresach
częstotliwości.
] Mimo iż różne modele telefonów
LG mogą różnić się wartością
współczynnika SAR, wszystkie
zaprojektowano tak, by spełniały
odpowiednie wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
] Graniczna wartość współczynnika
SAR zalecana przez organizację
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).

Czyszczenie i
konserwacja produktu
Ostrzeżenie!
Korzystaj jedynie z tych baterii,
ładowarek i akcesoriów dodatkowych,
które zostały zatwierdzone do użytku
z danym modelem telefonu. Użycie
jakichkolwiek innych urządzeń
dodatkowych grozi unieważnieniem
homologacji i gwarancji na telefon.
Może też być niebezpieczne.

Nie rozkładaj telefonu na części.
Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj
telefon do specjalistycznego punktu
serwisowego.
] Zachowaj odpowiednią odległość
pomiędzy telefonem a urządzeniami
elektrycznymi, takimi jak telewizory,
odbiorniki radiowe i komputery
osobiste.
] Zachowaj odpowiednią odległość
pomiędzy telefonem a źródłami
ciepła, takimi jak kaloryfery czy
kuchenki.
]

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Najwyższa wartość SAR uzyskana
podczas badań tego modelu
telefonu przy użyciu systemu
DASY4 wynosi 0,524 W/kg (10 g)
dla telefonu trzymanego przy uchu
oraz 0,269 W/kg (10 g) dla telefonu
noszonego blisko ciała.
] Dla mieszkańców krajów/regionów
akceptujących wytyczne instytutu
IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers
– Instytut Inżynierów Elektryków
i Elektroników), np. Stanów
Zjednoczonych, Kanady, Australii
i Tajwanu, wartość graniczna
współczynnika SAR wynosi 1,6 W/kg
(wartość uśredniona dla 1 grama
masy ciała).
]
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania
Pod żadnym pozorem nie wkładaj
telefonu do kuchenki mikrofalowej,
gdyż spowoduje to eksplozję baterii.
] Nie upuszczaj telefonu.
] Nie narażaj urządzenia na
mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
] Powierzchnia telefonu może ulec
uszkodzeniu po umieszczeniu w
nieodpowiednim opakowaniu lub
owinięciu materiałem winylowym.
] Do czyszczenia telefonu nie
używaj silnie działających środków
chemicznych (takich jak alkohol,
benzyna, rozcieńczalniki itp.) czy
detergentów. Stosowanie takich
środków pociąga za sobą ryzyko
pożaru.
] Nie narażaj urządzenia na nadmierne
działanie dymu lub kurzu.
] Nie przechowuj telefonu w pobliżu
kart kredytowych lub innych kart z
paskiem magnetycznym, gdyż może
on zmienić informacje zapisane na
paskach magnetycznych.
] Nie dotykaj ekranu ostrymi
przedmiotami. Może to spowodować
uszkodzenie telefonu.
]

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
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Unikaj kontaktu telefonu z cieczami
lub wilgocią.
] Przy stosowaniu akcesoriów,
takich jak słuchawki i zestawy
słuchawkowe, zachowaj ostrożność.
Ich przewody powinny być
bezpiecznie schowane i nie powinny
niepotrzebnie stykać się z anteną.
] Przed włączeniem telefonu odłącz
przewód danych.
]

Urządzenia
elektroniczne
Wszystkie telefony mogą powodować
zakłócenia, które mogą negatywnie
wpłynąć na działanie znajdujących się
w pobliżu urządzeń.
] Nie używaj telefonu komórkowego
w pobliżu sprzętu medycznego
bez zgody personelu placówki.
Nie umieszczaj telefonu w pobliżu
rozrusznika serca (np. w kieszeni
przy klatce piersiowej).
] Telefony komórkowe mogą
zakłócać pracę niektórych aparatów
słuchowych.

] Telefony

Bezpieczeństwo na
drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi korzystania z telefonów
komórkowych podczas kierowania
pojazdem.
] Podczas kierowania pojazdem nie
trzymaj telefonu w ręce.
] Skup się na kierowaniu pojazdem.
] Korzystaj z zestawu
głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
] Jeśli wymagają tego warunki
panujące na drodze, przed
wykonywaniem lub odebraniem
połączenia należy zjechać na
pobocze i zaparkować pojazd.
] Fale radiowe mogą negatywnie
wpłynąć na pracę niektórych
systemów elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy
samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.

Jeśli pojazd jest wyposażony
w poduszkę powietrzną, nie
należy jej blokować urządzeniami
bezprzewodowymi zainstalowanymi
na stałe lub umieszczonymi
tymczasowo. Może to spowodować
poważne obrażenia ciała wywołane
nieprawidłowym działaniem.
Słuchając muzyki na zewnątrz
pomieszczeń, ustawiaj głośność
na umiarkowanym poziomie, aby
słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest
to szczególnie istotne podczas
przechodzenia przez jezdnię.

]

Zapobieganie
uszkodzeniu słuchu
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w
wyniku długotrwałego oddziaływania
dźwięku o znacznym natężeniu.
Dlatego też zaleca się, aby podczas
włączania lub wyłączania telefonu nie
trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca
się ustawienie głośności rozmów i
muzyki na umiarkowanym poziomie.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

komórkowe mogą
powodować niewielkie zakłócenia
pracy odbiorników telewizyjnych,
radiowych, komputerów itp.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania
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Obszar prac z
użyciem materiałów
wybuchowych
Nie korzystaj z telefonu podczas
trwania prac z użyciem materiałów
wybuchowych. Stosuj się do
ograniczeń i postępuj zgodnie z
wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone
wybuchem
Nie korzystaj z telefonu na stacji
benzynowej. Nie korzystać z
urządzenia w pobliżu zbiorników
paliwa lub substancji chemicznych.
] Nie przewoź ani nie przechowuj
łatwopalnych gazów, cieczy lub
materiałów wybuchowych w
schowku samochodowym, w którym
znajduje się telefon komórkowy i
akcesoria.
]

W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą
powodować zakłócenia w samolocie.
] Przed wejściem na pokład samolotu
wyłącz telefon komórkowy.
] Nie korzystaj z telefonu przed
rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci
Przechowuj telefon w bezpiecznym
miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Telefon zawiera drobne części,
które w przypadku włożenia do
ust stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.

Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może
nie być dostępna we wszystkich
sieciach telefonii komórkowej. Z tego
względu nie polegaj wyłącznie na
telefonie komórkowym na wypadek
konieczności wykonania połączenia
alarmowego. Szczegółowe informacje
można uzyskać u lokalnego operatora
sieci.

Obsługa baterii

Nie przechowuj ładowarki w
miejscach nasłonecznionych ani
nie korzystaj z niej w warunkach
wysokiej wilgotności, np. w łazience.
] Nie należy zostawiać baterii w
gorących lub zimnych miejscach.
Może to spowodować spadek
wydajności baterii.
] Włożenie baterii nieprawidłowego
typu grozi eksplozją.
] W przypadku zużycia baterii należy
postępować zgodnie z instrukcjami
producenta.
] W razie konieczności wymiany
baterii zanieś ją do lokalnego
punktu serwisowego LG Electronics
lub sprzedawcy w celu uzyskania
pomocy.
] Po pełnym naładowaniu telefonu
zawsze odłącz ładowarkę
od gniazdka elektrycznego,
aby ładowarka nie zużywała
niepotrzebnie energii.
]

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Przed rozpoczęciem ładowania
bateria nie musi być całkowicie
rozładowana. W przeciwieństwie
do innych baterii nie istnieje efekt
pamięci, który mógłby zagrozić
działaniu baterii.
] Używaj wyłącznie baterii i ładowarek
firmy LG. Ładowarki firmy LG
zostały zaprojektowane tak, aby
maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii.
] Nie rozkładaj baterii na części ani nie
wywołuj zwarcia.
] Utrzymuj metalowe styki baterii w
czystości.
] Baterię należy wymienić, jeśli nie
działa w sposób zadowalający.
Baterię można ładować wiele
razy, zanim konieczna będzie jej
wymiana.
] Jeśli bateria nie była używana
przez dłuższy czas, naładuj ją,
aby maksymalnie zwiększyć jej
przydatność.
]
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Opis telefonu KP260
Elementy telefonu
Widok od przodu

Słuchawka

Mikrofon w trybie
głośnomówiącym

Wyświetlacz LCD
] U góry: siła sygnału, stan
naładowania baterii i różne
funkcje.
] U dołu: Oznaczenia klawiszy
funkcyjnych

Klawisz nawigacji
] W trybie gotowości:
Menu Wiadomości
Lista Kontaktów
Menu Profile
Odtwarzacz MP3
] W menu: nawigacja w górę,

w dół oraz na boki.
Klawisze alfanumeryczne

Opis telefonu KP260
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] W trybie gotowości:

Mikrofon

Głośnik

wprowadzanie cyfr
wybieranego numeru
Przytrzymanie
- Poł. międzynarodowe
- Poczta głosowa
do
- Szybkie
wybieranie
] W trybie edycji:
wprowadzanie cyfr i znaków

Lewy/prawy klawisz funkcyjny
Te klawisze realizują funkcje pokazywane u dołu
wyświetlacza.

Klawisz Zakończ
] Włączanie/wyłączanie telefonu
] Zakończenie lub odrzucenie połączenia.

Klawisz wysyłania
] Wybieranie numerów telefonu i odbieranie
połączeń.
] W trybie gotowości: wyświetlanie historii
połączeń wykonanych, odebranych i
nieodebranych.

Opis telefonu KP260

Klawisz Wyczyść
Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie
jednego znaku. Naciśnięcie i przytrzymanie
spowoduje sukcesywne usunięcie całej
wpisanej treści. Służy również do przechodzenia
do poprzedniego ekranu.
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Opis telefonu KP260
Widok lewego boku

Widok prawego boku

Otwory na zamocowanie
paska
Złącze ładowarki, przewodu
USB oraz słuchawek
Klawisze boczne
] W trybie gotowości (otwarty

telefon): głośność dźwięku
klawiszy.
] Podczas połączenia:
zwiększenie lub zmniejszenie
głośności słuchawki.

Uwaga
] Przed podłączeniem kabla

USB upewnij się, że telefon jest
włączony i znajduje się w trybie
bezczynności.

Uwaga
] Wyjmowanie baterii z

włączonego telefonu może
spowodować nieprawidłowe
działanie telefonu.

Opis telefonu KP260
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Karta MicroSD

Przycisk aparatu
(przy wysuniętej klapce)
Długie naciśnięcie – włączenie
aparatu fotograficznego

Widok tyłu

Obiektyw aparatu
fotograficznego

Bateria

Styki baterii

Opis telefonu KP260

Gniazdo karty SIM
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Opis telefonu KP260
Wyświetlane informacje
Obszar ikon

Ikony ekranowe
Ikona

Opis
Informuje o sile sygnału sieci
komórkowej.

Obszar tekstu i
grafiki

Menu

Kontakty

Funkcje klawiszy
funkcyjnych

Pokazuje, że używana jest usługa
roamingu.
Alarm został ustawiony i jest
włączony.
Pokazuje stan baterii.

Opis telefonu KP260
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Obszar

Opis

Pierwsza
linia

Wyświetla ikony.

Środkowe
linie

Wyświetlają wiadomości,
instrukcje i wszystkie
wprowadzane informacje,
takie jak wybierane numery.

Ostatnia
linia

Wyświetla funkcje aktualnie
przypisane do dwóch
klawiszy funkcyjnych.

Odebrano wiadomość tekstową.
Odebrano wiadomość głosową.
Aktywny profil Tylko wibruje.
W telefonie aktywne są terminy
W telefonie znajduje się karta
pamięci
Akwytny jest tryb lotu
Aktywne jest połączenie WAP

Na ekranie wyświetlanych jest kilka
ikon. Opisano je poniżej.

Dostępna łączność GPRS
Łączenie

Ikona

Opis
Aktywny profil Normalny.
Aktywny profil Na zewnątrz.
Aktywny profil Milczy.
Aktywny profil Zestaw
słuchawkowy.
Aktywne przekierowanie połączeń.
Komunikacja Bluetooth jest
włączona.

Opis telefonu KP260

* Jakość rozmowy może zmieniać się w
zależności od zasięgu sieci. Kiedy siła
sygnału spadnie poniżej 2 kresek, może
dojść do wyciszenia rozmowy, zerwania
połączenia lub niskiej jakości dźwięku. Siłę
sygnału można traktować jako wskaźnik
jakości rozmów. Brak kresek oznacza brak
zasięgu sieci — w takim przypadku nie
można korzystać z żadnych usług sieci
(połączeń, wiadomości itp.).

19

Instalacja
Instalacja karty SIM i
baterii
Przed wyjęciem baterii upewnij się, że
telefon jest wyłączony.

Uwaga
] Wyjmowanie baterii z włączonego

telefonu może spowodować
nieprawidłowe działanie telefonu.

1. Wyjmij baterię.

2. Włóż kartę SIM.

Przesuń w dół pokrywę komory
baterii i wyciągnij baterię odchylając
ją od góry.

Włóż kartę SIM i wsuń ją w uchwyt.
Upewnij się, że karta SIM jest włożona
poprawnie, a jej styki (w kolorze
złotym) są skierowane w dół. Aby
wyjąć kartę SIM, dociśnij ją lekko i
pociągnij w kierunku odwrotnym niż
przy wkładaniu.

Wkładanie karty SIM

Instalacja
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Wyjmowanie karty SIM

Uwaga
] Metalowe styki karty SIM można łatwo

uszkodzić przez zarysowanie. Podczas
wkładania i wyjmowania karty SIM
postępuj z nią bardzo ostrożnie. Stosuj
się do instrukcji dołączonych do karty
SIM.

3. Włóż baterię.
Włóż baterię do telefonu i wsuwaj
pokrywę komory baterii, aż zatrzaśnie
się na swoim miejscu, przeciwnie, niż
podczas wyjmowania baterii.

Ostrzeżenie!
• Nie wyjmuj ani nie wkładaj karty
SIM, gdy telefon jest używany lub
włączony. Grozi to uszkodzeniem
danych na karcie SIM.

Instalacja
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Instalacja

Instalacja
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Ładowanie baterii

Przestroga!

Przed podłączeniem ładowarki
podróżnej do telefonu należy
najpierw włożyć do niego baterię.

• Jeśli bateria jest całkowicie
rozładowana, po podłączeniu
ładowarki na wyświetlaczu LCD
pojawi się ekran ładowania na około
1–1,5 minuty.
• Nie podłączaj ani nie odłączaj
wtyczki na siłę, gdyż może to
spowodować uszkodzenie telefonu
i/lub ładowarki.
• Używając ładowarki za granicą,
skorzystaj z odpowiedniego
adaptera.
• Podczas ładowania nie należy
wyjmować baterii ani karty SIM.

1. Przed pierwszym użyciem telefonu
sprawdź, czy bateria jest w pełni
naładowana.
2. Włóż wtyczkę ładowarki (ze strzałką
skierowaną jak na rysunku) do
gniazda umieszczonego z boku
telefonu.
3. Drugą wtyczkę ładowarki podłącz
do gniazda sieciowego. Korzystaj
wyłącznie z ładowarki dostarczonej
w opakowaniu telefonu.
4. Po zakończeniu ładowania
paski widoczne na ikonie baterii
przestaną się przesuwać.

Ostrzeżenie!
• Podczas burzy odłącz ładowarkę
od źródła zasilania i telefonu, aby
uniknąć ryzyka porażenia prądem
i/lub pożaru.
• Aby uniknąć zarysowania,
trzymaj baterię z dala od ostrych
przedmiotów i zwierząt. Kontakt z
takimi przedmiotami pociąga za
sobą ryzyko pożaru.

Odłączanie ładowarki
Ładowarkę należy odłączać od
telefonu przez pociągnięcie za wtyk, a
nie za przewód.

Włączanie i wyłączanie
telefonu
Włączanie telefonu
Upewnij się, że w telefonie znajduje
się karta USIM, a bateria jest
naładowana. Naciśnij i przytrzymaj
klawisz
aż do włączenia telefonu.
Wprowadź kod PIN otrzymany wraz z
kartą USIM (tylko jeśli włączona jest
opcja Żądanie kodu PIN).
Po kilku sekundach telefon
zarejestruje się w sieci.

Wyłączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz
aż do wyłączenia telefonu. W trakcie
wyłączania telefonu może wystąpić
kilka sekund opóźnienia. W tym
czasie nie należy włączać ponownie
telefonu.

Instalacja
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Funkcje ogólne
Nawiązywanie połączeń
1. Upewnij się, że telefon jest
włączony.
2. Wpisz numer telefonu wraz
z numerem kierunkowym.
Aby edytować numer znajdujący
się na wyświetlaczu, naciśnij klawisz
. Każde naciśnięcie tego
klawisza spowoduje usunięcie
jednej cyfry.
] Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby skasować cały numer.
, aby nawiązać
3. Naciśnij klawisz
połączenie.
4. Aby zakończyć, naciśnij klawisz
.

Nawiązywanie połączenia za
pomocą klawisza wysyłania
Funkcje ogólne

24

1. Naciśnij klawisz
, aby wyświetlić
ostatnie połączenia przychodzące,
wychodzące i nieodebrane.
2. Wybierz żądany numer klawiszami
nawigacji.
3. Naciśnij klawisz
.

Nawiązywanie połączeń
międzynarodowych
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz
, aby wprowadzić prefiks
międzynarodowy. W miejsce
znaku + można wprowadzić
międzynarodowy kod dostępu.
2. Wprowadź kod kraju, numer
kierunkowy i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz
.

Kończenie połączenia
Po zakończeniu rozmowy naciśnij
klawisz
.

Wykonywanie połączenia przy
użyciu listy kontaktów
Często wybierane numery telefonów
wraz z nazwami można zapisać na
karcie SIM lub w pamięci telefonu.
Aby wybrać konkretny numer,
wystarczy wyszukać odpowiednią
nazwę na liście kontaktów.

Regulowanie głośności
Aby dostosować głośność słuchawki
w trakcie połączenia, użyj bocznych
klawiszy telefonu.
W trybie bezczynności klawisze
boczne umożliwiają dostosowanie
głośności dźwięku klawiszy.

Odbieranie połączenia

Uwaga
] Telefon umożliwia odebranie połączenia

przychodzącego podczas korzystania
z książki adresowej lub innych funkcji
menu. Jeśli telefon jest połączony z
komputerem za pomocą przewodu
USB, rozmowy oraz wiadomości nie są
dostępne.

Funkcje ogólne

W chwili nadejścia połączenia telefon
dzwoni, a na ekranie jest wyświetlana
migająca ikona telefonu. Jeśli
rozmówca został zidentyfikowany, na
ekranie pojawi się jego numer (lub
nazwa, jeśli została zapisana w książce
adresowej).
1. Wysuń telefon i naciśnij klawisz
lub lewy klawisz funkcyjny, aby
odebrać połączenie przychodzące.
Jeśli opcja menu Dowolny klawisz
(menu #.5.4.2) została włączona,
połączenia przychodzące można
odbierać za pomocą każdego
klawisza z wyjątkiem klawisza
i prawego klawisza funkcyjnego.

2. Zakończ połączenie, zamykając
telefon lub naciskając klawisz
kończenia połączenia
.
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Menu dostępne podczas
połączenia
Telefon oferuje szereg funkcji
dostępnych podczas połączenia.
Aby uzyskać dostęp do tych funkcji
w trakcie połączenia, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny
[Opcje].

Podczas połączenia
Menu wyświetlane na ekranie
telefonu podczas połączenia różni
się od menu wyświetlanego w trybie
bezczynności. Dostępne opcje
opisano poniżej.

Menu dostępne podczas połączenia
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Nawiązywanie drugiego
połączenia (zależnie od sieci)
Aby nawiązać drugie połączenie,
można wyszukać i wybrać numer
z listy Kontaktów.

Przełączanie pomiędzy
dwoma połączeniami
Aby przełączać się między dwoma
połączeniami, naciśnij klawisz
lub
lewy klawisz funkcyjny, a następnie
wybierz polecenie Przełącz.

Odbieranie połączenia
przychodzącego
Aby odebrać połączenie
przychodzące, gdy telefon dzwoni,
po prostu naciśnij klawisz
. Telefon
może też informować o połączeniu
przychodzącym podczas trwającej
rozmowy. W słuchawce rozlegnie się
dźwięk, a na wyświetlaczu będzie
widoczna informacja o oczekującym,
drugim połączeniu.

Funkcja ta nazywa się Połączenie
oczekujące i jest dostępna tylko
wtedy, gdy jest obsługiwana w
danej sieci. Szczegółowe informacje
na temat aktywacji i wyłączania
tej funkcji można znaleźć w sekcji
Połączenie oczekujące (menu #.5.6).
Jeśli funkcja połączeń oczekujących
jest włączona, można zawiesić
pierwsze połączenie i odebrać drugie,
naciskając lewy klawisz funkcyjny
.

Aby odrzucić połączenie
przychodzące, nie odbierając go,
wystarczy nacisnąć klawisz
.
Podczas rozmowy można odrzucić
połączenie przychodzące, naciskając
klawisz
.

Usługa połączeń konferencyjnych
umożliwia jednoczesną rozmowę
z więcej niż jednym rozmówcą,
jeśli taka funkcja jest obsługiwana
przez operatora sieci. Połączenie
konferencyjne można ustanowić tylko
przy jednym połączeniu aktywnym
i jednym połączeniu zawieszonym
(po ich odebraniu).
Po ustanowieniu połączenia
konferencyjnego osoba, która
je ustanowiła, może dodawać,
rozłączać i dzielić połączenia
(tj. usuwać rozmówców z połączenia
konferencyjnego bez ich rozłączania).
Wszystkie wymienione opcje są
dostępne z poziomu menu połączeń
przychodzących. Maksymalna
liczba rozmówców podczas
połączenia konferencyjnego to pięć
osób. Po rozpoczęciu połączenia
konferencyjnego tylko osoba, która
je ustanowiła może nim zarządzać i
dodawać nowych rozmówców.

Menu dostępne podczas połączenia

Odrzucanie połączenia
przychodzącego

Połączenia
konferencyjne
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Menu dostępne podczas połączenia
Nawiązywanie drugiego
połączenia

Uaktywnianie zawieszonego
połączenia konferencyjnego

Podczas trwającej rozmowy można
nawiązać drugie połączenie.
Wprowadź drugi numer i naciśnij
klawisz
.
W momencie nawiązania drugiego
połączenia, pierwsze połączenie jest
automatycznie zawieszane. Klawisz
umożliwia przełączanie między
połączeniami.

Aby uaktywnić zawieszone
połączenie konferencyjne, naciśnij
klawisz
. Możesz też nacisnąć
lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i
wybrać polecenie Dołącz/Wstrzymaj
wszystkie połączenia. Pozostali
rozmówcy, których połączenia zostały
wstrzymane, pozostaną połączeni.
Aby powrócić do trybu połączenia
konferencyjnego, naciśnij lewy klawisz
[Opcje], a następnie
funkcyjny
wybierz Połączenie konferencyjne.

Ustanawianie połączenia
konferencyjnego
Menu dostępne podczas połączenia
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Aby ustanowić połączenie
konferencyjne, zawieś jedno
połączenie i przy włączonej rozmowie
aktywnej naciśnij lewy klawisz
funkcyjny, a następnie wybierz
opcję Dołącz w menu połączenia
konferencyjnego.

Dodawanie połączeń do
połączenia konferencyjnego
Aby dodać połączenie do istniejącego
połączenia konferencyjnego, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny, a następnie
wybierz opcję Dołącz w menu
połączenia konferencyjnego.

Połączenie prywatne w
połączeniu konferencyjnym
Aby wykonać poufne połączenie
z rozmówcą połączenia
konferencyjnego, wyświetl na ekranie
numer rozmówcy, z którym chcesz
rozmawiać, a następnie naciśnij lewy
klawisz funkcyjny. W opcji Połączenie
konferencyjne wybierz menu
Prywatne, aby wstrzymać pozostałe
połączenia.

Kończenie połączenia
konferencyjnego
Menu dostępne podczas połączenia

Aby przerwać połączenie z aktualnie
wyświetlonym rozmówcą z połączenia
konferencyjnego, naciśnij klawisz
.
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Drzewo menu
Menu w telefonie można wyświetlić na 2 sposoby: Pierwszy to format siatki a
drugi format listy. W każdym widoku numery elementów menu są inne.
Ustawieniem domyślnym w telefonie jest wyświetlanie menu w widoku siatki,
dlatego wszystkie numery elementów menu w instrukcji są pokazane w ten
sposób.
Poniżej przedstawiono strukturę menu oraz wskazano:
] numery przypisane do poszczególnych opcji menu;
] strony, na których można znaleźć opis funkcji.
Aby przejść do żądanego menu, użyj lewego klawisza funkcyjnego [Menu],
klawiszy nawigacyjnych lub klawisza [OK]. Możesz również skorzystać ze
skrótu, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Menu], a po nim klawisz z cyfrą
odpowiadającą danemu menu.

Drzewo menu
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1. Gry i Aplikacje

3. Kalendarz

5. Wiadomości

1.1 Gry
1.2 Aplikacje
1.3 Profile sieciowe

3.1 Kalendarz
3.2 Notatka
3.3 Zadania

2. Historia połączeń

4. Multimedia

2.1 Wszystkie
2.2 Nieodebrane
2.3 Wychodzące
2.4 Odebrane
2.5 Czas połączeń
2.6 Koszt połączeń
2.7 Licznik danych

4.1 Odtwarzacz MP3
4.2 Aparat
4.3 Kamera
4.4 Radio FM
4.5 Dyktafon

5.1 Nowa wiadomość
5.2 Odebrane
5.3 Wiadomości
Bluetooth
5.4 Robocze
5.5 Nadawane
5.6 Wysłane
5.7 Odsłuchaj pocztę
głosową
5.8 Wiadomości
informacyjne
5.9 Szablony
5.0 Ustawienia

6. Moje pliki

9. Dodatki

0. Łączność

6.1 Obrazy
6.2 Dźwięki
6.3 Wideo
6.4 Inne
6.5 Gry i Aplikacje
6.6 Pamięć zewnętrzna

9.1 Budzik
9.2 Kalkulator
9.3 Stoper
9.4 Konwerter jednostek
9.5 Zegar globalny
9.6 Usługi SIM*

0.1 Bluetooth
0.2 Sieć
0.3 Połączenie USB

7. Profile

*. Internet

7.1 Normalny
7.2 Milczy
7.3 Tylko wibruje
7.4 Na zewnątrz
7.5 Zestaw słuchawkowy

*.1 Strona domowa
*.2 Yahoo! oneSearch
*.3 Zakładki
*.4 Wpisz adres
*.5 Historia
*.6 Zapisane strony
*.7 Ustawienia
*.8 Informacje

8. Kontakty

* to menu może ulec zmianie w zależności od operatora.

#.1 Data i godzina
#.2 Język
#.3 Wyświetlacz
#.4 Skróty
#.5 Połączenie
#.6 Bezpieczeństwo
#.7 Tryb lotu
#.8 Oszczędność energii
#.9 Reset
#.0 Stan pamięci

Drzewo menu

8.1 Wyszukaj
8.2 Nowy Kontakt
8.3 Szybkie wybieranie
8.4 Grupy
8.5 Kopiuj wszystko
8.6 Usuń wszystko
8.7 Ustawienia
8.8 Informacje

#. Ustawienia
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Gry i Aplikacje
Gry

Menu 1.1

W telefonie KP260 są zainstalowane
gry, które dostarczą Ci wiele rozrywki.
Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub
aplikacje, zostaną one zapisane w tym
folderze.

Aplikacje

Menu 1.2

Menu Aplikacje pozwala na
zarządzanie aplikacjami Java
zainstalowanymi w telefonie. Pobrane
aplikacje można usuwać.

Profile sieciowe

Menu 1.3

Aby pobrać grę, ustaw profil
połączenia z siecią w menu Profile
sieciowe.

Gry i Aplikacje
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Historia połączeń
W telefonie można sprawdzać rejestr
połączeń nieodebranych/odebranych
oraz wybieranych numerów
pod warunkiem, że usługa CLI
(identyfikacja numeru rozmówcy) jest
udostępniana przez operatora sieci,
z której użytkownik korzysta.
Wyświetlane informacje obejmują
numer telefonu i nazwę rozmówcy
(jeśli jest dostępna) oraz datę
i godzinę połączenia. Można też
sprawdzić liczbę wykonanych
połączeń.

Wszystkie

Menu 2.1

Wyświetla listę wszystkich połączeń
wychodzących, nieodebranych i
przychodzących.

Nieodebrane

Menu 2.2

Wychodzące

Menu 2.3

Ta opcja pozwala na wyświetlenie 50
ostatnich połączeń wychodzących
(zarówno zrealizowanych, jak
i niezrealizowanych). Umożliwia
ponadto:
] Wyświetlanie i wybieranie numeru
(jeżeli dostępny) lub nazwy (jeżeli
zapisana w Kontaktach) osoby z
którą próbujemy się połączyć.
] Przypisywanie nazw do nowych
numerów i zapisywanie ich w
Kontaktach lub przypisywanie
nowych numerów do już
istniejących Kontaktów.
] Wysłanie wiadomości na numer
z listy.
] Usunięcie połączenia z listy.

Historia połączeń

Ta opcja pozwala na wyświetlenie 50
ostatnich nieodebranych połączeń.
Umożliwia ponadto:
] Wyświetlanie i wybieranie numeru
(jeżeli dostępny) lub nazwy (jeżeli
zapisana w Kontaktach) osoby
próbującej się połączyć.

Przypisywanie nazw do nowych
numerów i zapisywanie ich w
Kontaktach lub przypisywanie
nowych numerów do już
istniejących Kontaktów.
] Wysłanie wiadomości na numer
z listy.
] Usunięcie połączenia z listy.
]
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Historia połączeń
Odebrane

Menu 2.4

Ta opcja pozwala na wyświetlenie 50
ostatnich połączeń przychodzących.
Umożliwia ponadto:
] Wyświetlanie i wybieranie numeru
(jeżeli dostępny) lub nazwy (jeżeli
zapisana w Kontaktach) osoby z
którą się łączylismy.
] Przypisywanie nazw do nowych
numerów i zapisywanie ich w
Kontaktach lub przypisywanie
nowych numerów do już
istniejących Kontaktów.
] Wysłanie wiadomości na numer
z listy.
] Usunięcie połączenia z listy.

Czas połączeń
Historia połączeń
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Menu 2.5

Umożliwia podgląd czasu trwania
połączeń przychodzących
i wychodzących. Można również
wyzerować liczniki połączeń.
Dostępne są następujące liczniki
czasu:

Ostatnie: Czas trwania ostatniego
połączenia.
] Wszystkie: Łączny czas wszystkich
wykonanych i odebranych połączeń
od ostatniego wyzerowania licznika
czasu.
] Wybrane: Czas trwania połączeń
wychodzących.
] Odebrane: Czas trwania połączeń
przychodzących.
]

Koszt połączeń

Menu 2.6

Pozwala sprawdzić koszt ostatniego
oraz wszystkich połączeń.
Ustawienia kosztów można sprawdzać
w następujących menu.
] Ostatnie: Ta usługa sieciowa
umożliwia ograniczanie kosztu
rozmów według wybranych
jednostek naliczania. Wybierz
opcję Czytaj, aby wyświetlić liczbę
pozostałych jednostek. Wybierz
opcję Zmień, aby zmienić bieżący
limit.

Wszystkie: Tu można ustawić walutę
i cenę jednostkową. Aby uzyskać
informacje o cenach jednostek
połączeń, skontaktuj się ze swoim
operatorem. Do zmiany waluty lub
jednostki w tym menu potrzebny
jest kod PIN2.
] Ustawienia: Ta usługa sieciowa
umożliwia automatyczne
wyświetlanie kosztu ostatniego
połączenia. Jeśli opcja jest włączona,
po zakończeniu połączenia
wyświetlany jest jego koszt.
]

Licznik danych

Menu 2.7

Umożliwia sprawdzenie ilości danych
przesłanych przez sieć za pomocą
opcji Informacje GPRS.
Ponadto pozwala sprawdzić czas
trwania połączenia z Internetem.

Historia połączeń
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Kalendarz
Kalendarz

Menu 3.1

Wybór tej pozycji menu powoduje
wyświetlenie kalendarza. W górnej
części ekranu znajdują się sekcje daty.
W przypadku zmiany daty kalendarz
zostanie odpowiednio zaktualizowany.
Odpowiedni dzień oznaczony zostanie
kwadratowym kursorem. Zaznaczona
data w kalendarzu oznacza, że dla
danego dnia wprowadzono termin.
Funkcja umożliwia przypominanie o
terminach i notatkach.
Zmiana dnia, miesiąca i roku:
Klawisz

Kalendarz
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Opis

,

Co rok

,

Co miesiąc

,

Co tydzień

,

Codziennie

Nacisnij lewy przycisk funkcyjny
[Opcje] w trybie kalendarza w celu
zarządzania terminami.

Notatka

Menu 3.2

1. Wybierz menu Notatka za pomocą
lewego klawisza funkcyjnego
[OK].
2. Jeśli wpis jest pusty, naciśnij lewy
klawisz funkcyjny
[Dodaj].
3. Wprowadź notatkę, a następnie
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] > [Zapisz].
Uwaga
] Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu,

naciśnij klawisz
ilość razy.

odpowiednią

Zadania

Menu 3.3

Umożliwia wyświetlanie oraz
tworzenie zadań.
1. Wybierz menu Zadania za pomocą
lewego klawisza funkcyjnego
[OK].
2. Jeśli zadanie nie zostało jeszcze
utworzone, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny
[Dodaj].
3. Wprowadź zadanie, a następnie
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje] > [Zapisz].

Kalendarz
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Multimedia
Telefon udostępnia funkcje
multimedialne, takie jak aparat
fotograficzny, dyktafon i odtwarzacz
plików MP3.
Uwaga

Uwaga
] Model KP260 nie obsługuje zmiennej

szybkości transmisji dla wszystkich
wymienionych typów plików. Z tego
powodu nie można zmienić formatu
pliku MP3 na format AAC.

] Funkcje aparatu i funkcje multimedialne

nie mogą być używane, gdy telefon
wskazuje niski poziom naładowania
baterii.
] Podczas korzystania z funkcji
multimedialnych stan baterii może ulec
zmianie.

Odtwarzacz MP3

Menu 4.1

Model KP260 jest wyposażony w
odtwarzacz MP3.
Umożliwia on odtwarzanie plików
muzycznych MP3 przez obsługiwany
zestaw słuchawkowy lub wbudowany
głośnik.

Multimedia
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Pliki MP3 można przesyłać
z komputera do pamięci telefonu przy
użyciu funkcji pamięci masowej.
Po podłączeniu telefonu do
komputera kablem USB pamięć
telefonu będzie widoczna jako
dysk wymienny w Eksploratorze
Windows. Po skopiowaniu plików
na dysk wymienny należy w sposób
bezpieczny usunąć go z systemu.

Uwaga
] Pliki MP3 należy kopiować do folderu

Dźwięki/MP3. Jeśli pliki MP3 zostaną
skopiowane do innego folderu, nie będą
widoczne.
] Komputer powinien pracować pod
kontrolą systemu operacyjnego
Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000 lub Windows XP.
] Muzyka jest chroniona prawami
autorskimi na podstawie umów
międzynarodowych. W celu odtwarzania
danego utworu konieczne może być
uzyskanie pozwolenia lub licencji.
W niektórych krajach prawo nie
zezwala na kopiowanie materiałów
chronionych prawami autorskimi
na potrzeby prywatne. Zapoznaj się
z obowiązującymi w danym kraju
przepisami dotyczącymi korzystania
z takich materiałów.

Aparat

Menu 4.2

Wbudowany moduł aparatu
umożliwia robienie zdjęć. Można także
przesyłać zdjęcia innym osobom lub
ustawiać je jako tapety.
Uwaga
] Korzystanie z aparatu zwiększa zużycie

energii. Jeśli na tle tapety zostanie
wskazująca
wyświetlona ikona
niski poziom naładowania baterii, przed
użyciem naładuj ponownie baterie.

Ustawienia trybu, w tym trybu
Milczy, nie dotyczą dźwięku migawki
i dźwięku nagrywania .

Multimedia
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Multimedia
• Wykonanie zdjęcia

Multimedia
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu
.
- Aby wykonać wyraźne zdjęcie,
trzymaj aparat nieruchomo i naciśnij
przycisk aparatu .
- Dostosuj odpowiednio odległość od
fotografowanego obiektu (ponad
50 cm).
- Aparat jest wrażliwy na wstrząsy
i należy obchodzić się z nim
ostrożnie. Do czyszczenia obiektywu
aparatu używaj miękkiej szmatki.
- Nie demontuj i nie modyfikuj
aparatu, gdyż może to prowadzić
do jego nieprawidłowego
funkcjonowania lub wybuchu
pożaru.
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz w
trybie gotowości.
2. Skadruj zdjęcie, by mieścił się na
nim fotografowany przedmiot,
a następnie naciśnij klawisz / .

Uwaga
] Regulację jasności umożliwiają klawisze

i

.

Lewy klawisz funkcyjny
[Opcje]
umożliwia zmianę poniższych funkcji:
] Rozdz.: Umożliwia ustawienie
wielkości obrazu. (1280x960),
(640x480) oraz (320x240).
] Jakość: Umożliwia ustawienie
jakości obrazu: Normalny, Dobra lub
Bardzo dobra.
] Samowyzwalacz: Umożliwia
ustawienie opóźnienia (Wył,
3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund).
Telefon wykonuje zdjęcie po upływie
wybranego czasu.
] Tryb przeglądania: Wybór opcji
Pełny obraz lub Pełny ekran.
] Zapisz w: Umożliwia wybór pamięci,
w której ma zostać zapisane
zrobione zdjęcie.
(Zewnętrzna/Telefon).

Wiele zdjęć: Umożliwia wykonanie
serii następujących po sobie zdjęć.
] Efekty: Dostępne są 4 ustawienia.
(Kolor, Sepia, Mono i Negatyw)
] Balans bieli: Umożliwia zmianę
ustawień stosownie do środowiska.
] Dźwięk migawki: Umożliwia
ustawienie dźwięku odtwarzanego
w chwili wykonania zdjęcia.
] Zresetuj ustawienia: Umożliwia
zresetowanie ustawień.
]

Kamera

Menu 4.3

Menu 4.4

Umożliwia wyszukiwanie i słuchanie
programów stacji radiowych.
Uwaga
] Aby poprawić jakość odbioru, należy

rozciągnąć przewód słuchawek, który
pełni funkcję anteny FM.

1. Naciśnij klawisz numeryczny
z odpowiednim numerem kanału
w celu zapisania aktualnie wybranej
stacji radiowej pod tym numerem.
2. Po zaprogramowaniu kanałów
radiowych możesz ich słuchać,
naciskając odpowiedni klawisz
numeryczny (krótkie naciśnięcie).
3. Lewy klawisz funkcyjny
[Opcje]
umożliwia dostęp do następujących
opcji:

Multimedia

1. Wybierz menu Kamera.
2. Menu ustawień kamery wideo
jest takie samo, jak menu
ustawień aparatu fotograficznego,
z wyjątkiem następujących
elementów:
Lewy klawisz funkcyjny
[Opcje]
umożliwia zmianę poniższej funkcji:
] Główny: Umożliwia ustawienie
opcji pliku wideo do wysłania
w wiadomości MMS lub opcji
Normalny.

Radio FM
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Multimedia
Edytuj kanał: Umożliwia regulację
częstotliwości i zmianę stacji
radiowej zapisanej na wybranym
kanale. Częstotliwość można
zmieniać co 0,1 MHz za pomocą
klawiszy lewo/prawo i klawiszy
numerycznych.
] Autom. szukanie: Włączenie
opcji „Szukać teraz?” powoduje
automatyczne ustawienie kanału
radiowego.
Wybranie opcji Tak po wyświetleniu
komunikatu „Zapisać kanał?”
powoduje zapisanie wybranej
częstotliwości.
] Resetuj kanały: Powoduje usunięcie
wszystkich zapisanych kanałów.
] Słuchaj przez: Umożliwia słuchanie
radia FM przez głośnik lub zestaw
słuchawkowy.
]

Multimedia
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Dyktafon

Menu 4.5

Umożliwia nagranie notatki głosowej.

Nagraj
1. Naciśnij OK, aby rozpocząć
nagrywanie. Po rozpoczęciu
nagrywania aktywowana zostaje
ikona nagrywania oraz licznik.
2. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij
prawy klawisz funkcyjny [Stop].

Album
Umożliwia wyświetlenie folderu
Dźwięki, który zawiera listę wszystkich
zapisanych w pamięci plików
dźwiękowych.

Wiadomości
Nowa wiadomość

Menu 5.1

To menu zawiera funkcje dotyczące
usług SMS (Short Message Service),
MMS (Multimedia Message Service),
poczty głosowej oraz wiadomości
sieciowych.

Wiadomość
Można tworzyć i edytować
wiadomości tekstowe, kontrolując
liczbę ich stron.
1. Otwórz menu Nowa wiadomość,
naciskając lewy klawisz funkcyjny
[OK].
2. Aby utworzyć nową wiadomość,
wybierz opcję Wiadomość.
3. Aby ułatwić sobie wprowadzanie
tekstu, użyj funkcji T9.
4. Naciśnij klawisz [Opcje], aby wybrać
jedną z następujących opcji:

Opcje
Wyślij do: Umożliwia wysłanie
wiadomości.
1. Wprowadź numery odbiorców.
, aby dodać
2. Naciśnij klawisz
kolejnych odbiorców.
3. Możesz dodać numery telefonów
z listy Kontaktów.
4. Naciśnij klawisz
[Opcje],
a następnie wprowadź numery
używając funkcji Kontakty i naciśnij
klawisz wysyłania. Jeśli wysyłanie
wiadomości nie powiedzie się,
zostanie ona zapisana w folderze
Nadawane.

]

Wiadomość Bluetooth
Aby wysyłać/odbierać wiadomości
za pomocą łącza Bluetooth, należy
włączyć komunikację Bluetooth.

Wiadomości
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Wiadomości
Odebrane

Wiadomości

44

Menu 5.2

Telefon będzie sygnalizował
odebranie każdej nowej wiadomości.
Wiadomości są zapisywane w folderze
Odebrane. W telefonie można zapisać
do 110 wiadomości SMS (Wiadomości
SMS: 100, Raporty doręczenia: 10).
Jeśli na ekranie telefonu pojawia
się komunikat „Brak miejsca na
wiadomość SIM”, należy usunąć z
folderu Odebrane tylko wiadomości
na karcie SIM.
Jeśli na ekranie telefonu wyświetlony
zostanie komunikat „Brak miejsca dla
nowych wiadomości”, można zwolnić
miejsce w dowolnym z repozytoriów,
usuwając wiadomości, multimedia i
aplikacje.
] Pokaż: Umożliwia wyświetlenie
odebranych wiadomości.
] Usuń: Umożliwia usunięcie bieżącej
wiadomości.
] Odpowiedz: Umożliwia wysłanie
odpowiedzi do nadawcy.

Przekaż: Umożliwia przesłanie
wybranej wiadomości do innej
osoby.
] Oddzwoń: Umożliwia wykonanie
połączenia telefonicznego do
nadawcy wiadomości.
] Zapisz numer: Wybór typu kontaktu
(Nowy Kontakt lub Do konaktu).
] Informacje: Umożliwia wyświetlenie
informacji dotyczących odebranych
wiadomości: adresu nadawcy,
tematu (tylko w przypadku
wiadomości MMS), daty i godziny
odebrania, typu i rozmiaru
wiadomości.
] Nowa wiadomość: Po wybraniu
tego menu można napisać nową
wiadomość.
] Usuwanie wielu: Umożliwia
usunięcie wybranych wiadomości.
] Usuń przeczytane: Umożliwia
usunięcie wszystkich przeczytanych
wiadomości.
] Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich wiadomości.
]

Wiadomości Bluetooth
Menu 5.3

Wszystkie wiadomości odebrane za
pomocą połączenia Bluetooth są
umieszczane w folderze Wiadomości
Bluetooth. W tym menu można
wyświetlać, odpowiadać oraz
przesyłać dalej wiadomości.

Robocze

Menu 5.4

To menu umożliwia przygotowanie
i zapisanie w wiadomości w celu
wysłania jej w późniejszym okresie.

Nadawane

Menu 5.5

To menu umożliwia wyświetlenie
wiadomości, które oczekują na
wysłanie lub których wysłanie się nie
powiodło.
Pomyślnie wysłane wiadomości są
przenoszone do skrzynki Wysłane.

Wysłane

Menu 5.6

To menu pozwala na podgląd już
wysłanych wiadomości. Można
w nim sprawdzić czas wysłania i treść
wiadomości.

Odsłuchaj pocztę
głosową

Menu 5.7

Po wybraniu tego menu wystarczy
nacisnąć lewy klawisz funkcyjny
[OK], aby odsłuchać wiadomości
głosowe. W celu odsłuchania
wiadomości głosowych można także
nacisnąć i przytrzymać klawisz
w trybie gotowości.
Uwaga
] Po odebraniu wiadomości głosowej

wyświetlana jest ikona i rozlega się
dźwięk powiadomienia. Aby prawidłowo
skonfigurować telefon, sprawdź
szczegółowe informacje dotyczące usług
operatora sieci.

Wiadomości
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Wiadomości
Wiadomości
informacyjne

Szablony
Menu 5.8

(Zależą od sieci i abonamentu).

Wiadomości sieciowe są
wiadomościami SMS dostarczanymi
przez sieć do aparatu GSM. Zawierają
one ogólne informacje, takie jak
prognoza pogody, informacje o ruchu
drogowym, taksówkach, aptekach czy
notowania giełdowe.
Każdy typ wiadomości sieciowej ma
własny numer, dlatego też kontakt
z dostawcą usługi wymaga podania
odpowiedniego numeru.
Odbiór wiadomości sieciowej może
być potwierdzony wyskakującym
komunikatem informacyjnym lub też
wiadomość może zostać wyświetlona
bezpośrednio.

Wiadomości
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Menu 5.9

Szablony SMS
Pokaż: Umożliwia wyświetlenie
szablonów wiadomości SMS.
] Edytuj: Pozwala napisać nową
wiadomość lub edytować wybrany
szablon wiadomości z listy
szablonów SMS.
] Wyślij przez
- Wiadomość: Umożliwia wysłanie
wybranej wiadomości z szablonu
w wiadomości.
- Wiadomość Bluetooth: Umożliwia
wysłanie wybranej wiadomości
z szablonu jako wiadomość
Bluetooth.
] Usuń: Umożliwia usunięcie szablonu.
] Nowy szablon: Umożliwia
utworzenie nowego szablonu.
] Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich szablonów wiadomości
SMS.
]

Szablony MMS
Po zapisaniu nowego szablonu można
użyć jednej z następujących opcji:
] Pokaż: Umożliwia wyświetlenie
szablonów wiadomości tekstowych.
] Edytuj: Pozwala napisać nową
wiadomość lub edytować wybrany
szablon wiadomości z listy
szablonów MMS.
] Wyślij: Umożliwia wysłanie
wybranego szablonu wiadomości.
] Usuń: Umożliwia usunięcie szablonu.
] Nowy szablon: Umożliwia
utworzenie nowego szablonu.
] Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich szablonów wiadomności
MMS.

Ustawienia

Menu 5.0

SMS
Typ wiadomości:
SMS, Głos, Faks, Pager, X.400,
E-mail, ERMES.
] Okres ważności: Ta usługa
sieciowa pozwala ustawić czas
przechowywania wiadomości
w centrum SMS.
] Raport doręczenia: Wybranie opcji
Włącz. umożliwia sprawdzenie,
czy wiadomość została pomyślnie
dostarczona.
] Obciąż za odpowiedź: Po wysłaniu
wiadomości opcja ta umożliwia
odbiorcom udzielenie odpowiedzi
na nią, z obciążeniem kosztami
rachunku telefonicznego nadawcy.
]
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Wiadomości
Centrum SMS: To menu umożliwia
odebranie adresu centrum
SMS, niezbędnego do wysłania
wiadomości SMS.
] Kodowanie znaków: Sposób
kodowania znaków w
wiadomościach wpływający na ich
rozmiar, a tym samym na opłaty za
przesyłanie danych.
] Wyślij długi SMS jako: wysyłanie
jako Złożony SMS lub jako MMS.
]

MMS
Czas slajdu: Pokazuje czas
wyświetlania poszczególnych stron
wiadomości.
] Czas dostarczenia: Wiadomość
zostanie dostarczona po określonym
opóźnieniu czasowym.
] Ważność: Umożliwia określenie
priorytetu wybranej wiadomości.
] Okres ważności: Ta usługa
sieciowa pozwala ustawić czas
przechowywania wiadomości MMS
w centrum MMS.
]

Wiadomości
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Raport doręczenia: Wybranie opcji
Włącz. umożliwia sprawdzenie,
czy wiadomość została pomyślnie
dostarczona. To menu umożliwia
także zezwolenie (lub nie) na
wysyłanie raportów doręczenia.
] Raport odczytu: Umożliwia
otrzymywanie raportów
informujących, czy odbiorca
przeczytał wiadomość. To menu
umożliwia także zezwolenie (lub nie)
na wysyłanie raportów odczytu.
] Autopobieranie: Po wybraniu
ustawienia Automatyczny
wiadomości MMS są pobierane
automatycznie. Po wybraniu
ustawienia Ręczny użytkownik
otrzymuje jedynie powiadomienie
o nadejściu nowej wiadomości i
może zdecydować czy chce odebrać
wiadomość. Menu pozwala na
wybór ustawień z rozróżnieniem
sieci krajowej i roamingowej.
] Profile sieciowe: Po wybraniu
serwera wiadomości
multimedialnych można ustawić
jego adres URL.
]

]

Dozwolony typ wiadomości
Osobiste: Wiadomości osobiste.
Reklama: Wiadomości komercyjne.
Informacje: Użyteczne informacje.

Nr poczty gł.
Istnieje możliwość odbierania poczty
głosowej, jeśli operator sieci oferuje
taką usługę. Po otrzymaniu nowej
wiadomości głosowej na ekranie
zostanie wyświetlony symbol. Aby
prawidłowo skonfigurować telefon,
sprawdź szczegółowe informacje
dotyczące usług operatora sieci.

Wiadomość serwisowa
Umożliwia otrzymywanie lub
odrzucanie tego typu wiadomości
oraz zmianę ustawień zabezpieczenia
usługi.

Wiadomości sieciowe
Pobierz
Włącz.: Po wybraniu tej opcji
telefon będzie odbierać wiadomości
serwisów informacyjnych.
Wyłącz.: Po wybraniu tej opcji
telefon nie będzie odbierać
wiadomości serwisów
informacyjnych.
] Alarm
Włącz.: Telefon będzie
emitować sygnał dźwiękowy po
odebraniu wiadomości serwisów
informacyjnych.
Wyłącz.: Telefon nie będzie
emitować sygnału dźwiękowego po
odebraniu wiadomości serwisów
informacyjnych.
] Język
Pozwala wybrać żądany język.
Po wybraniu języka naciśnij klawisz
OK. Wiadomości sieciowe będą
wówczas wyświetlane w wybranym
języku.
]

Wiadomości
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Moje pliki
Obrazy

Moje pliki
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Menu 6.1

To menu wyświetla listę plików JPG w
folderze Moje pliki/Obrazy, w pamięci
multimedialnej.
] Pokaż: Plik JPG można wyświetlić,
naciskając klawisz OK lub wybierając
opcję Pokaż z menu Opcje.
] Ustaw jako
- Tapeta: Wybrany obraz zostanie
ustawiony jako tapeta.
- Zdjęcie kontaktu: Wybrany obraz
zostanie ustawiony jako zdjęcie
kontaktu. Zdjęcie można dodać
tylko do kontaktów zapisanych w
pamięci telefonu.
] Informacje: Wyświetlanie informacji
takich, jak nazwa, rozmiar, data, czas
typ rozdzielczość oraz informacji o
prawach autorskich.
] Pokaz slajdów: Umożliwia
wyświetlenie zapisanych plików w
postaci pokazu slajdów.
] Nowy folder: Umożliwia utworzenie
nowego folderu.
] Sortuj według: Umożliwia ułożenie
plików według Data, Typ, Nazw.
] Styl widoku: Umożliwia ustawienie
stylu widoku.

Dźwięki

Menu 6.2

Wyświetla listę plików MP3, MIDI, AAC,
AMR i MMF w folderze Moje pliki\
Dźwięki w pamięci multimedialnej.
] Odtwórz: Plik MP3 można odtworzyć,
naciskając klawisz OK lub wybierając
opcję Odtwórz z menu Opcje.
] Ustaw jako: Umożliwia ustawienie
wybranego dźwięku jako Dzwonek /
Dzwonek kontaktu.
] Informacje: Wyświetlanie informacji
takich jak nazwa, rozmiar, data,
czas, typ oraz informacji o prawach
autorskich.
] Nowy folder: umożliwia utworzenie
nowego folderu.
] Sortuj według: Umożliwia ułożenie
plików według Data, Typ, Nazwa.

Wideo

Menu 6.3

Wyświetla listę plików 3GP i 3G2 w
folderze Moje pliki/Wideo w pamięci
multimedialnej. Obsługiwane są
wyłącznie pliki .3gp zakodowane przy
użyciu kodeków wideo MPEG4 i h.263
oraz kodeków audio AMR.

Odtwórz: Plik wideo można
odtworzyć, naciskając klawisz OK lub
wybierając opcję Odtwórz z menu
Opcje.
] Usuń: pozwala na usunięcie
wybranego klipu.
] Wyślij przez: Umożliwia wysłanie
zaznaczonego pliku do innego
urządzenia za pośrednictwem
wiadomości MMS lub poprzez
połączenie Bluetooth.
]

Ostrzeżenie!
• Nie można używać następujących znaków:
\/:*?<>|

Menu 6.4

Wyświetla listę plików w folderze Moje
pliki\Inne w pamięci multimedialnej.

Gry i Aplikacje

Menu 6.5

W telefonie KP260 są zainstalowane
gry, które dostarczą Ci wiele rozrywki.
Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub
aplikacje, zostaną one zapisane w tym
folderze.

Pamięć zewnętrzna
Menu 6.6

Jeżeli do telefonu zostanie włożona
karta pamięci, będzie ona wyświetlana
w postaci folderu w menu Moje
pliki. Po sformatowaniu, pamięć
zewnętrzna zostanie podzielona
na cztery foldery: Obrazy, Muzyka,
Wideo oraz Inne.
W każdym z folderów przechowywane
będą pliki określonych typów.

Moje pliki

Plik: Umożliwia zmianę nazwy klipu,
przenoszenie między folderami,
przenoszenie lub kopiowanie
między pamięcią zewnetrzną i
pamięcią telefonu, oraz wyświetlanie
informacji o pliku.
] Nowy folder: Umożliwia utworzenie
nowego folderu.
] Usuwanie wielu: Umożliwia
usunięcie wielu zaznaczonych plików.
] Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich plików z listy.
] Sortuj według: Umożliwia ułożenie
plików według Data, Typ, Nazwa.
]

Inne
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Profile
W menu Profile można konfigurować
i przypisywać dźwięki telefonu do
różnych zdarzeń, warunków otoczenia
lub grup.
Dostępnych jest pięć profili
fabrycznych: Normalny, Milczy,
Tylko wibruje, Na zewnątrz i
Zestaw słuchawkowy.
Każdy profil można dostosować do
własnych potrzeb. Naciśnij lewy
klawisz funkcyjny [Menu] i przy
pomocy klawiszy nawigacyjnych
wybierz menu Profile.
Wybierz żądany profil klikając OK,
a następnie Aktywuj. Aktywowany
profil można edytować klikając
OK a nastepnie wybierając opcje
Personalizuj.

Profile
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Kontakty
Wyszukaj

Menu 8.1

1. Wybierz opcję Wyszukaj, naciskając
lewy klawisz funkcyjny
[OK].
2. Wprowadź poszukiwaną nazwę.
Uwaga
] Aby szybko wyszukać wpis,

można wprowadzić pierwszą literę
wyszukiwanej nazwy.

3. W celu edycji, usunięcia lub
skopiowania wpisu bądź dodania
do niego notatki głosowej, naciśnij
lewy klawisz funkcyjny
[Opcje].

Nowy Kontakt

Menu 8.2

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu
do listy Kontaktów.
Pojemność pamięci karty SIM zależy
od operatora komórkowego. Liczba
znaków, jaką można zapisać na karcie
SIM, zależy od karty SIM.

Uwaga
] Maksymalna długość zapisanej nazwy i

numeru zależy od typu karty SIM.

1. Wybierz opcję Nowy kontakt,
naciskając lewy klawisz funkcyjny
[OK]. Wybierz gdzie ma zostać
zapisany.
2. Wprowadź nazwę.
, a następnie
3. Naciśnij klawisz
wprowadź numer.
4. Możesz przypisać kontakt do grupy,
przechodząc do opcji Grupa i
naciskając klawisze i .
5. Możesz ustawić dźwięk dzwonka
i zdjęcie dla kontaktu poprzez
naciśnięcie lewego klawisza
funkcyjnego
[Opcje].
Zdjęcie oraz dźwiek dzwonka
można przypisać jedynie do
kontaktów zapisywanych w pamięci
telefonu.

Kontakty
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Kontakty
Szybkie wybieranie
Menu 8.3

Kontakty
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Klawisze od
do
można
przypisać do nazw na liście kontaktów.
Naciśnięcie tego klawisza umożliwia
bezpośrednie wybranie numeru.
1. Najpierw otwórz listę kontaktów,
naciskając w trybie gotowości
prawy klawisz funkcyjny
[Kontakty].
2. Przejdź do opcji Szybkie wybieranie
i naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[OK].
3. W celu dodania szybkiego
wybierania wybierz <Puste>,
naciskając lewy klawisz funkcyjny
[Przypisz]. Następnie wyszukaj
nazwę na liście kontaktów.
4. Po przypisaniu numeru szybkiego
wybierania można zmienić oraz
usunąć wpis. Można także wysłać
wiadomość lub zadzwonić na ten
numer.

Grupy

Menu 8.4

Do każdej grupy można przypisać
uczestników. Dostępnych jest 7 grup.

Kopiuj wszystko

Menu 8.5

Umożliwia kopiowanie wpisów z karty
SIM do pamięci telefonu (i odwrotnie).

Usuń wszystko

Menu 8.6

Umożliwia usunięcie wszystkich
wpisów z karty SIM lub z pamięci
telefonu.

Ustawienia

Menu 8.7

1. W trybie gotowości naciśnij prawy
klawisz funkcyjny
[Kontakty].
2. Przejdź do opcji Ustawienia i
naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[OK].
Ustawienia kontaktów pozwalają na
wybór pamięci (telefon, SIM lub telefon
i karta SIM) z której kontakty będą
wyświetlane na liście oraz zmianę
trybu ich wyświetlania. Dostępna
jest również opcja tworzenia kopii
bezpieczństwa Kontaktów oraz jej
późniejsze przywrócenie.

Informacje

Menu 8.8

] Numery serwisów

Ta funkcja umożliwia dostęp do
określonej listy usług oferowanych
przez operatora sieci (jeśli są
obsługiwane przez kartę SIM).
] Własny numer
(opcja zależna od karty SIM)
Umożliwia zapisanie i sprawdzenie
swojego numeru na karcie SIM.
] Moja wizytówka
Ta opcja umożliwia utworzenie
własnej wizytówki z imieniem,
nazwiskiem i numerem telefonu.
Aby utworzyć nową wizytówkę,
należy nacisnąć lewy klawisz
funkcyjny
[Dodaj], a następnie
wprowadzić informacje w polach
tekstowych.
Aby edytować, usunąć lub wysłać
wizytówkę, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny
[Opcje].

Kontakty

55

Dodatki
Budzik

Menu 9.1

Umożliwia ustawienie godziny
włączenia alarmu budzika.

Kalkulator

Dodatki
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Menu 9.2

Kalkulator posiada standardowe
funkcje matematyczne, takie jak:
+, -, x, /, czyli dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
Udostępnia też funkcje dodatkowe:
+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp i sqrt.
1. Wprowadź liczbę za pomocą
klawiszy numerycznych.
2. Za pomocą klawisza nawigacji
wybierz znak działania
matematycznego.
3. Wprowadź drugą liczbę.
4. Naciśnij klawisz , aby wyświetlić
wynik.
5. Aby wprowadzić liczbę w postaci
dziesiętnej, naciśnij klawisz
.
6. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny
[Powrót], aby zamknąć
Kalkulator.

7. W celu przeprowadzenia bardziej
zaawansowanych operacji, nacisnij
lewy klawisz funkcyjny Funkcje.

Stoper

Menu 9.3

1. Naciśnij klawisz [Start],
aby rozpocząć odliczanie.
2. Naciśnij klawisz [Stop],
aby zatrzymać odliczanie, lub
klawisz Okrążenie aby zapisać czas
pośredni.
3. Naciśnij klawisz [Reset],
aby wyzerować stoper.

Konwerter jednostek
Menu 9.4

Umożliwia konwersję dowolnej miary
na żądaną jednostkę. Dostępnych jest
7 typów konwertowanych jednostek:
Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa,
Temperatura, Objętość oraz Prędkość.
1. Wybierz jeden z typów jednostek,
naciskając klawisz
[OK].

2. Wybierz jednostkę do konwersji za
pomocą klawiszy nawigacyjnych.
W polu Bieżący wpisz wartość.
Zostanie ona przeliczona na
żądaną jednostkę i automatycznie
wyswietlona w polu Przelicz.
W konwerterze jednostek nie można
wprowadzić symbolu „-”.

Zegar globalny

Menu 9.5

Umożliwia wyświetlenie bieżącego
czasu głównych miast świata.
1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
Opcje, a nastepnie Nowe miasto.
Wybierz region i miasto. Zostanie
pokazany czas w wybranym
miejscu.
2. Można ustawić czas danego miasta
jako aktualny, naciskając lewy
klawisz funkcyjny [Opcje].

Usługi SIM*

Menu 9.6

* to menu może ulec zmianie w zależności od operatora.

Dodatki

Działanie tej funkcji jest zależne od karty
SIM i usług sieciowych.
Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT
(t.j. SIM Application Toolkit), w tym menu
występować będzie zapisana na karcie
SIM usługa operatora.
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Internet
Telefon umożliwia dostęp do
różnych serwisów WAP (Wireless
Application Protocol), takich jak
informacje bankowe, wiadomości,
prognozy pogody czy informacje
o lotach. Serwisy te zostały
specjalnie stworzone dla telefonów
komórkowych i są prowadzone przez
dostawców usług WAP.
Informacje dotyczące dostępności
serwisów WAP, cen i taryf można
uzyskać od operatora sieci i/lub
dostawcy żądanych usług.
Dostawca usług może udzielić także
instrukcji korzystania ze swoich
serwisów.
Po nawiązaniu połączenia
wyświetlana jest strona główna.
Jej zawartość zależy od dostawcy
usług. Aby zamknąć przeglądarkę
w dowolnym momencie, naciśnij
klawisz
. Telefon powróci do
ekranu bezczynności.

Internet
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Korzystanie z klawiszy telefonu
Podczas przeglądania stron
internetowych klawisze telefonu
działają inaczej niż w trybie telefonu.
Klawisz
,

Opis
Przewijanie
zawartości strony po
jednym wierszu
Powrót do
poprzedniej strony
Wybieranie opcji
i potwierdzanie
operacji

Strona domowa

Menu *.1

Ta opcja powoduje połączenie ze
stroną główną. Strona główna to
strona internetowa zdefiniowana dla
aktywnego profilu. Jeśli nie zostanie
zdefiniowana dla aktywnego profilu
przez użytkownika, będzie zgodna ze
zdefiniowaną przez dostawcę usług.

Yahoo! oneSearch

Menu *.2

W celu uzyskania dostepu do
serwisu Yahoo!, naciśnij lewy klawisz
funkcyjny Menu, następnie Internet i
Yahoo! oneSearch.
Uwaga
] W niektórych krajach możesz nie mieć

dostępu do serwisu Yahoo!. Jest to
uzależnione od usług sieciowych.

Zakładki

Menu *.3

Wpisz adres

Menu *.4

Ta opcja pozwala na bezpośrednie
połączenie z wybraną witryną. Po
wprowadzeniu adresu URL naciśnij
klawisz OK.

Historia

Menu *.5

W tym menu wyświetlane są ostatnio
przeglądane strony.

Zapisane strony

Menu *.6

Wyświetlaną stronę można zapisać
jako plik trybu offline.

Ustawienia

Menu *.7

Umożliwia ustawienie opcji
dotyczących profilu, pamięci
podręcznej i zabezpieczeń usługi
internetowej.

Internet

Menu pozwala na zapisanie adresów
URL ulubionych stron w celu łatwego
dostępu do nich w przyszłości.
Tworzenie zakładek.
1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny
[Opcje].
2. Wybierz opcję Nowa zakładka i
naciśnij klawisz OK.
3. Po wprowadzeniu żądanego adresu
URL i tytułu naciśnij klawisz OK.
Po wybraniu żądanej zakładki
dostępne są następujące opcje
umożliwiające zarządzanie
zakładkami:

Połącz, Pokaż, Nowa zakładka, Nowy
folder, Kopiuj, Wyslij adres URL w
wiadomości, Usuwanie wielu oraz
Usuń wszystko.
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Internet
Profile sieciowe

Pokaż obrazki

Profil to informacja o sieci
wykorzystywana do łączenia się
z Internetem.
W pamięci telefonu zapisane są profile
domyślne dla niektórych operatorów.
Nie można zmienić nazwy
domyślnych profili.

Umożliwia określenie, czy podczas
przeglądania stron WAP mają być
wyświetlane obrazy.

Cache

Informacje

Wyświetlane informacje lub serwisy
są zapisywane w pamięci podręcznej
telefonu.

To menu umożliwia wyświetlenie
wersji przeglądarki WAP.

Uwaga
] Pamięć podręczna jest buforem służącym

do tymczasowego przechowywania
danych.

Certyfikaty zabezpieczeń
Umożliwia wyświetlenie listy
certyfikatów osobistych zapisanych
w telefonie.

Internet
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Skrypt Java
Obsługę Skryptów Java można
włączyć lub wyłączyć.
Menu *.8

Łączność
Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth pozwala na
bezprzewodową komunikację
z komputerami, telefonami
komórkowymi i urządzeniami
peryferyjnymi zgodnymi z tą funkcją
i znajdującymi się w pobliżu.
Telefon obsługuje wbudowaną
łączność Bluetooth, która umożliwia
łączenie się ze zgodnymi zestawami
słuchawkowymi Bluetooth,
programami komputerowymi itd.
Uwaga
] Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów

firmy LG.
] Nieprzestrzeganie tego zalecenia może

spowodować utratę gwarancji.
] Akcesoria mogą się różnić w zależności

od regionu. Dalsze informacje na
ten temat można uzyskać w naszych
regionalnych centrach serwisowych lub
u naszych przedstawicieli.

Sieć

Menu 0.2

Umożliwia wybór sieci, w której
telefon będzie się rejestrował
automatycznie lub ręcznie.

Wybór sieci

Łączność

Wybór sieci jest zazwyczaj ustawiony
na Automatyczny.
] Automatyczny: W przypadku
ustawienia trybu automatycznego
telefon automatycznie wyszuka
i wybierze sieć. Po wybraniu trybu
automatycznego będzie on aktywny
nawet po wyłączeniu i włączeniu
telefonu.
] Ręczny: Telefon wyszuka wszystkie
dostępne sieci i wyświetli ich
listę. Następnie można wybrać
operatora sieci, którego usługi mają
być używane (pod warunkiem,
że podpisał on umowę roamingową
z operatorem krajowej sieci
komórkowej).
Jeśli wybrana sieć jest niedostępna,
telefon umożliwi wybór innej.
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Łączność
]

Preferowane sieci: Umożliwia
zestawienie listy preferowanych
sieci. Telefon usiłuje w pierwszej
kolejności zarejestrować się w
sieciach z tej listy. Lista taka
jest tworzona na podstawie
zdefiniowanej w telefonie listy
znanych sieci.

Tryb GPRS
Usługi GPRS można konfigurować w
zależności od sytuacji.

Połączenie USB

Łączność
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Menu 0.3

Umożliwia wybór trybu usługi danych
lub pamięci masowej USB.
] Pamięć masowa
Istnieją trzy sposoby podłączenia
telefonu do komputera jako
urządzenia pamięci masowej USB.
1. Podłącz telefon do komputera,
gdy wyświetlany jest ekran
bezczynności (lub menu główne).
2. Podłącz telefon podczas
wykonywania operacji lub
korzystania z opcji menu, a
następnie przejdź do ekranu
bezczynności (lub menu głównego).

3. Podłącz telefon podczas
wykonywania operacji lub korzystania
z opcji menu, a następnie wybierz
opcję Pamięć masowa USB.
Po zakończeniu korzystania z pamięci
telefonu kliknij Wyjście i wykonaj
następujące czynności.
1. Kliknij obszar powiadomień.
[Odłącz lub wysuń sprzęt]
2. Wybierz opcję Urządzenie pamięci
masowej USB i kliknij polecenie
Zatrzymaj.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Urządzenie pamięci masowej USB
można teraz bezpiecznie usunąć z
systemu”.
3. Następnie odłącz kabel.

Ustawienia
Data i godzina

Menu #.1

Umożliwia ustawienie funkcji
związanych z datą i godziną.

Język

Menu #.2

Jasność
Umożliwia ustawienie jasności
wyświetlacza LCD na wartości:
100%, 80%, 60%, 40%

Ikony skrótów

Umożliwia zmianę języka tekstów
wyświetlanych w telefonie. Zmiana
ta dotyczy również języka trybu
wprowadzania.

Po wybraniu opcji Włączone na środku
wyświetlacza przedstawione zostaną
w formie graficznej funkcje 4 klawiszy
nawigacyjnych np.

Wyświetlacz

Rozmiar czcionki

Menu #.3

Tapeta

Pozwala na ustawienie wielkości
czcionki w menu.

Umożliwia wybór tapety w trybie
gotowości.

Styl menu

Zegar
Umożliwia włączenie lub wyłączenie
wyświetlania zegara.

Telefon udostępnia następujące
kompozycje menu: Siatka i Lista.
Ustaw styl menu, wybierając
odpowiednią opcję i naciskając lewy
klawisz funkcyjny
[OK].

Podświetlenie
Ustawienia

Umożliwia ustawienie czasu
podświetlenia wyświetlacza.
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Ustawienia
Kolorowa czcionka wyb.
numeru
Pozwala na włączenie efektu
kolorowej czcionki dla wybieranego
numeru.

Tekst gotowości
Po wybraniu opcji Włącz. można
edytować tekst wyświetlany w trybie
gotowości.

Nazwa sieci
Po włączeniu tej funkcji na ekranie
LCD będzie wyświetlana nazwa sieci.

Skróty

Menu #.4

Ta opcja umożliwia przypisanie
klawiszom nawigacyjnym wybranych
funkcji. Umożliwia to szybki dostep
do najczęściej używanych funkcji
bezpośrednio z ekranu bezczynności.

Ustawienia
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Połączenie

Menu #.5

Wybranie opcji Połączenie pozwala
na dostosowanie opcji połączeń do
własnych potrzeb.

Przekierowania
Usługa przekierowywania połączeń
pozwala na przekazywanie
przychodzących połączeń głosowych,
faksowych i danych pod inny numer
telefonu. Szczegółowe informacje
można uzyskać u operatora sieci.

Blokowanie połączeń
Usługa Blokowanie połączeń
zabezpiecza przed wykonywaniem
lub odbieraniem określonej kategorii
połączeń. Ta funkcja wymaga
podania hasła blokady połączeń.
Funkcja zawiera następujące menu
podrzędne: Wychodzące, Wychodzące
międzynarodowe, Międzynarodowe
wych. poza krajem zamieszkania,
Przychodzące, Przychodzące w
roamingu, Anuluj wszystkie blokady,
Zmień hasło.

Numery ustalone
(opcja zależna od karty SIM)

Ogranicza połączenia wychodzące do
wybranych numerów. Te numery są
zabezpieczone kodem PIN2.

Tryb odbioru
] Wysuwając klapkę

Poł. Oczekujące
(zależne od sieci)

Pozwala na odebranie połączenia
przychodzącego poprzez
wysunięcie klapki telefonu.
] Dowolny klawisz
Wybranie tej wartości umożliwia
odbieranie połączeń przez
naciśnięcie dowolnego klawisza
oprócz klawisza
[Zakończ]/
.
] Tylko klawisz odbioru
Połączenie przychodzące można
odebrać tylko przez naciśnięcie
klawisza
[Wyślij].

] Aktywuj

Wysyłaj mój numer

Sygnał co minutę

(w zależności od sieci i abonamentu)

W przypadku wyboru opcji
Włączone, podczas połączeń
co minutę generowany będzie
sygnał dźwiękowy, pozwalający na
kontrolowanie czasu połączeń.

] Ustawia sieć

Ustawienia

Wybór tej opcji umożliwia wysyłanie
numeru telefonu w zależności od
usług dwóch linii, takich jak linia 1
lub linia 2.

Po wybraniu opcji Aktywuj można
odbierać połączenia oczekujące
(przychodzące).
] Anuluj
W przypadku wybrania opcji
Anuluj, telefon nie będzie
rozpoznawał połączeń oczekujących
(przychodzących).
] Sprawdź stan
Wskazuje stan usługi połączenia
oczekującego.
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Ustawienia
Ponowne wybieranie
] Włącz.

Gdy ta funkcja jest aktywna, telefon
będzie automatycznie ponawiał
próby połączenia, jeśli będzie ono
nieudane.
] Wyłącz.
Telefon nie będzie dokonywał
prób ponownego połączenia, gdy
połączenie nie zostanie nawiązane.

Wysyłaj DTMF
W trakcie aktywnego połączenia
istnieje możliwość wysłania sygnału
tonowego w celu kontroli poczty
głosowej lub skorzystania z innej
automatycznej usługi telefonicznej.

Ustawienia
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Bezpieczeństwo

Menu #.6

Żądanie kodu PIN1
Menu umożliwia ustawienie żądania
podania kodu PIN dla danej karty SIM
po włączeniu telefonu.
Po aktywacji tej funkcji telefon będzie
żądał podania kodu PIN.
1. Wybierz opcję Żądanie kodu PIN z
menu Zabezpieczenia, a następnie
naciśnij przycisk
[OK].
2. Ustaw wartość Włącz./Wyłącz.
3. Aby zmienić ustawienie, musisz
podać kod PIN.
4. W przypadku podania
niewłaściwego kodu PIN więcej
niż 3 razy telefon zostanie
zablokowany. W celu jego
odblokowania niezbędne będzie
podanie kodu PUK.
5. Kod PUK można podać
maksymalnie 10 razy. W przypadku
podania niewłaściwego kodu PUK
więcej niż 10 razy odblokowanie
telefonu nie będzie już możliwe.
Należy się wówczas skontaktować z
operatorem sieci.

Autom blok. klawiszy

Zmień kody

To menu pozwala ustawić czas
automatycznego blokowania
klawiatury.

PIN jest skrótem od angielskiego
terminu „Personal Identification
Number” (osobisty numer
identyfikacyjny). Kod PIN chroni
telefon przed użyciem przez
niepowołane osoby.
Można zmieniać następujące kody
dostępu: Kod zabezp, kod PIN2.
1. Aby zmienić kod zabezpieczający/
PIN2, podaj oryginalny kod, a
następnie naciśnij przycisk
[OK].
2. Wprowadź i potwierdź nowy kod
zabezpieczający lub kod PIN2.

Blokada telefonu
Użycie kodu zabezpieczającego
pozwala zabezpieczyć telefon
przed użyciem bez upoważnienia.
Po każdym włączeniu telefonu będzie
wyświetlany monit o podanie takiego
kodu, jeśli dla opcji blokowania
telefonu zostanie wybrana wartość
Przy włączaniu.
Jeśli dla blokady telefonu zostanie
wybrana opcja Po zmianie karty
SIM, monit o podanie kodu
zabezpieczającego będzie wyświetlany
tylko po zmianie karty SIM.
Opcja powoduje natychmiastowe
zablokowanie telefonu po podaniu
kodu zabezpieczającego.

Ustawienia
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Ustawienia
Tryb lotu

Menu #.7

Tryb lotu pozwala na używanie tylko
opcji telefonu, które nie wymagają
użycia sieci bezprzewodowej, dzięki
czemu telefonu można używać
podczas lotu samolotem lub w
miejscach gdzie używanie sieci
bezprzewodowych jest zabronione.
Po włączeniu trybu lotu, zamiast ikony
sygnału sieci na ekranie wyświetli się
ikona tego trybu.

Oszczędność energii
Menu #.8

Włączenie tej funkcji pozwala
zaoszczędzić energię, gdy telefon nie
jest używany.

Reset
Ustawienia
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Menu #.9

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie
fabryczne ustawienia domyślne.
Do aktywacji tej funkcji wymagany
jest kod zabezpieczający.

Stan pamięci

Menu #.0

Umożliwia sprawdzenie ilości wolnego
miejsca i zajętej pamięci telefonu,
karty SIM i pamięci zewnętrznej (jeśli
jest włożona).

Akcesoria
Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można
dobierać w zależności od potrzeb.

Standardowa bateria

Ładowarka podróżna
Ładowarka
umożliwia
naładowanie
baterii telefonu
poza miejscem
zamieszkania lub
miejscem pracy.

Zestaw słuchawkowy

Uwaga
] Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów

firmy LG.
] Nieprzestrzeganie tego zalecenia może

spowodować utratę gwarancji.
] Akcesoria mogą się różnić w zależności

od regionu. Dalsze informacje na
ten temat można uzyskać w naszych
regionalnych centrach serwisowych lub u
naszych przedstawicieli.

Akcesoria
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Dane techniczne
Ogólne
Nazwa produktu: KP260
System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900
Waga telefonu wraz z baterią: 87g

Granice temperatury
użytkowania telefonu
Normalne użytkowanie: 55 °C
Ładowanie: 45 °C

Dane techniczne
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Deklaracja zgodności
Dane dostawcy
Nazwa
LG Electronics Inc
Adres
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu
Nazwa produktu
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment
Nazwa modelu
KP260, KP260c
Nazwa handlowa
LG
Zgodnośćć ze standardami
Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Informacje dodatkowe
Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

Deklaracja
Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,
że powyższy produkt, którego dotyczy ta
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych
norm i dyrektyw.
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

26 CZE 2008

Podpis przedstawiciela

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout
line and fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide
along the cutout line. You can
place a scale on the cutoff line
and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Fold Quick Reference Guide
along the perforated line so that
the cover faces upwards as
illustrated below.
• Be careful not to cut yourself
when using scissors.

Cover

Cutout-line

Getting to know your phone

F r o nt

F r o nt

KP260
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

1. LCD
2. Clear key
3. Call key
4. End key
5. Side keys

6. MicroSD card
7. Battery Charging
Connector/Cable
connector and Ear jack
8. Side camera key

Music

Camera

Your LG KP260 has a built-in MP3 player so you can play
all your favourite music.
All songs - Contains all of the songs you have on your
phone.
My playlist - Contains any playlists you have created.
Settings - If you want to play continuous random
selection, choose Shufﬂe and to play repeat selection,
choose Repeat. In this menu you can set the Equalizer
and Player skin as well.

Using the camera module built in your phone, you can
take pictures of people. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as wallpaper.

Note
] You

should copy MP3 to Sounds/MP3 folder. If you copy
another folder, you can't see MP3 ﬁles.
PC should run Windows 98 SE, Windows ME,
Windows 2000, Windows XP operating system.

] The

Note
] When

using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating
low battery, recharge the battery before use.

Shutter sound or video recording sound is omitted even
when setting mode, including silent mode
.

To take a picture
Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the camera button while
holding the camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the object that you want
take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to shock
and use a soft cloth when cleaning the camera lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to ﬁre or malfunctioning.
1. Hold down the in standby mode.
2. Focus on the subject to capture the image, and then
key.
press the /

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
To change the below function, press the left soft key
[Options].
] Video mode: Allows you to set to send a video ﬁle
through MMS or General.

FM Radio

Voice recorder

You can search radio stations and enjoy listening to
the radio.

You can record voice memo.

Note
] To

improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to other
channel by pressing the corresponding number key
(short press).
3. You can access the following option menus by pressing
[Options].
the left soft key

Record
1. Press OK to start recording. Once recording is started, the
message Recording and the counter is displayed.
2. If you want to ﬁnish recording, press right soft key [Stop].

Album
You can view the Sounds folder which lists all sound ﬁles saved
in the memory.

