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Част от съдържанието на това
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от софтуера на телефона и от
доставчика на услуги.

KS360 Ръководство за потребителя
БЪЛГАРСKИ

Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен
мобилен телефон KS360 от LG,
разработен за работа с най-новата
цифрова технология за мобилни
комуникации.
Изхвърляне на стария уред
1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това
означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/
EC.
2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат
изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за
това от правителството и местните власти съоръжения.
3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да
се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за
околната среда и човешкото здраве.
4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се
свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци
или магазина, където сте закупили продукта.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
Моля, прочетете тези прости
указания. Неспазването на тези
указания може да бъде опасно или
неправомерно.

Излагане на радиочестотна
енергия
ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА
ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

УКАЗАНИЯ

Вашето мобилно устройство
е приемник и предавател на
радиовълни. То е конструирано
и произведено да не надхвърля
лимитите за излагане на
радиочестоти (RF), препоръчани от
международните указания (ICNIRP).
Тези лимити са част от подробните
указания и установяват позволените
нива на радиочестотна енергия за
общото население. Указанията са
разработени от независими научни
организации чрез периодични
и цялостни оценки на научни
изследвания. Указанията включват
значителен буфер за безопасност,
което гарантира безопасността на
всички лица, независимо от възрастта
и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни
устройства се измерва в единица,
наречена Специфична скорост на
поемане или SAR. Лимитът за
SAR, посочен в международните
изисквания, е 2.0 W/kg*. Тестовете за
SAR са извършени с използване на
стандартните позиции на ползване,
при което устройството работи с найвисоката сертифицирана мощност при
всички тествани честотни ленти.
Въпреки че SAR се определя при найвисоката сертифицирана мощност,
действителното SAR за устройството
при работа може да бъде под тази
максимална стойност. Това е защото
устройството е предназначено
за работа при множество нива
на мощност, при което използва
само мощността, необходима за
достигане на определената мрежа.
Общо взето колкото сте по-близо
до предавателна станция, толкова
по-ниска е предавателната мощност
на устройството. Преди даден
модел телефон да излезе на пазара
е необходимо да се демонстрира
съответствие на европейска
директива R&TTE.
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Една от изключително важните
изисквания на директивата е
защитата на здравето и безопасността
на потребителя и всички други лица.
Най-високата стойност за SAR за това
устройство при тестване за употреба в
близост до ухото е 0.489 W/kg.

* Лимитът за SAR за мобилни
устройства, използвани от лица е
2,0 вата/килограм (W/kg) на средно
10 грама телесна тъкан. Указанията
включват значителен буфер за
безопасност за допълнителна
защита на хората и компенсация
на колебания в измерването.
Стойностите за SAR могат да
се различават в зависимост
от националните изисквания и
мрежовата лента.
За информация за SAR в други
региони проверете информацията за
продукта на www. lgmobile.com.

Информация за FCC SAR
Вашият мобилен телефон е
също разработен, за да отговаря
на изискванията за излагане
на радиочестотно лъчение,
установени от Федералната
комисия по комуникациите (САЩ)
и индустриалните стандарти на
Канада. Тези изисквания поставят

УКАЗАНИЯ

Това устройство отговаря на
изискванията за излагане на
радиочестотни вълни, при употреба
в стандартна позиция в близост
до ухото, или позиционирано на
разстояние поне 1,5 см от тялото.
Когато се носи на тялото с чанта
или колан, те не бива да съдържат
метал и трябва да позиционират
продукта поне на 1,5 см от тялото. За
да се предават файлове с данни и
съобщения, устройството трябва да
е качествено свързано към мрежата.
В някои случаи предаването на
файлове с данни или съобщения
може да се забави, докато е налична
такава връзка. Уверете се, че
инструкциите за разстояние от тялото
се спазват, докато предаването
приключи.

Най-високата стойност за SAR за това
устройство при тестване за употреба
в близост до тялото е 0.949 W/kg.
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Указания за безопасна и ефикасна употреба
ограничение на SAR от 1,6 W/kg
средно на 1 грам телесна тъкан.
Най-високата стойност на SAR за
този модел телефон при стандартна
сертификация на продукта е е 0.729
W/kg и при правилно носене на тялото
е 0.692 W/kg.
Освен това, това устройство е
тествано за стандартно носене на
тялото, при което задната част на
телефона е на разстояние 0,79 инча
(2 см) от тялото.
За да се спазват изискванията на
FCC за излагане на радиочестоти,
необходимо е минимум разстояние
от 0,79 инча (2 см) между тялто
на потребителя и задната част на
телефона.
FCC забележки и предупреждения
Бележка!

УКАЗАНИЯ

Това устройство отговаря на
част 15 от правилата на FCC.
Функционирането е обект на следните
условия:

(2) Това устройство трябва да приеме
всяка подавана интерференция,
включително такава, която
може да доведе до нежелано
функциониране.

•

•

Внимание!
Смяна на модификациите, която не е
изрично одобрена от производителя,
може да нулира правото на
потребителя да ползва устройството.

Грижа за продукта и
поддръжка

•
•
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само батерии, зарядни
устройства и аксесоари, предоставени
за използване с този определен
модел телефон. Използването
на други типове може да направи
невалидни всички споразумения
или гаранцията, която е в сила за
телефона, и може да бъде опасно.
• Не разглобявайте този апарат.

(1) Устройството да не причинява
вредна интерференция и
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Предайте го на квалифициран
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• Дръжте далеч от електрически

уреди като телевизори,
радиоприемници и персонални
компютри.
• Апаратът трябва да се държи

далеч от източници на топлина,
като радиатори и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на механични

вибрации или удар.
• Изключвайте телефона във всяка

зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например,
не използвайте телефона си
в болници, тъй като може да
засегне чувствително медицинско
оборудване.
• Не пипайте телефона с мокри

ръце, докато се зарежда. Това
може да доведе до токов удар или
до сериозна повреда на вашия
телефон.
• Не зареждайте апарата близо до

почистване на външността
на апарата (не използвайте
разтворители като бензин,
разредител или спирт).
• Не зареждайте телефона, когато е

поставен върху мека повърхност.
• Телефонът трябва да се зарежда в

добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на

прекомерен дим или прах.
• Не дръжте телефона в близост до

кредитни карти или транспортни
билети - това може да повлияе на
информацията в магнитните ленти.
• Не натискайте екрана с остри

предмети, защото това може да
повреди телефона.
• Не излагайте телефона на влага

или течности.
• Използвайте аксесоарите,

например слушалка, внимателно.
Не пипайте антената, когато не се
налага.

УКАЗАНИЯ

запалими материали, тъй като
апаратът може да се загрее и да
предизвика опасност от пожар.

• Използвайте суха кърпа за
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Ефикасна операция на телефона

Болници

Електронни устройства

Изключете мобилното си устройство,
когато това бъде поискано в болници,
клиники и други заведения за
здравни грижи. Тези изисквания са
предназначени за предотвратяване
на възможни интерференции с
чувствителните медицински уреди.

Всички мобилни телефони могат да
получат смущение, което да повлияе
на работата им.
• Не използвайте телефона в близост

до медицински апарати, без да
поискате разрешение. Избягвайте да
поставяте телефона над пейсмейкъри,
например в джоба на ризата.
• Някои слухови апарати могат да се

влияят от мобилните телефони.
• Малки смущения могат да повлияят

на работата на телевизори,
радиоапарати, компютри и др.

Пейсмейкъри

УКАЗАНИЯ

Производителите на пейсмейкъри
пропоръчват да се поддължа
минимална дистанция от 15 см между
мобилния телефон и пейсмейкъра,
за да се избегне потенциална
интерференция с пейсмейкъра. За
да постигнете това, използвайте
телефона на противоположното ухо
на пейсмейкъра и не го носете в джоб
на гърдите.

Безопасност на пътя

•

•

Проверете законите и разпоредбите
за използване на мобилни телефони в
областите, където шофирате.
• Не използвайте телефони, които се

държат в ръка, при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в

шофирането.
• Използвайте комплект за свободни

ръце, ако е наличен.
• Отбийте от пътя и паркирайте,

преди да извършите или отговорите
на повикване, ако условията на
шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може
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да повлияе на някои електронни
системи във вашето превозно
средство, като стереоуредби и
съоръжения за безопасност.
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и
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• Когато автомобилът ви е снабден

с въздушна възглавница, не
блокирайте пътя й с монтирани или
портативни безжични уреди. Това
може да предизвика неправилно
действие на въздушната
възглавница или да доведе до
сериозно нараняване поради
неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо

дали навън или вътре, проверете
дали силата на звука е на
приемливо ниво, така че да чувате
какво става около вас. Това е
особено важно, когато сте близо до
път.

Внимавайте да не повредите
слуха си

Някои части на вашия телефон са
направени от стъкло. Това стъкло
може да се счупи, ако мобилният
телефон бъде изтърван на твърда
повърхност или бъде натиснат посилно. Ако стъклото се счупи, не го
докосвайте и не се опитвайте да го
извадите. Не използвайте мобилния
телефон, докато стъклото не бъде
подменено от упълномощен сервизен
представител.

Взривоопасна среда
Не използвайте телефона в райони,
където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията
и спазвайте всички правила и
разпоредби.

УКАЗАНИЯ

Може да повредите слуха си, ако
сте изложени на силен звук за дълъг
период от време. Следователно,
препоръчително е да не включвате
или изключвате апарата в близост до
ухото си. Освен това, препоръчително
е да настроите силата на звука
за музиката и повикванията на
приемливо ниво.

Стъклени части

13

Указания за безопасна и ефикасна употреба
Потенциално взривоопасна
атмосфера
• Не използвайте телефона в

бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до

гориво или химикали.
• Не транспортирайте и не

съхранявайте запалим газ, течност,
експлозиви в отделението на
вашия автомобил, което съдържа
мобилния телефон и аксесоарите.

Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да
не са достъпни във всички мобилни
мрежи. Затова никога не разчитайте
единствено на телефона за спешни
повиквания. Проверете при местния
доставчик на услуги.

Информация за използване и
грижи за батерията
разреждате батерията преди
зареждане. За разлика от други
системи батерии, тя няма
запаметяващ ефект, който да
повлияе отрицателно върху
работата на батерията. Въпреки
това Ви приканваме да зареждате и
разреждате батерията си докрай с
цел оптимизиране на работата и.

Безжичните устройства могат да
причинят смущения в самолета.
• Изключете мобилния телефон,

преди да се качите в самолет.
• Не го използвайте и на земята без

разрешение на персонала.

УКАЗАНИЯ

Пазете телефона на безопасно
място, далече от достъп на
малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат откачени,
могат да доведат до опасност от
задушаване.

•

•

• Не е необходимо напълно да

В самолет

Деца

•

•

•

•

• Използвайте само батерии и

зарядни устройства LG. Зарядните
устройства LG са разработени да
максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте
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на късо батерията.

•

ба
• Пазете металните контакти на

а

батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече

не работи с нужното качество.
Батерията може да се презарежда
стотици пъти, преди да е
необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е

използвана дълго време, за да
максимизирате качеството на
работа.

• Ако трябва да смените батерията,

занесете я в най-близкия
оторизиран сервиз на LG Electronics
или дилър за помощ.
• Винаги изважайте зарядното

устройство от стенния контакт,
след като телефонът се зареди
напълно, за да спестите нежелана
консумация от зарядното.

• Не излагайте зарядното устройство

на пряка слънчева светлина или
висока влажност, като например в
баня.
• Не оставяйте батерията на студени

и

с

или горещи места, това може да
влоши качеството на работата й.
• Ако батерията бъде заменена с

е

такава от неправилен тип, има
опасност от пръсване.
• Изхвърляйте използваните батерии

а.

в съответствие с инструкциите на
производителя. Рециклирайте,
когато е възможно. Не изхвърляйте
с битовите отпадъци.

УКАЗАНИЯ

е
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Запознаване с телефона

И

Бутон за сила на звука
• В режим на готовност: контролира силата на тона на звънене.
• По време на повикване: контролира силата на звука на приемника.

Главен екран
Зарядно
устройство,
кабел,
конектор за
устройство
за свободни
ръце

Клавиш OK
Ляв програмируем
клавиш
Използва се за
директно влизане в
меню.
Клавиш за
повикване
Набира телефонен
номер и отговаря
на повикване.

НАСТРОЙКА

Клавиш за
тъчпада
Активирайте тактилния екран,
като натиснете клавиша.
Клавиши за навигация
• В менюто: Навигация между
менютата.
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Слот за карта
с памет

Камера
Десен програмируем клавиш
Използва се за директно влизане във
Vodafone live!
Клавиш за край/включване
Прекратява или отхвърля повикване.
Включва/изключва телефона. Връща
се към екран в режим на готовност,
когато използвате менюто.
Клавиш за изтриване
Изтрива знак с всяко натискане.
Използвайте този клавиш, за да се
върнете към предишния екран.

Кл
См
от
ре
ре
си
и
за
кл

Кл
си
Въ
си

См
ре
ма

Бу
кл

ка.

и

та

ъв

Ляв програмируем клавиш/Десен програмируем клавиш
Изпълнява функцията, обозначена в долната част на дисплея.
• Ляв програмируем клавиш: Използва се за директно влизане в меню.
• Десен програмируем клавиш: Използва се за директно влизане във
Vodafone live! или за назад към предишно меню.

01
02
03
04
05

Клавиш Fn
Сменете
от текстов
режим на
режим на
символи
и цифри и
заключете
клавиатурата.
Клавиш за
символ
Въвежда
символен знак.
Смяна на текстовия
режим (главни букви/
малки букви)
Буквеноцифрови
клавиши

06
07
08

Клавиш за
съобщения

Интервал
За въвеждане
на интервал при
редактиране
Клавиш Enter
Клавиш OK
Избира опциите
и потвърждава
действията.

Клавиш за
изтриване
• Изтрива знак с
всяко натискане.
Задръжте
клавиша натиснат,
за да изтриете
целия текст.
• Използвайте този
клавиш, за да
се върнете към
предишния екран.

НАСТРОЙКА

е.
ща

Изглед в отворено положение
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Изглед в отворено положение

И
1

Обектив на
камерата

Капак на
батерията

Лостче за
освобождаване
капачето на
батерията

Огледало

НАСТРОЙКА

Слот за карта с
памет
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Батерия

Инсталиране на SIM картата и батерията
1 Сваляне на капака на батерията
Натиснете лостчето за
освобождаване на капачето на
батерията. Капакът на батерията се
изважда лесно.

2 Изваждане на батерията
Повдигнете долния ръб на
батерията и я извадете внимателно
от отделението за батерията.

01
02
03
04
05
06
07
08

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вадете
батерията, когато телефонът е
включен, тъй като това може да
повреди телефона.

НАСТРОЙКА
19

Инсталиране на SIM картата и батерията
3 Инсталиране на SIM картата
Плъзнете SIM картата в гнездото
за SIM картата. Уверете се, че
областта със златните контакти
на картата сочи надолу. За да
отстраните SIM картата, извадете я
от гнездото от горния край.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
поставяйте SIM картата, когато
клавиатурата е отворена, тъй като това
може да повреди вашия телефон и
SIM карта.

НАСТРОЙКА
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4

4 Поставяне на батерията
Поставете първо горната част
на батерията в горния край на
отделението за батерия. Уверете
се, че контактите на батерията са
изравнени с изводите на телефона.
Натиснете надолу долната част
на батерията, докато щракне на
мястото.

5 Поставяне на капака на
батерията отново
Поставете долната част на капака
на батерията и натиснете, докато
щракне на мястото.

01
02
03
04
05
06
07
08

НАСТРОЙКА
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Инсталиране на SIM картата и батерията

К

6 Зареждане на телефона
Издърпайте капачето на гнездото
за зарядно устройство отстрани на
вашия KS360, за да го отворите.
Поставете зарядното устройство
и го свържете към контакт на
електрическата мрежа. Вашият
KS360 трябва да се зарежда,
докато на екрана се появи
съобщението “Напълно зареден”.

Ин

Мо
па

С

От
Пл
на
Ув
ко

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
зареждайте телефона, когато е
поставен върху мека повърхност.
Телефонът трябва да се зарежда в
добре проветрявано място.

Из

НАСТРОЙКА
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Карта с памет
Инсталиране на карта с памет
01

Можете да разширите наличната
памет на телефона с карта с памет.

02

СЪВЕТ! Картата с памет е аксесоар по избор.

Отворете слота за карта с памет.
Плъзнете картата с памет в капака
на слота, докато щракне на място.
Уверете се, че областта със златните
контакти сочи на надолу.

03
04

Форматиране на карта с памет
Ако картата ви с памет все още
не е форматирана, трябва да я
форматирате, преди да можете да
започнете да я използвате.

05
06
07
08

1 От екрана в режим на готовност

натиснете
и изберете
Настройки. След това изберете
Настройки на телефона.

Изваждане на карта с памет

Външна памет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
форматирането на картата с памет
цялото съдържание ще бъде изтрито.
Ако не искате да загубите данните от
картата с памет, първо ги архивирайте.

НАСТРОЙКА

Отворете капака и внимателно
извадете картата с памет, като
внимателно я притиснете към
телефона и я освободите бързо, както
е показано на следната фигура:

2 Изберете Състояние памет и
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Карта на менюто

В

Игри

Vodafone live!

Приложения

Камера

1 Изтегляне на
игри

1
2
3
4
5

1 Пpилoжeния

1 Фoтoaпapaт
2 Bидeo кaмepa

6
7
8
9

Haчaлнa cтpaницa
Показалци
Въведете адрес
Хронология
Записани
страници
Настройки
ИнФopмaция:
Новини
Спорт

Съобщения

Moи нeщa

1 Ново
съобщение
2 Входящи
3 Имейл кутия
4 Чернови
5 Изходящи
6 Изпратени
7 Пpecлyшвaнe
нa глacoвa
пoщa
8 Инфо
съобщения
9 Шаблони
0 Настройки

1
2
3
4
5
6

Изображения
Звуци
Bидeoзaпиcи
Документи
Други
Външна памет

Opганизатор
и инс..
1
2
3
4
5
6
7

Будилник
Календар
Бeлeжкa
Гласов запис
Калкулатор
Хронометър
Конвертор на
единици
8 Световен
часовник

Контакти
1 Tъpcи
2 Нов контакт
3 Бързо
набиране
4 Групи
5 Копирай
всички
6 Изтрий всички
7 Настройки
8 ИнФopмaция:

НАСТРОЙКА

Paзгoвopи

Търси

Музика

Настройки

1 Всички
повиквания
2 Пропуснати
повиквания
3 Haбpaни
пoвиквaния
4 Пoлyчeни
пoвиквaния
5 Продължителност
на повикване
6 Paзxoди зa
пoвиквaния
7 Информация
за данни

1 Tъpcи

1 MP3 плейър
2 Paдиo

1 Профили
2 Настройки на
телефона
3 Дисплей
4 Бърз клавиш
5 Свързване
6 Paзгoвop
7 Режим в
САМОЛЕТ
8 Енергоспестяване
9 Браузър
0 Java настройки
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Вашият екран в режим на готовност
Лента на състоянието
Лентата на състоянието използва
различни икони за показване на
неща като силата на сигнала, нови
съобщения и живот на батерията, а
също и ви уведомява дали Bluetooth
е активен.

СЪВЕТ! Може бързо да получите
достъп до избрани менюто от вашия
списък с Любими. Натиснете левия
програмируем клавиш от готовност.
Изберете <Празно>, и после добави, за
да добавите меню като любимо.

По-долу е дадена таблица, която
обяснява значенията на иконите,
които може да видите в лентата на
състоянието.
Икона

Описание

Няма мрежов сигнал
Услуга роуминг
Bluetooth® е активен
Услугата WAP е свързана
Алармата е настроена
Ново съобщение
е

и

Ново гласово съобщение

02
03
04
05
06
07

Икона

Описание

08

Използва се общ профил
Използва се безшумен
профил
Използва се профил с
вибриране
Използва се профил “на
открито”
Използва се режим на
слушалка
Оставащ живот на батерията
Батерията е изтощена

ВАШИЯТ ЕКРАН В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Сила на мрежовия сигнал
(броят на лентите ще е
различен)

01

25

Повиквания
Извършване на повикване

2 Като използвате клавиатурата,

въведете първата буква на
контакта, на който искате да се
обадите, и превъртете до него.

1 Уверете се, че телефонът ви е

включен.
2 Най-бързият начин за извършване на

повикване е да се активира тактилния
режим чрез натискане на
. Ако
натиснете този клавиш, може да
докоснете екрана, за да въведете
телефонния номер за повикване. Или
можете да използвате клавиатурата
след отваряне на плъзгача. За да
изтриете цифра, натиснете
или
стрелката назад.
3 Натиснете

, за да извършите

повикването.
4 За да завършите повикването,

натиснете
или затворете с
плъзгане клавиатурата.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

СЪВЕТ! За да въведете + за международни
повиквания, натиснете и задръжте 0.

3 Натиснете

, за да извършите

повикването.

Отговаряне и отхвърляне на
повиквания
Когато телефонът звъни, натиснете
Приемане или
, за да отговорите
на повикването.
Докато телефонът ви звъни, натиснете
клавиша за камерата, след това Бeз
звyк, за да заглушите звъненето. Това е
чудесна възможност, ако сте забравили
да смените профила си на Бeз звyк по
време на събрание.

Ре
пр

За
по
кл
ст

Бъ

Мо
на
об
1

2

Натиснете
или изберете Отказ, за
да откажете входящото повикване.

Извършване на повикване от
контактите
1 Изберете Контакти в менюто и

изберете Търсене.
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СЪВЕТ! Можете да променяте
настройките на телефона, така че да
отговаряте на повикванията по различни
начини. Натиснете
, изберете
Настройки и Paзгoвop. Изберете Режим
на отговор и изберете Отваряне с
плъзгане, Произволен бутон или Caми
клaвиш зa пpиeмaнe.

3

е

е

е

е
и
о

за

Регулиране на силата на звука
при разговор
За да регулирате силата на звука
по време на разговор, натиснете
клавиша за силата на звука от лявата
страна на телефона.

Бързо набиране
Можете да присвоите номер за бързо
набиране на контакт, на който се
обаждате често.
1 Докоснете

за да отворите
главното меню. Изберете Контакти,
после Бързо набиране.

2 За гласовата ви поща вече

3 Ще се отвори адресният указател.

Изберете контакта, за който искате
да зададете този номер, като
използвате клавишите за навигация
и след това изберете OK.

Преглед на регистъра на
повикванията
Натиснете
и изберете
Paзгoвopи. Изберете да видите:
Всички повиквания - Вижте пълен
списък на всички набрани, приети и
пропуснати повиквания.

01
02
03
04
05
06
07
08

Пропуснати повиквания - Вижте
списък на всички повиквания, които
сте пропуснали.
Haбpaни пoвиквaния - Вижте списък
от всички номера, на които сте се
обадили.
Получени повиквания - Вижте
списък на всички номера, които са ви
се обадили.
Продължителност на повикване
- Вижте подробности за това колко
време сте изразходили за всеки
разговор – входящ или изходящ.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

е определен номер за бързо
набиране 1 и не може да го
промените. Изберете някоя
друга цифра чрез клавишите за
навигация и избиране на Задай
или чрез натискане на цифрата на
твърдия клавиш.

За да повикате номер за бързо
набиране, докоснете и задръжте
определената цифра, докато контактът
се появи на екрана. Повикването ще
започне автоматично, няма нужда да
натискате
.
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Повиквания
Разходи за повиквания - Вижте
таксите, които дължите за вашето
Последно повикване или за Всички
повиквания. Тази услуга зависи от
мрежата, някои оператори не могат да
я поддържат.
Информация за данни - Вижте
количеството на всички изпратени и
получени данни за Уеб, Данни или
Всички в килобайтове.
СЪВЕТ! От произволен регистър
на повикванията изберете Опции и
изберете Изтриване, за да изтриете
избраните елементи.
СЪВЕТ! Чрез клавишите за навигация
маркирайте даден запис за повикване,
за да видите неговия час и дата. За
да видите продължителността на
повикването, изберете Преглед.

Използване на прехвърляне на
повикванията

Из
по

1 Натиснете

, изберете
Настройки и Paзгoвop.

1

2 Изберете Пpeнacoчвaнe нa

2

пoвиквaнe.
3 Изберете дали да прехвърляте

3

всички повиквания, всички
повиквания за данни или всички
факс повиквания, когато линията
е заета, когато няма отговор или
когато сте извън обхват.
4 Изберете Aктив. и дали да

прехвърляте към гласовата поща,
друг номер или ваш предпочитан
номер.
5 Въведете номер за прехвърляне

4

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

или изберете Tъpcи, за да търсите
в Контакти вашия номер за
прехвърляне.
Бележка: Прехвърлянето се таксува.
Обърнете се към мрежовия доставчик
за повече подробности.
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СЪВЕТ! За да изключите всички
прехвърляния, изберете Отмяна на
всички от менюто Прехвърляне на
повикване.

С
н
в
м
Н
К
д
с

на

е

Смяна на настройките за
повикване

1 Натиснете

1 Натиснете

, изберете
Настройки и Paзгoвop.

02

2 Изберете Блoкиpaнe нa

2 От тук можете да променяте

03

, изберете
Настройки и Paзгoвop.

пoвиквaниятa.
3 Изберете една или всички от

седемте опции:
Всички изходящи
Изходящи международни
Bиx. мiжнapoднi oкpiм
дoмaшнЬoї кpaїни
Всички входящи
Входящи в чужбина
Отмяна на всички забрани
Смяна на парола
4 Изберете Aктив. и въведете

паролата за блокиране на
повикванията. Допитайте са до
мрежовия оператор за тази услуга.
СЪВЕТ! Изберете Фиксиран номер за
набиране от менюто Paзгoвop, за да
включите и съберете списък с номера, които
могат да се изберат от вашия телефон.
Необходим е вашият PIN2 код от оператора.
Когато е активиран, от телефона ви могат
да се набират само номерата, включени в
списъка на фиксираните набирания.

настройките за:
Пpeнacoчвaнe нa пoвиквaнe
- Изберете дали да прехвърляте
вашите повиквания.
Блoкиpaнe нa пoвиквaниятa
- Изберете кои повиквания искате
да блокирате.
Фиксиран номер за набиране
- Изберете списък с номера, които
могат да се набират от телефона
ви.
Режим на отговор - Изберете
дали да отговорите с клавиша за
приемане, произволен клавиш
или с отваряне на телефона чрез
плъзгане.
Изпрати моя номер - Изберете
дали номерът ви да се показва,
когато се обаждате на някой.
Чакащо повикване - Изберете
дали да сте уведомени, когато има
чакащо повикване.

01

04
05
06
07
08

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

.
ик

Използване на блокиране на
повикванията
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Повиквания
Минутен брояч - Изберете Вкл.,
за да чувате тон на всяка минута от
разговора.
Автоматично пренабиране
- Изберете дали телефонът
автоматично да се опитва да
набере повторно в случай на
неуспешно свързване.
Изпращане на DTMF тонове
- Можете да изпратите DTMF (dual
tone multi-frequency) тонове на
номера на дисплея по време на
повикване. Тази опция е полезна
за въвеждане на парола или номер
на акаунт, когато се обаждате
на автоматична система, като
например банкова услуга.

К

Тъ
1

2

3

До
1
2
3

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
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Ил
1
2
3

Контакти
Търсене на контакт

Опции за контакт

1 Изберете Контакти от главното меню

Има много неща, които може да
правите, когато гледате контакти. Ето
как да получите достъп до менюто
Опции:

и изберете Tъpcи. или натиснете
десния програмируем клавиш.
2 Като използвате клавиатурата или

тъчпада, въведете първата буква на
контакта, на който искате да се обадите.
3 За да превъртите контактите и

различните им номера, използвайте
клавишите за навигация.

Добавяне на нов контакт
1 Изберете Контакти и изберете Нов

контакт.
2 Изберете дали да съхранявате новите

контакти в TeлeФoн или SIM картата.
3 Въведете цялата налична

информация в предоставените
полета и изберете Запиши.
1 Въведете номера, който искате да

съхраните, и натиснете Опции.
2 Изберете Зaпaмeти или Зaдaвaнe

нa тип чиcлo.
3 Въведете съответната

информация, както е показано погоре, и изберете Запиши.

Търсене на контакт).
2 Изберете Опции, за да отворите

списъка с опции.
Оттам можете да правите
следното:
Редактиране - Смяна на всички
подробности за контакта.

02
03
04
05
06
07
08

Ново съобщение - Изпращане
на съобщение на контакта. Ако
контактът има имейл адрес,
изберете дали искате да изпратите
Съобщение или Имейл.
Изпpaти чpeз - Изпращане на
детайлите на контакта на друго лице
като визитка. Изберете да изпратите
като Текстово съобщение,
Myлтимeдийнo cъoбщ., чрез
Bluetooth или по Имейл.
Изтриване - Изтриване на контакта.
Изберете Да, ако сте сигурни.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Или използвайте малко по-бърз метод...

1 Отваряне на контакти (Вж. по-горе

01
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Контакти
Нов контакт - Добавяне на нов
контакт.
Множествено изтриване
- Маркиране на множество контакти
за изтриване.

3 Вашите контакти ще се отворят.

Превъртете до контактите, които
искате да добавите към групата,
натиснете
и след това Готово.
4 Изберете Да, ако сте сигурни.

Копиране - Изберете да
преместите или копирате в SIM
картата или апарата (в зависимост
от това къде първоначално сте
записали контакта).

СЪВЕТ! Може да определите тон на
звънене или икона за група. Изберете
групата, за която искате да зададете тон
на звънене или икона, изберете Опции
и изберете желания елемент.

До
ко

Мо
из
ка
1
2
3

Глaвeн нoмep - SIM/TeлeФoнa

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Добавяне на контакт към група

Преименуване на група

Може да записвате контактите си
в групи, като например разделяте
семейството и колегите си. Има
различни групи включително
Семейство, Приятели, Колеги, BИП,
Група 1 и Група 2, Hяма гpyпa които
вече са зададени в телефона.

Може да преименувате всяка група, така
че да съвпада с начина ви на живот.

искате да добавите контакт, и
изберете Преглед и след това
Добави.

5

1 Изберете Контакти и Групи.
2 Изберете групата, която искате да

преименувате.
3 Изберете Опции, изберете

Преименуване и въведете новото
име на групата.

1 Изберете Контакти и Групи.
2 Превъртете до групата, към която

4

4 Изберете Запиши.

Бележка: Може да присъедините
контакт към група или да добавите
снимка към контакт само ако той е
записан в паметта на телефона (не
в SIM).
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6

о.

ка

Копиране на контактите от
вашата SIM карта

Може да промените начина, по който
изглеждат контактите ви в указателя,
като включите снимка.

Може да изберете да копирате
контактите от SIM в апарата или от
апарата в SIM.

1 Изберете Контакти и Настройки.

1 Изберете Контакти и Копирай

2 Изберете Пoкqзвaнe и изберете C

кapтинa.
3 След това се върнете в адресната

книга и изберете контакта, към
който искате да добавите снимка.
4 Изберете Опции и изберете

Редактиране.
5 Преминете към раздел Снимка.

Изберете Опции и Изображения
или Hoвo изoбpaж. Ако изберете
Изображения, може да изберете
изображение, което е записано
в паметта на телефона ви. Ако
изберете Hoвo изoбpaж, визьорът
на камерата ще се отвори, така
че да направите снимка за вашия
контакт. Снимайте и след това
натиснете Задаване.
6 Изберете Запиши.

всички.
2 Изберете да копирате контактите

01
02
03
04
05

от От SIM карта в телефон или От
телефон в SIM карта.

06

3 Изберете Запазване на оригинала

07

или Изтриване на оригинала.
4 Изберете Да, ако сте сигурни.

08

Изтриване на всички контакти
1 Изберете Контакти и изберете

Изтpий вcички.
2 Изберете да изтриете контактите от

SIM или Телефон.
3 Изберете Да, ако сте сигурни.
4 Въведете паролата, която по

подразбиране е зададена на 0000,
и изберете ОК.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

о

Добавяне на снимка към
контакт
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Контакти

С

Преглед на информация

Съ

Изберете Контакти и изберете
ИнФopмaция: - Оттук може да видите
вашите Cлyжeбни нoмepa, вашия
Собствен номер и Визитка.

Ва
св
кр
му
ка
мр
из

СЪВЕТ! Ако още не сте създали
визитка, екранът Визитка ще ви даде
възможност да го направите. Изберете
Ново и въведете всички детайли като за
всеки контакт. Изберете Запиши.

Из
1

2

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
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Съобщения
Съобщения
Вашият KS360 включва функции,
свързани със SMS (Услуга за
кратки съобщения), MMS (Услуга за
мултимедийни съобщения), имейл,
както и служебни съобщения от
и
мрежата. Просто натиснете
изберете Съобщения.

Изпращане на съобщение
1 Натиснете Меню или

,
изберете Съобщения и Ново
съобщение. Или по-бърз начин е
да се натисне
на клавиатурата
при отворен плъзгач.

2 Изберете Съобщение, за да

3 Ще се появи редактор на ново

съобщение. Редакторът на
съобщения съчетава SMS и
MMS в интуитивен и лесен за
превключване режим. Настройката
по подразбиране на телефона за
редактора на съобщения е режим
SMS.

клавиатурата. За повече
подробности за въвеждане на текст
вж. стр. 36.
5 Изберете Опции и Вмъкване, за

да добавитеИзображение, Звук,
Bидeo, Символ, Текстов шаблон,
Емотикон, Име и Номер, Нов
слайд, Тема или Още (Контакт/
Moятa визиткa/График).
6 Изберете Изпрати на.
7 Въведете телефонния номер

или натиснете Опции и изберете
Контакти или Последен списък, за
да отворите списъка си с контакти.
Може да добавите повече от един
контакт.

01
02
03
04
05
06
07
08

8 Изберете BЪзcт..
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако
Изображение, Звук, Видеоклип,
Нов слайд или Тема се добавят
към редактора на съобщения, той
автоматично ще се преобразува в
MMS режим и съответно ще бъдете
таксувани.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

изпратите SMS или MMS. (Ако
искате да изпратите Имейл,
вижте стр. 36 , или ако искате да
изпратите нещо чрез Bluetooth
cъoбщeниe, вижте стр. 75.)

4 Въведете съобщението от
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Съобщения
Въвеждане на текст

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Може да въвеждате букви и
цифри с клавиатурата. Например
съхраняването на имената в
Контакти, писането на съобщения и
създаването на събития в календара
изискват въвеждане на текст. Налични
са следните методи за въвеждане на
текст в телефона: ръчен режим ABC и
режим 123.

Режим на въвеждане на текст с
клавиатурата

Из
ви

Когато трябва да въведете текст,
като например при писане на
съобщение, клавиатурата ще премине
по подразбиране в режим ABC.
Ако въвеждате номер, например
при провеждането на разговор,
цифровите клавиши на клавиатурата
по подразбиране ще въвеждат цифри.

За
тр
(вж

Бележка: Някои полета може да
разрешават само един режим на
въвеждане (напр. телефонен номер в
полета на адресната книга).

В режим ABC можете да въвеждате
цифри, като натиснете първо
и след това номера, от който се
нуждаете.

За да въведете символ в полето
за въвеждане на текст, натиснете
клавиша
и изберете символ,
след това изберете OK. Превъртете
чрез клавишите за навигация, за да
покажете повече опции за символи.

Настройка на имейл
Може да поддържате връзка в движение
чрез имейла на вашия KS360. Това е
бърз и лесен начин да настроите POP3
или IMAP4 имейл акаунт.

Завършете всяка дума с интервал,
като натиснете
.

1 Натиснете

и изберете
Съобщения и Настройки.

За да изтриете цифра, натиснете
клавиш
.

2 Изберете Имейл и после Имейл

акаунти.
3 Изберете Ново.
4 Или може да използвате Vodafone
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E-M@il по подразбиране.

1

2
3
4

Из
По
1

2
3

с

не

а
и.

Изпращане на имейл с новия
ви акаунт
За да изпращате/получавате имейли,
трябва да настроите имейл акаунт
(вж. по-горе).
1 Натиснете

, изберете
Съобщения и изберете Ново
съобщение.

2 Изберете Имейл и ще се отвори

нов имейл.
3 Напишете тема, след това

натиснете ОК.
4 Въведете съобщението от

клавиатурата.

ие

Използване на менюто за
Пощенски картички

3

1 Натиснете

2 Изберете live! Postcard и ще се

отвори нова пощенска картичка.
3 Въведете текста с клавиатурата.

Може да изберете опции и след
това Вмъкни, за да приложите
Изображение, Текстови шаблон,
Символ, Емотикона, Име и номер.

Изпрати до. Попълнете полетата:
Име, Допълнителна информация,
Адрес, Пощенски код, Град, Щат,
Държава. Изберете Изпращане, за
да изпратите картичката.
Забележка: Тази услуга не е налична
във всички страни. Обърнете се
към доставчика на услуги за повече
информация.

Папки за съобщения
Натиснете
и изберете
Съобщения. Използваната структура
от папки във вашия KS360 се разбира
лесно.
Входящи - Всички съобщения,
които получите, се поставят в папка
Входящи. От тук може да отговорите,
препратите и още, вж. по-долу за
подробности.
Имейл кутия - Съдържа всички ваши
имейл съобщения. Изберете акаунта,
който искате да използвате, след това
изберете BЪзcт. Вашият KS360 ще
се свърже с имейл акаунта ви и ще
изтегли новите съобщения.
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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

, изберете
Съобщения и изберете Ново
съобщение.

4 Изберете Опции и след това
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Съобщения
Чернови - Ако нямате време да
довършите съобщението, може тук
да запишете това, което сте създали
досега.
Изходящи - Това е папка за временно
съхранение, докато съобщенията се
изпращат.
Изпратени - Всички съобщения, които
изпращате, отиват в папка Изпратени.

Управление на съобщенията
Може да използвате вашата папка
Входящи, за да управлявате
съобщенията си.
1 Натиснете

, изберете
Съобщения и Входящи.

2 Изберете Опции и след това

Пpecлyшвaнe нa глacoвa пoщa
- Може да получите достъп до
пощенската кутия на гласовата ви
поща (ако се предоставя от мрежата).
Когато пристигне гласово съобщение,
символът ще се покаже на екрана в
режим на готовност.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Инфо съобщения - Всички
информационни съобщения и
актуализации, получени от вашия
оператор.
Шаблони - Списък с полезни
съобщения, вече написани за бърз
отговор.
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изберете:
Изтpивaн - Изтрийте избраното
съобщение.
Отговор - Изпращане на отговор на
избраното съобщение.
Haпpeд - Изпращане на избраното
съобщение на друго лице.
Обратно повикване - Повикване
на лицето, което е изпратило
съобщението.
Изглед по тема/Общ изглед
- Изберете начина на показване на
съобщенията във Входящи.
ИнФopмaция: - Вж. допълнителна
информация за съобщението,
например кога е изпратено.
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Множествено изтриване
- Изтриване на избраните
съобщения.
Изтриване на всички прочетени
- Всички отворени съобщения ще
бъдат изтрити.
Изтpий вcички - Изтрийте
текстовите съобщения,
мултимедийните съобщения или
всички съобщения.
Ако видите съобщението Няма
място за SIM съобщение, трябва да
изтриете няколко съобщения от папка
Входящи.
Ако видите съобщението Няма място
за съобщение, може да изтриете
съобщения или записани файлове, за
да освободите място.

Използване на шаблони
Може да създадете шаблони
за Текстовите съобщения или
Мултимедийните съобщения, които
изпращате най-често. Някои шаблони
са вече в телефона ви, може да ги
редактирате, ако пожелаете.
1 Натиснете

, изберете
Съобщения и Шаблони.

2 Изберете Teкcтoви шaблoни

или Мултимедиен шаблон. В
менюто за текстови шаблони
След това можете да изберете
Опции и Редактиране за смяна
на съществуващи шаблони, за
добавяне на Нов Шаблон или
Изтpивaн на шаблони.
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3 За да изпратите шаблон, изберете

желания шаблон за изпращане,
изберете Опции и Изпращане
чрез.
4 Изберете как искате да изпратите

шаблона – като Съобщение,
Bluetooth съобщение или Имейл.
5 Изберете контакт и после BЪзcт..

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

а

Копиране/Преместване
- Изберете дали да запазите, или
да преместите съобщението във
вашия телефон или SIM карта.
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Съобщения
Смяна на настройките за
текстово съобщение
Настройките за съобщения на вашия
KS360 са предварително зададени,
така че да можете веднага да
изпращате съобщения.
Ако искате да ги смените, можете да
го направите от опциите в Настройки.
Натиснете
и изберете
Съобщения, след това изберете
Настройки и SMS. Може да
направите промени в:
Тип съобщение - Преобразувайте
Teкcт в Глас, Факс, Пейджинг, X.400,
Имейл или ERMES.
Срок на валидност - Изберете колко
дълго съобщението да се пази в
центъра за съобщения.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Oтчeт зa дocтaвкa - Вкл/Изкл
Отговор за ваша сметка - Изберете
да получавате потвърждение дали
съобщението ви е доставено.
Номер на центъра за съобщения
- Въведете подробностите за центъра
за съобщения.

Кодиране на знаци - Изберете как
да се кодират вашите знаци. Това
влияе на размера на съобщенията и
следователно на тарифите за данни.
Изпрати дълъг текст като- Изберете
дали да изпратите вашето съобщение
като SMS, или MMS, когато вмъквате
текст, който е по-дълъг от 2 страници
в полето за съобщение.
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Настройка на основна честота
- Изберете дали да изпращате
съобщенията си чрез GSM или GPRS.

От
по
пр

Смяна на настройките за
мултимедийно съобщение

Ав
да
ав
съ
ст

Настройките за съобщения на вашия
KS360 са предварително зададени,
така че да можете веднага да
изпращате съобщения.
Ако искате да ги смените, можете да
го направите от опциите в Настройки.

М
пр
за
съ

Натиснете
и изберете
Съобщения, след това изберете
MMS.

Ра
Из
му

Може да направите промени в:
Продължителност на слайд
- Изберете колко дълго да се показват
вашите слайдове на екрана.
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Срок на валидност - Изберете колко
дълго съобщението да се пази в
центъра за съобщения.
Отчет за доставка - Изберете да
позволите и/или поискате отчет за
доставка.
Отчет за прочетени - Изберете да
позволите и/или изпратите отчет за
прочитане.
Автоматично изтегляне - Изберете
дали да изтегляте ръчно или
автоматично мултимедийните
съобщения, в зависимост от това дали
сте в домашна мрежа или роуминг.
Мрежов профил - Изберете мрежов
профил в зависимост от оператора
за изпращане на мултимедийни
съобщения.
Разрешен тип съобщение Изберете кои са разрешените типове
мултимедийни съобщения.

Смяна на настройките за
имейл
Можете да нагласите настройките
за вашия имейл според личните си
предпочитания.
1 Натиснете

01
02
03

и изберете
Съобщения и Настройки.

04

2 Изберете Имейл и след това

05

можете да промените следните
настройки:
Имейл акаунт - Може да настроите
имейл акаунт.
Точка за достъп - Може да
зададете точка за достъп за имейл
акаунта.
Интервал на извличане
- Изберете колко често KS360
да проверява за нови имейл
съобщения.
Авто извличане в роуминг
- Изберете дали да извличате
автоматично съобщенията, когато
сте в чужбина, или да спрете
автоматичното извличане.
Включване на оригиналното
съобщение - Изберете дали да
включите оригиналния прикачен
файл.

06
07
08

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

и.

Приоритет - Изберете нивото на
приоритет на вашите мултимедийни
съобщения.
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Съобщения
Включи прикачения файл
- Изберете дали да включите
оригиналния прикачен файл.
Ново имейл уведомяване
- Изберете дали да бъдете
уведомявани за нови имейли.
Подпис - Създайте имейл подпис и
включете тази функция.

К
Информационно съобщение Изберете състоянието на получаване,
предупрежденията и езика за
информационните съобщения.
Запис текстово съобщение.
- изберете дали да записвате
текстовите съобщения в паметта на
телефона, или на външната памет.

Приоритет - Изберете нивото на
приоритет на вашите съобщения.

Смяна на другите настройки
Натиснете
и изберете
Съобщения, Настройки и след това:
Номер на гласова поща - Тук е
запаметен номерът на гласовата
ви поща. Свържете се с мрежовия
оператор за повече информация за
услугата, който предоставят.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Cepвизнo cъoбщeниe - Оттук
можете да изключвате сервизните
съобщения; вашите съобщения няма
повече да се изпращат директно към
вашето устройство при получаването
им, а само когато проверявате за
нови съобщения. Може също да
промените настройките за защита на
съобщенията.

42 LG KS360 | Ръководство за потребителя

За
1

2

3
4

Бе
до
вр

Фо

Пр
сн

На
до

Са
да
се
Из

е,

Камера
Заснемане на бърза снимка
1 Задръжте натиснат клавиша на

камерата отляво на апарата. На
екрана ще се появи визьорът на
камерата.
2 Като държите телефона

хоризонтално, насочете обектива
към обекта на снимката.
3 Позиционирайте телефона така, че

да видите обекта на снимката.
4 Натиснете

или клавиша на
камерата до долу, за да направите
снимка.

Бележка: Може да получите достъп
до менюто на камерата и от екрана
в режим на готовност. Натиснете
и изберете Камера. Изберете
Фотоапарат, за да отворите визьора.

Натиснете
, за да получите
достъп до тези опции:
Самоснимачка Самоснимачката ви позволява
да зададете забавяне, след като
се натисне бутонът за снимане.
Изберете от 3 секунди, 5 секунди или

01

Серия снимки - Това
позволява да направите до 9
снимки автоматично в бърза
последователност, чудесно за
снимане на движещи се обекти или
спортни събития.

02

Баланс на бялото - Балансът на
бялото гарантира, че белите цветове
в снимката изглеждат реалистично.
За да може камерата правилно да
регулира баланса на бялото, може
да е необходимо да определите
условията на осветление. Изберете
от Авто, Дн. cвeтлинa, C нaж.
Жичкa, Облачно, Флуоресцентно
или Нощен режим.

06

Цветен ефект - изберете от
четири опции за цветови тон: Изкл
(нормално/цветно), Сепия, Моно
(черно и бяло) или Oтpицaтeлнo.
EV - Включете Макро режима,
ако правите снимка в голяма близост
до обекта.

03
04
05

07
08

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Преди да сте направили
снимка

10 секунди. Чудесно е за груповите
снимки, в които искате и вие да
участвате.
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Камера
След като сте направили снимка
Направената снимка ще се появи на
екрана. Името на изображението се
изписва в долната част на екрана
и ще видите показани шест опции
отляво на екрана.
OK - Изберете, за да направите
веднага друга снимка. Текущата
снимка ще бъде записана.
Hoвo изoбpaж. - Направете
веднага друга снимка. Текущата
снимка ще бъде записана.
Задай като - Изберете да отворите
подменю, за да зададете изображението
като Taпeт или ID cнимкa.
Изпpaти чpeз - Изберете, за да
изпратите снимката като Myлтимeдийнo
cъoбщ. или Имейл, Bluetooth. Вж. стр.
35 за Изпращане на съобщение.
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Албум - Изберете, за да гледате
други снимки в албума си. Текущата
снимка ще бъде записана. Вж. стр. 45
за Гледане на записаните снимки.
Изтpив. - Изтрийте снимката, която
току що сте направили, и потвърдете,
като изберете Да. Визьорът отново
ще се появи.

Използване на бързите
настройки

С
из

Изберете Опции, за да отворите
опциите за бързи настройки. Те
включват различни опции за снимане.
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Видео камера - Преобразувайте от
режим на камера в режим на видео
камера.
Дисплей - Изберете Стандартен или
Чист режим.
Разделителна способност
- Вж. Смяна на размера на
изображението на стр. 45.
Качество - Изберете между
Hopмaлeн, Фин и Cyпep Фин.
Колкото по-фино е качеството,
толкова по-рязка ще е снимката. Това
увеличава размера на файла, което
означава, че може да съхраните помалко на брой снимки в паметта.
Тон затвор - Изберете един от трите
звука на затвора.
Запиши в - изберете дали да
записвате снимките в паметта на
телефона, или на външната памет.
Нулиране на настр. - Изберете
Да, за да рестартирате телефона с
първоначалните настройки на камерата.
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Можете да промените размера на
снимката, за да спестите памет.
Колкото са повече пикселите,
толкова по-голям е размерът на
изображението, което означава, че те
заемат повече памет. Ако искате да
поберете повече снимки в телефона,
може да промените броя на
пикселите, за да направите размера
на файловете по-малък.
1 Натиснете Опции и изберете

Peзoлюция от лентата с
инструменти.
2 Изберете стойност за пикселите от

четирите цифрови опции (320x240,
640x480, 1280x960, 1600x1200).
3 Натиснете OK, за да въведете

промените.

Гледане на записаните снимки
1 Може до получите достъп до

записаните снимки от режим на
камера и от екран в режим на
готовност. От визьора просто
натиснете Албум. От екрана
в режим на готовност трябва

да натиснете
, а след
това изберете Мои неща и
Изображения.
2 Вашата галерия ще се появи на

екрана.
3 Използвайте клавишите за

навигация, за да изберете снимката,
която искате да видите, и изберете
Преглед, за да я увеличите.

Задаване на снимка като фон
или като картинен ИД
От вашата галерия с изображения
използвайте клавишите за навигация,
за да изберете изображение, и
изберете Опции и Задай като, за да
използвате избраното изображение
като Taпeт или ID cнимкa за един от
вашите контакти. Когато зададете
снимката като Картинен ИД, можете
да изберете коя част от снимката да
използвате.
Бележка: Картинен ИД може да се
добави само към контакти, записани в
телефона, а не в SIM картата.
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БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

е

Смяна на размера на
изображението
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Видео камера
Заснемане на бърз видеоклип
1 Натиснете бързо клавиша на

камерата отляво на апарата.
2 Изберете Видео камера.
3 Насочете обектива към обекта на

видеоклипа.
4 Натиснете клавиша на камерата

отляво на апарата, за да започнете
записването.
5 REC ще се появи в долния

десен ъгъл на визьора и ще се
покаже таймер, който показва
продължителността на вашия
видеоклип.
6 За да поставите видеоклипа на

пауза, изберете Пауза и подновете
с Подновяване.
7 Изберете Стоп, за да спрете да

записвате.
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Бележка: Може да получите достъп
до менюто Видео камера от екрана в
режим на готовност. Натиснете
и
изберете Камера, превъртете надолу
и изберете Видео камера, за да
отворите визьора.

След като сте заснели
видеоклипа
Името на видеоклипа се изписва в
долната част на екрана, а в лявата му
част ще се покажат шест опции.
OK - Изберете, за да запишете
веднага друг видеоклип. Текущият
видеоклип ще бъде записан.
Ново видео - Изберете, за да
заснемете веднага друг видеоклип.
Текущият видеоклип ще бъде записан.
Възпроизвеждане - Изберете,
за да възпроизведете току-що
записания видеоклип.
Изпpaти чpeз -Изберете,
за да изпратите видеоклипа като
Myлтимeдийнo cъoбщ. или Имейл.
Вж. стр. 35 за Изпращане на
съобщение.
Албум - Изберете, за да
гледате други видеоклипове в албума
си. Текущият видеоклип ще бъде
записан. Вж. стр. 47 за Гледане на
записаните видеоклипове.
Изтpив. - Изтрийте видеоклипа, който
току-що сте заснели, и потвърдете,
като изберете Да. Визьорът отново
ще се появи.
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Забележка: Може да регулирате
увеличението чрез клавишите за
силата на звука отляво на телефона.

Използване на бързите
настройки
Изберете Опции, за да отворите опциите
за бързи настройки. Те включват различни
опции за заснемане на видеоклип.
Камера - Преобразувайте от режим на
видео камера в режим на фотоапарат.
Дисплей - Изберете Стандартен или
Чист режим.
Резолюция - Ако искате да поберете
повече видеоклипове в телефона,
може да промените броя на
пикселите, за да направите размера
на файловете по-малък. Изберете
между две опции за вашия видеоклип
– 176x144 или 320x240.
Качество - Hopмaлeн/ Фин/ Cyпep
Фин.
Запиши в - изберете дали да
записвате видеоклиповете в паметта
на телефона, или на външната памет.

Hyлиpaнe нa нacтp. - Изберете Да, за да
рестартирате телефона с първоначалните
настройки на видео камерата.

Гледане на записаните
видеоклипове
1 Може до получите достъп до

записаните видеоклипове от режим
на камера и от екран в режим
на готовност. От визьора просто
изберете Албум. От екрана в режим
на готовност трябва да натиснете
, а след това изберете Мои неща
и Bидeoзaпиcи.

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Вашата галерия ще се появи на

екрана.
3 Използвайте клавишите за

навигация, за да изберете
видеоклипа, който искате да видите,
и натиснете
, за да го изгледате.

Регулиране на силата на звука
при гледане на видеоклип
За да регулирате силата на звука
на аудио или видеоклип, докато се
изпълнява, използвайте бутоните за
регулиране силата на звука отляво на
апарата. Нивото на силата на звука е
показано под видеоклипа вляво.

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

ма

Запознаване с визьора
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MP3 плейър
MP3 плейър
Вашият телефон LG KS360 има
вграден MP3 плейър, така че можете
да слушате любимата си музика.
За достъп до MP3 плейъра изберете
Меню или
, изберете Музика,
а после MP3 плейър. Оттук имате
достъп до:
Всички песни - Съдържа всички
песни на телефона.
Моят списък за изпълнение
- Съдържа всички списъци за
изпълнение, които сте създали, както
и B движeниe, Последни песни и
Любими песни.

2 Изберете музикалния файл на

другото устройство и изберете да
го изпратите с Bluetooth.
3 Когато файлът е изпратен, трябва

да го приемете на телефона, като
изберете Да.
4 Файлът трябва да се появи във

Всички песни.

Изпълнение на песен
1 Натиснете

и изберете Музика,
а след това изберете MP3 плейър.

2 Изберете Всички песни и след

Настройки - Нагласете вашите
музикални настройки.

Прехвърляне на музика в
телефона
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Най-лесният начин за прехвърляне на
музика в телефона е чрез Bluetooth
или кабела за синхронизиране. За
прехвърляне с Bluetooth:
1 Уверете се, че Bluetooth е

включен и в двете устройства и че
устройствата са видими.

48 LG KS360 | Ръководство за потребителя

това песента, която искате да
слушате. Изберете
.
Изберете
, за да спрете на
пауза песента.
Изберете
, за да прескочите на
следващата песен.
Изберете
, за да прескочите на
предишната песен.
Изберете
, за да спрете
музиката и да се върнете в менюто
на MP3 плейъра.
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СЪВЕТ! За да промените силата на
звука по време на слушане, използвайте
клавишите за силата на звука отстрани
на телефона или бутоните за навигация
нагоре и надолу.

ИнФopмaция: - Можете да видите
информация за музикалния файл,
който слушате в момента.
Настройки - Променете настройките
за разбъркване, режим на изпълнение
или еквилайзер.

Използване на опции при
изпълнение на музика

Създаване на списък за
изпълнение

Изберете Опции и след това
изберете от:

Можете да създавате собствени
списъци за изпълнение, като изберете
песни от папка Всички песни.

Минимизиране - Скрийте екрана
на музикалния плейър, така че да
продължите да използвате телефона
по нормалния начин, докато се
изпълнява музика.

а

Tъpcи - Потърсете песен в списъка с
песни на телефона.

о

Дoбaвянe към cпиcък зa
възпpoизвeждaнe - Добавя файла
към списък за изпълнение.
Задай като - Задайте текущата песен
като Тон на звънене или Тон за
съобщение.

и изберете Музика.

02
03
04
05
06
07
08

2 Изберете MP3 плейър, а след това

– Моят списък за изпълнение.
3 Натиснете Ново, въведете името

на списъка и натиснете Запиши.
4 Ще се покаже папката Hoв

cпиcък зa възпpoизвeждaнe.
Изберете всички песни, които
искате да включите в списъка си за
изпълнение, като превъртите до тях
и изберете
.
5 Изберете Запиши, за да съхраните

списъка за изпълнение.

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

а

Преглед на списъка за изпълнение
- Вижте списъка за изпълнение, който
слушате в момента.

1 Натиснете

01
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MP3 плейър
Възпроизвеждане на списък
1 Натиснете

и изберете Музика.

2 Изберете MP3 плейър, а след това

Моят списък за изпълнение.
3 Изберете списъка за изпълнение,

който искате да пуснете, и изберете
.
Преглед, а след това

Редактиране на списък за
изпълнение
От време на време може да искате
да добавите нови песни или да
изтривате песни от списъка за
изпълнение.
Ако искате да организирате вашите
списъци за изпълнение, можете да ги
редактирате чрез менюто Опции.
1 Натиснете

и изберете Музика.

2 Изберете MP3 плейър, а след това

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Моят списък за изпълнение.
3 Превъртете до списъка за

изпълнение, който искате да
редактирате, и изберете Преглед и
после Опции. Изберете от:
Bъзпpoизвeждaнe - Можете да
пуснете избраната музика.
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Дoбaви - Можете да добавяте
песни към списъка за изпълнение,
като използвате тази опция.
Премахване - За премахване на
песен от списъка. Изберете Да за
потвърждаване.
Пpeмecтвaнe нaдoлy - Вкл/Изкл
Множествено изтриване
- Изберете и изтрийте песни от
списъка за изпълнение.
Премахни всички - За премахване
на всички песни от списъка.
ИнФopмaция: - За преглед на
информацията за списъка за
изпълнение.
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Изтриване на списък за
изпълнение
1 Натиснете

и изберете Музика.

2 Изберете MP3 плейър, а след това

- Моят списък за изпълнение.
3 Превъртете до списъка за

изпълнение, който искате да
изтриете, и изберете Опции.
4 Изберете Изтрий всички и Да за

потвърждение.
Бележка:

01
02
03
04
05
06
07
08

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Като резултат от системата
Digital Rights Management (DRM),
някои мултимедийни елементи,
които изтегляте от Интернет или
получавате чрез MMS, могат да
имат меню за достъп “Закупуване
на право за използване”. Можете
да получите ключа за закупуване
на правото за използване от уеб
сайта, който притежава правата над
съдържанието.

Авторските права върху музиката
са защитени от международни
договори и национални закони за
авторско право. Възможно е да е
необходимо да получите разрешение
или лиценз за възпроизвеждане
или копиране на музиката. В някои
държави националното право
забранява частното копиране на
материали защитени с авторски
права. Моля, проверете националното
законодателство на съответната
държава относно използването на
такива материали.

51

FM радио
Използване на радиото

3 При всяко откриване на станция

вашият KS360 ще ви попита дали
искате да я запишете. Изберете Да,
ако искате да съхраните канала, и –
Не, ако не искате. Всички станции,
които изберете за записване,
автоматично ще се асоциират с
номер на канал в телефона.

Вашият LG KS360 има функция FM
радио, така че може да превключите
на любимите станции и да ги слушате
в движение.
Бележка: За да слушате радиото,
трябва да поставите слушалките.
Поставете куплунга в гнездото за
слушалки (това е същото гнездо,
в което поставяте зарядното
устройство).

Търсене на станции
Може да настройте радиостанции в
телефона, като ги търсите ръчно или
автоматично. След това те ще бъдат
записани в определени номера на
канали, така че няма да е необходимо
да ги настройвате отново. Можете
да запазите до 12 канала във вашия
телефон.
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

За автоматична настройка:
1 Натиснете

и изберете Музика,
а след това изберете Paдиo.

За ръчна настройка:
1 Натиснете

и изберете Музика,
а след това изберете Paдиo.

Ну
1
2

Сл
1

2 Изберете номера на канала,

към който искате да запишете
станцията, и изберете Peдaкт..

2

3 За да въведете станцията си,

използвайте навигационните
клавиши за търсене или въведете
честотата от клавиатурата, а след
това изберете Запиши.
Бележка: Можете да променяте
станциите, които сте записали на
определен номер на канал.

2 Изберете Опции и Автоматично

сканиране, а после Да.
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СЪВЕТ! За да подобрите приемането,
удължете кабела на слушалката, който
функционира като радиоантена.
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Нулиране на канали
1 Натиснете

и изберете Музика,
а след това изберете Paдиo.

2 Изберете Опции и след това

Нулиране канали. Натиснете Да
за потвърждаване на нулирането.
Всеки канал ще се върне на
стартовата 87,5Mhz честота.

Слушане на радио
1 Натиснете

и изберете Музика,
а след това изберете Paдиo.

2 Изберете номера на канала

01
02
03
04
05
06
07
08

на станцията, която искате да
слушате.
Бележка: Може да слушате радио
чрез вградения високоговорител.
Натиснете Опции, изберете Слушане
през и изберете Гoв.
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ
53

Моите Файлове
Може да съхраняване всякакви
мултимедийни файлове в паметта
на телефона, така че да имате лесен
достъп до вашите снимки, звуци,
видеоклипове и игри. Можете също
да запишете вашите файлове и
на карта с памет. Предимството в
използването на карта с памет е, че
може да освободите място в паметта
на телефона.
Всички мултимедийни файлове
обикновено ще се записват в Moи
, а след това
нeщa. Натиснете
изберете Moи нeщa, за да отворите
списък с папки.

Изображения

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Изображения съдържа папка с
изображения по подразбиране и flash
файлове по подразбиране, фабрично
заредени в телефона, изображения,
изтеглени от вас, и тези, които са
направени с камерата на телефона.

Меню на опциите за
изображения
Опциите, които са налични в
Изображения, зависят от типа на
избраното от вас изображение.
Всички опции ще са налични за
снимки, заснети с камерата на
телефона. Само опциите Преглед,
Задай като, Информация за файл,
Слайдшоу, Сортиране по и Изглeд
нa cтил са налични за изображенията
по подразбиране.
В папката Изображения изберете
Опции, за да изведете списъка с
опции.
Изтриване - Изтрийте избраното
изображение.
Задай като - Можете да зададете
избраното изображение като Taпeт
или като ID cнимкa.
Изпpaти чpeз - Изпратете избраното
изображение на приятел чрез
Myлтимeдийнo cъoбщ., Bluetooth
или Имейл.
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Изтpий вcички - Изтрийте всички
снимки, съдържащи се в папката
Изображения.

Файл - Редактиране, Преименуване,
Направи анимация или вижте
Информация (Име, Размер, Дата,
Час, Разделителна способност, Тип
и Авторско право) на избраното
изображение. Ако имате поставена
външна карта с памет, ще се
покажат две допълнителни опции:
Преместване във външна памет и
Копиране във външна памет.

Сортиране по - Подредете
изображенията по Дата, Тип или Име.

Печатане чрез - Печатане на
изображение чрез Bluetooth или
Pictbridge.
Слайдшоу - Вижте слайдшоу на
изображенията. Вж. Създаване
на слайдшоу на стр. 56 за повече
информация.
Нова папка - Можете да създадете
нова папка в основната папка
Изображения.
Mapк./Дeмapк-- Изберете повече от
едно изображение за изтриване.

01
02
03

Изглeд нa cтил - Сменете начина, по
който преглеждате вашите снимки.

04

Изпращане на снимка

05

1 Докоснете

06

и после изберете

Moи нeщa.
2 Изберете Изображения.
3 Изберете снимка и след това

07
08

Опции.
4 Изберете Изпpaти чpeз и

изберете от Myлтимeдийнo
cъoбщ, Bluetooth или Имейл.
5 Ако изберете Myлтимeдийнo

cъoбщ. или Имейл, снимките ви ще
бъдат прикачени към съобщението
и може да напишете и изпратите
съобщението, както обикновено.
Ако изберете Bluetooth, ще бъдете
подканени да включите Bluetooth и
телефонът ви ще търси устройство,
на което да изпрати снимките.

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

о

Бележка: Може да е необходимо
изображението да се преоразмери,
преди да се изпрати с MMS.
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Моите Файлове
Организиране на изображения
1 Докоснете

4 До всяко изображение ще се появи

квадратче за отметка. Изберете
, за да маркирате всяко
изображение. За да демаркирате
изображение, изберете
отново,
така че отметката да изчезне
от квадратчето. Или можете да
изберете Опции, а след това
изберете Маркиране на всички
или Демаркиране на всички.

и после изберете

Moи нeщa.
2 Изберете Изображения.
3 Изберете Опции и след това

изберете Сортиране по.
4 Изберете от Дата, Тип или Име.

Изтриване на изображение
1 Докоснете

и после изберете

5 След като сте маркирали всички

съответни квадратчета, докоснете
Изтpивaн и потвърдете, че искате
да изтриете всички маркирани
изображения.

Moи нeщa.
2 Изберете Изображения.
3 Изберете изображение и натиснете

Опции.
4 Изберете Изтриване и потвърдете,

като натиснете Да.

Изтриване на множество
изображения
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

1 Докоснете

и после изберете

Moи нeщa.
2 Изберете Изображения.
3 Изберете Опции и изберете Mapк./

Създаване на слайдшоу
Ако искате да видите всички
изображения в телефона си или
да прегледате набързо това, което
имате, може да създадете слайдшоу,
вместо да се налага да отваряте
и затваряте всяко изображение
поотделно.
1 Докоснете

и после изберете

Moи нeщa.

Дeмapк- и Изтpивaн.

2 Изберете Изображения.
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3 Изберете снимката, с която искате

да започне слайдшоуто, и изберете
Опции.
4 Изберете Слайдшоу и то ще

започне.
5 За да направите пауза в

слайдшоуто, натиснете Пауза, а за
да дадете Изход, за да завършите
слайдшоуто и да се върнете в
папка Изображения.

Използване на звук
1 Докоснете

и после изберете

Moи нeщa.
2 Превъртете до Звуци и го изберете.
3 Изберете Звуци по подразбиране

или изберете от списъка с файлове
с гласови записи.
4 Изберете звук и натиснете

, за

да го прослушате.

По време на слайдшоуто натиснете
Опции, за да изберете измежду Цяло
изображение и Цял екран. Изберете
Пейзаж, за да смените ориентацията
на изображението.

5 Изберете Опции, Задай като

Звуци

Папката Клипове показва списък
с изтеглените видеоклиповe и
видеоклипове, които сте записали на
телефона.

02
03
04
05
06
07
08

Видеоклипове

Гледане на видеоклип
1 Докоснете

и после изберете

Moи нeщa.
2 Превъртете до Bидeзaпиcи и

изберете.
3 Изберете видеоклип и натиснете

.

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Папката Звуци съдържа звуци По
подразбиране, вашите гласови
записи и звуковите файлове,
които сте изтеглили. Тук можете
да управлявате, изпращате или
настройвате звуци като тонове на
звънене.

и изберете от Тон на звънене,
ИД тон на звънене и Тон за
съобщение.

01
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Моите Файлове
Използване на опции при
спрян на пауза видеоклип

5 Ако изберете Съобщение или

Имейл, снимките ви ще бъдат
прикачени към съобщението и
може да напишете и изпратите
съобщението, както обикновено.
Ако изберете Bluetooth, ще
бъдете подканени да включите
Bluetooth и телефонът ви ще търси
устройство, на което да изпрати
видеоклиповете.

Като изберете Опции, пуснатият от
вас видеоклип ще бъде поставен в
режим на пауза и можете да изберете
от:
Изтpивaн - Изтрийте видеоклипа.
Изпpaти чpeз - Изпратете видеоклипа
на приятел чрез Myлтимeдийнo
cъoбщ., Bluetooth или Имейл.
ИнФopмaция: - Преглед на името,
размера, датата, часа, типа и
информация за авторските права на
файла.

Бележка: Може да е необходимо
видеоклипът да се преоразмери,
преди да се изпрати с MMS. Някои
видеоклипове по принцип може да са
твърде големи за изпращане с MMS.

Изпращане на видеоклип

Меню с опции за видеоклип

1 Докоснете

В папката Bидeзaпиcи маркирайте
видеоклип и натиснете Опции, за да
изведете следния списък с опции.

и после изберете

Moи нeщa.
2 Превъртете до Bидeзaпиcи и

изберете.
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

3 Изберете желания видеоклип и

натиснете Опции.
4 Натиснете Изпpaти чpeз и

изберете от Myлтимeдийнo
cъoбщ., Bluetooth или Имейл.

Фа
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Ав
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Ви

Изтpивaн - Изтрийте избрания
видеоклип.

Со
ви
Им

Изпpaти чpeз - Изпратете избрания
видеоклип на приятел чрез
Myлтимeдийнo cъoбщ., Имейл или
Bluetooth.

Ав
-П
из
ве
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Файл - Преименувайте видеоклипа
или прегледайте информацията за
него (Име, Размер, Дата, Час, Тип и
Авторско право).

• Изкл: Изпълнява се избраният файл.
• Повторение веднъж: Изпълняват
се веднъж всички файлове в
списъка.

01

Ако имате поставена външна
карта с памет, ще се покажат две
допълнителни опции: Преместване
във външна памет и Копиране във
външна памет.

• Повторение на всички:
Непрекъснато се изпълняват всички
файлове в списъка.

03

Преглед на списък/ Mиниaтюpи:
Сменете начина, по който
преглеждате вашите видеоклипове.

05

Документи

07

От менюто Документи можете да
видите всички ваши документи. Оттук
можете да преглеждате файлове на
Excel, Powerpoint, Word, текстови и
PDF файлове.

08

Нова папка - Можете да създадете
нова папка в основната папка
Клипове.
Mapк./Дeмapк- - Изберете повече от
един видеоклип, преди да изберете
Изтpивaн.
Изтpий вcички - Изтрийте всички
видеоклипове във вашата папка
Видеоклипове.

Автом. следващо изпълнение
- Позволява избор на режим на
изпълнение: Изкл, Повторение
веднъж и Повторение на всички.

04

06

Преглед на документ
1 Докоснете

и после изберете

Moи нeщa.
2 Изберете Документи.
3 Изберете документ и натиснете

Преглед.

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

Сортиране по - Подредете
видеоклиповете по Дата, Тип или
Име.

02

59

Моите Файлове

И

Други

Иг

От меню Други можете да прегледате
файловете, които не са записани
в папки Изображения, Звуци,
Видеоклипове или Документи.

Ва
пр
да
св
из
ил
та

Понякога файловете, които
прехвърляте от компютъра в
телефона, могат да се появят в папка
Други, а не в папка Документи. Ако
това се случи, може да ги преместите.

Външна памет
Ако сте поставили карта с памет, тя
се показва като папка в Moи нeщa.
Папката на вашата външна памет се
дели на четири папки: Изображения,
Звуци, Видеоклипове, Документи
и Други. Всяка папка ще съдържа
всички файлове от този тип, които са
записани на картата с памет, а не на
телефона.
БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ
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Игри и приложения
Игри и приложения

Преглед на приложения

Вашият KS360 се предоставя с
предварително заредени игри, които
да ви забавляват, когато имате
свободно време. Ако изберете да
изтеглите някакви допълнителни игри
или приложения, те ще запишат в
тази папка.

Можете да управлявате Java
приложенията, инсталирани на вашия
телефон, като използвате менюто
Приложения. Можете също да
изтривате изтеглени приложения.

01

1 Натиснете

04

Играене на игра

2 Преглеждайте и управлявайте

1 Натиснете

и изберете Игри.

2 В това меню лесно можете да

изтегляте игри и да играете игри.
Забележка: Допълнителна цена се
натрупва при свързването към тази
услуга. Проверете тарифите за данни
от мрежовия оператор.

и изберете

Приложения.

02
03

05

всички приложения, които имате.

06

Смяна на мрежовия профил

07

За да изтеглите игра, можете да
зададете стойността, за да се
свържете към мрежата чрез Мрежов
профил.

08

1 Натиснете

и изберете Vodafone

live!.
2 Изберете мрежов профил.

нов мрежов профил.

БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ

3 Можете да добавите и редактирате

61

Органайзер и инструменти
Добавяне на събитие в
календара

5 Превъртете надолу и въведете

Тема за събитието. Използвайте
клавиатурата за въвеждане на
букви и цифри.

1 От екран на готовност натиснете

, изберете Opганизатор и инс..,
а след това Календар.

за да изберете дали събитието се
случва Един път или Ежедневно,
Ежеседмично, Ежемесечно
или Годишно. Ако събитието се
повтаря, можете да превъртите
надолу, за да изберете Дата на
изтичане, когато събитията ще
бъдат окончателно преустановени.

да добавите събитие. Можете да
изберете дата или като превъртите
до нея с помощта на клавишите
за навигация, или като изберете
Опции и Отиди на дата, за да
въведете дата.
надолу, за да въведете часа, в
който искате да започне събитието.
Превъртете надолу и въведете
крайния час за вашето събитие.

1

6 Превъртете надолу още веднъж,

2 Изберете датата, към която искате

3 Изберете Нов график и превъртете

Ре
ка

7 Изберете Запиши и вашето

събитие ще се запише в календара.
Квадратен курсор ще маркира деня,
в който има записани събития.

2

3

4 Превъртете отново надолу

ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ

и изберете дали искате да
зададете Бyдилник за събитието.
Превъртете наляво или надясно,
за да видите наличните опции.
Може да настроите алармата да
се включва в началния час на
събитието или в определен период
от време преди започването на
събитието, за да ви напомни, че
предстои събитие.
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Редактиране на събитие в
календара

Споделяне на събитие от
календара

1 От екран на готовност натиснете

1 От екран на готовност натиснете

, изберете Opганизатор и инс..,
а след това Календар.
2 Изберете Опции и Всички

графици, за да видите списък на
всички ваши събития. Превъртете
до събитието, което искате да
редактирате, и изберете Преглед.
Като алтернатива изберете деня на
събитието в календара и изберете
Преглед.
3 Изберете Peдaкт. и превъртете до

подробните данни за събитието,
което искате да промените.
Направете вашите промени и
докоснете Запиши, за да съхраните
редактираното събитие.

2 Изберете събитието, което искате

да споделите, и изберете Опции.
3 Изберете Изпpaти чpeз и

изберете от Текстово съобщение,
Myлтимeдийнo cъoбщ, Bluetooth
или Имейл.

Добавяне на бележка

02
03
04
05
06
07
08

1 От екран на готовност натиснете

, изберете Opганизатор и инс..,
а след това Бeлeжкa.
2 Изберете Ново и въведете

бележката.
3 Изберете Опции, а след това

Зaпaмeти.
4 Вашата бележка ще се появи на

екрана при следващото отваряне
на приложението за бележки.
СЪВЕТ! Може да редактирате
съществуваща бележка. Изберете тази,
която искате да редактирате, натиснете
Опции и изберете Редактиране.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ

Забележка: Можете да изтриете
събитие от календара, като изберете
преглед на събитието и след това
натиснете Опции и Изтpивaн.

, изберете Opганизатор и инс.., а
след това Календар.

01
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Органайзер и инструменти
Настройка на алармата

Използване на гласов запис

Из

1 От екран на готовност натиснете

Използвайте Гласов запис, за да
записвате гласови бележки или други
звуци.

1

2 ИзберетеНово.

Записване на гласова бележка

,
изберете Opганизатор и инс.., а след
това Будилник.

3 Превъртете надолу и въведете

часа, в който искате да прозвучи
алармата.
4 Изберете типа повторение, за да

покажете дали искате алармата да
звучи Eдин иЪт, Ежедневно, Пон
- Пет, Пон - Съб, Съб - Нед или
Изберете делник.

1 Натиснете

и изберете
Opганизатор и инс.., а след това
Гласов запис.

2 Натиснете

6 Превъртете надолу, за да изберете

ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ

тона на алармата. Изберете Звуци,
за да изберете нов звук.

за начало на записа.

3 Изберете Пауза, за да поставите

записването на пауза.
4 Изберете Стоп, за да спрете да

С
и
п
О
щ
в

записвате.

5 Превъртете надолу и изберете

дали искате алармата да е
настроена на Винаги звук, Винаги
вибрация, или Следване профил.

2

5 Изберете

за прослушване на

записа.
Забележка: Може да прослушате
всички гласови записи, които сте
записали, като изберете Албум.

7 Превъртете надолу и въведете

Из
1

име на алармата или запазете
предложеното име.
8 Изберете Запиши.

Бележка: Можете да настроите до 5
аларми.
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Изпращане на гласов запис
1 След като завършите записването,

изберете Опции.
2 Изберете Изпpaти чpeз и изберете

от Myлтимeдийнo cъoбщ,
Bluetooth или Имейл. Ако изберете
Съобщение или Имейл, записът
ще се добави към съобщението и
може да го напишете и изпратите
както обикновено. Ако изберете
Bluetooth, ще бъдете подканени да
включите Bluetooth.
СЪВЕТ! Ако имате намерение да
изпратите записа като съобщение,
преди да направите записа, изберете
Опции, Режим на запис и MMS. Това
ще е гаранция, че записът ще се побере
в съобщението.

1 От екран в режим на готовност

натиснете
и изберете
Opганизатор и инс.., а след това
Калкулатор.
2 Натиснете цифровите клавиши, за

да въведете числа.

желаната функция (+, –, ×, ÷),
последвана от =.
4 За по-сложни изчисления изберете

Функция, за да изберете команда.
5 Изберете Изчистване, за да

изчистите екрана и да започнете
ново изчисление.

Използване на хронометър
1 От екран в режим на готовност

натиснете
и изберете
Органайзер и инструменти, а след
това Хронометър.

01
02
03
04
05
06
07
08

2 Изберете Старт, за да стартирате

таймера.
3 Изберете Обиколка, ако искате да

отчетете изминалото време. Могат
да се запишат до 20 времена на
обиколки.
4 Изберете Стоп, за да спрете

таймера.
5 Изберете Пoднoв., за да

стартирате отново хронометъра
от часа, в който сте го спрели, или
изберете Hyл., за да се върнете на
нула.

ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ

Използване на калкулатора

3 За прости изчисления изберете

65

Органайзер и инструменти

V

Преобразуване на единица

С
по
и
ин
на
Ос
да
то

1 От екран на готовност натиснете

и изберете Opганизатор и
инс.., а след това Конвертор на
единици.

Добавяне на град към
световния часовник
1 От екран в режим на готовност

натиснете
и изберете
Opганизатор и инс.., а след това
Световен часовник.

2 Изберете дали искате да

преобразувате Валута, Плoщ,
Дължина, Тегло, Температура,
Обем или Скорост.
3 Превъртете нагоре, за да изберете

единицата, която искате да
въведете. Превъртете наляво и
надясно, за да изберете единица,
след това превъртете надолу
и въведете количеството на
единицата.
4 Превъртете надолу към

ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ

прозореца за преобразуване на
единици и изберете единицата,
в която искате да преобразувате.
Преобразуваната стойност ще се
покаже автоматично в линията подолу.

2 Превъртете нагоре, надолу, наляво

или надясно, за да навигирате по
глобуса и изберете континент.
3 Докоснете Пpиближ, за да

До
1

увеличите регион и изберете от
градовете в този регион.
4 Натиснете Задай.

SIM услуги

2

Тази функция зависи от SIM картата и
мрежовите услуги.
Ако SIM картата поддържа SAT
услуги (напр. SIM Application Toolkit
- Набор инструменти за приложения
в SIM картата), това меню ще бъде
определената от оператора услуга,
съхранена в SIM картата.
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Vodafone live!

во

С браузъра под ръка можете да
получите последните новини
и прогнози за времето, както и
информация за спорта и положението
на пътищата, когато имате нужда.
Освен това браузърът ви позволява
да изтегляте най-новата музика,
тонове на звънене, фонове и игри.

Достъп до уеб
1 Натиснете

и изберете

Vodafone live!.
Натиснете десния програмируем
клавиш за директен достъп до
браузъра.
2 За директен достъп до началната

и

страница на брауръза изберете
Начална страница. Или изберете
Въведете адрес и въведете
желания URL адрес, следвано от
Свързване.

За бърз и лесен достъп до любими
уеб сайтове може да добавите
показалци и да запишете уеб
страници.
1 Натиснете

и изберете

Vodafone live!.
2 Изберете Показалци. На екрана

ще се появи списък с вашите
показалци.
3 За да добавите нов показалец,

изберете Опции и Нов показалец.
Въведете име за вашия показалец,
следвано от URL адреса.

01
02
03
04
05
06
07
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4 Натиснете Запиши. Вашият

показалец сега ще се появи в
списъка с показалци.
5 За достъп до показалеца просто

превъртете към необходимия
показалец и изберете Свързване.
Ще бъдете свързани страницата с
показалец.

VODAFONE LIVE!

Бележка: Допълнителна цена се
натрупва при свързването към тази
услуга и изтеглянето на съдържание.
Проверете тарифите за данни от
мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и
достъп до показалците
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Vodafone live!
Достъп до записана страница
1 Натиснете

и изберете

Vodafone live!.

Н
Смяна на настройките на уеб
браузъра
1 Натиснете

3 Изберете необходимата страница и

натиснете Oтвopи.

2 Изберете Настройки.
3 Можете да изберете начина, по

който вашият мобилен телефон
обработва, показва и използва
информация при търсене в
интернет. Можете да промените
настройките в Мрежови профили,
Peжим нa peндиpaнe, Кеш памет,
Бисквитки, Сертификати за
сигурност, Покажи изображение,
Javascript, Местоположение
за съхраняване и Нулиране на
браузъра.

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи
да изтривате записани страници.

Преглед на хронологията на
браузъра
1 Натиснете

и изберете

Vodafone live!.
2 Изберете Хронология и OK.
3 Ще се покаже списък с уеб

страници, които сте посетили
наскоро. За достъп до някоя от тези
страници превъртете до желаната
страница и изберете Свързване.

и изберете

Vodafone live!.

2 Изберете Записани страници.

4 След като промените настройките,

VODAFONE LIVE!
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Настр.
В тази папка може да смените
настройките, за да персонализирате
вашия KS360.
Бележка: За повече информация за
настройките на повикванията вж. стр. 29.

Смяна на профили

и,
т,
,

,

От екрана в режим на готовност бързо
можете да промените профила си.
Просто натиснете
после профила,
който искате да активирате. Изберете
от Общ, Бeз звyк, Само вибрация,
На открито и Слушалка.

Персонализиране на
профилите
Може да персонализирате всяка
настройка на профила.
1 Натиснете Hacтpoйки. и

изберете Профили.
2 Изберете желания профил и

изберете Персонализиране.
3 За профилите Бeз звyк и Само

Можете да настройвате функции,
свързани с датата и часа.
1 Натиснете

и
отворете Настройки, после
изберете Настройки на телефона.

2 Изберете Дата и час и след това

01
02
03
04

изберете от долния списък:

05

Настройка на дата - Можете да
въведете текущата дата.

06

Формат на дата - Можете да
зададете формата на датата. (ГГГГ/
ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ)

07
08

Настройка на час - Можете да
въведете текущия час.
Формат на час - Можете да зададете
формат на часа 24-часов или 12-часов.
Автоматична актуализация - Изберете
Вкл., телефонът автоматично ще
актуализира датата и часа.

Смяна на езика
Отидете в Настройки на телефона
и изберете Езици, за да промените
езика на всеки текст във вашия
телефон. Всяка промяна се отразява
също и на режима Език на въвеждане.

НАСТРОЙКИ

вибрация можете да промените
вибрацията. За останалите профили
можете да промените всички
звуци и опции за предупреждения,
налични в списъка.

Промяна на датата и часа
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Настр.
Смяна на настройките за
защита

Смяна на настройките на
дисплея

Сменяйте настройките за защита,
за да поддържате вашия KS360 и
неговата информация защитени.

1 Натиснете

1 Натиснете

Тапет - Изберете какъв тапет да се
показва на дисплея ви.

и
отворете Настройки, после
изберете Настройки на телефона.

2 Изберете Cигypнocт и след това

изберете от долния списък:
Запитване за PIN код - Изберете да
се показва запитване за PIN код при
включване на телефона.
Автоматично блокиране на
бутоните - Изберете от 10 секунди, 30
секунди или 60 секунди.

2 Изберете Дисплей и изберете от:

Часовници - Изберете, за да се
виждат часът и датата на екрана в
режим на готовност. Изберете от Без
дата и час или Нормален.
Време на фоново осветление
- Изберете колко дълго остава
включено фоновото осветяване.
СЪВЕТ! Колкото по-дълго е включено
фоновото осветяване, толкова повече
енергия на батерията се изразходва
и толкова по-често се налага да
зареждате телефона.

Заключване телефон - Изберете
защитен код за заключване на
телефона При включване, При
смяна на SIM карта или Незабавно.
Промяна на кодове - Смяна на
Защитен код, PIN1 код или PIN2 код.

и изберете

Настройки.

НАСТРОЙКИ

Яркост - Използвайте навигационните
клавиши, за да регулирате яркостта.
Изберете от 40%, 60%, 80% или
100%, а след това изберете OK, за да
запишете промяната.
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Размер на шрифт - Променете
размера на шрифта на следните:
Меню, Haбиpaнe и Съобщения.
Тема - Бърза смяна на целия облик
на екрана.

Използване на самолетен
режим
Използвайте тази функция за Вкл.
или Изкл. на самолетен режим.
Няма да можете да извършвате
повиквания, да се свързвате към
Интернет и да изпращате съобщения,
когато Самолетен режим е Вкл.

Нулиране на телефона

Стил на основен шрифт - Смяна на
типа на шрифта.

Използвайте Нулиране в Настройки
на телефона за нулиране на
всички настройки до фабричните им
стойности. За да активирате тази
функция, ви е необходим код за
защита.

Cтил нa шpифтa зa нaбиpaнe
- Регулирайте стила на шрифта при
набиране на телефонен номер.

Преглед на състоянието на
паметта

Стил на меню - Променете изгледа
на менюто от Maтpицa на Преглед
на списък.

Текст в режим готовност - Изберете
дали да добавите съобщение към
екрана в режим на готовност.

01
02
03
04
05
06
07
08

Вашият KS360 има три налични
памети: на телефона, SIM картата
и външна карта с памет (може да
е необходимо да закупите карта с
памет отделно).
Може да използвате управлението
на паметта, за да определите как се
използва всяка памет и да установите
колко място е останало.

НАСТРОЙКИ

да

Пряк път от начален екран
- Изберете Вкл., за да се покажат
преките пътища на 4-те менюта като
картини в средата на екрана в режим
на готовност.
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Настр.
Натиснете Настройки, после изберете
Настройки на телефона. Изберете
Състояние на паметта и тогава
ще видите текущото състояние на
паметите (Обща, Запазена, SIM карта
и Външна памет) във вашия KS360.
СЪВЕТ! Вж. стр. 23 за повече
информация за поставяне на карта
с памет.

Смяна на Bluetooth
настройките
1 Отворете Настройки и изберете

Свързване, а след това изберете
Bluetooth.
2 Изберете Bluetooth настройки.

Направете вашите промени в:
Bидимocт нa aпapaтa - Изберете
дали да се зададе Bидим или Cкpит
на вашето устройство от останалите.
Моето име - Въведете име за вашия
KS360.
НАСТРОЙКИ

Моят адрес - Проверете адреса на
вашето Bluetooth устройство.

Смяна на настройките за
свързване
Вашите настройки за свързване вече
са зададени от мрежовия оператор,
така че да се наслаждавате на
мобилния си телефон от самото
начало. Ако искате да промените
някои настройки, използвайте това
меню.
Отворете Настройки и изберете
Свързване. Опциите са:
Bluetooth - Настройте вашия
KS360 за използване на Bluetooth.
Може до промените видимостта от
други устройства или да търсите
устройства, с които вашият телефон
е сдвоен.
Ycигa зa cинxpoнизaция - Настройте
вашия KS360 за използване на услуга
за синхр.
Мрежа - Вашият KS360 се свързва
автоматично към предпочитаната
от вас мрежа. За да промените тези
настройки използвайте това меню. С
това меню можете също да добавяте
нови точки на достъп.
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Сдвояване с друго Bluetooth
устройство
Като сдвоите KS360 с друго
устройство, може да настроите
връзка, защитена с парола. Това
означава, че сдвояването е позащитено.
1 Проверете дали вашият Bluetooth е

Вкл. и Видим. Може до промените
видимостта в меню Bluetooth
настройки, като изберете Видимост
на апарата, а след това Видим.
2 Изберете Списък с устройства от

менюто Bluetooth и изберете Ново.

3 Вашият KS360 ще потърси

устройства. Когато търсенето
завърши, на екрана ще се появи
Двойка и Опрес.
4 Изберете устройството, с което

искате да сдвоите, и изберете
Двойка, въведете паролата и
после изберете OK.
5 Телефонът ви ще се свърже към

другото устройство, където трябва
да въведете същата парола.
6 Сега Bluetooth връзката ви,

защитена с парола, е готова.

01
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Използване на Bluetooth
слушалка
1 Проверете дали вашият Bluetooth е

Вкл. и Видим.
2 Следвайте инструкциите,

приложени към слушалката, за да я
поставите в режим на сдвояване и
да сдвоите устройствата.
3 Вашият KS360 ще се свърже

автоматично с Bluetooth
слушалката и ще превключи на
режим на слушалка.

НАСТРОЙКИ

С
е

USB връзка - Изберете Y-вo зa
cъxpaн. и синхронизирайте вашия
KS360 със софтуера LG PC Suite, за
да копирате файлове от телефона.
Ако имате поставена карта с памет,
изберете PC Suite, за да използвате
телефона си по същия начин, както
USB памет. Свържете към компютъра
и плъзгайте и пускайте файлове в
папката на сменяемото устройство
KS360.
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Настр.
Използване на телефона като
устройство с външна памет
Вашият KS360 може да се използва
като устройство с външна памет, като
например USB памет Това е един
чудесен начин за преместване на
файлове от компютъра на телефона
ви. Ако сте поставили карта с
памет при свързване като PC Suite,
телефонът ще се покаже като две
устройства на компютъра ви: паметта
на телефона и външната памет.

6 Плъзгайте и пускайте вашите

7 Извадете безопасно телефона

8 Когато искате да отворите файл,

например изображение, натиснете
, след това изберете Моите
Файлове, последвано от PC
Suite и Изображения. Всички
прехвърлени от вас изображения
ще се съдържат в този файл.

Свързване.
2 Изберете USB връзка.

OK.
4 Поставете по-малкия край на USB

кабела в конектора за USB кабел
накрая на KS360. Включете поголемия накрайник в USB порта на
вашия компютър.

Прехвърляне на файл в
телефона
Можете също да прехвърляте
файлове от вашия компютър на
телефона чрез Bluetooth.
1 Уверете се, че Bluetooth е включен

в компютъра и в телефона и че
устройствата са видими.

5 На компютъра автоматично ще се

НАСТРОЙКИ

отвори папка на сменяем диск или
две папки, ако сте поставили карта
с памет, където са показани всички
папки от паметта на телефона или
от картата с памет.

4

си, като щракнете върху иконата
Безопасно премахване на
хардуер от лентата с инструменти
на работния плот.

1 Отворете Настройки и изберете

3 Превъртете до PC Suite и изберете

3

изображения, видеоклипове, музика
или документи в правилните папки.

2 Използвайте компютъра, за да
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изпратите файла чрез Bluetooth.
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3 Когато файлът е изпратен, трябва

да го приемете на телефона, като
изберете Да.
4 Файлът ще се запише в съответната

папка в зависимост от типа си.
Например снимките ще се запишат
в папка Изображения, а музиката в
папка Звуци. Ако телефонът ви не
може да разпознае типа на файла,
той ще се запише в папка Други.
Забележка: Файлове, изпратени с
Bluetooth, ще се запишат в паметта на
телефона.

Изпращане и получаване на
файлове с Bluetooth
Bluetooth е чудесен начин за
изпращане и получаване на файлове,
тъй като не са необходими кабели и
връзката е лесна и бърза. Може да се
свържете към Bluetooth слушалка, за да
извършвате и получавате повиквания.

1 Отворете Настройки и изберете

Свързване, а след това изберете
Bluetooth.
2 Изберете Bluetooth вкл./изкл. и

Вкл.
3 Изберете Вкл. за изключване на

Bluetooth.
За изпращане на файл:
1 Отворете файла, който искате

да изпратите, обикновено това е
снимка, видеоклип или музикален
файл.

01
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2 Изберете Опции и Изпращане

чрез, после Bluetooth.
3 Изберете Да, за да включите

Bluetooth, ако вече не е активиран.
4 Вашият KS360 автоматично ще

търси други активирани Bluetooth
устройства.
5 Изберете устройството, до което

искате да изпратите файла, и
изберете Изпрати.

НАСТРОЙКИ

Преди да започнете да споделяте
файлове с Bluetooth, трябва първо
да сдвоите телефона си с друго
Bluetooth устройство. За информация
за сдвояване на устройства, вж.
Сдвояване с друго Bluetooth
устройство на стр. 73.

За включване на Bluetooth:
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Настр.

А

За получаване на файл:

Те

1 За да получите файл, вашият

Bluetooth трябва да е Вкл. и
Видим. Вж. Смяна на Bluetooth
настройките на стр. 72 за повече
информация.

За
ус

2 Съобщение ще ви подкани да

приемете файла от подателя.
изберете Да, за да получите файла.
СЪВЕТ! Следете лентата за напредък,
за да се уверите, че файлът ви е
изпратен.
Забележка Означението и емблемите
на Bluetooth® са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на
тези означения от LG Electronics става
по лиценз. Останалите търговски марки
и търговски названия са на съответните
си притежатели.

НАСТРОЙКИ
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Ба

Аксесоари
Тези аксесоари са предоставени с KS360.

01
02
Зарядното
устройство

Стерео слушалки

03
04
05
06
07

Батерия

Ръководство за потребителя

08

Научете повече за своя KS360.

АКСЕСОАРИ

Забележка
• Винаги използвайте оригинални LG
аксесоари. Ако не го направите,
вашата гаранция може да стане
невалидна.
• Аксесоарите могат да се различават в
различните региони: обърнете се към
нашата регионална компания за
услуги или агент, ако имате въпроси.
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Мрежова услуга

Технически данни

Безжичният телефон, описан в това
ръководство, е одобрен за използване
с GSM 900, DCS 1800, PCS 1900
мрежа.

Общи

Няколко функции, описани в това
ръководство, се наричат Мрежови
услуги. Това са специални услуги,
които уреждате чрез вашия доставчик
на безжични услуги. Преди да се
възползвате от тези услуги, трябва да
се абонирате за тях чрез доставчика
и да получите инструкции за тяхното
ползване.

Име на продукта: KS360
Система: Система: GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Температура на околната
среда
Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)
Мин. : -10°C

МРЕЖОВА УСЛУГА
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Декларация за съответствие
Детайли за доставчика
Име
LG Electronics Inc
Адрес
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта
Име на продукта
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment
Име на модела
KS360
Търговско име
LG

Детайли за приложими стандарти
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Допълнителна информация
Съответствието на гореспоменатите стандарти, е сертифицирано от следната институция:
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация
С това декларирам под собствена отговорност, че
гореупоменатия продукт, към който се отнася
тази декларация, отговаря с гореупоменатите
стандарти и Директиви.
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

Име
Seung Hyoun, Ji / Директор

Подпис на представител

Дата на издаване
18 юни, 2008
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