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Příručka
uživatele

Obsah této příručky se může v závislosti na verzi softwaru nebo vašem
operátorovi oproti telefonu lišit.

Likvidace starých spotřebičů
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného
kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na
výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie
č. 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte
odděleně od běžného komunálního odpadu
prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto
účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického
spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům
na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte
u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo
v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
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Instalace karty SIM a dobíjení baterie
Instalace karty SIM

Obrázky

Při předplacení služeb mobilní sítě
obdržíte kartu SIM, která obsahuje
údaje o předplatiteli, jako je například
váš PIN, údaje o dalších dostupných
službách a řadu dalších funkcí.
Upozornění!

1
3
4
5

2

Sejměte kryt baterie
Vložte kartu SIM
Zaklapněte kryt baterie
Baterii dobijte

› Kartu SIM a její kontakty lze snadno
poškodit oděrem nebo ohnutím,
proto při nakládání s kartou, jejím
vkládání nebo vyjímání z telefonu
postupujte opatrně.Všechny karty
SIM uchovávejte mimo dosah
malých dětí.
› Telefon nepodporuje karty USIM.
1

2

4

5

SIM
3

Před prvním
použitím baterii dobijte na plnou kapacitu.

3
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Součásti telefonu

Sluchátko

Displej

: Tlačítko zvednout
Vytáčení telefonního
čísla a přijímání
příchozích hovorů.
Alfanumerické klávesy
Tyto klávesy se používají pro
vytáčení čísla
v pohotovostním režimu
a pro zadávání čísel nebo
znaků v režimu úprav.

4

Kontextová tlačítka
Každá z těchto kláves
provádí funkce popsané
textem bezprostředně
nad nimi.

: Tlačítko Konec /
Zapnuto-Vypnuto
Umožňuje vypnutí nebo
zapnutí telefonu, ukončení
hovoru nebo návrat do
pohotovostního režimu.
: Navigační klávesy
Rychlý přístup
k funkcím telefonu.
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Vypnutí a zapnutí telefonu
1. Přidržte tlačítko
[KONEC], dokud se telefon nezapne.
2. Telefon vypnete přidržením tlačítka
[KONEC], dokud se neobjeví obrázek
vypínání telefonu.

Volání
1. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby.
2. Vytočte telefonní číslo stisknutím tlačítka
[ODESLAT].
3. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem ukončení hovoru
[KONEC] nebo
pravým kontextovým tlačítkem.

Přijímání hovoru
1. V okamžiku, kdy telefon zazvoní a na displeji se zobrazí ikonka telefonu,
přijměte hovor stisknutím tlačítka
[ODESLAT] nebo stiskem levého
kontextového tlačítka.
2. Hovor ukončíte stiskem tlačítka
[KONEC].
Poznámka

› Po ukončení hovoru se telefon vrátí do pohotovostního režimu.

Mezinárodní volání
1. Přidržte stisknuté tlačítko mezinárodní předvolby
vybere mezinárodní přístupový kód.

. Znak „+“ automaticky

2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo.
3. Číslo vytočíte stiskem tlačítka

[ODESLAT].
5

KP100_Cze_0313.qxp

2008.3.17

9:8 AM

Page 6

Menu a možnosti
Váš telefon nabízí řadu funkcí, které si lze přizpůsobit. Tyto funkce jsou
uspořádány v menu a podmenu a lze k nim přistupovat s pomocí levého
a pravého kontextového tlačítka.
Text na dolním okraji displeje bezprostředně nad kontextovým tlačítkem udává
jeho aktuální funkci.

Menu

Pro přístup do
dostupného menu
stiskněte levé
kontextové tlačítko.

6

Oblíbené

Pro přístup
k oblíbeným položkám
stiskněte pravé
kontextové tlačítko.
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Psaní
Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí telefonu. Pro změnu režimu stiskněte
tlačítko
.

Režim T9
V tomto režimu vám stačí na napsání jednoho písmene jediné stisknutí. Každé
tlačítko na klávesnici má přiděleno několik písmen. V režimu T9 se vámi
stisknutá tlačítka automaticky porovnávají s vestavěným slovníkem a zjišťuje
se, jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu potřebujete při psaní mnohem
méně stisknutí než v tradičním režimu ABC.

Režim ABC
V tomto režimu se zadávají písmena tak, že tlačítko, na kterém je příslušné
písmeno napsáno, stisknete 1x až 4x, dokud se toto písmeno nezobrazí.

Režim 123 (číselný režim)
V tomto režimu se zadávají čísla, jedním stisknutím jedna číslice.

Režim symbolů
V tomto režimu můžete zadávat zvláštní symboly stisknutím tlačítka

.

7
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Nastavení tónu
Vyzváněcí tón
1. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu] a s pomocí navigačních tlačítek
nahoru/dolů vyberte [Nastavení – Profily].
2. Zvolte [Přizpůsobit] a vyberte možnost Vyzváněcí tóny.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko OK a následně požadovaný vyzváněcí tón.
Tip

› Pokud chcete změnit vyzváněcí tón na vibrační vyzvánění, zvolte režim Pouze
vibrace nebo stiskněte a přidržte horní navigační tlačítko.

Vyzváněcí tón / Tóny kláves / Tóny zpráv / Typ upozornění
na příchozí hovor a hlasitost
Můžete zvolit Vyzváněcí tón / Tóny kláves / Tóny zpráv / Typ upozornění na
příchozí hovor a jejich hlasitost.
Můžete změnit zvuk při stisknutí klávesy nebo úroveň hlasitosti.
[Menu – Nastavení – Profily – Přizpůsobit]

8
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Strom nabídek
1. Kontakty
1.1 Hledat
1.2 Nový kontakt
1.3 Rychlé volby
1.4 Kopírovat vše
1.5 Smazat vše
1.6 Stav paměti
1.7 Informace

3. Registr hovorů
3.1 Všechny hovory
3.2 Zmeškané
hovory
3.3 Odchozí hovory
3.4 Přijaté hovory
3.5 Trvání hovoru

4. Nástroje
2. Zprávy
2.1 Nová zpráva
2.2 Přijaté
2.3 Koncepty
2.4 Odesílané
2.5 Odesláno
2.6 Hlasová
schránka
2.7 Inform. zpráva
2.8 Šablony
2.9 Nastavení

4.1 Budík
4.2 Hry
4.3 Kalendář
4.4 Poznámky
4.5 Kalkulačka
4.6 Stopky
4.7 Převodník
jednotek
4.8 Svétový čas

5. Nastavení
5.1 Profily
5.2 Datum a čas
5.3 Jazyk
5.4 Displej
5.5 Hovory
5.6 Autom.
Blokovanie
tlačítok
5.7 Zabezpečení
5.8 Úspora energie
5.9 Výběr sítě
5.0 Původní
nastavení
5.* Stav paměti

6. Služba SIM
(Organizér)

9
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Stručný přehled funkcí
Tento oddíl poskytuje stručný přehled funkcí telefonu.

Kontakty Menu 1
Hledat

Můžete vyhledávat kontakty v telefonním seznamu.
Poznámka: Po zadání počátečního písmena nebo čísla, které

Nový kontakt

S pomocí tohoto menu můžete přidávat položky do
telefonního seznamu.

Rychlé volby

Přiřaďte kontakty k libovolnému tlačítku

Kopírovat vše

Můžete zkopírovat veškeré položky z paměti karty SIM do
telefonu a naopak.

Smazat vše

Můžete smazat všechny položky z paměti karty SIM nebo
paměti telefonu.

Stav paměti

Můžete si nechat zobrazit volnou pamět a využití paměti.
› Čísla volání asistenční služby: Bezpečný přístup k seznamu
čísel asistenční služby poskytovaných operátorem.
› Vlastní číslo: Na SIM kartu si můžete uložit a zjistit z ní své
vlastní číslo.
› Vizitka: Tato volba vám umožňuje vytvořit vlastní vizitku se
jménem, číslem mobilního telefonu atd.

chcete vyhledat, je možné okamžité prohledávání.

Informace

10
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Zprávy Menu 2
Tato nabídka obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS (Short
Message Service).
Nová zpráva

Tato nabídka obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS
(Short Message Service).

Přijaté

Budete upozorněni na přijetí zprávy.

Koncepty

Tato nabídka zobrazuje seznam připravených zpráv.

Odesílané

Tato nabídka umožňuje prohlížet odesílané zprávy nebo
zprávy, jejichž odeslání selhalo.

Odesláno

Tato nabídka umožňuje prohlížet odeslané zprávy, včetně doby
odeslání a jejich obsahu.

Hlasová
schránka

Tato nabídka vám přináší rychlý přístup k vaší hlasové
schránce (poskytuje-li tuto službu síť).

Inform. zpráva

Zprávy informační služby jsou textové zprávy zasílané sítí do
vašeho telefonu.

Šablony

Máte k dispozici seznam předem definovaných zpráv.
Zprávy ze šablony můžete prohlížet, upravovat nebo
vytvářet nové zprávy.

Nastavení

Tato nabídka vám umožňuje nastavit funkce poskytované
operátorem síťových služeb.

11
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Registr hovorů Menu 3 (pokračování)
Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných hovorů si můžete prohlédnout za
předpokladu, že síť v oblasti služby podporuje identifikaci volající linky CLI (Calling
Line Identification). Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují zároveň s datem
a časem, kdy došlo k volání. Můžete si prohlédnout i dobu trvání hovoru.
Všechny
hovory
Zmeškané
hovory
Odchozí
hovory
Přijaté hovory
Trvání hovoru

Tato funkce umožňuje zobrazit seznam tří druhů hovorů
(přijaté / odchozí / zmeškané) podle doby.
Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních nepřijatých
hovorů.
Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních odchozích
hovorů (uskutečněných i neuskutečněných).
Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních přijatých hovorů.
Tato funkce umožňuje zobrazit trvání příchozích a odchozích hovorů.

Nástroje Menu 4
Budík

Tato funkce vám umožňuje nastavit jeden ze tří alarmů.
V průběhu nastavení alarmu se aktuální čas zobrazuje na
horním okraji displeje. V době alarmu se na LCD displeji
zobrazí ikonka alarmu a ozve se zvuk alarmu.

Hry

Obsahuje hry, jež jsou v telefonu přednastaveny.

Kalendář

Při volbě této možnosti se zobrazí kalendář.

Poznámky

Tato funkce vám umožňuje vytvářet seznam úkolů.

Kalkulačka

Obsahuje standardní funkce jako například +, –, x, ÷ :
Sčítání, odečítání, násobení a dělení.

12
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Nástroje Menu 4 (pokračování)
Stopky

Stopky mají podobu běžných stopek, se kterými se
setkáváme a které používáme v každodenním životě.

Převodník jednotek

Tato funkce převádí údaj z jedné jednotky na jinou.

Svétový čas

Tato funkce vám umožňuje zjistit aktuální čas v jiném
časovém pásmu nebo v jiné zemi.

Nastavení Menu 5
Následující možnosti můžete nastavit pro své pohodlí
a podle osobních preferencí.
Profily

Tato funkce vám umožňuje upravit a přizpůsobit si tóny telefonu.

Datum a čas

Můžete nastavit funkce data a času.

Jazyk

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na displeji, můžete změnit.
Tato změna také bude mít vliv na jazyk režimu pro vkládání.

Displej

Můžete změnit nastavení displeje telefonu.

Hovory

Můžete nastavit menu pro hovor.

Autom.
Blokovanie tlačítok
Zabezpečení

Je-li tato funkce zapnuta, klávesnice telefonu je uzamčena.
Tato funkce vám umožňuje telefon zabezpečit.
› Požadavek kódu PIN: V tomto menu si můžete nastavit,
aby při zapnutí telefon vždy vyžadoval zadání kódu PIN
vaší SIM karty.
13
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Nastavení Menu 5 (pokračování)
Zabezpečení
(pokračování)

Úspora energie
Výběr sítě
Původní
nastavení
Stav paměti

› Zámek telefonu: Můžete použít bezpečnostní kód, abyste
zabránili neoprávněnému používání telefonu.
› Blokování hovoru: Služba Blokování hovoru umožňuje

zamezit volání i příjmu určitého typu hovorů. U této funkce
je třeba zadat heslo sítě.
› Pevná volba čísla (závisí na SIM kartě): Odchozí hovory
můžete omezit na vybraná telefonní čísla. Tato čísla jsou
chráněna kódem PIN2. Po zapnutí funkce Pevná volba
čísla je nutno čísla, k nimž chcete oprávnit přístup, zadat
do kontaktů.
› Změnit kódy: PIN (osobní identifikační kód) slouží
k zabránění nepovolaným osobám v manipulaci
s telefonem. Můžete změnit tyto přístupové kódy:
Bezpečnostní kód, Kód PIN1, Kód PIN2.
Nastavíte-li na Zapnuto, ušetříte energii v době, kdy se
telefon nepoužívá.
Síť, do které se telefon přihlásí, můžete vybrat automaticky,
nebo ručně. Obvykle je volba sítě nastavena na automaticky.
Můžete obnovit všechny výchozí parametry. K aktivaci této
funkce je třeba zadat bezpečnostní kód. Můžete rovněž
vymazat multimediální paměť.
Tato funkce vám umožňuje si nechat zobrazit volnou pamět
a využití paměti v jednotlivých úložištích.

Služba SIM Menu 6
14
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 Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání
Přečtěte si prosím tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může
být nebezpečné nebo nezákonné. Další podrobné informace naleznete
v této příručce.

UPOZORNĚNÍ

› Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie
a nabíječky.

› Vypněte telefon v každé oblasti, kde to vyžadují zvláštní předpisy.
Nepoužívejte například telefon v nemocnicích, protože může působit
na citlivé lékařské přístroje.
› Baterie likvidujte v souladu s platnými právními předpisy.

Péče o přístroj a jeho údržba
VAROVÁNÍ! Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství schválené pro
tento konkrétní model telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke
zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale
i k ohrožení zdraví.
› Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy přístroj odneste ke
kvalifikovanému servisním technikovi.
› Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou
radiátory a vařiče.
› Pro čištění povrchu telefonu používejte suchou tkaninu.
(Nepoužívejte rozpouštědla.)
› Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti platebních karet a dopravních
jízdenek, kde by mohlo dojít k poškození údajů na magnetických proužcích.
15
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 Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání (pokračování)
Elektronické přístroje
Všechny mobilní telefony mohou způsobovat rušení s možným
negativním vlivem na normální funkci elektronických přístrojů.
› Bez povolení není dovoleno používat mobilní telefon v blízkosti lékařských
přístrojů. Telefon by neměl být umístěn těsně u kardiostimulátoru (tzn.
v náprsní kapse).

Bezpečnost na silnici
Seznamte se s místními zákony a předpisy o používání mobilních
telefonů při řízení motorových vozidel.
› Při řízení nedržte telefon v ruce.
› Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.
› Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba před uskutečněním nebo přijetím
hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.

Oblast odstřelovacích prací
Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde probíhají odstřelovací práce.
Je třeba dodržovat příslušná nařízení a postupovat podle platných předpisů
a pravidel.

16
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 Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání (pokračování)
Potenciálně výbušné prostředí
Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv
nebo chemikálií.

V letadle
Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.
› Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní telefon vypnout.

Děti
Uchovávejte telefon na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, se kterými, když se uvolní, je spojeno riziko udušení.

Tísňová volání
Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto
důvodu byste se neměli v případě tísňového volání spoléhat na mobilní telefon.
Ověřte si tuto informaci u místního operátora.
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 Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání (pokračování)
Informace o bateriích a jejich údržba

› Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybitá. Na rozdíl od jiných bateriových
systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by snižoval
výkon baterie.
› Používejte pouze baterie a nabíječe od firmy LG. Svým provedením nabíječe
LG zaručují maximální životnost baterií.
› U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
› Až baterie přestane podávat přiměřený výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny
však nastává až po stovkách dobití.
› Nabíječka by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření a neměla by
se používat ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
› Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
› Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce.

18
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 Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání (pokračování)
Vystavení vysokofrekvenční energii
Informace o vystavení radiovým vlnám a SAR
Tento mobilní telefon – model KP100 – byl zkonstruován tak, aby splňoval
platné bezpečnostní normy pro vystavení radiovým vlnám. Tento požadavek
vychází z vědeckých poznatků stanovujících bezpečnostní limity zaručující
bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdraví.
› U směrnic o vystavení radiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem
SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR se provádejí standardizovanou
metodou s telefonem vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni
ve všech frekvenčních pásmech.
› I když se u různých modelů telefonů LG může úroveň SAR do jisté míry lišit,
všechny jsou navrženy tak, aby splňovaly platné směrnice pro vystavení
radiovým vlnám.
› Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní komisí pro ochranu před
neionizujícím zářením ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.
› Pro použití tohoto modelu telefonu u ucha je nejvyšší hodnota SAR zjištěná
testem DASY4 rovna 0,600 W/kg (10 g).
› Hodnoty SAR pro obyvatele v zemích nebo regionech, které přijaly limit SAR
doporučený institutem IEEE, činí 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně.
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 Technické údaje
Všeobecné

› Název výrobku: KP100
› Systém: GSM 900 /
DCS 1800

Okolní teploty

› Max: +55 °C,
Nabíjení (+45 °C)

› Min: –10 °C
„Vývojem tohoto telefonu motivovaného
snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo
dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho
ovládáním a návodem k ovládání
uvedeným v této příručce. Tyto
případné rozdíly způsobené změnami
softwaru, které mohou být provedeny
i na přání Vašeho operátora, Vám
ochotně vysvětlí náš prodejce či
servisní středisko. Tyto případné
rozdíly způsobené vývojovými změnami
softwaru mobilního telefonu provedené
výrobcem nejsou vadami výrobku ve
smyslu uplatnění práv z odpovědnosti
za vady a nevztahuje se na ně
poskytnutá záruka.“
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Návod na
používanie

Tento návod na používanie sa môže líšiť od telefónu v závislosti
od verzie softvéru telefónu a operátora.
Likvidácia vášho starého prístroja
1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol
prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami,
znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej
smernici č. 2002/96/EC.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali
byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom na to určených zberných zariadení,
ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete
predchádzať potenciálnym negatívnym následkom
pre prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení
nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu
odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt kúpili.
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Inštalácia SIM karty a nabíjanie batérie
Inštalácia SIM karty

Ilustrácie

Keď si predplatíte služby mobilnej siete,
dostanete SIM kartu spolu
s podrobnosťami o prihlásení sa
k sieti, ako napríklad svoj kód PIN
a dostupné voliteľné služby
a mnoho iných.
Dôležité!

1
3
4
5

2

Otvorte kryt batérie
Vložte SIM kartu
Zatvorte kryt batérie
Nabite batériu

› SIM kartu a kontakty na nej môžete
ľahko poškodiť. Takže pri
manipulácii, vkladaní a vyberaní SIM
karty dávajte pozor. SIM kartu udržujte
mimo dosahu malých detí.
› Telefón nepodporuje kartu USIM.
1

2

4

5

SIM
3

Pred prvým
použitím telefón nabite doplna.

3
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Súčasti telefónu

Reproduktor

Obrazovka displeja

: Tlačidlo odoslať
Môžete vytočiť telefónne
číslo a prijať
prichádzajúce hovory.
Alfanumerické tlačidlá
Tieto tlačidlá sa používajú
na vytočenie čísla
v pohotovostnom režime
a na zadanie čísel alebo
znakov v režime úpravy.

4

Kontextové tlačidlá
Každé z týchto tlačidiel
vykoná funkciu označenú
textom na displeji hneď
nad príslušným tlačidlom.

: Tlačidlo Koniec/Vypínač
Umožňuje zapnúť a vypnúť
telefón, ukončiť hovory
alebo návrat do
pohotovostného režimu.

: Navigačné tlačidlá
Použite na rýchly prístup
k funkciám telefónu.
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Zapnutie a vypnutie telefónu
1. Podržte stlačené tlačidlo
[Koniec], kým sa telefón nezapne.
2. Telefón vypnete podržaním tlačidla
[Koniec], kým sa nezobrazí obrázok
asociovaný s vypínaním.

Volanie
1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.
2. Stlačte tlačidlo
[Odoslať] na vytočenie čísla.
3. Keď chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo
[Koniec].

Prijatie hovoru
1. Keď telefón zazvoní a na displeji začne blikať ikona telefónu, stlačte
tlačidlo
[Odoslať] alebo ľavé kontextové tlačidlo, čím prijmete hovor.
2. Hovor ukončite tlačidlom
[Koniec].
Poznámka

› Po ukončení hovoru prejde telefón späť do pohotovostného režimu.

Medzinárodné hovory
1. Podržte tlačidlo
na medzinárodnú predvoľbu. Znak „+“ automaticky
vyberie medzinárodnú predvoľbu.
2. Navoľte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu a telefónne číslo.
3. Stlačte tlačidlo

[Odoslať] na vytočenie čísla.
5
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Menu a možnosti
Váš telefón má množstvo funkcií, ktoré môžete prispôsobiť. Tieto funkcie sú
usporiadané do menu a podmenu, do ktorých môžete vstupovať pomocou
ľavého a pravého kontextového tlačidla.
Označenie v dolnej časti displeja hneď nad kontextovými tlačidlami označuje
aktuálnu funkciu.

Menu Obľúbené

Stlačte ľavé kontextové
menu pre prístup
k dostupnému menu.

6

Stlačte pravé kontextové
tlačidlo pre prístup
k obľúbeným položkám.
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Písanie textu
Pomocou alfanumerických tlačidiel klávesnice telefónu môžete písať text.
Ak chcete zmeniť režim, stlačte tlačidlo
.

Režim T9
Tento režim umožňuje písať slová pomocou jedného stlačenia tlačidla pre každé
písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici telefónu obsahuje viac ako jedno písmeno.
Režim T9 automaticky porovnáva stlačenia tlačidiel s interným slovníkom a určí
príslušné slovo, takže potrebujete omnoho menej stlačení ako pri režime
klasickej klávesnice ABC.

Režim klasickej klávesnice (režim ABC)
V tomto režime vkladáte písmená opakovaným stláčaním príslušného tlačidla,
až kým sa nezobrazí žiadané písmeno.

Číselný režim (režim 123)
Stlačením tlačidiel vkladáte príslušné čísla.

Režim symbolov
Tento režim vám umožňuje zadať špeciálne znaky stlačením tlačidla

.
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Ako nastaviť tón
Vyzváňací tón
1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Menu] a pomocou navigačného tlačidla
hore/dole vyberte menu [Nastavenia – Profily].
2. Po výbere režimu vyberte [Prispôsobiť] a potom vyberte menu Tóny zvonení.
3. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK] a potom môžete nastaviť požadovaný
tón zvonenia.
Tip

› Ak chcete zmeniť svoje zvonenie na vibrovanie, vyberte režim Len vibrovanie alebo
stlačte a podržte horné navigačné tlačidlo.

Tóny a hlasitosti zvonenia / klávesnice /
správ / vyzváňacej výstrahy
Môžete vybrať tóny a hlasitosti zvonenia / klávesnice / správ / vyzváňacej výstrahy.
Môžete zmeniť zvuk, ktorý sa spustí po stlačení tlačidla, alebo úroveň hlasitosti.
[Menu – Nastavenia – Profily – Prispôsobiť]

8
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Strom menu
1. Kontakty
1.1 Hľadať
1.2 Nový kontakt
1.3 Rýchle voľby
1.4 Kopírovat'
všetko
1.5 Odstránit'
všetky
1.6 Stav pamäte
1.7 Informácie

2. Správy
2.1 Nová správa
2.2 Prijaté
2.3 Koncepty
2.4 Na odoslanie
2.5 Odoslané
2.6 Vypočuť
hlasovú poštu
2.7 Info správy
2.8 Šablóny
2.9 Nastavenia

3. História hovorov
3.1 Všetky hovory
3.2 Neprijaté hovory
3.3 Volané čísla
3.4 Prichádzajúce
hovory
3.5 Trvanie hovoru

4. Nástroje
4.1 Budík
4.2 Hry
4.3 Kalendár
4.4 Poznámky
4.5 Kalkulačka
4.6 Stopky
4.7 Konvertor mien
4.8 Svetový čas

5. Nastavenia
5.1 Profily
5.2 Dátum a čas
5.3 Jazyk
5.4 Displej
5.5 Hovor
5.6 Autom.
blokovanie
tlačidiel
5.7 Zabezpečenie
5.8 Úspora energie
5.9 Výber siete
5.0 Obnoviť
nastavenia
5.* Stav pamäte

6. Služba SIM
(Organizér)

9
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Rýchle vysvetlenie funkcií
V tejto časti sú krátko opísané funkcie vášho telefónu.

Kontakty Menu 1
Hľadať

Môžete vyhľadávať kontakty v telefónnom zozname.
Poznámka: Okamžité hľadanie je dostupné zadaním

Nový kontakt

Pomocou tohto menu môžete do telefónneho zoznamu pridať
nové položky.
K ľubovoľnému tlačidlu
až môžete priradiť niektorý
kontakt z telefónneho zoznamu.
Môžete kopírovať všetky položky z pamäte SIM karty
do pamäte telefónu a tiež naopak.
Môžete zmazať všetky položky z pamäte SIM karty alebo
pamäte telefónu.
Môžete skontrolovať voľné miesto a využitie pamäte.
› Servisné čísla: Môžete pristupovať k zoznamu servisných
čísiel priradených operátorom.
› Vlastné číslo: V tomto menu môžete zistiť a uložiť si do
neho telefónne číslo SIM karty.
› Vizitka: Pomocou tejto voľby môžete vytvoriť svoju vlastnú
vizitku s vlastným menom, telefónnym číslom a podobne.

počiatočného písmena mena alebo čísla, ktoré chcete vyhľadať.

Rýchle voľby
Kopírovat'
všetko
Odstránit'
všetky
Stav pamäte
Informácie

10
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Správy Menu 2
Táto ponuka zahŕňa funkcie spojené so SMS (Služba krátkych správ).
Nová správa

Táto ponuka zahŕňa funkcie spojené so SMS (Služba
krátkych správ).

Prijaté

Telefón vás upozorní na prijatie správy.

Koncepty

V tomto menu je zobrazený zoznam prednastavených správ.

Na odoslanie

V tomto menu sa zobrazí správa, ktorá sa práve odosiela,
alebo ktorej odoslanie zlyhalo.

Odoslané

V tomto menu si môžete prezrieť správy, ktoré už boli
odoslané (vrátane času odoslania a obsahu správy).

Vypočuť
hlasovú poštu

Pomocou tohto menu máte rýchly prístup k svojej hlasovej
schránke (ak ju máte).

Info správy

Služba odosielania informačných správ posiela cez sieť
textové správy priamo na váš mobilný telefón.

Šablóny

V zozname sú preddefinované správy. Šablónové správy môžete
zobraziť a upravovať, môžete tiež vytvoriť nové správy.

Nastavenia

V tomto menu môžete nastaviť funkcie svojho operátora.

História hovorov Menu 3
Záznamy o zmeškaných, prijatých a volaných hovoroch si môžete prezerať len
v prípade, že sieť podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho (angl. Calling Line
Identification Presentation – CLIP). Číslo a meno (ak je k dispozícii) sa objavia spolu
s dátumom a časom, kedy sa hovor uskutočnil. Môžete tiež zobraziť trvania hovorov.
11
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História hovorov Menu 3 (Pokračovanie)
Všetky hovory
Neprijaté hovory
Volané čísla
Prichádzajúce
hovory
Trvanie hovoru

Zobrazí všetky zoznamy troch typov
(Prijaté / Volané / Zmeškané hovory) podľa času.
Táto voľba umožňuje zobraziť desať posledných neprijatých hovorov.
Táto voľba umožňuje zobraziť posledných dvadsať volaných
čísel (prepojených aj neprepojených).
Táto voľba umožňuje prezerať si posledných
20 prijatých hovorov.
Umožňuje vám zobraziť trvanie vašich prichádzajúcich
a odchádzajúcich hovorov.

Nástroje Menu 4
Budík

Umožňuje vám nastaviť jeden z troch budíkov. Keď zvolíte
nastavenie budíka, zobrazí sa v hornej časti displeja aktuálny
čas. V čase spustenia budíka sa na displeji zobrazí ikona
budíka a spustí sa budík.

Hry

Telefón obsahuje súbor štandardných hier.

Kalendár

Keď vstúpite do tohto menu, zobrazí sa kalendár.

Poznámky

Môžete vytvoriť zoznam úloh.

Kalkulačka

Obsahuje štandardné funkcie ako +, –, x, ÷ : Sčítanie,
Odčítanie, Násobenie a Delenie.

Stopky

Stopky sa používajú rovnakým spôsobom ako stopky, ktoré sa
bežne používajú.

12
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Nástroje Menu 4 (Pokračovanie)
Konvertor mien

Táto aplikácia prevedie akýkoľvek rozmer
na požadované jednotky.

Svetový čas

Umožňuje vám určiť aktuálny čas v inej časovej zóne alebo krajine.

Nastavenia Menu 5
Môžete nastaviť nasledujúce menu súvisiace s vaším pohodlím a predvoľbami.

Profily

Môžete nastaviť a upraviť tónu telefónu.

Dátum a čas

V tomto menu môžete nastaviť funkcie súvisiace s dátumom
a časom.

Jazyk

Umožňuje zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na displeji.
Táto zmena sa týka aj jazyka, ktorý sa používa na písanie textu.

Displej

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

Hovor
Autom. blokovanie
tlačidiel
Zabezpečenie

Môžete nastaviť menu týkajúce sa hovoru.
Po aktivácii tejto funkcie sa uzamkne klávesnica telefónu.
V tomto menu môžete nastaviť zabezpečenie telefónu.
› Požiadavka na kód PIN: V tomto menu môžete nastaviť
telefón tak, aby po každom zapnutí požadoval kód PIN
vašej SIM karty.
› Uzamknutie telefónu: Na zabránenie neautorizovanému
použitiu telefónu, môžete použiť bezpečnostný kód.

13
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Nastavenia Menu 5 (Pokračovanie)
Zabezpečenie
(Pokračovanie)

Úspora energie
Výber siete
Obnoviť
nastavenia
Stav pamäte

› Blokovanie hovorov: Služba Blokovanie hovoru

nedovoľuje uskutočniť niektoré kategórie hovorov
z telefónu alebo niektoré kategórie hovorov na telefóne
prijať. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov.
› Pevne vytáčané číslo (závisí od typu SIM karty):
Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané
telefónne čísla. Tieto čísla sú chránené kódom PIN2.
Čísla, ku ktorým chcete povoliť prístup po aktivácii tejto
služby, musíte pridať medzi kontakty po aktivácii služby
Pevná voľba.
› Zmeniť kódy: Skratka PIN znamená Personal
Identification Number (osobné identifikačné číslo) a bráni
neoprávnenému používaniu telefónu. Môžete zmeniť tieto
prístupové kódy: Bezpečnostný kód, Kód PIN1, Kód PIN2.
Ak vyberiete Zap., môžete ušetriť energiu,
keď telefón nepoužívate.
Môžete vybrať sieť, ktorá sa registruje buď automaticky,
alebo manuálne. Obvykle je výber siete nastavený na
voľbu Automaticky.
Umožňuje obnoviť všetky pôvodné nastavenia telefónu. Na
aktiváciu tejto funkcie budete potrebovať Bezpečnostný kód.
Môžete skontrolovať voľné miesto a využitie pamäte
v každom priečinku pamäte.

Služba SIM Menu 6
14
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 Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajte si tento jednoduchý návod. Neriadenie sa týmto návodom môže
byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobné informácie nájdete
v tomto návode.

VAROVANIE!

› Pre vašu bezpečnosť používajte IBA predpísané ORIGINÁLNE batérie
a nabíjačky.

› Telefón vypnite vo všetkých oblastiach, kde to vyžadujú osobitné nariadenia.
Napríklad, nepoužívajte váš telefón v nemocniciach, pretože môže mať vplyv
na citlivé zdravotnícke zariadenia.
› Batérie by mali byť zlikvidované v súlade s príslušnou legislatívou.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba
VAROVANIE! Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené
na používanie s týmto modelom telefónu. Použitie iných typov môže spôsobiť
zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa na telefón a môže byť nebezpečné.
› Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému stredisku.
› Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
› Na čistenie povrchu prístroja používajte suché tkaniny. (Nepoužívajte žiadne
čistiace prostriedky.)
› Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov,
môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
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 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

(Pokračovanie)

Elektronické zariadenia
Všetky mobilné telefóny môžu interferovať, čo môže ovplyvniť výkon
iných elektronických zariadení.
› Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez
výslovného povolenia. Vyhýbajte sa umiestneniu telefónu do blízkosti
kardiostimulátora (napríklad v náprsnom vrecku).

Bezpečnosť cestnej premávky
Zistite si pravidlá používania mobilných telefónov v oblastiach,
kde vediete vozidlo.
› Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke.
› Ak môžete, používajte súpravu „handsfree“.
› Keď to dopravná situácia umožňuje, pred uskutočnením hovoru odbočte
z vozovky a zaparkujte.

Oblasť odstrelových prác
Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si
obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.
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 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

(Pokračovanie)

Potenciálne explozívne prostredia
Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti paliva
alebo chemikálií.

V lietadle
Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.
› Vypnite telefón pred nastúpením do akéhokoľvek lietadla.

Deti
Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti z dosahu malých detí. Obsahuje totiž malé
súčiastky, ktoré by mohli v prípade uvoľnenia a prehltnutia spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by
ste nikdy nemali byť závislí len od tiesňových volaní pomocou telefónu. Ďalšie
informácie získate od svojho operátora.

17

KP100_Slov_0313.qxp

2008.3.17

9:10 AM

Page 18

 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

(Pokračovanie)

Informácie o batérii a jej údržbe

› Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybíjať. Na rozdiel od iných batériových
systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by
mohol znížiť jej výkon.
› Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak,
aby maximalizovali životnosť batérie.
› Nerozoberajte a neskratujte batérie.
› Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je
až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
› Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej
vlhkosti (napríklad v kúpeľni).
› Ak batériu vymeníte za batériu nesprávneho typu, vznikne
nebezpečenstvo výbuchu.
› Použité batérie zlikvidujte podľa inštrukcií výrobcu.
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 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

(Pokračovanie)

Stupeň rizika vystavenia vysokofrekvenčnej (VF) energii
Informácia o stupni rizika vysokofrekvenčných vĺn a špecifickom
absorbovanom výkone (SAR)
Model mobilného telefónu KP100 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval
bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami.
Tieto požiadavky sú založené na vedeckých smerniciach, ktoré zahŕňajú
bezpečnostné rezervy, aby zaistili bezpečnosť všetkých osôb nezávisle
od veku a zdravotného stavu.
› Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá
je známa ako špecifický absorbovaný výkon. Merania SAR sa vykonávajú
v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na
maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach.
› Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať,
sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
› Limit SAR, odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred
neionizujúcim žiarením, je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na
10 gramov tkaniva.
› Najvyššia hodnota SAR testovaná DASY4 pri tomto modeli používanom pri
uchu je 0,600 W/kg (10 g).
› Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/oblastiach, ktoré prijali
obmedzenie SAR, ktoré odporúča organizácia IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), čo je priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva.
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 Technické údaje
Všeobecný

› Názov výrobku: KP100
› Systém: GSM 900 /
DCS 1800

Teploty prostredia

› Max.: +55 °C,
Nabíjanie (+45 °C)

› Min.: –10 °C
„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú
motivovala snaha o zlepšenie jeho
funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti,
mohla spôsobiť rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre
užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto
prípadné rozdiely spôsobené zmenami
softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na
prianie vášho operátora, vám ochotne
vysvetlí náš predajca či servisné
stredisko. Tieto prípadné rozdiely
spôsobené vývojovými zmenami softvéru
mobilného telefónu, ktoré vykonal
výrobca, nie sú nedostatkami výrobku
v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti
za poruchy a nevzťahuje sa na ne
poskytnutá záruka.“
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USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending
on the phone software version and service provider used.

Disposal of your old appliance
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed
of separately from the municipal waste stream via
designated collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help
prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old
appliance, please contact your city office, waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Illustrations

When you subscribe to a cellular network,
you are provided with a plug-in SIM card
loaded with your subscription details, such
as your PIN, any optional services available
and many others.
Important!

1
3
4
5

2

Open battery cover
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery

› The plug-in SIM card and its contacts can

be easily damaged by scratches or bending,
so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out
of the reach of small children.
› USIM is not supported in a phone.
1

2

4

5

SIM
3

Fully charge the
battery before using it for the first time.
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Phone Components

Earpiece

Display screen

: Send key
You can dial a phone number
and answer incoming calls.
Alphanumeric keys
These keys are used to dial a
number in standby mode and
to enter numbers or characters
in edit mode.

4

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

: End /Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls, or
return to Standby Mode.
: Navigation key
Use for quick access to phone
functions.
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Turning Your Phone On and Off
1. Hold down the
[END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the
[END] key until the power-off image displays.

Making a Call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the
[SEND] key to call the number.
3. When finished, press the
[END] key.

Answering a Call
1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the
key or the left soft key to answer.
2. End the call by pressing the
[END] key.
Note
› After the call ends, the phone will go back to standby mode.

[SEND]

Making an international call
1. Press and hold the
key for the international prefix. The ‘+’ character automatically
selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press

[send] key to call the number.
5
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Menu and Options
Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are
arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys.
The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates
their current function.

Menu

Press the left soft key to
access the available Menu.

6

Favourites

Press the right soft key to
access the available
Favourites.
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Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the phone’s keypad. To change modes,
press the
key.

T9 Mode
This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the
keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes
with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far
fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter
once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)
Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode
This mode allows you to enter special characters by pressing

key.
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How to set the tone
Ringtone
1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down
navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone by pressing
Select.
Tip
› If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold
the
key in idle menu.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes
You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.
You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.
[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

8
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Menu tree
1. Contacts
1.1 Search
1.2 New contact
1.3 Speed dials
1.4 Copy all
1.5 Delete all
1.6 Memory status
1.7 Information

2. Messaging
2.1 New message
2.2 Inbox
2.3 Drafts
2.4 Outbox
2.5 Sent
2.6 Listen voice mail
2.7 Info messages
2.8 Templates
2.9 Settings

3. Call history
3.1 All calls
3.2 Missed calls
3.3 Dialled calls
3.4 Received calls
3.5 Call duration

4. Tools
4.1 Alarm
4.2 Games
4.3 Calendar
4.4 Memo
4.5 Calculator
4.6 Stopwatch
4.7 Unit Converter
4.8 World clock

5. Settings
5.1 Profiles
5.2 Date & Time
5.3 Language
5.4 Display
5.5 Call
5.6 Auto keylock
5.7 Security
5.8 Power save
5.9 Network selection
5.0 Reset settings
5.* Memory status

6. SIM Service
(Organiser)

9
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Quick feature reference
This section provides brief explanations of features on your phone.

Contacts Menu 1
Search

You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the

New contact

You can add phonebook entries by using this menu.

Speed dials

Assign contacts to any of keys from

Copy all

You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and
also from Phone memory to SIM card memory.

Delete all

You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.

Memory status

You can check free space and memory usage.

Information

› Service dial numbers: Access the list of service numbers assigned

name you want to search.

to

.

by service provider safely.

› Own number: You can save and check your own numbers in SIM card.
› Business card: This option allows you to create your own business
card featuring your name, mobile phone number and so on.

10
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Messaging Menu 2
This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

nd

.
s

New message

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

Inbox

You will be alerted when you have received a message.

Drafts

This menu shows the preset message list.

Outbox

This menu allows to view the message which is about to be sent or
has failed to be sent.

Sent

This menu allows you to view the messages which have already been
sent, including time and content.

Listen voice mail

This menu provides you with a quick way of accessing your voice
mailbox (if provided by your network).

Info messages

Info service messages are text messages delivered by the network to
your handset.

Templates

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the
template messages or create new messages.

Settings

This menu allows you to set features of your network service provider.

Call history Menu 3
You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports
the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if
available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You
can also view call durations.
11
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Call history Menu 3 (Continued)
All calls

Displays all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls)
by time.

Missed calls

This option lets you view the last 20 unanswered calls.

Dialled calls

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or
attempted).

Received calls

This option lets you view the last 20 incoming calls.

Call duration

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Tools Menu 4
Alarm

Allows you to set one of three alarms. The current time is
displayed at the top of the screen when you select an alarm to set.
At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD
screen and the alarm will sound.

Games

Has List of default games available in the phone.

Calendar

When you enter this menu you will be able to view the calendar.

Memo

You can create a list of tasks.

Calculator

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: Addition,
Subtraction, Multiplication and Division.

12
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Tools Menu 4 (Continued)
Stopwatch

Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use
in daily life.

Unit Converter

This converts any measurement into a unit you want.

World clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Settings Menu 5
s.

You can set the following menus for your convenience and preferences.
Profiles

You can adjust and customize the phone tones for different events,
environments or caller groups.

Date & Time

You can set functions relating to the date and time.

Language

You can change the language for the display texts in your phone.
This change will also affect the Language Input mode.

Display

You can change settings for the phone display.

Call

You can set the menu relevant to a call.

Auto keylock

When this feature is enabled, the phone keypad is locked.

Security

This menu allows you to set the phone safely.

› PIN code request : You can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.

› Phone lock : You can use a security code to avoid unauthorized
use of the phone.
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Settings Menu 5 (Continued)
Security
(Continued)

› Call barring : The Call barring service prevents your phone from

Power save

If you set this to On, you can save the power.

Network
selection

You can select a network that will be registered either
automatically or manually. Usually, the network selection is set to
Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security
code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

making or receiving a certain category of calls. This function
requires the call barring password.
› Fixed dial number (SIM dependent): You can restrict your
outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are
protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow
access to once this service has been enabled, must be added to
the Number list after enabling Fixed dial number.
› Change codes : PIN is an abbreviation of Personal Identification
Number to prevent use by unauthorized persons. You can change
the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

SIM Service Menu 6
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 Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this manual.

Warning

› For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
› Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital
where it may affect medical equipment.

› Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and may be dangerous.
› Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is
required.
› The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
› Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
› Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
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 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Electronic devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.

› Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when
you drive.

› Do not use a hand-held phone while driving.
› Use a hands-free kit, if available.
› Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so
require.
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 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any
regulations or rules.

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

In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.

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

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

17

KP100_Eng_0313

2008.3.17

9:11 AM

Page 18

 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Battery information and care

› You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other

battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery’s
performance.
› Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery
life.
› Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
› Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery
pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
› Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as
the bathroom.
› Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
› Dispose off used batteries according to the manufacturer’s instructions.
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 Guidelines for safe and efficient use (Continued)
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KP100 has been designed to comply with applicable safety
requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific
guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless
of age and health.
› The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with
the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
› While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models,
they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
› The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
› The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is
0.600 W/kg (10g).
› SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue.
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 Technical Data
General

› Product name : KP100
› System : GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures

› Max. : +55°C
› Min : -10°C
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