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KP152Q Посібник користувача
Даний посібник допоможе вам розібратись із функціями вашого нового
телефону. Детальнішу інформацію можна знайти у посібнику користувача на
доданому компакт-диску.
Деякий вміст даного посібника може відрізнятись від вашого телефону
залежно від програмного забезпечення телефону або провайдера послуг.
Правила утилізації вашого старого апарата
1 Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням
ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під
дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
2 Усі електричні та електронні вироби забороняється
утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні
утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених
урядом або місцевою владою.
3 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить
уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та
здоров’я людей.
4 За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого
апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в
магазин, де був придбаний даний апарат.
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Ознайомлення з телефоном
Динамік

Основний екран

Навігаційна клавіша
Використовується для
швидкого доступу до
функцій телефону.

Програмні клавіші
Ці клавіші виконують
функцію, описану
в нижній частині
дисплею.

Клавіша
підтвердження/
Клавіша OK
Вибирає параметри
меню та підтверджує дії.

Клавіша дзвінка
Набір телефонного
номера та відповідь на
дзвінок.

Клавіша скидання/
завершення
При кожному натисканні
видаляє один символ.
Використовуйте цю
натисніть для повернення до
попереднього меню.
(натиснути та утримувати)

Буквено-цифрові клавіші
Ці клавіші використовуються
для введення номера в режимі
очікування та введення
цифр і символів в режимі
редагування.
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Встановлення SIM-карти та акумулятора/ Карта пам’яті
1 Зніміть кришку акумулятора

4 Встановлення акумулятора

2 Вийміть акумулятор

5 Встановіть кришку акумулятора
6 Зарядження телефону

3 Встановлення SIM-карти
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Схема меню
Інтернет

Виклики

Інструменти

1 Домашня сторінка
2 Закладка
3 Введіть адресу
4 Історія
5 Збережені сторінки
6 Установки
7 Інформація

1 Всі
2 Пропущені
3 Набрані
4 Отримані
5 Тривалість
6 Інформація GPRS

1 Будильник
2 Калькулятор
3 Розрахунок чайових
4 Секундомір
5 Конвертор
6 Світовий час
7 Органайзер

Мультимедія

Повідомлення

Мої записи

1 Камера
2 FM-радіо
3 Диктофон

1 Нове повідомлення
2 Вхідні
3 Чернетки
4 Вихідні
5 Відіслано
6 Прослухати голос.
пошту
7 Інформаційна
служба
8 Шаблони
9 Установки

1 Зображення
2 Мелодії
3 Інші
4 Ігри та програми

Профілі

Контакти

Установки

1 Мелодії виклику
2 Гучність
3 Мелодії повідомлень
4 Тип сигналу
5 Збільшення рінгтону
6 Живлення on/oﬀ

1 Пошук
2 Новий контакт
3 Швидкі дзвінки
4 Групи абонентів
5 Копіювати все
6 Видалити все
7 Установки
8 Інформація

1 Уст. дати і часу
2 Мова
3 Дисплей
4 Дзвонити
5 Уст. безпеки
6 В літаку
7 Збереження
живлення
8 Скинути
9 Стан пам’яті
0 Підключення
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Дзвінки
Здійснення дзвінка
1 Набирайте номер за допомогою клавіатури. Для видалення цифри натисніть
2 Натисніть

.

, щоб розпочати дзвінок.

3 Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу

.

ПОРАДА! Щоб ввести + для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та притримайте 0.

Здійснення дзвінка з контактів
1 Натисніть

, щоб відкрити адресну книгу.

2 За допомогою клавіатури знайдіть першу літеру необхідного контакту.
3 Для прокрутки контактів та їх різних номерів використовуйте
4 Натисніть клавішу

та

.

, щоб розпочати дзвінок.

Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка
Коли ваш телефон задзвонить, натисніть Прийняти або натисніть
дзвінок.

для відповіді на

Коли телефон дзвонить, виберіть Тихий, щоб приглушити дзвінок. Це чудовий спосіб
виключення дзвінка під час офіційної зустрічі, якщо до цього ви забули змінити профіль на
Тихий.
Натисніть

або Відхилити, щоб відхилити вхідний дзвінок.

ПОРАДА! Ви можете змінювати налаштування телефону, щоб відповідати на дзвінки різними способами.
Натисніть Meню, виберіть Установки, а тоді виберіть Дзвонити. Виберіть Режим відповіді та виберіть
Фліп відкрито, Будь-яка клавіша або Лише клавіша відповіді.
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Перегляд журналу дзвінків
Ви можете переглянути список пропущених, вхідних та вихідних дзвінків за умови, якщо
мережа підтримує послугу визначення номера (CLI). Відображається номер телефону та
ім’я (якщо наявне), а також дата та час здійснення дзвінка. Ви можете також переглянути
тривалість дзвінків.

Зміна налаштувань дзвінків
Дозволяє здійснити налаштування меню дзвінків. Натисніть Meню, виберіть Установки, а
тоді виберіть Дзвонити.

Контакти
Пошук контакту
Ви можете здійснювати пошук контактів у телефонній книзі.
1 Натисніть Контакти, виберіть Пошук, виберіть Контакти на екрані Meню або натисніть

на екрані режиму очікування.
2 За допомогою клавіатури знайдіть першу літеру необхідного контакту.
3 Для прокрутки контактів та їх різних номерів використовуйте

та

.

Додавання нового контакту
За допомогою цього меню ви можете додавати контакти у телефонну книгу.
1 Натисніть Контакти та виберіть Новий контакт.
2 Виберіть, чи зберігати ваш новий контакт у Телефон чи на SIM-карта.
3 Введіть усю інформацію у відповідні поля та натисніть Зберегти.

Примітка: Якщо необхідно зберегти електронну адресу контакту, натисніть
та
увести символ та перейдіть до
поки не побачите @.

, щоб
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Повідомлення
Надсилання повідомлення
1 Натисніть Meню, виберіть Повідомлення та виберіть Нове повідомлення.
2 Виберіть текстове повідомлення або MMS.
3 Відкриється нове повідомлення. Редактор повідомлень SMS та MMS дозволяє легко

переключатись між режимами SMS та MMS. За умовчанням редактор повідомлень
відкривається в режимі SMS.
4 Введіть ваше повідомлення за допомогою предиктивного режиму T9 або ручного

режиму ABC.
ПОРАДА! При введенні у поле повідомлення тексту більш ніж на 2 сторінки ви зможете вибрати тип
повідомлення текстове повідомлення або MMS.
5 Натисніть Oпції та виберіть Вставити для додавання Символ, Зображення, Анімація,

Звуки, шаблон тексту, Контакт, Моя візита.
6 Натисніть Надісл.
7 Введіть номер телефону або в виберіть Опції, а тоді виберіть Контакти, щоб відкрити

список контактів. Ви можете додати кілька контактів.
8 Натисніть Відіслати.
УВАГА: якщо до редактора повідомлення додано Зобр., Звук, Відео, Новий слайд або Тема, тоді дане
повідомлення буде автоматично конвертоване у режим MMS і за нього буде знята відповідна оплата.
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Метод введення тексту
Ви можете вводити буквено-цифрові символи за допомогою клавіатури телефону.
Наприклад, при збереженні імен у меню Контакти, при написанні повідомлення та
створенні розкладу подій у календарі - всюди потрібно вводити текст. У телефоні доступні
наступні методи вводу тексту: предиктивний режим T9, ручний режим ABC та режим 123.
Примітка: у деяких полях доступний тільки один режим вводу (наприклад, номер
телефону у полі адресної книги).
Предиктивний режим Т9
Предиктивний режим T9 використовує вбудований словник для розпізнавання слів, які
ви пишете та базується на послідовностях клавіш, які ви натискаєте. Натисніть натисніть
числа, яка асоціюється з літерою, яку ви хочете ввести і словник розпізнає слово після
введення літер.
Ручний режиму ABC
Даний режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з потрібними літерами один,
два, три або чотири рази, доки не відобразиться необхідна літера.
Режим 123
Вводіть числа, натискаючи одноразово на натисніть з потрібною цифрою. У режимах вводу
тексту можна також вводити цифри, натиснувши та притримавши відповідну натисніть.
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Камера
Швидка фотозйомка
За допомогою вбудованої в телефон камери можна робити знімки людей. Окрім цього
можна надсилати знімки іншим людям та встановлювати їх як шпалери.
1 Натисніть Meню та виберіть Мультимедіа, прокрутіть донизу та виберіть Камера, щоб

відкрити видошукач.
2 Тримайте телефон у горизонтальному положенні, направляючи об’єктив на предмет

зображення.
3 Натисніть клавіша OK, щоб зробити знімок.

FM радіо
Примітка: для того, щоб прослухати радіо, вам необхідно підключити навушники.
Підключіть штекер навушників до гнізда навушників (те ж саме гніздо, що
використовується для підключення зарядного пристрою).

Прослуховування радіо
1 Натисніть Meню та виберіть Мультимедіа, а тоді виберіть FM-радіо.
2 Виберіть номер каналу станції, яку б ви хотіли прослухати.

Диктофон
Використовуйте диктофон для запису голосових нотаток та інших звуків.

Запис голосових нотаток
1 Натисніть Meню та виберіть Мультимедіа, а тоді виберіть Диктофон.
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2 Натисніть

для початку запису.

Примітка: Ви можете прослухати всі голосові записи, які ви зберегли, вибравши Опції та
натиснувши Звукова галерея.

Мої записи
Ви можете зберігати будь-яку мультимедійні файли і пам’яті телефону, маючи легкий
доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Файли можна також зберігати на карті пам’яті.
Перевагою використання карт пам’яті є можливість збільшення вільного місця у пам’яті
вашого телефону. Всі мультимедійні файли будуть збережені у папці Мої записи. Натисніть
Meню, а тоді виберіть Mої записи, щоб відкрити список папок.

Інструменти
Календар ( Meню > нструменти > Органайзер > Календар )
Доступ до розкладу можна здійснювати за місяцями. Курсор знаходиться на поточній даті,
а зареєстрована дата позначена.

Додавання нотаток ( Meню > нструменти > Органайзер > Пам’ятки )
Налаштування будильника ( Meню > Інструменти > Будильник )
Можна встановити до 5 будильників.

Калькулятор ( Meню > Інструменти > Калькулятор )
У калькуляторі містяться стандартні функції, наприклад, +, -, x, ÷ : додавання, віднімання,
множення та ділення.
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Секундомір ( Meню > Інструменти > Секундомір )
Це меню дозволяє вам фіксувати тривалість подій.

Конвертування величин ( Meню > Інструменти > Конвертор )
Конвертує будь-які величини у потрібному напрямі.

Додавання міста до світового часу ( Meню > Інструменти > Світовий час )
Ви можете переглянути поточний час за Грінвічем (GMT) та час у великих містах світу.

Інтернет
Доступ до Інтернету
Підключення до домашньої сторінки. Домашньою сторінкою є веб-сторінка, визначена в
активному профілі. Якщо ви не визначите домашню сторінку самі в активному профілі, тоді
вона буде визначена провайдером. Ви можете підключитись безпосередньо до потрібної
вам веб-сторінки.
1 Натисніть Meню та виберіть Інтернет.
2 Для прямого доступу до домашньої сторінки браузера, натисніть Домашня сторінка.

Можна також вибрати Введіть адресу та надрукувати потрібний URL, а тоді натиснути
З’єднати.
Примітка: Підключення до цієї послуги та завантаження вмісту вимагають додаткових
витрат. Сконтактуйтесь із вашим провайдером послуг мережі.
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Налаштування
Зміна ваших профілів
На екрані очікування можна швидко змінити ваш профіль. Просто натисніть
профіль, який ви бажаєте активувати.

, а потім

Зміна дати та часу ( Meню > Установки > Уст. дати і часу )
Ви можете налаштувати функції відповідно до дати та часу.

Зміна мови ( Meню > Установки > Мова )
Ви можете змінити мову дисплейних повідомлень вашого телефону. Ця зміна також
вплине на мову режиму введення тексту.

Зміна налаштування дисплея ( Meню > Установки > Дисплей )
Дозволяє змінити налаштування дисплея телефону.

Зміна налаштувань безпеки ( Meню > Установки > Уст. безпеки )
Змініть налаштування безпеки, щоб ваш KP152Q та інформація, збережена на ньому були
захищені.
• Запит PIN-коду - виберіть код PIN для запиту його при вмиканні телефону.
• Блокув. телефону - виберіть код безпеки для блокування телефону, При увімкненні
Після зміни ЅІΜ-карти Негайо Βимк.
• Номер фіксованого набору - Виберіть список номерів, які можна використовувати для
набору з вашого телефону.
• Змінити код - Змініть Код безпеки, ΡΙΝ1 або ΡΙΝ2.
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Використання режим польоту ( Meню > Установки > В літаку )
Дана функція дозволяє Увімк. або Вимк.режим У літаку. Ви не можете здійснювати дзвінки,
підключитись до Інтернету, відсилати повідомлення чи використовувати Bluetooth, коли
увімкнено Режим польоту встановлено на Увімк.

Економія заряду батареї ( Meню > Установки > Збереження живлення )
При встановленні на Завжди увімк. ви зможете зберегти заряд акумулятора, коли телефон
не використовується. Виберіть для переключення налаштування енергозбереження на
Завжди увімкнено, Ніч тільки або Вимк.

Як скинути налаштування телефону ( Meню > Установки > Скинути )
Використовуйте функцію Скинути для скидання всіх налаштувань телефону до заводських
налаштувань за умовчанням. Щоб активувати дану функцію, потрібен код блокування. за
умовчанням встановлений на 0000.

Перегляд стану пам’яті ( Meню > Установки > Стан пам’яті )
У вашому KP152Q доступно три типи пам’яті: пам’ять телефону, SIM-карта та зовнішня
карта пам’яті (вам слід буде придбати карту пам’яті окремо). Скористайтесь менеджером
пам’яті для визначення об’єму зайнятої та вільної пам’яті.

Зміна налаштувань підключення ( Meню > Установки > Підключення )
Налаштування підключення вашого телефону були встановлені оператором вашої мережі,
тому ви можете одразу користуватись телефоном. Для зміни налаштувань, використовуйте
це меню.
У цьому меню можна змінити налаштування мережі та профілі доступу до даних.
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Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання
Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним
та протизаконним. Детальніша інформація про це наведена в даному посібнику.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Завжди вимикайте мобільний телефон у літаку.

• Під час управління автомобілем не тримайте телефон у руках.
• Не використовуйте ваш телефон поблизу заправних станцій, складів із пальним,
хімічних заводів або у вибухонебезпечних зонах.
• З метою безпеки використовуйте ТІЛЬКИ рекомендовані ОРИГІНАЛЬНІ акумулятори та
зарядні пристрої.
• Не беріть телефон вологими руками під час зарядження. Це може призвести до
ураження струмом та сильного ушкодження телефону.
• Зберігайте телефон в недоступному для маленьких дітей місці. В ньому є дрібні деталі,
які при від’єднанні та попаданні в дихальні шляхи можуть викликати задуху.
• Не кладіть телефон під час зарядження на м’які тканини.
• Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.

УВАГА
• Вимикайте телефон у місцях, де заборонене користування мобільними телефонами.

Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на
медичне обладнання.
• Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв’язку.
Тому не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених
дзвінків.
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• Щоб уникнути пошкодження вашого телефону, використовуйте тільки
ОРИГІНАЛЬНІ аксесуари.
• Усі радіопередавальні пристрої можуть спричинювати радіоперешкоди для
електронного обладнання при використанні їх на близькій відстані. Мобільний телефон
може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп’ютерів тощо.
• Утилізуйте акумулятори згідно з вимогами місцевого законодавства.
• Не розбирайте телефон або акумулятор.

Вплив радіочастотної енергії
Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR)
Даний мобільний телефон моделі KP152Q розроблений згідно з вимогами безпеки щодо
випромінювання радіохвиль. Дані вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких
враховуються безпечні межі використання приладу для всіх осіб, незалежно від віку та
стану здоров’я.
• При визначенні норм впливу радіохвиль використовується одиниця виміру, відома
як Коефіцієнт Питомого Поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться
з використанням стандартних методів, коли телефон випромінює найвищий
сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.
• У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають
рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.
• Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої
радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг розподілених на десять (10) грам тканини організму.
• Найвищий рівень SAR для даної моделі, отриманий при тестуванні по DASY4, біля вуха
становить 0.669 Вт/кг (10г), якщо телефон знаходиться на тілі, 0.932 Вт/кг (10г).
• Інформація про дані SAR для резидентів у країнах/регіонах, що прийняли ліміт
SAR, рекомендований Інститутом інженерів із електротехніки та електроніки (IEEE),
становить 1.6 Вт/кг розподілених на один (1) грам тканини організму.
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Догляд за приладом та зберігання
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної
моделі телефону. Використання будь-яких інших типів може бути небезпечним та
призвести до втрати гарантії на телефон.
• Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого
майстра.
• Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні
комп’ютери.
• Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, а саме радіаторів чи плит.
• Не кидайте телефон.
• Телефон не повинен піддаватись механічній вібрації чи ударам.
• Забороняється загортати телефон в обгортковий папір чи вінілову упаковку, так як це
може пошкодити покриття телефону.
• Для чищення зовнішніх поверхонь приладу використовуйте суху тканину. (Не
використовуйте розчинники типу бензину, розріджувачів чи спирту .)
• Прилад не повинен піддаватись надмірній дії диму чи пилу.
• Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може
пошкодити інформацію на магнітних смужках.
• Не піддавайте телефон ударам гострими предметами, так як це може призвести до
пошкодження телефону.
• Не піддавайте телефон впливові рідини чи вологи.
• Такі аксесуари як навушники слід використовувати з обережністю. Не торкайтесь до
антени без необхідності.
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Ефективні телефонні операції
Електронні пристрої
Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно
впливати на роботу інших приладів.
• Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання
без дозволу на це. Не поміщайте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у
нагрудній кишені.
• Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі слухових апаратів.
• Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів,
радіо, комп’ютерів тощо.

Безпека на дорозі
Ознайомтесь із законами та правилами використання мобільних телефонів у районах, де
ви їздите за кермом.
• Під час управління автомобілем не тримайте телефон у руках.
• Вся увага повинна бути зосереджена на управлінні автомобілем.
• При можливості використовуйте комплект “Вільні руки”.
• Pull oﬀ the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
• Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного
засобу, наприклад, на стереосистему та обладнання безпеки.
• Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи
портативним радіообладнанням. У випадку неправильного використання, це може
спричинити серйозні травми або подушка безпеки вийде з ладу.
При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так,
щоб чути оточуючі вас Мелодії. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.
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Безпека при прослуховуванні
Ви можете пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон на високому
рівні гучності. Ми рекомендуємо вам не включати/виключати телефон біля вуха. Також
рекомендуємо налашувати гучність музики та дзвінків на допустимий рівень.

Під час грози
Не використовуйте телефон під час грози. Необхідно дотримуватись відповідних
обмежень, правил та законів.

Потенційно вибухонебезпечне середовище
• Не використовуйте телефон на заправних станціях. Не використовуйте телефон

поблизу паливних та хімічних речовин.
• Забороняється перевозити чи зберігати гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні

автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон та аксесуари до нього.

У літаку
Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.
• При посадці на літак вимкніть мобільний телефон.
• Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажу.

Діти
Зберігайте телефон в недоступному для маленьких дітей місці. В ньому є дрібні деталі, які
при від’єднанні та попаданні в дихальні шляхи можуть викликати задушення.

Екстрені виклики
Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв’язку. Тому
не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків.
Для отримання детальнішої інформації, зверніться до свого постачальника послуг.
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Використання та догляд за акумулятором
• Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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від інших типів акумуляторів, даний акумулятор не має ефекту пам’яті, який може
негативно впливати на роботу акумулятора.
Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої
компанії LG призначені для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
Забороняється розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його
контактів.
Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
Замініть акумулятори, якщо вони не відповідають прийнятним вимогам. Акумулятори
можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у їхній заміні.
Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його
необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
Забороняється піддавати зарядний пристрій впливові прямого сонячного світла чи
використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад, у ванній кімнаті.
Забороняється залишати акумулятор в холодних місцях, це може призвести до
погіршення робочих характеристик акумулятора.
Якщо акумулятор замінено неправильним способом, це підвищує ризик вибуху.
Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. При можливості
використовуйте в інших цілях. Не утилізуйте як побутове сміття.
Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.
Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого
уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
Завжди витягуйте зарядний пристій з розетки після повної зарядки телефону, щоб
уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.

Технічні характеристики
Загальні
Назва виробу : KP152Q
Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Робоча температура
Макс.: +55°C (робота)
+45°C (зарядження)

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

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Мін. : -10°C
KP152Q

EN 50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-7: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

08.Jul. 2008
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Memo

Memo

Memo

KP152Q
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Содержание данного руководства может иметь некоторые отличия от
телефона в зависимости от программного обеспечения и поставщика услуг
сотовой связи. Меню телефона может иметь сокращения в названиях его
функций и опций.

Утилизация старого оборудования
1. Этот Символ означает, что на изделие
распространяется Директива 2002/96/EC.
2. Электрические и электронные устройства
должны утилизироваться не с бытовым
мусором, а в специальных местах, указанных
правительственными или местными органами
власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования
поможет предотвратить потенциально вредное
воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.
4. Для получения более подробных сведений об
утилизации старого оборудования обратитесь
в представительство компании в вашем городе,
службу, занимающуюся утилизацией или в
магазин, где был приобретен продукт.
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Описание телефона
Динамик

Дисплей

Функциональные клавиши
Каждая из этих клавиш
выполняет функцию,
указанную внизу дисплея
непосредственно над ними.

Навигационная клавиша
Используются для быстрого
доступа к функциям телефона и
перемещения по пунктам меню.

Клавиша Завершить
Включает и выключает телефон
(долгое нажатие), прекращает
вызов или переводит телефон в
режим ожидания.

Клавиша Вызов
С ее помощью можно совершить
вызов набранного номера
телефона или ответить на
входящий вызов.
В режиме ожидания - отображение
всех входящих, исходящих и
пропущенных вызовов..

3

Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора
1, 2 Откройте крышку отсека для батареи,
извлеките батарею

4 Закройте крышку отсека для батареи

5 Зарядите аккумулятор

3 Вставьте SIM-карту

4

Cxeмa мeню
1. Интернет

2. Вызовы

3. Инструменты

1 Домашняя
2 Закладки
3 Введите URL
4 История
5 Cохран. страницы
6 Настройки
7 Информация

1 Все вызовы
2 Пропущенные
3 Haбpaнные
4 Входящие
5 Продолжительность
6 Справка GPRS

1 Будильник
2 Календарь
3 Расчет чаевых
4 Секундомер
5 Конвертер
6 Часовой пояс
7 SIM меню
8 Органайзер

4 Мультимедиа

5 Сообщения

6 Мoи пaпки

1 Фотокамера
2 Радио
3 Диктофон

1 Новое сообщение
2 Входящие
3 Черновики
4 Исходящие
5 Отправлено
6 Голосовая почта
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Включение и выключение телефона
1 Держите нажатой клавишу
[Завершить], пока телефон не включится.
2 Для отключения телефона, нажмите и удерживайте клавишу
[Завершить].
ПОРАДА! Щоб ввести + для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та притримайте 0.

Исходящий вызов
1 Введите номер телефона, включая код региона.
2 Чтобы вызвать абонента, нажмите клавишу
[Вызов].
3 Закончив разговор, нажмите клавишу
[Завершить].

Ответ на входящий вызов
1 Когда раздается звонок и на экране появляется анимация вызова, для ответа нажмите

клавишу

[Вызов] или левую функциональную клавишу.

2 Для завершения разговора нажмите клавишу [Завершить].

Исходящие международные вызовы
1 Нажмите и держите клавишу
для ввода символа ‘+’.
2 Введите код страны, код региона и номер телефона.
3 Для вызова абонента нажмите клавишу
[Вызов].

Ввод текста
Вы можете вводить символы, используя соответствующие клавиши телефона.
Для изменения режимов нажмите кнопку
.

Режим Т9 (Т9Абв)
К каждой клавише на клавиатуре привязано более одной буквы. Этот режим позволяет
вам вводить слова путем одиночного нажатия на клавиши. Телефон в режиме Т9
автоматически сравнивает ваши нажатия на клавиши с внутренним словарем для
определения правильного слова и, таким образом, требует меньшего нажатия на
клавиши, чем обычный ввод текста.
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Алфавитный режим(Абв)
Этот режим позволяет вводить буквы путем многократного нажатия клавиш с буквенными
значениями, пока нужная буква не отобразится на дисплее.

Цифровой режим (123)
Используется для быстрого набора чисел путем однократного нажатия на нужную
клавишу.

Режим символов
Данный режим позволяет вводить специальные знаки, нажав на кнопку

.

Радио (Для прослушивания радио подключите наушники - они выполняют
функции антенны)
1 Вы можете перелистывать доступные радиостанции без занесения их в память,
нажимая навигационную клавишу влево/вправо.
2 Также Вы можете выбрать одну из установленных станций, нажав на соответствующую
цифровую клавишу.
3 Следующие меню открываются с помощью левой программируемой клавиши
[Опции].
› Автопоиск: На дисплее появится “Начать поиск?”, если вы выберите Да, то происходит
автоматический поиск каналов.
› Сбросить все: Позволяет сбросить все ранее предустановленные настройки каналов.
› Исп. динамик/ Исп. гарнитуру: Выбор пункта “Исп. динамик” позволяет слушать
радио через встроенный динамик. Для выключения динамика выберите пункт “Исп.
гарнитуру” в меню [Опции].

7

Функции KP152Q
В данном разделе приводится краткое описание функций телефона.

Интернет
Домашняя
Можно запуcтить вeб-брaузep и зaйти нa домaшнюю cтpaницу вeб-cepвиca,
пpeдocтaвлeннoгo вaшим пocтaвщиком уcлуг.

Закладки
Можно coxpaнить чacто иcпользуeмыe и полeзныe aдpeca URL и вeб-cтpaницы. Baш
тeлeфон можeт имeть нecколько пpeдуcтaновлeнных зaклaдок.

Введите URL
Moжно вpyчную ввecти aдpec URL и пepeйти к cooтвeтcтвующeй вeб-cтpaницe.

История
Отобpaжeниe cпиcкa нaзвaний вeб-cтpaниц, oткpытых в поcлeднee вpeмя. Это удобный
доcтуп к вeб-cтpaницe.

Сохран. страницы
В пaмяти тeлeфонa можно cоxpaнить oтoбpaжaeмую cтpaницу для прocмoтpa в
aвтoнoмном peжимe.

Настройки
Измeнeниe нacтpoeк видa бpayзepa, бeзoпacнocти и cepтификaтов.

Информация
Пpocмoтp cвeдeний o вepcии бpayзepa.
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Вызовы
Проверить запись о пропущенных, принятых вызовах можно только в случае, если
определение номера звонящего поддерживается сетью.
Вы можете посмотреть номер и имя (если имеется).

Все вызовы
Отображение списка всех типов вызовов (Входящие/Набранные/Пропущенные) по
времени.

Пропущенные
Данная опция позволяет просматривать пропущенные вызовы.

Haбpaнные
Данная опция позволяет просматривать исходящие вызовы (выполненные или попытки
вызовов).

Входящие
Данная опция позволяет просматривать входящие вызовы.

Продолжительность
Позволяет просматривать продолжительность всех входящих и исходящих вызовов.

Справка GPRS
Вы можете проверить количество данных, отправленных и принятых по протоколу GPRS.
Также вы можете просмотреть время работы в сети.
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Инструменты
Будильник
Установка сигнала будильника.

Калькулятор
Калькулятор способен выполнять простые математические операции: сложение,
вычитание, умножение и деление. Для выбора других функций (например sin, cos, tan),
нажмите клавишу Функции.

Расчет чаевых
Данная функция позволяет быстро рассчитать размер чаевых для определенного счета и
количества людей. Обратите внимание, что сумма указывается в долларах США ($).

Секундомер
Секундомер доступен в том же виде, в котором мы привыкли видеть и использовать
обычный секундомер.

Конвертер
Преобразует любое измерение в нужную Вам величину.

Часовой пояс
Вы можете выбрать необходимый город. Для каждого города отображается местное
время и дата.

SIM меню
Эта функция зависит от SIM-карты и сетевых услуг. Если SIM-карта поддерживает сервис
SAT (SIM Application Toolkit), это меню будет иметь заданное имя оператора услуг,
хранящееся на SIM-карте.
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Органайзер
› Календарь: Позволяет устанавливать и отслеживать расписания на день или месяц.
› Заметки: Возможность создать список заметок.
› Задачи: Пpocмотp, peдaктиpoвaниe и добaвлeниe зaдaч. Зaдaчи oтoбpaжaются в поpядкe

вpeмeни нaзнaчeния. Выполнeнныe и нeвыполнeнныe зaдaчи отобpaжaютcя по-paзномy.

Мультимедиа
Фотокамера
С помощью встроенной в телефон камеры можно делать снимки. Кроме того, можно
отправлять фотографии другим абонентам и устанавливать их в качестве обоев.

Радио
С помощью данной функции Вы можете слушать различные радиостанции.

Диктофон
В данном меню Вы можете создавать собственные голосовые заметки.

Сообщения
Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять SMS и MMS сообщения.

Новое сообщение
Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять SMS или MMS сообщения.

Входящие
В данном меню отображается список сообщений, полученных от других абонентов.

Черновики
В данном меню отображается список предварительно сохраненных сообщений.
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Исходящие
Это меню дает возможность просматривать сообщения в состоянии отправки или
сообщения, которые не удалось отправить.

Отправлено
Это меню позволяет просматривать отправленные сообщения, а также время отправки и
содержание сообщения.

Голосовая почта
Данное меню обеспечивает быстрый доступ к ящику голосовой почты (если данная
функция предоставляется поставщиком услуг).

Инфо-сообщения
Сообщения информационных служб - это текстовые сообщения, доставляемые через сеть
на телефон.

Шаблоны
В списке есть готовые шаблоны сообщений. Можно просмотреть и изменить сообщенияшаблоны или создать новый шаблон.

Настройки
Данное меню позволяет настроить функции SMS, MMS, Голосовой почты, Сервисных и
Инфо-сообщений.
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Мoи пaпки
Изображения
В данном меню хранятся изображения, сохраненные в памяти телефона.

Звуки
Данное меню содержит звуковые файлы, доступные для прослушивания, установки в
качестве мелодии вызова и.т.д.

Другие
В данной папке хранятся файлы, не поддерживаемые телефоном.

Игры и приложения
Телефон KP152 содержит одну предустановленную игру.

Профили
Данное меню позволяет настроить Мелодию и громкость сигнала вызова, Мелодию
сообщения, Тип сигнала, Нарастающий звонок, Звук включения/выключения.

Контакты
Поиск
В меню Контакты возможно осуществление Поиска контакта.
Примечание: После набора первой буквы имени телефон автоматически покажет
контакты, имена которых начинаются на эту букву.

Добавить
Вы можете сохранить данные нового контакта. Вы можете вписать имя, номера телефона
и адрес email нового контакта, а так же добавить изображение, мелодию звонка или
заметку.
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Быстрый набор
За каждой клавишей от
телефонной книги.

до

можно закрепить определенный номер из списка

Группы
С помощью дaного мeню можно объeдинятиь контaкты, coxpaнeнныe в пaмяти тeлeфонa,
в гpyппы. Имеется 8 групп, которые можно редактировать.

Копировать все
Вы можете скопировать контакты из памяти SIM-карты в память телефона и наоборот.

Удалить все
Возможно удаление всех контактов из памяти SIM-карты или памяти телефона.

Настройки
Данное меню позволяет настроить функции отображения списка контактов - Телефон и
SIM, Телефон или SIM-карта.

Информация
› Сервисные номера: Доступ к списку сервисных номеров, присвоенных поставщику

услуг.
› Мои номера: Вы можете сохранить свой номер на SIM-карте.
› Визитная карточка: Данная опция позволяет вам создать собственную Визитную

карточку с вашим именем и номером телефона.
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Настройки
Дата и Время
Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Язык
В данном меню Вы можете выбрать язык меню телефона.

Дисплей
Возможно изменение настроек дисплея телефона.

Вызов
Можно настроить функции меню, относящиеся к вызову.

Безопасность
Данное меню позволяет выполнить настройку параметров безопасности телефона.
› Запрос PIN-кода: Можно настроить телефон для запроса PIN-кода SIM-карты при
включении телефона.
› Блокировка телефона: Выбор условия для включения блокировки телефона - При
включении, При смене SIM, Немедленно или Выкл.
› Фиксированный набор: Выбор списка номеров, на которые можно совершить вызов.
Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. В результате с
вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров
фиксированного набора.
› Изменить коды: PIN–это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера,
который используется для предотвращения несанкционированного использования
Вашего телефона другим человеком. Вы можете изменять коды доступа: Защитный код,
Код PIN, Код PIN2.
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Режим Не в сети
При включении режима Не в сети доступны только функции, не требующие наличия
беспроводной связи, например МР3 плеер. Режим Не в сети необходимо активировать в
самолете, или в местах, где запрещено использование телефонов.

Экономичный режим
Вы можете включить режим экономии энергии, что позволит увеличить время работы
телефона за счет уменьшения интенсивности подсветки.

Сброс
Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активации данной
функции необходим ввод защитного кода (по умолчанию ‘0000’).

Объем памяти
Вы можете просмотреть информацию о памяти.

Соединения
Вы можете выбрать будет ли телефон регистрироваться в сети автоматически или
вручную. Также можно выбрать параметры подключения GPRS и точки доступа.
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Рекомендации для безопасного и эффективного использования
Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным или
противозаконным.

Осторожно
› Необходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные устройства,

поскольку иные могут повредить Ваш телефон.
› Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается

использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может
нарушить работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов.
› Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в
установленном законом порядке.

Использование телефона и его обслуживание
Предупреждение! Используйте аккумуляторы, зарядное устройство и
принадлежности, предназначенные для данной модели телефона. Использование
других типов устройств может привести к отказу в приеме претензий и
аннулированию всех гарантий на телефон. Кроме того, это может быть опасным.
› Запрещается разбирать телефон (При необходимости ремонта отнесите его к
квалифицированному специалисту сервисного центра).
› Телефон не должен находиться вблизи источников тепла, например, радиаторов или
плит.
› Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте бензин,
растворители или спирт).
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› Не держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так как это

может повлиять на информацию на магнитных полосках.

Электронные устройства
Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может отражаться на их
рабочих характеристиках.
› Запрещается использовать мобильный телефон вблизи медицинского оборудования
без разрешения на это. Не размещайте телефон над кардиостимулятором, то есть в
нагрудном кармане.

Безопасность при движении на дорогах
Существуют законы и правила, касающиеся использования мобильных телефонов за
рулем автомобиля. Строго соблюдайте местное законодательство.
› Во время управления автомобилем не держите мобильный телефон в руках.
› Используйте гарнитуру “Handsfree”, либо устройства громкой связи.
› Если дорожные условия позволяют, то перед осуществлением вызова или до ответа на
входящий вызов остановитесь на обочине проезжей части.

Область проведения взрывных работ
Не пользуйтесь мобильным телефоном во время проведения взрывных работ.
Необходимо соблюдать соответствующие ограничения, законы и правила.

Потенциально взрывоопасная среда
Не пользуйтесь телефоном на заправочных станциях. Не используйте телефон вблизи
горючего или химических веществ.
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В самолете
Беспроводные устройства могут привести к сбоям в работе авиационного оборудования.
› При посадке на самолет выключите мобильный телефон.

Меры предосторожности для защиты детей
Не оставляйте телефон в местах, доступных для детей. В телефоне имеются мелкие детали,
которые могут вызвать удушье при попадании в дыхательные пути.

Вызов экстренных служб
Вызов экстренных служб может быть доступен не во всех сотовых сетях. Поэтому,
никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За
информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и обращение с телефоном
› Перед зарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других
аккумуляторных систем, у этого аккумулятора отсутствует эффект памяти, который может
неблагоприятно сказаться на его характеристиках.
› Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства компании LG. Зарядные
устройства компании LG предназначены для обеспечения максимального срока службы
аккумулятора.
› Запрещается разбирать аккумуляторный блок или вызывать короткое замыкание его
контактов.
› Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно
заряжать сотни раз до тех пор, пока им не потребуется замена.
› Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию прямого солнечного света
или использовать его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
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› В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.
› Батареи следует выбрасывать в соответствии с инструкцией производителя.

Воздействие радиочастотной энергии
Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения (SAR) Данная
модель мобильного телефона KP152Q соответствует существующим требованиям
безопасности по воздействию радиоволн. Эти требования основаны на научных
рекомендациях, учитывают нормы воздействия радиоволн на всех лиц независимо от
возраста и состояния здоровья.
› При определении норм воздействия радиоволн используется единица измерения,
известная как удельная мощность поглощения (SAR). Измерение SAR осуществляется с
помощью стандартизированного способа, заключающегося в работе телефона на самой
высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
› Уровень SAR для различных моделей телефонов LG может различаться, но все они
отвечают соответствующим требованиям по воздействию радиоволн.
› Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по защите от
неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10)
грамм ткани.
› Самое высокое значение SAR для данной модели, полученное при тестировании по
DASY4, около уха составляет 0.997 Вт/кг (10г.), если телефон находится на теле, 0.831 Вт/кг
(10г.).
› Данные SAR для жителей стран/регионов, принявших ограничение SAR,
рекомендованные институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE),
составляют 1,6 Вт/кг, усредненные на один (1) грамм ткани.
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Технические данные
Общая информация
Наименование изделия:
KP152Q
Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Рабочая температура
Макс.: +55°C (эксплуатация)
+45°C (зарядка)
Мин.: -10°C

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

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

KP152Q

EN 50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-7: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

08.Jul. 2008
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KP152Q Quick Reference Guide
Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the
software of the phone or your service provider.

Disposal of your old appliance

1 When this crossed-out 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 offi
ce, waste disposal service or the shop where you
purchased the product.

Getting to know your phone
Earpiece

Display screen

Send key
- Dial a phone number and
answer a call.
- In standby mode: Shows a
history of calls.

Soft keys (Left soft key / Right
soft key)
These keys perform the function
Indicated in the bottom of the
display.

Navigation key
Use for quick access to phone
functions.

End key
- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.
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Installing the SIM Card and Charging the Battery
1 Open battery cover

4 Close the battery cover

2 Remove the battery.

5 Charge your battery

3 Insert your SIM

3

Camera
Taking a quick photo
Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally,
you can send photos to other people and select photos as wallpaper.
1 Press Menu and select Multimedia, select Camera to open the viewﬁ nder.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3 Press the centre soft key to take a photo.

FM radio
Your KP152Q has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on
the move.
Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the
headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio
1 Press Menu and select Multimedia, then choose FM radio.
2 Select the channel number of the station you would like to listen to.
Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press Options, select Listen via and
choose Speaker.
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Voice recorder
Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo
1 Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
to begin recording.
2 Press
3 Press the center soft key again to pause the recording.
Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and
Audio gallery.
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