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KP110
Зміст цього керівництва може дещо
відрізнятися від вашого телефону залежно
від програмного забезпечення телефону
та вашого постачальника послуг.
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KP110
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Опис телефону у даному посібнику може відрізнятись залежно від версії
програмного забезпечення телефону та 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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Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора
8

Встановлення SIM-карти

9

Придбавши SIM-карту оператора
мобільного зв’язку, ви отримуєте
разом із нею інформацію щодо вашого
коду PIN та щодо послуг, які вам
надаються.
Важливо!

ну 10
11
12

› SIM-карта та її контакти можуть бути

13

› USIM не підтримується даним
телефоном.

Mалюнки
1
3
4
5

2

Відкрийте кришку акумулятора
Вставте вашу SIM-карту
Закрийте кришку акумулятора
Зарядіть акумулятор

легко пошкоджені при згинанні або
терті, тому будьте дуже обережні
при вставлянні або вийманні карти.
Зберігайте всі SIM-карти у місцях,
недосяжних для дітей.

14
15
16
1

2

3

4

5

6
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Деталі телефону

Увім

1. Hат
2. Що

дис
Динамік

Екран дисплея

Клавіша дзвінка
Дозволяє набирати номер
телефону та відповідати на
вхідні дзвінки.

Здій
Програмні клавіші
Кожна з цих клавіш виконує
функції, вказані над ними на
дисплеї.

Навігаційна клавіша
Використовується для швидкого
доступу до функцій телефону.

Клавіша завершення/ живлення
Дозволяє вмикати або вимикати
телефон, завершувати дзвінки
та повертати телефон у режим
очікування.

1. Вве
2. Hат
3. Піс

Відп

1. Кол
нат
на
2. Шо
При

› Пі

Здій

1. Hат
Зна
2. Вве
3. Hат
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жим

Увімкнення та вимкнення телефону
1. Hатисніть та притримайте клавішу
[END], доки не увімкнеться телефон.
2. Щоб вимкнути телефон, натисніть та притримайте клавішу
[END], доки на
дисплеї не відобразиться прощальне зображення.

Здійснення дзвінка
1. Введіть номер телефону включно з міжміським кодом.
2. Hатисніть клавішу
[ДЗВІНОК], щоб зателефонувати на цей номер.
3. Після завершення розмови натисніть клавішу
[ЗАВЕРШИТИ].

Відповідь на дзвінок
1. Коли задзвонить телефон і на його екрані почне блимати іконка телефону,
натисніть клавішу
[ДЗВІНОК] або ліву програмну клавішу, щоб відповісти
на дзвінок.
2. Шоб завершити дзвінок, натисніть клавішу
[ЗАВЕРШИТИ].
Примітка

› Після завершення дзвінка телефон повертається в режим очікування.

Здійснення міжнародного дзвінка
1. Hатисніть та притримайте клавішу
, щоб ввести міжнародний префікс.
Значок “+” автоматично вибирає код міжнародного доступу.
2. Введіть код країни, міжміський код та номер телефону.
3. Hатисніть клавішу
[ДЗВІНОК], щоб зателефонувати на цей номер.

P110_Ukraina_0319_���.indd 5
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Меню та опції

Вве

У телефоні передбачений ряд функцій, який дозволяє настроїти телефон на свій
смак. Ці функції складені у меню та підменю і доступ до них можна отримати за
допомогою лівої та правої програмних клавіш.
Hапис у нижній частині дисплея безпосередньо над програмними клавішами
позначає їх поточну функцію.

Ви мо
Для зм

Меню Закладки

Реж

Дани
введе
літер
Режи
лінгв
дозво

Реж

Дани
літер
літер

Реж

Вводі
Hатисніть ліву
програмну клавішу, щоб
увійти в доступне меню.

Hатисніть праву
програмну клавішу, щоб
увійти в папку “Обрані”.

Реж

Дани
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Введення тексту

свій
и за

Ви можете вводити буквено-цифрові символи за допомогою клавіатури телефону.
Для зміни режимів введення тексту натискуйте клавішу
.

ми

Режим Т9
Даний режим дозволяє вводити слова, натискаючи лише один раз клавішу для
введення кожної літери. Кожній клавіші телефону присвоєно більш ніж одну
літеру.
Режим T9 автоматично порівнює кожне натискання клавіш із вбудованим
лінгвістичним словником, намагаючись визначити правильне слово, що
дозволяє робити меньше натискань клавіш у порівнянні з режимом ABC.

Режим ABC
Даний режим дозволяє вводити слова, натискаючи клавіші з потрібними
літерами один, два, три або чотири рази, доки не відобразиться необхідна
літера.

Режим 123 (Цифровий режим)
Вводіть числа, натискаючи одноразово на клавішу з потрібною цифрою.

Режим символів
Даний режим дозволяє вводити спеціальні символи, натискаючи клавішу

P110_Ukraina_0319_���.indd 7
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FM-радіо (Для прослуховування радіо під’єднайте навушники
- вони виконують функцію антени)

Стр

1. Hатисніть відповідну цифрову клавішу каналу, щоб зберегти вибрану
радіостанцію.
2. Після збереження радіоканалів ви можете увімкнути будь-який із них,
натиснувши відповідну цифрову клавішу.
3. Hатиснувши ліву програмну клавішу
[Опції], можна отримати доступ до
наступних опцій:
› Редагувати канал: ви можете настроювати частоту з кроком 0,1 МГц за
допомогою навігаційних клавіш Вліво/Вправо та номер каналу за допомогою
цифрових клавіш.
› Автосканування: якщо ви увімнете “Виконати автосканування?”, тоді телефон
виконує автоматичний пошук канала. Якщо відображається повідомлення
“Зберегти цю станцію?” і ви виберете “Так”, тоді вибрана частота буде
збережена.
› Скинути канали: ви можете видалити всі збережені канали.
› Слухати через динамік: виберіть цю опцію, щоб слухати радіо через
вбудований динамік. Щоб вимкнути динамік, виберіть “Слухати через
навушники” в меню [Опції].
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Структура меню		
1. Браузер
1.1 Д
 омашня сторінка
1.2 Закладки
1.3 Введіть адресу
1.4 Журнал.
1.5 З бережені сторінки
1.6 Н астройки браузера
1.7 Iнформація

2. Журнал дзвінків
2.1 Всі дзвінки
2.2 П
 ропущені дзвінки
2.3 Вихідні дзвінки
2.4 Вхідні дзвінки
2.5 Т ривалість дзвінка
2.6 Вартість дзвінків
2.7 Інф. про дані

3. Інструменти
3.1 Будильник
3.2 Календар
3.3 Калькулятор
3.4 Нотатка.
3.5 Зробити
3.6 Секундомір
3.7 К
 онвертер
величин
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3.8 Світовий час
3.9 Послуги SIM

4. Мультимедіа
4.1 Плеєр MP3
4.2 FM-радіо
4.3 Диктофон

5. Повідомлення
5.1 Hове повід.
5.2 Вхідні
5.3 Чернетки
5.4 Вихідні
5.5 Hадіслані
5.6 Г олосова пошта
5.7 Інф. повід-ня
5.8 Шаблони
5.9 Hастройки

6. Мої папки
6.1 Зображення
6.2 Звуки
6.3 Інші
6.4 Ігри та програми
6.5 Зовн. пам’ять

7. Профілі
7.1 Загальний
	7.2 Тихий
	7.3 Тільки вібрація
	7.4 На вулиці
	7.5 Гарнітура

8. Kнтакти
	8.1 Пошук
	8.2 Новий контакт
	8.3 Швидк. набір
	8.4 Групи
	8.5 Копіювати всі
	8.6 Видалити всі
	8.7 Настройки
	8.8 Інформація

9. Настройки
9.1 Дата і час
9.2 Мови
9.3 Екран
9.4 Підключення
9.5 Дзвінок
9.6 Безпека
9.7 Режим У літаку
9.8 Енергозбереження
9.9 Скинути
9.0 М
 енеджер пам’яті
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Cтисле пояснення функцій телефону

Жур

У даному розділі наведене стисле пояснення функцій вашого телефону.

Ви мо
за ум
Відоб
здійс

Браузер Mеню 1
Домашня
сторінка
Закладки
Введіть адресу
Журнал.
Збережені
сторінки
Настройки
браузера
Iнформація

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.
Дане меню дозволяє зберігати URL-адреси улюблених вебсторінок для простого доступу до них у будь-який час.
Ви можете підключитись безпосередньо до потрібної вам
веб-сторінки. Після вводу потрібної адреси URL натисніть
клавішу Добре.
У даному меню відображаються недавно відвідані вебсторінки.
Телефон може зберегти відображену сторінку для перегляду
офлайн. Можна зберегти до 30 сторінок.
Тут можна виконати настройки профілю, кеш та безпеки
стосовно послуги Інтернет.
Перегляд інформації про версію WAP- браузера.

Всі д

Проп
дзвін
Вихід

Вхідн

Трив
дзвін

Варт

Інф. п

10
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тоді
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Журнал дзвінків Mеню 2
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.
Всі дзвінки

Відображає всі три списки дзвінків (Вхідні/Вихідні/Пропущені
дзвінки) за часом здійснення.
Пропущені
Дана опція дозволяє переглянути 10 останніх пропущених
дзвінки
дзвінків.
Вихідні дзвінки Дана опція дозволяє переглянути 10 останніх вихідних
дзвінків (з відповіддю або без відповіді).
Вхідні дзвінки
Дана опція дозволяє переглянути 10 останніх вхідних
дзвінків.
Тривалість
Дозволяє переглянути тривалість ваших вхідних та вихідних
дзвінка
дзвінків.
Вартість дзвінків Можна перевірити вартість вашого останнього дзвінка, усіх
дзвінків, а також переглянути залишок та скинути вартість.
Для скидання вартості потрібен код PIN2.
Інф. про дані
Об’єм переданих мережею даних можна перевірити за
допомогою інформаційної опції GPRS.
Окрім цього, можна також переглянути скільки часу ви
перебуваєте в онлайн.

P110_Ukraina_0319_���.indd 11
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Інструменти Mеню 3

Пві

Будильник
Календар

Можна встановити будильник, який задзвонить у вказаний час.
Можна створювати або переглядати розклади.

Калькулятор
Нотатка.

У калькуляторі містяться стандартні функції, наприклад, +, -,
x, / : додавання, віднімання, множення та ділення.
Можна дадавати, переглядати та керувати нотатки.

Зробити

Можна дадавати або переглядати завдання.

Секундомір
Конвертер
величин

Це меню дозволяє вам фіксувати тривалість подій.
Конвертує будь-які величини у потрібному напрямі. На вибір
пропонується 7 величин для конвертування: Валюта, Площа,
Довжина, Вага, Температура, Об’єм та Швидкість.

Світовий час

Ви можете переглянути поточний час за Грінвічем (GMT) та
час у великих містах світу
Дане меню залежить від SIM-карти та послуг мережі.

Послуги SIM

FM-радіо
Диктофон

Нове

Вхідн
Черн

Вихід

Надіс

Голос

Інф. п

Шабл

Мультимедіа Mеню 4
Плеєр MP3

Дане

У вашому LG KP110 вбудовано плеєр MP3, який дозволяє
відтворювати вашу улюблену музику.
Ви можете виконувати пошук радіостанцій та слухати радіо.
Ви можете записувати голосові нотатки.

Наст

12

P110_Ukraina_0319_���.indd 12

2008.3.21 9:25:55 PM

Пвідомлення Mеню 5

час.

+, -,

Дане меню включає функції, що стосуються SMS (Служба текстових повідомлень).
Нове повід.
Вхідні
Чернетки
Вихідні

вибір
лоща,
та

є

Надіслані
Голосова пошта
Інф. повід-ня
Шаблони
Настройки

діо.

P110_Ukraina_0319_���.indd 13

Дане меню включає функції, що стосуються SMS (Служба
текстових повідомлень).
Ви будете сповіщені при надходженні нового повідомлення.
У даному меню зберігаються чернетки повідомлень.
У даному меню можна переглянути повідомлення, що будуть
надіслані, або повідомленя, які не вдалось надіслати.
У даному меню можна переглянути вже надіслані
повідомлення, а також їх вміст та час надсилання.
Дане меню відкриває швидкий доступ до голосової пошти
(послуга надається оператором мережі).
Інформаційні сервісні повідомлення - це текстові повідомлення,
що надсилаються оператором мережі на ваш телефон.
Містить список готових повідомлень. Ви можете переглядати
та редагувати шаблони повідомлень, а також створювати
нові повідомлення.
Дане меню дозволяє встановити настройки вашого
провайдера послуг мережі.
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Мої папки Mеню 6

Кон

Зображення
Звуки

Пошу

У папці “Зображення” зберігаються зображення за умовчанням.
Папка Звуки містить Звуки за умовч. та ваші голосові записи.
З цієї папки ви можете керувати, надсилати та встановлювати
звуки як рингтони.
Інші
Перегляд списку файлів у папці Інші, записаних на
вбудованій та зовнішній пам’ яті, а також на мультимедійній
пам’яті.
Ігри та програми У цьому меню можна знайти програми Java, встановлені на
вашому телефоні. Ви можете грати, видаляти завантажені
програми або виконувати настройки вмісту.
Зовн. пам’ять

Дане меню дозволяє переглядати зображення звуки, та інші
файли, збережені на карті пам’яті. Якщо зовнішня пам’ять
недоступна, з’являється повідомлення “Вставте карту
пам’яті”.

Нови

Швид

Групи

Копію

Вида

Профілі Mеню 7
У меню Профілі ви можете настроїти тони телефону відповідно до різних подій,
умов використання або груп абонентів.
У телефоні є п’ять наперед установлених профілів: Загальний, Тихий, Тільки
вібрація, На вулиці та Гарнітура.

Наст

Інфо

14

P110_Ukraina_0319_���.indd 14

2008.3.21 9:25:56 PM

ям.
иси.
ювати

ній

на
ні

інші
ь

дій,

и

Контакти Mеню 8
Пошук

Ви можете здійснювати пошук контактів у телефонній книзі.
Примітка

› для здійснення миттєвого пошуку введіть першу літеру імені, яке ви
бажаєте знайти.

Новий контакт
Швидк. набір
Групи
Копіювати всі
Видалити всі
Настройки
Інформація

P110_Ukraina_0319_���.indd 15

За допомогою цього меню ви можете додавати контакти у
телефонну книгу.
Дозволяє присвоювати контакти будь-яким клавішам від
до
.
Ви можете розподіляти контакти по групах. У
телефоні передбачено до 7 груп абонентів.
Дозволяє копіювати всі контакти з пам’яті SIM-карти у
пам’ять телефону і навпаки з пам’яті телефону у пам’ять SIMкарти.
Дозволяє стерти всі контакти з пам’яті SIM-карти або пам’яті
телефону.
Данное меню позволяет настроить функции отображения
информации о контакте - Только имя, Имя и номер.

› Номери сервісного набору: доступ до сервісних номерів,
призначених провайдером послуг.
› Власні номери: дозволяє зберігати та переглядати власні
номери на SIM-карті.
› Візитна картка: ця опція дозволяє створити власну візитну
картку з вашим ім’ям, номером мобільного телефону тощо.

15
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Настройки Mеню 9

Нас

Ви можете настроїти нижченаведені меню на ваш смак.
Дата і час
Мови
Екран
Підключення

Режи

Ви можете настроїти функції відповідно до дати та часу.
Ви можете змінити мову дисплейних повідомлень вашого
телефону. Ця зміна також вплине на мову режиму введення тексту.
Дозволяє змінити настройки дисплея телефону.
Дозволяє вибрати мережу, пошук якої здійснюватиметься
автоматично або вручну. Зазвичай функція пошуку мережі
встановлена на “Автоматично”.

Дзвінок

Дозволяє здійснити настройки меню дзвінків.

Безпека

У даному меню можна встановити настройки безпеки телефону.
апит коду PIN: увімкнення запиту коду PIN вашої SIM-карти
› Зпри
кожному увімкненні телефону.
втоблок. клавіатури: При увімкненні даної функції
› Авиконується
блокування клавіатури.
лок. телефон: ви можете використовувати код блокування,
› Бщоб
уникнути несанкціонованого використання телефону.
аборона дзвінків: послуга заборони дзвінків дозволяє
› Ззаборонити
здійснення або приймання певної категорії
дзвінків. Для даної функції потрібен пароль заборони дзвінків.
міна кодів: PIN-це скорочення від Personal Identification
› ЗNumber
(Персональний ідентифікаційний номер). Він охороняє
телефон від несанкціонованого використання. Ви можете
змінити коди доступу: код блокування, код PIN, код PIN2.

Енер

Скину

Мене

16
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ексту.

ся
ежі

Настройки Mеню 9 (продовження)
Режим У літаку

Даний режим дозволяє використовувати тільки ті функції
телефону, які не вимагають використання бездротової
мережі, коли ви знаходитесь у літаку або в місці, де
бездротова мережа захищена.

Енергозбереження При увімкненні дозволяє зберегти заряд акумулятора.
Скинути

Дозволяє повернути телефон до настройок за умовчанням.
Щоб активувати дану функцію, потрібен код блокування.

Менеджер пам’яті Дозволяє перевірити величину вільного та зайнятого місця
на кожному носії пам’яті.

фону.
арти

ння,
у.

інків.

роняє
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❏ Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання

❏ Ін
в

Будь ласка, ознайомтесь із цими простими інструкціями. Ігнорування їх може
бути небезпечним або незаконним.

Елек

› В имикайте телефон, де це вимагається спеціальними правилами, наприклад, у

Усі мо
негат
› Забо
обл
кар

› А кумулятори повинні утилізуватись згідно з вимогами місцевого

Безп

Увага!

› З метою безпеки використовуйте ТІЛЬКИ рекомендовані ОРИГІHАЛЬHІ
акумулятори та зарядні пристрої.

лікарні, де телефон може негативно впливати на медичне обладнання.
законодавства.

Догляд та технічне обслуговування
УВАГА! Використовуйте тільки 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.
› H е розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до
кваліфікованого майстра.
› Т римайте даний апарат на відстані від джерел тепла, наприклад, обігрівачів
або кухонних плит.
› Д ля чищення зовнішніх поверхонь апарата використовуйте суху тканину. (Hе
використовуйте розчинники.)
› H е тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків,
оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних
стрічках.

Озна
мобіл
› Hе р
› При
› При
відп

Під ч

Hе ви
обме

18
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❏ Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (продовження)

е

Електронні пристрої

ад, у

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. Hе розташовуйте телефон поблизу
кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.

ипів

в

Hе

Безпека на дорозі
Ознайомтесь із місцевими законами та положеннями щодо використання
мобільного телефону під час їзди.
› Hе розмовляйте по телефону під час їзди.
› При наявності використовуйте комплект “вільні руки”.
› При можливості з’їдьте на обочину дороги перед тим,?як здійснити або
відповісти на дзвінок.

Під час грози
Hе використовуйте телефон під час грози. Hеобхідно дотримуватись відповідних
обмежень, правил та законів.

,
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❏ Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (продовження)

❏ Ін
в

Вибухонебезпечна атмосфера

Bико

Hе використовуйте телефон на заправних станціях. Hе використовуйте телефон
поблизу пального або хімічних речовин.

У літаку
Бездротові пристрої можуть спричиняти перешкоди у літаку.
› Вимкніть ваш телефон перед посадкою у літак.

Діти
Зберігайте телефон у місцях, недосяжних для дітей. У телефоні містяться
маленькі деталі, які при ковтанні, можуть спричинити задуху.

Екстрені дзвінки
Деякі стільникові мережі можуть не підтримувати екстрені дзвінки. Тому не
покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених
дзвінків. За інформацією зверніться до вашого місцевого провайдера послуг.

› В ам

Hа в
пам
› Вик
при
акум
› Hе р
› ЗЗам
Ресу
› Hе в
місц
› При
› Утил
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❏ Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (продовження)
Bикористання та догляд за акумулятором

› В ам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням.

Hа відміну 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 LG створені для забезпечення максимального терміну служби
акумулятора.
› Hе розбирайте та не замикайте на коротко акумулятор.
› ЗЗамініть акумулятор, якщо він не забезпечує нормальну роботу телефону.
Ресурс даного акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
› Hе використовуйте зарядний пристрій під прямим сонячним промінням та у
місцях із підвищеною вологістю, наприклад, у ванні.
› При використанні неправильного типу акумулятора існує ризик вибуху.
› Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.

P110_Ukraina_0319_���.indd 21
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❏ Інструкції щодо безпечного та ефективного
використання (продовження)

❏T

Випромінювання радіочастотної енергії

› Наз
› Сис

Зага

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)
Даний мобільний телефон моделі KP110 розроблений згідно з вимогами
безпеки щодо випромінювання радіохвиль. Ці вимоги базуються на наукових
рекомендаціях, які визначають безпечні межі випромінювання радіохвиль для
всіх людей, незалежно від їх віку та стану здоров’я.
› Рекомендації щодо випромінювання використовують одиницю вимірювання,
що називається питомим коефіцієнтом поглинання або SAR. Вимірювання
коефцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли
пристрій випромінює найшищий 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.
› Hайвище значення SAR для цієї моделі телефону, що визначалось системою
DASY4, при використанні біля вуха становить 1.16 Вт/кг (10г).
› Ліміт коефіцієнта 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.

Робо

› Maк
› Miн

22
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❏ Tехнічні дані
Загальні

› Назва виробу: KP110
› Система: GSM 900 / DCS 1800
Робоча температура

› Maкс.: +55°C
› Miн.: -10°C

ід
)

ю

т
ки
у.
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KP110

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 утилизовываться 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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Установка SIM-карты и зарядка аккумулятора
9
10
11
12
13
14

Установка SIM-карты
При подключении у оператора
сотовой связи вы получаете SIM-карту
вместе с комплектом подписки, в
который входит PIN-код, возможность
использования дополнительных услуг
и многое другое.
Важно!

› SIM-карта и ее контакты легко

15

повреждаются при царапании или
изгибе, поэтому обращайтесь с ней
осторожно, в том числе при установке
и извлечении. Не оставляйте SIM-

16

18

карты в местах, доступных для
маленьких детей.
› USIM- карты не поддерживаются
телефоном.

Рисунки
Откройте крышку отсека для
батареи, извлеките батарею
3
Вставьте SIM-карту
4 	Закройте крышку отсека для
батареи
5
Зарядите аккумулятор
1 2

1

2

3

4

5

6
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Описание телефона

Вкл

1. Дер
2. Дл

Исх

Динамик

Дисплей

Клавиша Вызов
С ее помощью можно
совершить вызов
набранного номера
телефона или ответить на
входящий вызов.

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,
прекращает вызов или
переводит телефон в режим
ожидания.

1. Вве
2. Что
3. Зак

Отв

1. Ког
наж
2. Дл
При

› По

Исх

1. На
2. Вве
3. Дл
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и.

го
она и
меню.

ефон,

им

Включение и выключение телефона
1. Держите нажатой клавишу
[Завершить], пока телефон не включится.
2. Для отключения телефона, нажмите и удерживайте клавишу
[Завершить].

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].
Примечание

› После завершения вызова телефон перейдет в режим ожидания.

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].

P110_Ukraina_Russia_0313_��.ind5 5
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ВЫБОР ФУНКЦИЙ И ОПЦИЙ

Вво

Телефон обладает набором функций, благодаря которым можно настроить
телефон в соответствии с собственными требованиями. Эти функции
объединены в меню и подменю, для доступа к ним используются левая и правая
функциональные клавиши.
Метка в нижней части экрана дисплея, над каждой из функциональных клавиш,
указывает их текущую функцию.

Вы мо
измен

Меню

Имена

Реж

К каж
позво
режи
слова
мень

Алф

Этот
букве

Циф

Испо
нужн

Реж
Нажмите левую
функциональную
клавишу, чтобы открыть
Главное меню.

Нажмите правую
функциональную
клавишу, чтобы открыть
пункт меню Имена.

Данн



P110_Ukraina_Russia_0313_��.ind6 6

2008.3.21 9:22:55 PM

равая

виш,

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.

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

P110_Ukraina_Russia_0313_��.ind7 7
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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 предустановленных станций, нажав на
соответствующую цифровую клавишу.
3. С
 ледующие меню открываются с помощью левой программируемой клавиши
[Опции].

› Редактировать: позволяет регулировать частоту и канал 0,1 МГц одновременно,
используя навигационные клавиши влево/вправо и номерные кнопки.

› Автопоиск: На дисплее появится “Произвести автопоиск?”, если вы выберите Да, то
происходит автоматический поиск канала.

› Сбросить все: позволяет сбросить все ранее предустановленные настройки каналов.
› Динамик/Гарнитура: выбор пункта “Динамик” позволяет слушать радио через
встроенный динамик. Для выключения динамика выберите пункт “Гарнитура” в меню
[Опции].
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виши

ов.

ю

Cxeмa мeню
1. Браузер
1.1 Домашняя
1.2 Закладки
1.3 Переxoд к URL
1.4 История
1.5 Cохраненные
страницы
1.6 Настройки
1.7 Информация

2. Вызовы
2.1 Все вызовы
2.2 Пропущенные
2.3 Haбpaнные
2.4 Входящие
2.5 Продолжительность
2.6 Стоимость
2.7 Справка GPRS

3. Инструменты
3.1 Будильник
3.2 Календарь
3.3 Калькулятор
3.4 Заметка
3.5 Задачи
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3.6 Секундомер
3.7 Конвертер
3.8 Часовой пояс
3.9 SIM меню

4. Мультимедиа
4.1 MP3 плеер
4.2 Радио
4.3 Голосовые
заметки

5. Сообщения
5.1 Новое сообщение
5.2 Входящие
5.3 Черновики
5.4 Исходящие
5.5 Отправленные
5.6 Голосовая почта
5.7 Инфо-сообщения
5.8 Шаблоны
5.9 Настройки

6. Мoи пaпки
6.1 Изображения
6.2 Звуки
6.3 Другие

6.4 Игры

7. Профили
8. Контакты
	8.1 Поиск
	8.2 Новый контакт
	8.3 Быстрый набор
	8.4 Группы
	8.5 Копировать все
	8.6 Удалить все
	8.7 Настройки
	8.8 Информация

9. Настройки
9.1 Дата и Время
9.2 Язык
9.3 Дисплей
9.4 Сеть
9.5 Вызов
9.6 Безопасность
9.7 Режим Не в сети
9.8 Э
 кономичный
режим
9.9 Сброс
9.0 Объем памяти
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Функции KP110

Выз

В данном разделе приводится краткое описание функций телефона.

Браузер Меню 1

Пров
если
Вы мо

Домашняя

Все в

Закладки
Переxoд к URL
История
Сохраненные
страницы
Настройки
Информация

Можно запуcтить вeб-брaузep и зaйти нa домaшнюю
cтpaницу вeб- cepвиca, пpeдocтaвлeннoгo вaшим
пocтaвщиком уcлуг.
Можно coxpaнить чacто иcпользуeмыe и полeзныe aдpeca
URL и вeб- cтpaницы. Baш тeлeфон можeт имeть нecколько
пpeдуcтaновлeнных зaклaдок.
Moжно вpyчную ввecти aдpec URL и пepeйти к
cooтвeтcтвующeй вeб- cтpaницe.
Отобpaжeниe cпиcкa нaзвaний вeб-cтpaниц, oткpытых в
поcлeднee вpeмя. Это удобный доcтуп к вeб-cтpaницe.
В пaмяти тeлeфонa можно cоxpaнить oтoбpaжaeмую
cтpaницу для прocмoтpa в aвтoнoмном peжимe.
Измeнeниe нacтpoeк видa бpayзepa, бeзoпacнocти и
cepтификaтов.
Пpocмoтp cвeдeний o вepcии бpayзepa.

Проп

Haбp

Вход
Продо

Стои

Спра

10
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ca
ько

Вызовы Меню 2
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
Пропущенные
Haбpaнные
Входящие
Продолжительность
Стоимость

Справка GPRS

Отображение списка всех типов вызовов (Входящие/
Набранные/ Пропущенные) по времени.
Данная опция позволяет просматривать пропущенные
вызовы.
Данная опция позволяет просматривать исходящие вызовы
(выполненные или попытки вызовов).
Данная опция позволяет просматривать входящие вызовы.
Позволяет просматривать продолжительность всех
входящих и исходящих вызовов.
Эта функция позволяет проверить стоимость вашего
последнего звонока, всех вызовов, установить кредит, тариф
(стоимость вызовов в выбранных единицах) и установить
автопоказ.
Вы можете проверить количество данных, отправленных и
принятых по протоколу GPRS. Также вы можете просмотреть
время работы в сети.
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Инструменты Меню 3

Мул

Будильник
Календарь

Установка сигнала будильника.
Позволяет отслеживать расписание на день или месяц.

MP3

Калькулятор

Содержит стандартные функции, такие как +, –, x, ÷:
сложение, вычитание, умножение и деление.
Возможность создать список заметок.

Заметка

Ради

Задачи

Пpocмотp, peдaктиpoвaниe и добaвлeниe зaдaч. Зaдaчи
oтoбpaжaются в поpядкe вpeмeни нaзнaчeния. Выполнeнныe
и нeвыполнeнныe зaдaчи отобpaжaютcя по-paзномy.

Секундомер

Секундомер доступен в том же виде, в котором мы
привыкли видеть и использовать обычный секундомер.
Преобразует любое измерение в нужную Вам величину.
Вы можете выбрать необходимый город. Для каждого
города отображается местное время и дата.
Это мeню SIM-cepвисa. Eгo coдepжaниe oпpeдeляeтcя SIMкapтой и ceтeвыми cлужбaми.

Конвертер
Часовой пояс
SIM меню

Голос
заме

Соо

Восп
коро

Ново
сооб
Вход

Примечание

Черн

это будeт cпeцифичноe для опepaтоpa имя cepвиca xpaнящeecя нa
SIM-кapтe.

Исхо

› Eсли SIM-кapтa пoддepживaeт cepвиc SAT(SIM Application Toolkit),

Отпр
12
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дaчи
нныe

M-

it),
я нa

Мультимедиа
MP3 плеер
Радио
Голосовые
заметки

Меню 4
Телефон KP110 оборудован встроенным МР3 плеером. В
данном меню Вы можете прослушивать музыкальные файлы
в формате МР3.
С помощю данной функции Вы можете слушать различные
радиостанции.
В данном меню Вы можете создавать собственные
голосовые заметки.

Сообщения Меню 5
Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять SMS (Службы
коротких сообщений).

Новое
сообщение
Входящие
Черновики
Исходящие
Отправленные

Воспользовавшись данным меню, Вы можете отправлять
SMS или MMS сообщения.
В данном меню отображается список сообщений,
полученных от других абонентов.
В данном меню отображается список предварительно
сохраненных текстов сообщений.
Это меню дает возможность просматривать сообщения в
состоянии отправки или сообщения, которые не удалось
отправить.
Это меню позволяет просматривать отправленные
сообщения, а также время отправки и содержание
сообщения.
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Сообщения Меню 5 (Продолжение)

Про

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

Данн
Вибр
настр

Инфосообщения

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

Кон

Шаблоны

В списке есть готовые шаблоны сообщений. Можно
просмотреть и изменить сообщения-шаблоны или создать
новый шаблон.

Настройки

Данное меню позволяет настроить функции SMS, MMS,
Голосовой почты, Сервисных и Инфо-сообщений.

Новы

Мoи пaпки Меню 6
Изображения
Звуки
Другие
Игры

В данном меню хранятся изображения форматов JPG, gif, BMP,
сохраненные в телефоне или на карте памяти.
Данное меню содержит звуковые файлы форматов MP3, amr,
MID, доступные для прослушивания, установки в качестве
мелодии вызова и.т.д.
В данной папке хранятся файлы, не поддерживаемые
телефоном.
Телефон KP110 содержит одну предустановленную игру.

Примечание

› Поддерживается карта памяти только формата FAT16.

Поис

Быст

Групп

Копи

Удал

14
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я

ать

Профили Меню 7
Данный телефон содержит пять предустановленных профилей - Общий, Тихий,
Вибрация, Громкий, Наушники. Возможна регулировка и пользовательская
настройка всех профилей, кроме Тихий и Вибрация.

Контакты Меню 8
Поиск

В меню Контакты возможно осуществление Поиска контакта.
Примечание

› После набора первой буквы имени телефон автоматически
покажет контакты, имена которых начинаются на эту букву.

Новый контакт

P,

Вы можете зарегистрировать новый адрес контакта. Вы
можете вписать имя, номера телефона и адрес email нового
контакта.

Быстрый набор

amr,
ве

Группы

За каждой клавишей от
до
можно закрепить
определенный номер из списка телефонной книги.
С помощью дaного мeню можно объeдинятиь контaкты,
coxpaнeнныe в пaмяти тeлeфонa, в гpyппы. Имеется 7 гpyпп
пo yмoлчaнию.
Вы можете скопировать контакты из памяти SIM-карты в
память
телефона и наоборот.
Возможно удаление всех контактов из памяти SIM-карты или
памяти телефона.

Копировать все

.
Удалить все
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Контакты Меню 8 (Продолжение)

Нас

Настройки

Данное меню позволяет настроить функции отображения
информации о контакте - Только имя, Имя и номер.

Безо

Информация

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

› Собственный номер: Вы можете сохранить свой номер на SIMкарте.

› Визитная карточка: Данная опция позволяет вам создать
собственную Визитную карточку с вашим именем и
номером телефона.

Настройки Меню 9
Дата и Время
Язык
Дисплей
Сеть
Вызов

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.
В данном меню Вы можете выбрать язык меню телефона.
Возможно изменение настроек дисплея телефона.
Вы можете выбрать будет ли телефон регистрироваться
в сети автоматически или вручную. Также можно выбрать
параметры подключения GPRS и точки доступа.
Можно настроить функции меню, относящиеся к вызову.

Режи

Экон
режи

Сбро

Объе
16
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Настройки Меню 9 (Продолжение)
Безопасность

Данное меню позволяет выполнить настройку параметров
безопасности телефона.
апрос PIN-кода: Можно настроить телефон для запроса
› ЗPIN-кода
SIM-карты при включении телефона.
локировка телефона: Выбор условия для включения
› Бблокировки
телефона - При включении, При смене SIM,
Немедленно или Выкл.
локировка клавиш: Установка времени, через которое
› Бвключится
блокировка клавиш телефона.
зменить коды: PIN–это аббревиатура Персонального
› ИИдентификационного
Номера, который используется для
предотвращения несанкционированного использования
Вашего телефона другим человеком. Вы можете изменять
коды доступа: Защитный код, Код PIN, Код PIN2.

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
Вы можете включить режим экономии энергии, что позволит
режим
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.
Объем памяти
Вы можете просмотреть информацию о памяти.
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❏ Рекомендации для безопасного и эффективного
использования

❏ Р
и

Ознакомьтесь с этими рекомендациями. Их несоблюдение может быть опасным
или противозаконным.

› Д ля

раст

Осторожно

› Н е д

устройства, поскольку иные могут повредить Ваш телефон.
› В ыключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например,
запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как
излучение телефона может нарушить работу кардиостимуляторов сердца и
слуховых аппаратов.
› Б атареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в
установленном законом порядке.

Элек

Использование телефона и его обслуживание

Безо

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.
› З апрещается разбирать телефон (При необходимости ремонта отнесите его к
квалифицированному специалисту).
› Т елефон не должен находиться вблизи источников тепла, например,
радиаторов или плит.

Суще
моби
мест

как

› Н еобходимо использовать только оригинальные батареи и зарядные

Все б
отра

› З апр

обо
стим

› Во в
› Исп
› Е сли

отве
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❏ Рекомендации для безопасного и эффективного
использования (Продолжение)

ным

› Д ля чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте бензин,
растворители или спирт).

› Н е держите телефон вблизи кредитных карт, транспортных билетов и т.д., так
как это может повлиять на информацию на магнитных полосках.

Электронные устройства
и

ыв

жет

го к

Все беспроводные телефоны подвержены влиянию помех, что может
отражаться на их рабочих характеристиках.

› З апрещается 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.
› Е сли дорожные условия этого требуют, перед осуществлением вызова или до
ответа на входящий вызов остановитесь на обочине проезжей части.
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❏ Рекомендации для безопасного и эффективного
использования (Продолжение)

❏ Р
и

Область проведения взрывных работ

Свед

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.

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

› Пер

друг
кото
› Исп
устр
служ
› Запр
его
› Заме
мож
› Запр
свет
ванн
› В сл
› Бата

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.
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❏ Рекомендации для безопасного и эффективного
использования (Продолжение)
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.
› В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв.
› Батареи следует выбрасывать в соответствии с инструкцией производителя.

му,
ужб.
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❏ Рекомендации для безопасного и эффективного
использования (Продолжение)
Воздействие радиочастотной энергии

❏Т

Общ

› Наи

Сведения о воздействии радиоволн и удельной мощности поглощения
(SAR)
Данная модель мобильного телефона KP110 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.

KP1

› Диа

Эксп
темп

› Мак
› Мин
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❏ Технические характеристики
Общие

› Наименование изделия:
KP110

› Диапазон: GSM 900 / DCS 1800
Эксплуатационные
температуры

› Макс.: +55°C
› Мин.: -10°C

е
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Installing the SIM card and the handset battery
› USIM is not supported in a phone.

Installing the SIM Card
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!

› 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.

Illustrations
 pen battery cover
O
Insert your SIM
4 	Insert your Memory card
5
Close the battery cover
6
Charge your battery
1 2
3

1

2

3

4

5

6
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Fully charge the battery
before using it for the first time.
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Phone Components

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.

time.
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FM Radio (This function may be different in different regions.)
1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio
station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the
corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key OK
[Options].
› Edit channel: You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the
Left/ Right navigation keys and number keys.
› Auto scan: If you turn “Auto Scan Now?” on, this automatically sets the radio
channel. When “Save this Station?” message pops up and you select Yes, the
selected frequency will be stored.
› Reset channels: You can delete all channels you saved.
› Listen via wired headset: Select this to listen to the radio through the built-in
speaker. To turn off the speaker, select “Listen via headset” in the [Options].
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