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Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji
mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu
w zależności od oprogramowania telefonu lub
operatora sieci.

Instrukcja obsługi telefonu KF600

Gratulujemy zakupu telefonu KF600 firmy LG.
To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie
zostało wyposażone w najnowocześniejsze
technologie komunikacji mobilnej.

Postępowanie ze zużytym urządzeniem

1	Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady,
oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2	Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt
taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez
władze lokalne.
3	Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4	Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym
sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie
utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Przeglądarka

01

Historia połączeń

02

Narzedzia

03

Multimedia

04

Wiadomości

05

Moje pliki

06

Profile

07

Kontakty

08

Ustawienia

09

Akcesoria

10

Spis treści
Opis telefonu
Wkładanie karty SIM i baterii
Karta pamięci
Menu
Ekran gotowości
Przeglądarka*
Strona główna...........................................................19
Yahoo! Go ..................................................................19
Zakładki......................................................................20
Wprowadź adres.......................................................20
Historia.......................................................................20
Zapisane strony ........................................................20
Ust. przeglądarki ......................................................21
Profile sieciowe ....................................................21
Tryb renderowania ..............................................21
Pamięć Cache .......................................................21
Pliki cookie . ..........................................................21
Certyfikaty zabezpieczeń ....................................21
Pokaż obrazy ........................................................22
Skrypty Java .........................................................22
Miejsce zapisu ......................................................22
* W zależności od operatora nazwa tego menu
może ulec zmianie.


LG KF600 | Instrukcja obsługi

Ustawienia Yahoo......................................................22
Informacje..................................................................22

Historia połączeń
Wszystkie...................................................................23
Nieodebrane..............................................................23
Wybrane....................................................................23
Odebrane...................................................................24
Czas połączeń............................................................24
Koszt połączeń...........................................................25
Informacje o danych.................................................25

Narzędzia
Budzik.........................................................................26
Kalendarz...................................................................26
Dodawanie zdarzeń do kalendarza ...................26
Edycja zdarzeń z kalendarza ...............................27
Udostępnianie zdarzeń z kalendarza ................28
Kalkulator...................................................................28
Notatka.......................................................................28
Stoper.........................................................................28
Konwerter jednostek................................................29
Czas globalny ...........................................................29
Usługi SIM..................................................................29

Multimedia
Odtwarzacz MP3.......................................................30
Aparat.........................................................................32
Kamera.......................................................................34
Radio FM....................................................................34
Dyktafon.....................................................................35

Wiadomości
Wiadomość................................................................36
SMS .......................................................................36
MMS .....................................................................37
E-mail ...................................................................39
Wiadomość Bluetooth ........................................40
Odebrane ..................................................................41
Skrzynka e-mail........................................................42
Robocze......................................................................43
Nadawane..................................................................43
Wysłane ....................................................................44
Poczta głosowa.........................................................44
Wiadomości sieciowe...............................................44
Czytaj ....................................................................45
Kanały ...................................................................45

Szablony.....................................................................45
Szablony SMS ......................................................45
Szablony MMS . ...................................................46
Ustawienia.................................................................47
SMS .......................................................................47
MMS .....................................................................47
E-mail ...................................................................48
Numer poczty głosowej . ....................................50
Wiadomości PUSH ..............................................50
Wiadomości sieciowe .........................................50

Moje pliki
Obrazy........................................................................51
Dźwięki.......................................................................53
Wideo ........................................................................54
Dokumenty................................................................55
Inne.............................................................................55
Gry i Aplikacje . .........................................................55
Pamięć zewn.............................................................55

Profile
Aktywuj ................................................................57
Edytuj ....................................................................57



Spis treści
Kontakty
Szukaj.........................................................................58
Nowy Kontakt............................................................58
Szybkie wybieranie...................................................59
Grupy..........................................................................59
Kopiuj wszystko.........................................................60
Usuń wszystko...........................................................60
Ustawienia.................................................................60
Informacje..................................................................60

Ustawienia
Data i godzina............................................................61
Ustaw datę ...........................................................61
Format daty ..........................................................61
Ustaw godzinę .....................................................61
Format godziny . ..................................................61
Automatyczna aktualizacja ................................61
Język...........................................................................61
Ekran...........................................................................61
Tapeta ...................................................................61
Podświetlenie ......................................................61
Jasność . ................................................................61
Ikony skrótów . .....................................................62



LG KF600 | Instrukcja obsługi

Motyw ..................................................................62
Styl menu .............................................................62
Główny styl czcionki . ..........................................62
Styl czcionki wybierania .....................................62
Tekst ekranu głównego . .....................................62
Nazwa sieci ..........................................................62
Kalibracja panelu dotykowego ..........................62
Łączność.....................................................................63
Bluetooth . ............................................................63
Sieć ........................................................................65
Połączenie USB ....................................................67
Połączenie..................................................................68
Przekierowania ....................................................68
Tryb odbioru .........................................................69
Wysyłaj mój numer . ...........................................69
Połączenia oczekujące .........................................69
Sygnał co 1 min ...................................................70
Ponowne wybieranie ..........................................70
Wyślij DTMF .........................................................70
Zabezpieczenia..........................................................70
Zadanie PIN1 ........................................................70
Blokada telefonu . ................................................71

Blokada panelu dotykowego .............................71
Blokowanie połączeń ..........................................71
Numery ustalone . ...............................................72
Zmień kody ..........................................................73
Tryb lotu.....................................................................73
Oszczędność energii..................................................74
Wyzeruj......................................................................74
Menedżer pamieci....................................................74

Akcesoria...............................................................75
Usługi sieciowe.....................................................76
Dane techniczne...................................................76
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i
prawidłowego użytkowania...............................80



Opis telefonu
Klawisz Koniec/
Zasilanie e
Zakończenie lub
odrzucenie połączenia.
Włączanie/wyłączanie
telefonu.
Pojedyncze naciśnięcie
powoduje powrót do
ekranu gotowości.

Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu
głośnomówiącego/słuchawkowego
Głośność

Klawisz Wyczyść c
Każde jego naciśnięcie
powoduje skasowanie
jednego znaku. Służy
również do przechodzenia do
poprzedniego ekranu.
Ekran główny
InteractPad™
Przygotowanie telefonu do pracy


Klawisz połączenia
Wybieranie numerów
i odbieranie połączeń
przychodzących.
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Odtwarzacz
MP3

Przycisk
fotografowania/
filmowania

Pokrywa komory baterii

Lampa błyskowa
Obiektyw
aparatu
fotograficznego

Bateria

Przygotowanie telefonu do pracy

Karta SIM
Gniazdo kart pamięci



Wkładanie karty SIM i baterii

1	Zdejmij pokrywę komory baterii
Przesuń pokrywę komory baterii w dół
telefonu i podnieś ją do góry.

2	Wyjmij baterię
Podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie
wyjmij ją z komory.

OSTRZEŻENIE!
Do wyjmowania baterii nie należy używać
paznokci.
Przygotowanie telefonu do pracy
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OSTRZEŻENIE!
Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest
włączony, gdyż może to spowodować jego
uszkodzenie.

5	Załóż pokrywę komory baterii
Przesuń pokrywę komory baterii w
górę telefonu i zamknij ją, aby usłyszeć
charakterystyczne kliknięcie.
LG KF600 | Instrukcja obsługi

3	Włóż kartę SIM
Wsuń kartę SIM w uchwyt. Upewnij się, że
miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest
zwrócone w dół.
Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie
w przeciwnym kierunku.

4	Włóż baterię
Najpierw wsuń górną część baterii w górną
krawędź komory baterii. Upewnij się, że
styki baterii dotykają blaszek w telefonie.
Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe
umieszczenie sygnalizowane jest
charakterystycznym kliknięciem).

Przygotowanie telefonu do pracy

6	Ładowanie telefonu
Otwórz pokrywę gniazda ładowarki z boku
telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda
telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon
KF600 powinien być ładowany do momentu
wyświetlenia na ekranie komunikatu
informującego o całkowitym naładowaniu
baterii.
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Karta pamięci
Wkładanie karty pamięci
Karta pamięci służy do zwiększenia ilości
pamięci dostępnej w telefonie. Telefon KF600
obsługuje karty pamięci o pojemności do 2 GB.
1	Zdejmij pokrywę komory baterii i wyjmij
baterię w sposób opisany wcześniej.
2	Włóż kartę pamięci. Wsuwaj kartę pamięci
do gniazda znajdującego się u góry, aż
znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz
kliknięcie). Miejsce styku karty (w kolorze
złotym) musi być zwrócone do góry.

2	Wybierz opcję Menedżer pamięci, a
następnie opcję Pamięć zewn.

3	Dotknij polecenia Format i wprowadź hasło,
którym domyślnie jest 0000. Karta zostanie
sformatowana i będzie gotowa do użytku.
4	Aby przejrzeć foldery utworzone w trakcie
formatowania w telefonie KF600, dotknij
ikony
i wybierz Moje pliki
.
Wybierz opcję Pamięć zewn. Zostanie
wyświetlonych pięć folderów: Obrazy,
Dźwięki, Wideo, Dokumenty i Inne.
Więcej informacji na temat korzystania z karty
pamięci można znaleźć na stronie 51.
OSTRZEŻENIE!
Formatowanie karty pamięci powoduje
usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie
utracić danych zapisanych na karcie pamięci,
należy utworzyć ich kopię zapasową.

Przenoszenie kontaktów
Przygotowanie telefonu do pracy

3	Ponownie załóż pokrywę baterii zgodnie z
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wcześniejszymi instrukcjami.

Formatowanie karty pamięci
Jeśli karta pamięci jest już sformatowana, można
rozpocząć korzystanie z niej. W przeciwnym
wypadku kartę należy sformatować.
i
1	Na ekranie gotowości dotknij ikony
wybierz Ustawienia .

Aby przenieść kontakty z karty SIM do pamięci
telefonu:
i
1	Na ekranie gotowości dotknij ikony
wybierz Kontakty
.
2 Wybierz polecenie Kopiuj wszystko.
3	Wybierz opcję Z SIM do telefonu, a
następnie opcję Zachowaj oryginały lub
Usuń oryginały.
4	Dotknij opcji Tak w celu potwierdzenia
wyboru.

Menu
PRZEGLĄDARKA*

HISTORIA POŁĄCZEŃ
1 Wszystkie
2	Nieodebrane
3 Wybrane
4 Odebrane
5 Czas połączeń
6 Koszt połączeń
7 Informacje o danych

MULTIMEDIA

WIADOMOŚCI

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Odtwarzacz MP3
Aparat
Kamera
Radio FM
Dyktafon

Wiadomość
Odebrane
Skrzynka e-mail
Robocze
Nadawane
Wysłane
Poczta głosowa
Wiadomości sieciowe
Szablony
Ustawienia

NARZĘDZIA
1
2
3
4
5
6
7
8

Budzik
Kalendarz
Kalkulator
Notatka
Stoper
Konwerter jednostek
Czas globalny
Usługi SIM

MOJE PLIKI
1
2
3
4
5
6
7

Obrazy
Dźwięki
Wideo
Dokumenty
Inne
Gry i Aplikacje
Pamięć zewn.

PROFILE

KONTAKTY

USTAWIENIA

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Ogólny
Milczy
Tylko wibruje
Na zewnątrz
Zestaw słuchawkowy

Szukaj
Nowy Kontakt
Szybkie wybieranie
Grupy
Kopiuj wszystko
Usuń wszystko
Ustawienia
Informacje

Data i godzina
Język
Ekran
Łączność
Połączenie
Zabezpieczenia
Tryb lotu
Oszczędność energii
Wyzeruj
Menedzer pamieci

Przygotowanie telefonu do pracy

1 Strona główna
2 Yahoo! Go
3 Zakładki
4 Wprowadź adres
5 Historia
6 Zapisane strony
7 Ust. przeglądarki
8 Ustawienia Yahoo
9 Informacje
* W zależności od op
eratora nazwa tego menu
może ulec zmianie.
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Ekran gotowości
Po pozostawieniu telefonu KF600 w stanie
bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran
gotowości. Ekran gotowości umożliwia dostęp
do wszystkich opcji menu, szybkie wykonanie
połączenia oraz zmianę profilu, a także dostęp
do wielu innych funkcji.
Telefon KF600 posiada dwa ekrany: InteractPad i
ekran główny. Elementy wyświetlane na ekranie
głównym można określić za pomocą mniejszego
ekranu dotykowego znajdującego się poniżej.

Wskazówki dotyczące ekranu
dotykowego
Ekran gotowości pozwala także doskonale
opanować umiejętność obsługi ekranu
dotykowego.
Aby wybrać element, dotknij precyzyjnie
odpowiedniej ikony. Telefon KF600 delikatnie
wibruje, gdy wykryje dotknięcie opcji na ekranie.
v Nie jest konieczne zbyt silne naciskanie
– InteractPad jest wystarczająco czuły,
by wykryć delikatne, ale zdecydowane
dotknięcie.
Ekran gotowości
14
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v Do dotykania opcji używaj opuszka palca.

Uważaj, aby nie dotknąć żadnych innych
klawiszy w pobliżu.
v Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone,
naciśnij klawisz aparatu znajdujący się po
prawej stronie telefonu, aby przywrócić ekran
gotowości.
v Nie przykrywaj ekranu etui ani innym
materiałem, ponieważ InteractPad nie będzie
wtedy działał.
v Po wyświetleniu menu opcji na ekranie
dotykowym dostępny jest czteropozycyjny
przycisk ze strzałkami. Dotykanie strzałek
umożliwia przechodzenie kolejno między
poszczególnymi elementami menu.
Przesunięcie palca po ekranie dotykowym
pozwala natomiast na szybkie przejście w
wybranym kierunku.

Dotknij, aby otworzyć menu główne.
Dotknij, aby utworzyć i wysłać
wiadomość SMS. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie 36.
Dotknij tej ikony, aby otworzyć
książkę adresową.
Kontakty są wyświetlane na liście
w kolejności alfabetycznej. Można
również tworzyć nowe kontakty i
modyfikować istniejące. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie 58.
s ekran gotowości

Dotknij tej opcji, aby ustawić alarm.
Dotknij, aby wybrać profil dźwięków
telefonu.

TM

s InteractPad

Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy
dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu
za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.

Ekran gotowości

Klawisze szybkiego dostępu

D otknij, aby zamknąć klawisze
szybkiego dostępu i zablokować
InteractPad. W celu odblokowania
naciśnij jeden raz przycisk aparatu.
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Ekran gotowości
Menu główne

Pasek stanu

Menu główne zawiera dziewięć opcji. Aby
otworzyć menu:
1	Dotknij ikony .
2	Na ekranie głównym pojawi się menu
główne. Na ekranie dotykowym wyświetlane
będą cztery strzałki kierunkowe.
3	Dotykaj strzałek, aby przechodzić kolejno
między poszczególnymi ikonami menu
głównego.
4	Gdy odpowiednia opcja będzie zaznaczona,
dotknij przycisku OK, aby ją otworzyć.

Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę
sygnału, nowe wiadomości i stan baterii, a także
informują, czy system Bluetooth jest aktywny.
W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon,
które mogą się pojawić na pasku stanu.
Ikona

Opis
S iła sygnału sieci (zmienna liczba
kresek)
Brak sygnału sieci
Poziom naładowania baterii

Wiadomości
Historia połączeń
Kontakty

Multimedia
Moje pliki

Ekran gotowości
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Rozładowana bateria
Nowa wiadomość SMS
Nowa wiadomość głosowa
Skrzynka odbiorcza wiadomości
jest pełna
Ustawiono alarm
Aktywny profil Tylko wibruje

s menu główne

LG KF600 | Instrukcja obsługi

Ikona

Opis
Aktywny profil Ogólny
Aktywny profil Na zewnątrz
Aktywny profil Milczy
Aktywny profil Zestaw
słuchawkowy
Połączenia są przekierowywane
Dostępna łączność GPRS
Dostępna łączność EDGE
Roaming
Wybrano tryb lotu
Bluetooth jest włączony

Ekran gotowości
17

Przeglądarka
UWAGA! W zależności od operatora
nazwa tego menu może ulec zmianie.

Telefon umożliwia dostęp do różnych serwisów
WAP (Wireless Application Protocol), takich
jak informacje bankowe, wiadomości,
prognozy pogody czy informacje o lotach.
Serwisy te zostały specjalnie stworzone dla
telefonów komórkowych i są prowadzone przez
dostawców usług WAP.
Informacje dotyczące dostępności serwisów
WAP, cen i taryf można uzyskać od operatora
sieci i/lub dostawcy żądanych usług. Dostawca
usług może udzielić także instrukcji korzystania
ze swoich serwisów.
Po nawiązaniu połączenia wyświetlana jest
strona główna. Jej zawartość zależy od dostawcy
usług. Aby zamknąć przeglądarkę w dowolnym
momencie, należy nacisnąć klawisz (e).
Telefon powróci do menu trybu bezczynności.

Nawigacja w przeglądarce WAP
Przeglądarka
18

Strony internetowe można przeglądać,
korzystając z klawiszy telefonu lub menu
przeglądarki WAP.
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Przy użyciu klawiszy telefonu
Podczas przeglądania stron internetowych
klawisze telefonu działają inaczej niż w trybie
telefonu.
Klawisz

Opis

u
d

Przewijanie zawartości strony
po jednym wierszu

c

Powrót do poprzedniej strony

O

Wybieranie opcji i
potwierdzanie operacji

Przy użyciu menu przeglądarki WAP
Podczas przeglądania stron sieci Mobile Web
dostępne są różne opcje menu.

WSKAZÓWKA! Pozycje menu

przeglądarki WAP mogą się różnić w zależności
od jej wersji.

Strona główna

Menu 1.1

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

Yahoo! Go

Menu 1.2

dni.
v Y! FlickrTM: pokaż swoje zdjęcia innym.
v Y! Mail: odbierz swoją pocztę lub napisz

wiadomość.

Ważne informacje
Po włączeniu aplikacji, łączy się ona z
internetem. Można zalogować się na konto w
usłudze Yahoo! Go, lub pracować bez logowania.
Przy pierwszym uruchomieniu pokaże się
instrukcja obsługi aplikacji. Po zakończeniu kursu
można już z niej korzystać.

Opcje dostępne podczas pracy:
v Sign in: zaloguj się w usłudze.
v Settings: dostosuj ustawienia aplikacji.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

v Help: uzyskaj pomoc na temat aplikacji

(w języku angielskim).
v Intro tour: wyświetl kurs pierwszego

uruchomienia.
v About Yahoo! Go: sprawdź wersję,

szczegóły i licencję aplikacji.
v Exit: zakończ aplikację.
v Open: otwórz widoczny widget.
v Back: powrót do poprzedniego menu.

Przeglądarka

Zapraszamy do skorzystania z Yahoo!
Go 2.0. Aplikacja udostępniana jest w języku
angielskim. Podczas działania wykorzystywane
jest połączenie z internetem, w związku z
czym generowane są koszty, których szczegóły
prosimy pytać u operatora sieci.
Możesz skorzystać z usług takich jak:
v Y! oneSearch: szukaj czego tylko chcesz.
v Y! Local & Maps: znajdź ciekawe miejsce
lub odnaleź się w mieście.
v Y! News: sprawdź co zdarzyło się na świecie.
v Y! Sport: bądź na bieżąco z wynikami
sportowymi.
v Y! Finance: sprawdź kursy walut i notowania
giełdowe.
v Y! Entertainement: rozerwij się w wolnej
chwili.

v Y! Weather: sprawdź pogodę na najbliższe
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Przeglądarka
Zakładki

Menu 1.3

Menu 1.4

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

Tworzenie zakładek
1 Naciśnij lewy klawisz funkcyjny.
2	Wybierz opcję Nowa zakładka i naciśnij

Historia

klawisz OK.

3	Po wprowadzeniu żądanego adresu URL

i tytułu naciśnij klawisz OK. Po wybraniu
żądanej zakładki dostępne są następujące
opcje.
v Nowa zakładka: Umożliwia utworzenie
nowej zakładki.
vN
 owy folder: Umożliwia utworzenie
nowego folderu.
vK
 opiuj: Umożliwia kopiowanie do folderu.
v Wyślij URL przez: Umożliwia wysłanie
wybranej zakładki w SMS, MMS lub e-mail.

Przeglądarka
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Wprowadź adres

Menu pozwala na zapisanie adresów URL
ulubionych stron w celu łatwego dostępu do
nich w przyszłości.
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Menu 1.5

W tym menu dostępne są ostatnio przeglądane
strony.

Zapisane strony

Menu 1.6

Wyświetlaną stronę można zapisać jako plik
trybu offline. Maksymalnie można zapisać 30
stron.

WSKAZÓWKA! Całkowita pojemność pamięci
wynosi do 500 kb.

Ust. przeglądarki

Menu 1.7

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

Profile sieciowe (Menu 1.7.1)

vN
 ormalny: Wszystkie informacje

wyświetlane są w zwykły sposób.
vZ
 optymalizowane: Wszystkie informacje
wyświetlane są w sposób zoptymalizowany.

Pamięć Cache (Menu 1.7.3)
Wyświetlane informacje lub serwisy są
zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

WSKAZÓWKA! Pamięć podręczna

jest buforem służącym do tymczasowego
przechowywania danych.

Pliki cookie (Menu 1.7.4)
Umożliwia zaznaczenie, czy pliki cookie mają
być używane.

01
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05
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Certyfikaty zabezpieczeń (Menu 1.7.5)
Umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów
bezpieczeństwa zapisanych w telefonie.
Przeglądarka

Profil to informacja o sieci wykorzystywana do
łączenia się z Internetem.
W pamięci telefonu zapisane są profile domyślne
dla niektórych operatorów. Nie można zmienić
nazw domyślnych profili.
Każdy profil zawiera następujące pozycje:
Aktywuj
Umożliwia uaktywnienie wybranego profilu.
Pokaż
Umożliwia podgląd wybranego profilu.
v Edytuj: Umożliwia edycję wybranego profilu.
v Nowy profil: Umożliwia dodanie nowego
profilu.
v Usuń: Umożliwia usunięcie wybranego
profilu z listy.
v Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich profilów z listy.
v Zeruj wszystkie: Umożliwia zresetowanie
wszystkich profilów.

Tryb renderowania (Menu 1.7.2)
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Przeglądarka
Pokaż obrazy (Menu 1.7.6)
Umożliwia włączenie lub wyłączenie
wyświetlania obrazów na odwiedzanych
stronach. Wyłączenie zmniejszy ilość i skróci
czas pobierania danych, lecz może utrudnić
korzystanie ze stron.

Skrypty Java (Menu 1.7.7)
Umożliwia włączanie i wyłączanie obsługi
JavaScript.

Miejsce zapisu (Menu 1.7.8)
vT
 elefon: Umożliwia wyświetlenie ilości

pamięci używanej i dostępnej do zapisania
nowych aplikacji w telefonie.
vP
 amięć zewn.: Umożliwia wyświetlenie
ilości pamięci zewnętrznej używanej i
dostępnej do zapisania nowych aplikacji.

Przeglądarka
22
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Ustawienia Yahoo

Menu 1.8

Umożliwia ustawianie profilów sieciowych
Yahoo! Go oraz aplikacji Java.

Informacje

Menu 1.9

Umożliwia wyświetlenie informacji na temat
wersji przeglądarki WAP.

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

Wszystkie
Wyświetla listę wszystkich połączeń
wychodzących i przychodzących.

Menu 2.1

Nieodebrane

Menu 2.2

Ta opcja pozwala na wyświetlenie 50 ostatnich
nieodebranych połączeń. Umożliwia ponadto:
v Wyświetlenie numeru (jeśli jest dostępny)
i wybranie go lub zapisanie w Książce
adresowej
v Przypisanie nazwy do numeru i zapisanie
numeru z przypisaną nazwą w Książce
adresowej
v Wysłanie wiadomości na ten numer
v Usunięcie połączenia z listy

Wybrane

01
02
03
04
05
06
07
08

Menu 2.3

Ta opcja pozwala na wyświetlenie 50
ostatnich połączeń wychodzących (zarówno
zrealizowanych, jak i niezrealizowanych).
Umożliwia ponadto:

09
10

Historia połączeń
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Historia połączeń
v Wyświetlenie numeru (jeśli jest dostępny)

i wybranie go lub zapisanie w Książce
adresowej.
v Przypisanie nazwy do numeru i zapisanie
numeru z przypisaną nazwą w Książce
adresowej.
v Wysłanie wiadomości na ten numer.
v Usunięcie połączenia z listy.

Odebrane

Menu 2.4

Ta opcja pozwala na wyświetlenie 50 ostatnich
połączeń przychodzących. Umożliwia ponadto:
v Wyświetlenie numeru (jeśli jest dostępny)
i wybranie go lub zapisanie w Książce
adresowej.
v Przypisanie nazwy do numeru i zapisanie
numeru z przypisaną nazwą w Książce
adresowej.
v Wysłanie wiadomości na ten numer.
v Usunięcie połączenia z listy.
Historia połączeń
24
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Czas połączeń

Menu 2.5

Umożliwia podgląd czasu trwania połączeń
przychodzących i wychodzących. Można
również wyzerować czasy połączeń.
Dostępne są następujące liczniki czasu:
v Ostatnie: Czas trwania ostatniego
połączenia.
v Wszystkie: Łączny czas wszystkich
wykonanych i odebranych połączeń od
ostatniego wyzerowania licznika.
v Wybrane: Czas trwania połączeń
wychodzących.
v Odebrane: Czas trwania połączeń
przychodzących.

Koszt połączeń

Menu 2.6

Funkcja umożliwia sprawdzenie kosztu
ostatniego połączenia, wszystkich połączeń,
pozostałych środków, a także wyzerowanie
informacji o kosztach. W celu wyzerowania
informacji o kosztach należy podać kod PIN2.

Informacje o danych

01
02
03
04
05

Menu 2.7

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

06
07
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09
10

Historia połączeń
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Narzędzia
Budzik

Menu 3.1

Umożliwia ustawienie godziny włączenia
alarmu budzika.
1	Wybierz opcję Włączony i wprowadź
godzinę włączenia budzika.
2	Wybierz okres powtarzania: Raz, Codziennie,
Pn-Pt, Pn-So lub So-Nd.
3	Przejdź w dół i wybierz odpowiednią opcję
budzika: Zgodnie z profilem, Zawsze dźwięk
lub Zawsze wibracje.
4	Przewiń w dół i wybierz dźwięk alarmu.
Dotknij polecenia Szukaj, aby wybrać nowy
dźwięk.
5	Przewiń w dół i podaj nazwę alarmu lub
pozostaw nazwę sugerowaną.
6 Dotknij opcji Zapisz.

WSKAZÓWKA! Można ustawić
maksymalnie 5 alarmów.

WSKAZÓWKA! Funkcja budzika

Narzędzia
26

zadziała o wyznaczonej godzinie, nawet jeśli
telefon będzie wyłączony. Dotknięcie opcji
Drzemka sprawia, że po 5 minutach alarm
budzika włącza się ponownie, zaś dotkniecie
opcji ANULUJ powoduje wyświetlenie
komunikatu„Włącz telefon”.
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Kalendarz

Menu 3.2

Dodawanie zdarzeń do
kalendarza (Menu 3.2.1)
1	Wybierz datę, dla której chcesz dodać

zdarzenie. Możesz to zrobić przez przejście
do odpowiedniej daty za pomocą strzałek na
ekranie dotykowym lub dotknięcie ikony
i ręczne wprowadzenie daty.

WSKAZÓWKA! Jeśli w kalendarzu już jest
zapisane zdarzenie, aby wprowadzić datę,
która ma zostać ustawiona dla zdarzenia,
należy dotknąć ikony
i wybrać opcję Idź
do daty.

2	Dotknij opcji Nowy i wprowadź godzinę

rozpoczęcia zdarzenia. Przewiń w dół za
pomocą strzałek na ekranie dotykowym i
wprowadź godzinę zakończenia zdarzenia.

3	Ponownie przewiń w dół i określ, czy chcesz

ustawić Alarm dla zdarzenia. Przewiń w
lewo lub w prawo, aby wyświetlić dostępne
opcje. Możesz wybrać opcję włączenia
alarmu w momencie rozpoczęcia zdarzenia
lub określoną ilość czasu wcześniej, aby
przypomnieć o nadchodzącej godzinie
zdarzenia.
4 	Przewiń w dół i wprowadź Temat zdarzenia.
Za pomocą klawiatury wpisz odpowiednie
litery i cyfry.
5  Jeszcze raz przewiń w dół i określ, czy jest
to zdarzenie jednorazowe czy też ma być
powtarzane Codziennie, Co tydzień, Co
miesiąc lubCo rok . Jeśli zdarzenie będzie
powtarzane, możesz także przewinąć w dół i
wprowadzić Termin ważności, po upływie
którego powtarzanie zdarzenia ustanie.
6	Po dotknięciu opcji Zapisz zdarzenie
zostanie zapisane w kalendarzu. Dni, dla
których zapisane zostały zdarzenia, są
oznaczone trójkątnymi symbolami.

Edycja zdarzeń z kalendarza
(Menu 3.2.2)

01

1	Dotknij ikony

02

i wybierz opcję Wszystkie
terminy, aby wyświetlić listę wszystkich
zdarzeń. Przejdź do zdarzenia, które chcesz
edytować, a następnie dotknij polecenia
Pokaż. Możesz też wybrać dzień zdarzenia
w kalendarzu i dotknąć polecenia Pokaż.
2	Dotknij polecenia Edytuj i przejdź do
szczegółu zdarzenia, który chcesz zmienić.
Wprowadź zmiany i dotknij polecenia
Zapisz, aby zapisać zmienione zdarzenie.

WSKAZÓWKA! Zdarzenie można usunąć
z kalendarza przez jego wyświetlenie i
dotknięcie polecenia Usuń.

03
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Narzędzia
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Narzędzia
Notatka

Udostępnianie zdarzeń z
kalendarza (Menu 3.2.3)
1	Wybierz zdarzenie, które chcesz udostępnić,
a następnie dotknij ikony

.

2	Wybierz polecenie Wyślij przez, a

następnie wybierz jedną z następujących
opcji: SMS, MMS, Bluetooth lub E-mail.

Kalkulator

Narzędzia
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Menu 3.3

Kalkulator posiada standardowe funkcje
matematyczne, takie jak: +, -, x, /, czyli
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
Udostępnia też funkcje dodatkowe: +/-, sin, cos,
tan, log, ln, exp, deg, rad.
1	Wprowadź liczbę za pomocą klawiszy
numerycznych.
2	Za pomocą tabliczki dotykowej wybierz znak
działania matematycznego.
3	Wprowadź drugą liczbę.
4	Naciśnij klawisz =, aby wyświetlić wynik.
5	Aby wykonać bardziej złożone obliczenia,
dotknij ikony i wybierz polecenie.
6	Dotknij opcji AC, aby wyczyścić ekran i
rozpocząć nowe obliczenie.
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Menu 3.4

1	Wybierz notatkę, naciskając przycisk Pokaż.
2	Jeśli wpis jest pusty, naciśnij przycisk Nowy.
3	Wpisz notatkę i naciśnij przycisk Zapisz.

Stoper

Menu 3.5

Naciśnij Start, aby rozpocząć odliczanie.
Aby zmierzyć czasy pośrednie, dotknij opcji
Międzyczas. Możesz zatrzymać stoper wciskając
Stop. Przyciskiem Wznów możesz kontynuować
odliczanie. Po zakończeniu możesz wykasować
czasy przyciskiem Wyzeruj.

Konwerter jednostek

Menu 3.6

Umożliwia konwersję dowolnej miary
na żądaną jednostkę. Dostępnych jest 7
typów konwertowanych jednostek: Waluta,
Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura,
Objętość oraz Prędkość.
1	Wybierz jeden z typów jednostek, naciskając
klawisz OK.
2	Wybierz jednostkę do konwersji za pomocą
klawiszy u, d. W konwerterze
jednostek nie można wprowadzić symbolu
"-".
3	Wybierz standardową jednostkę za pomocą
klawiszy l, r.

Czas globalny

Menu 3.7

Umożliwia sprawdzenie aktualnego czasu
uniwersalnego (GMT – Greenwich Mean Time)
i czasu głównych miast świata za pomocą
klawiszy l, r, u, d i
.
Na wyświetlaczu wskazywana jest nazwa
miasta, aktualna data i godzina.

Usługi SIM

Menu 3.8

Zawartość tego menu jest zależna od karty SIM i
usług sieciowych.

01
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Multimedia
Odtwarzacz MP3

Menu 4.1

Telefon LG KF600 posiada wbudowany
odtwarzacz MP3 umożliwiający odtwarzanie
ulubionych utworów.
vW
 szystkie piosenki: Zawiera wszystkie
utwory zapisane w telefonie.
vM
 oja lista odtwarzania: Zawiera listy
odtwarzania utworzone przez użytkownika,
a także następujące listy: Lista bieżąca,
Ostatnie utwory i Ulubione utwory.
vU
 stawienia: Umożliwia dostosowanie
ustawień dotyczących muzyki.

Odtwarzanie utworów
1 Wybierz opcję Odtwarzacz MP3.
2	Wybierz opcję Wszystkie utwory, a następnie

Multimedia
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wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
Dotknij ikony .
3	Dotknij ikony , aby wstrzymać
odtwarzanie utworu.
4	Dotknij ikony , aby przejść do następnego
utworu.
5	Dotknij ikony , aby przejść do
poprzedniego utworu.
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6	Dotknij klawisza MP3C z boku telefonu,

aby ukryć ekran odtwarzacza muzyki i
kontynuować normalne korzystanie z
telefonu, jednocześnie słuchając muzyki.
7	Dotknij ikony , aby zatrzymać
odtwarzanie i powrócić do menu Wszystkie
piosenki.

Korzystanie z opcji dostępnych w
trakcie odtwarzania muzyki
Dotknij ikony i wybierz jedną z następujących
opcji:
v Lista utworów: Umożliwia wyświetlenie
listy aktualnie odtwarzanych utworów.
v Ustaw jako dzwonek: Umożliwia
ustawienie muzyki z odtwarzanego pliku
MP3 jako dźwięku dzwonka.
v Ustawienia: Umożliwia zmianę ustawień
opcji Korektor i Tryb odtwarzania oraz
włączenie opcji Losowe odtwarzanie
pozwalającej na odtwarzanie utworów w
losowej kolejności.

WSKAZÓWKA! Aby zmienić

głośność podczas słuchania muzyki, użyj
przycisków głośności znajdujących się z boku
telefonu.

Tworzenie list odtwarzania
Wybierając utwory z folderu Wszystkie
utwory, można tworzyć własne listy
odtwarzania.
1	Wybierz opcję Odtwarzacz MP3, a
następnie opcję Moja lista odtwarzania.
2	Dotknij opcji Dodaj, wpisz nazwę listy
odtwarzania i dotknij polecenia Zapisz.
3	Zostanie wyświetlony folder Wszystkie
utwory. Wybierz wszystkie utwory, które
mają się znaleźć na liście odtwarzania,
przechodząc do każdego z nich i dotykając
ikony ; przy nazwie każdego z wybranych
utworów pojawi się zaznaczenie. W razie
przypadkowego dodania niewłaściwego
utworu wybierz go i ponownie dotknij ikony
, aby usunąć zaznaczenie.
4	Dotknij polecenia Zapisz, aby zapisać listę
odtwarzania.

Odtwarzanie wszystkich utworów z
01
listy odtwarzania
1	Dotknij opcji Odtwarzacz MP3, a następnie 02
opcji Moja lista odtwarzania.

2	Wybierz listę odtwarzania, z której utwory
chcesz odtworzyć, a następnie dotknij
polecenia Pokaż i ikony .

Edycja listy odtwarzania
Opcja edycji pozwala dodawać lub usuwać
niektóre utwory z listy odtwarzania, a także
porządkować listy odtwarzania.
1	Wybierz opcję Odtwarzacz MP3, a
następnie opcję Moja lista odtwarzania.
2	Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz
edytować, a następnie dotknij polecenia
Pokaż i ikony . Wybierz jedną z
następujących opcji:

03
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Multimedia
vO
 dtwórz: Umożliwia odtworzenie utworów

z listy.
vD
 odaj: Umożliwia dodanie utworów do listy.
v Usuń: Umożliwia usunięcie utworu z

listy odtwarzania. Dotknij opcji Tak w celu
potwierdzenia wyboru.
v Przesuń w górę/Przesuń w dół:
Umożliwia przesunięcie utworu w górę
lub w dół listy w celu zmiany kolejności
odtwarzania.
v Usuwanie wielu: Umożliwia usunięcie
wielu utworów z listy odtwarzania.
v Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich utworów z listy odtwarzania.
v Informacje: Umożliwia wyświetlenie
informacji o liście odtwarzania.

Usuwanie listy odtwarzania
1	Wybierz opcję Odtwarzacz MP3, a

następnie opcję Moja lista odtwarzania.

2	Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz
usunąć, a następnie dotknij ikony

.

3	Wybierz polecenie Usuń i dotknij opcji Tak
w celu potwierdzenia.

Multimedia
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Aparat

Menu 4.2

Wbudowany w telefon moduł aparatu
umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.
Można także przesyłać zdjęcia innym osobom
lub ustawiać je jako tapety.

WSKAZÓWKA! Korzystanie z aparatu

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

• Wykonanie zdjęcia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk aparatu C. Aparat
będzie gotowy do użytku. W razie potrzeby
możesz obrócić ekran do pozycji poziomej.
- Aby wykonać wyraźne zdjęcie, trzymaj aparat
nieruchomo i naciśnij przycisk C.
- Dostosuj odpowiednią odległość od
fotografowanego obiektu (ponad 50 cm).
- Aparat jest wrażliwy na wstrząsy i należy
obchodzić się z nim ostrożnie. Do czyszczenia
obiektywu aparatu używaj miękkiej szmatki.

- Nie demontuj i nie modyfikuj aparatu, gdyż
może to prowadzić do jego nieprawidłowego
funkcjonowania lub wybuchu pożaru.
- Podczas wykonywania zdjęć funkcja
automatycznej ostrości jest włączona.
Naciśnij do połowy przycisk aparatu C, aby
dostosować ostrość.
Dotknięcie ikony umożliwia określenie
różnych ustawień. Do przechodzenia między
opcjami służą klawisze lrud.

WSKAZÓWKA! Zbliżenie można
regulować klawiszami UD.
v Idź do [

]: Umożliwia przeglądanie zdjęć
zawartych w folderze Album lub przejście do
trybu Kamera aparatu.
v Zdj. pojedyńcze [
]: Umożliwia
ustawienie trybu fotografowania na Auto,
Portret, Krajobraz, Sport lub Nocny.

vR
 ozdzielczość [

]: Umożliwia określenie
rozmiaru obrazu. Dostępne ustawienia:
(2048x1536), (1600x1200), (1280x960),
(640x480), (320x240). Zdjęcia seryjne
dostępne są tylko w rozdzielczości 320x240 i
640x480 pikseli.
v J akość [
]: Umożliwia ustawienie jakości
obrazu: Normalny, Dobra lub Bardzo dobra.
vP
 oprawa portretu [
]: Umożliwia
włączenie funkcji Poprawa portretu.
vD
 oświetlenie [
]: Umożliwia włączenie
lampy błyskowej podczas robienia zdjęć w
ciemnych miejscach.
vR
 edukcja drgań [ ]: Po wybraniu
ustawienia Włączone umożliwia
wyeliminowanie skutków drżenia rąk.
vS
 amowyzwalacz [
]: Umożliwia
wybranie czasu opóźnienia (3 sekundy, 5
sekund lub 10 sekund). Telefon wykonuje
zdjęcie po upływie wybranego czasu.
vZ
 apisz w [
]: Umożliwia wybór pamięci,
w której ma zostać zapisane zrobione zdjęcie
(Pamięć zewn./Telefon).
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vZ
 dj. seryjne [

]: Umożliwia wykonanie
serii następujących po sobie zdjęć.
vA
 uto. ostrość [
]: Umożliwia włączenie
lub wyłączenie funkcji automatycznego
ustawiania ostrości. Można też wybrać tryb
Makro, który pozwala na wykonywanie zdjęć
z bardzo małej odległości. Jeśli przy próbie
zrobienia zdjęcia z małej odległości ramka
ostrości ma kolor czerwony, należy włączyć tę
opcję.
vE
 fekty koloru [
]: Dostępne są 4
ustawienia: Wyłączone (normalne kolory),
Sepia, Monochr. (zdjęcia czarno-białe) i
Negatyw.
vB
 alans bieli [
]: Pozwala na zmianę
ustawień w zależności od otoczenia. Dostępne
ustawienia: Auto, Światło dzienne, Cień,
Pochmurno i Fluoroscencyjne.
vD
 źw. migawki [
]: Umożliwia
ustawienie dźwięku emitowanego podczas
wykonywania zdjęcia.
vZ
 resetuj ustawienia [
]: Umożliwia
wyzerowanie ustawień.
Multimedia
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Kamera

Menu 4.3

1	Wybierz menu Kamera.
2	Menu ustawień kamery wideo jest

takie samo, jak menu ustawień aparatu
fotograficznego, z wyjątkiem następujących
elementów:
v Tryb wideo [
]: Umożliwia ustawienie
opcji wysłania filmu w wiadomości MMS lub
opcji Ogólne.
v Rozdzielczość [
]: Dostępne są
następujące ustawienia rozdzielczości:
320x240, 176x144.

Radio FM

Menu 4.4

 możliwia wyszukiwanie i słuchanie
U
programów stacji radiowych.

WSKAZÓWKA! Aby poprawić jakość

odbioru, należy rozciągnąć przewód
słuchawek, który pełni funkcję anteny FM.

1	Naciśnij klawisz numeryczny z odpowiednim
numerem kanału w celu zapisania aktualnie
wybranej stacji radiowej pod tym numerem.
2	Po zaprogramowaniu kanałów radiowych
możesz ich słuchać, naciskając odpowiedni
klawisz numeryczny (krótkie naciśnięcie).
3	Dostępne są następujące opcje:
v Edytuj Umożliwia regulację częstotliwości i
zmianę stacji radiowej w wybranym kanale.
Częstotliwość można zmieniać co 0,1 MHz
za pomocą klawiszy l, r i klawiszy
numerycznych.
v Szukaj: Włączenie opcji„Wyszukać
automatycznie teraz?”powoduje
automatyczne ustawienie kanałów
radiowych. Natomiast wybranie opcji Tak po
wyświetleniu komunikatu„Zapisać stację?”
powoduje zapisanie wybranej częstotliwości.
v Użyj głośnika / słuchawek.: Po
wybraniu tej opcji można słuchać radia przez
wbudowany głośnik. Aby wyłączyć głośnik,
wybierz opcję„Użyj słuchawek”z menu
[Opcje].

Dyktafon

Menu 4.5

Umożliwia nagranie notatki głosowej.

Nagraj
1	Naciśnij klawisz

, aby rozpocząć
nagrywanie. Po rozpoczęciu nagrywania
wyświetlany jest komunikat„Nagrywanie”
oraz licznik.
2	Aby zatrzymać lub wznowić nagrywanie,
naciśnij lewy klawisz funkcyjny lub klawisz
OK.
3	Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij prawy
klawisz funkcyjny Stop.

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

Menu 5.1

To menu zawiera funkcje dotyczące wiadomości
SMS, MMS, e-mail i Bluetooth.

SMS (Menu 5.1.1)
Umożliwia pisanie i edycję wiadomości
tekstowych.
1 Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz
opcję SMS.
2 Aby ułatwić wprowadzanie tekstu, użyj
funkcji T9.
3 Naciśnij odpowiedni klawisz, aby dodać
końcówki.
Wstaw
- S ymbol: Umożliwia wstawianie znaków
specjalnych.
- Obraz: Umożliwia wstawienie obrazu
domyślnego lub jednego z obrazów z folderu
Moje obrazy dostępnych dla wiadomości.
- Dźwięk: Umożliwia wstawianie dźwięków
dostępnych dla wiadomości.

Wiadomości
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- Obrazy domyślne: Umożliwia wstawianie
zapisanych animacji.
- Dzwiek domyslny: Umożliwia wstawianie
zapisanych dźwięków.
- Szablon SMS: Umożliwia skorzystanie z
szablonów wiadomości SMS zapisanych w
telefonie.
- Nazwa i numer: Umożliwia dodawanie
numerów telefonów lub adresów e-mail z
książki adresowej.
- Moja wizytówka: Umożliwia dodanie
wizytówki do wiadomości.
v Zapisz w Roboczych: Zapisuje wiadomości
w folderze Robocze.
v Języki T9: Umożliwia wybranie języka
słownika T9. Można także wyłączyć tryb
słownika T9, wybierając opcję Wyłącz T9.
v Dodaj słowo do T9: Umożliwia
wprowadzenie nowego słowa do słownika
T9.

v Wyczyść: Umożliwia usunięcie tekstu przy

tworzeniu wiadomości SMS.
v Pismo odręczne: Umożliwia włączenie
funkcji rozpoznawania pisma odręcznego w
celu utworzenia nowej wiadomości.
v Wyjście: Umożliwia powrót do menu
Wiadomość.

WSKAZÓWKA!

Kodowanie znaków: Wybór Ograniczonej
obsługi umożliwia zamianę znaku
dwubajtowego na jednobajtowy. ("ą ć ę ł ń ó ś
ż ź" -> "a c e l n o s z z")

MMS (Menu 5.1.2)
Umożliwia zapisanie i edycję wiadomości
multimedialnych, ze sprawdzeniem ich
rozmiaru.
1	Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz
opcję MMS.
2	Możesz utworzyć nową wiadomość lub
wybrać jeden z gotowych szablonów
wiadomości multimedialnych.
Maksymalny rozmiar pliku, który można
wstawić do wiadomości MMS, wynosi 300 KB.
1 Wprowadź numer odbiorcy.
2	Naciśnij klawisz d, aby dodać kolejnych
odbiorców.
3 Możesz dodać numery telefonów z książki
adresowej.
4	Naciśnij klawisz l [Opcje], a następnie
wprowadź numery i naciśnij klawisz
wysyłania.
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Wstaw
- S ymbol: Umożliwia wstawianie znaków
specjalnych.
- Obraz: Umożliwia wstawienie do
wiadomości istniejącego obrazu lub grafiki,
lub też nowego zdjęcia zapisanego w folderze
Moje obrazy.
- Dźwięk: Umożliwia wstawienie istniejących
plików dźwięku lub nowych nagrań
głosowych do wiadomości.
- Wideo: Umożliwia wstawienie istniejących
plików wideo lub nowych plików wideo do
wiadomości.
- Symbol: Umożliwia wstawienie symbolu.
- Szablon SMS: Umożliwia skorzystanie z
szablonów wiadomości SMS zapisanych w
telefonie.
- Nazwa i numer: Umożliwia dodawanie
numerów telefonów lub adresów e-mail z
książki adresowej.

Wiadomości
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- Nowy slajd: Umożliwia wybór miejsca
wstawienia slajdu.
- Dodatki: Umożliwia wstawienie kontaktu,
wizytówki lub terminu.
v Zapisz: umożliwia zapisanie wiadomości
MMS Do Roboczych lub Jako szablon.
v Edytuj temat: umożliwia modyfikację
tematu wybranej wiadomości MMS.
v Podgląd: umożliwia zobaczenie wyglądu
końcowego wiadomości MMS.
v Czas wyświetlania slajdów: Pozwala
określić czas trwania slajdu wiadomości
multimedialnej.
v Usuń: Umożliwia usunięcie.
v Języki T9: Umożliwia wybranie języka
słownika T9. Można także wyłączyć tryb
słownika T9, wybierając opcję Wyłącz T9.
v Dodaj słowo do T9: Umożliwia
wprowadzenie nowego słowa do słownika
T9.
v Wyczyść: Umożliwia usunięcie tekstu przy
tworzeniu wiadomości SMS.

v Pismo odręczne: Umożliwia włączenie

funkcji rozpoznawania pisma odręcznego w
celu utworzenia nowej wiadomości.
v Wyjście: Naciśnięcie przycisku Wyjście
w trakcie pisania wiadomości powoduje
przerwanie pisania i powrót do menu
Wiadomość. Wprowadzona wiadomość nie
zostanie zapisana.

WSKAZÓWKA! W przypadku

wybrania obrazu o dużym rozmiarze pliku
(np. 200 KB) podczas tworzenia wiadomości
multimedialnej czas ładowania wyniesie ok.
10 sekund. Ponadto w trakcie ładowania nie
można naciskać żadnych klawiszy. Po około
10 sekundach pisanie wiadomości powinno
być możliwe.

E-mail (Menu 5.1.3)
Konto e-mail (Menu 5.1.3.1)
Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie
wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto
poczty e-mail za pomocą opcji Nowe konto.
1	Podaj temat i napisz wiadomość. Naciśnij
klawisz , by dołączyć obrazy, filmy,
dźwięki lub inne typy plików.
2	Naciśnij klawisz Wyślij do, aby wpisać adres
odbiorcy.
3	Dotknij polecenia Wyślij, aby wysłać
wiadomość e-mail.
4	Dotknij, aby wprowadzić adresy odbiorców
i napisać wiadomość. Zakładka Pliki służy
do dodawania obrazów, klipów wideo,
dźwięków oraz plików innych typów.
5	Dotknij polecenia Wyślij, aby wysłać
wiadomość e-mail.
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Punkt dostępu

(Menu 5.1.3.2)

Umożliwia wpisanie nazwy punktu dostępu.

Odstępy pobierania

(Menu 5.1.3.3)

Umożliwia wybranie częstości sprawdzania
nadejścia nowych wiadomości przez telefon.

Podpis

(Menu 5.1.3.4)

Po utworzeniu podpisu do wiadomości e-mail
umożliwia jego dołączanie do wiadomości.

Wiadomości
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Wiadomość Bluetooth (Menu 5.1.4)
v Zapisz w Roboczych: Po wybraniu tej opcji

wiadomość zostanie zapisana w folderze
Robocze.
v Języki T9: Umożliwia wybranie języka
słownika T9. Można także wyłączyć tryb
słownika T9, wybierając opcję Wyłącz T9.
v Dodaj słowo do T9: Umożliwia
wprowadzenie nowego słowa do słownika
T9.
v Wyczyść: Umożliwia usunięcie tekstu przy
tworzeniu wiadomości.
v Pismo odręczne: Umożliwia włączenie
funkcji rozpoznawania pisma odręcznego w
celu utworzenia nowej wiadomości.
v Wyjście: Wybranie tej opcji w trakcie pisania
wiadomości powoduje przerwanie pisania i
powrót do poprzedniego ekranu. Wiadomość
nie zostanie zapisana.

WSKAZÓWKA! Dla wszystkich

kont poczty e-mail można zapisać łącznie
maksymalnie 100 wiadomości. W folderach
Robocze, Nadawane i Wysłane można zapisać
łącznie do 100 wiadomości. Jeśli fodler
Odebrane jest pełen, nie otrzymasz nowych
wiadomości.

WSKAZÓWKA! Maksymalny

rozmiar jednej odbieranej lub wysyłanej wraz
z załącznikami wiadomości wynosi 300 KB. W
przypadku odebrania wiadomości zawierającej
więcej niż 5 załączników, tylko 5 z nich zostanie
odebranych. Niektóre załączniki mogą nie być
wyświetlane prawidłowo.

WSKAZÓWKA! Jeśli wiadomość

e-mail jest większa niż 300 kb, nie można jej
wyświetlić z uwagi na zbyt dużą objętość.

Odebrane

Menu 5.2

Telefon będzie sygnalizował odebranie każdej
nowej wiadomości. Wiadomości są zapisywane
w skrzynce odbiorczej.
Jeśli na ekranie telefonu wyświetlony zostanie
komunikat Brak miejsca dla wiadomości na
karcie SIM, należy usunąć tylko wiadomości z
folderu Odebrane karty SIM. Jeśli na ekranie
telefonu wyświetlony zostanie komunikat Brak
miejsca dla wiadomości, można zwolnić miejsce
w każdym z folderów, usuwając na przykład
wiadomości, multimedia czy aplikacje.
*W
 iadomości SIM
Wiadomości SIM to wiadomości, które w
drodze wyjątku są przechowywane na karcie
SIM. Wiadomości te można przenieść do
pamięci telefonu.
W przypadku wiadomości multimedialnych z
powiadomieniem należy zaczekać na pobranie i
przetworzenie wiadomości.
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vP
 okaż: Umożliwia wyświetlenie odebranych

wiadomości.
vU
 suń: Umożliwia usunięcie bieżącej
wiadomości.
vO
 dpowiedz: Umożliwia wysłanie
odpowiedzi do nadawcy.
vO
 dpowiedz wszystkim: Umożliwia
wysłanie odpowiedzi do wszystkich
nadawców.
vP
 rześlij dalej: Umożliwia przesłanie
wybranej wiadomości do innej osoby.
vO
 ddzwoń: Umożliwia wykonanie połączenia
telefonicznego do nadawcy wiadomości.
v I nformacje: Umożliwia wyświetlenie
informacji dotyczących odebranych
wiadomości: adresu nadawcy, tematu (tylko
w przypadku wiadomości MMS), daty
i godziny odebrania, typu wiadomości i
rozmiaru wiadomości.
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v Usuwanie wielu: Umożliwia usunięcie

wybranych wiadomości.
v Usuń wszystkie przeczytane: Umożliwia

usunięcie wszystkich przeczytanych
wiadomości.
v Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich wiadomości.

Skrzynka e-mail

Menu 5.3

Po otwarciu tego menu można połączyć się
ze zdalną skrzynką pocztową w celu pobrania
nowych wiadomości e-mail lub przejrzeć
wcześniej pobrane wiadomości bez logowania
się na serwerze pocztowym.
Umożliwia też sprawdzenie zawartości folderów
Robocze i Skrzynka nadawcza.

Robocze

Menu 5.4

To menu umożliwia przygotowanie najczęściej
używanych wiadomości.
Dostępne są następujące opcje:
v Pokaż: Umożliwia podgląd wiadomości
MMS.
v Edytuj: Umożliwia modyfikację wybranej
wiadomości.
v Usuń: Umożliwia usunięcie wybranej
wiadomości.
v Informacje: Umożliwia wyświetlenie
informacji o wybranej wiadomości.
v Usuwanie wielu: Umożliwia usunięcie
wybranych wiadomości przez naciśnięcie
klawisza OK.
v Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich wiadomości z folderu.

Nadawane

Menu 5.5

To menu umożliwia wyświetlenie wiadomości,
które oczekują na wysłanie lub których wysłanie
się nie powiodło.
Pomyślnie wysłane wiadomości są przenoszone
do skrzynki Wysłane.
vP
 okaż: Umożliwia wyświetlenie wiadomości.
vU
 suń: Umożliwia usunięcie wiadomości.
vW
 yślij ponownie: Umożliwia ponowne
wysłanie wybranej wiadomości.
vE
 dytuj: Umożliwia modyfikację wybranej
wiadomości.
v I nformacje: Umożliwia sprawdzenie
informacji na temat poszczególnych
wiadomości.
vU
 suwanie wielu: Umożliwia wybranie i
usunięcie wielu wiadomości.
vU
 suń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich wiadomości z Nadawanych..

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Wiadomości
43

Wiadomości
Wysłane

Menu 5.6

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

Poczta głosowa

Menu 5.7

Po wybraniu tego menu wystarczy nacisnąć
przycisk OK, aby odsłuchać pocztę głosową.

WSKAZÓWKA! Po odebraniu

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

Wiadomości
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Wiadomości sieciowe
(Zależą od sieci i abonamentu).

Menu 5.8

Wiadomości sieciowe są wiadomościami
SMS dostarczanymi przez sieć do aparatu
GSM. Zawierają one ogólne informacje,
takie jak prognoza pogody, informacje o
ruchu drogowym, taksówkach, aptekach czy
notowania giełdowe.
Każdy typ wiadomości ma własny numer,
dlatego też kontakt z dostawcą usługi wymaga
podania odpowiedniego numeru.
Odbiór wiadomości sieciowej może być
potwierdzony wyskakującym komunikatem
informacyjnym lub też wiadomość może zostać
wyświetlona bezpośrednio.
Aby wyświetlić wiadomość ponownie lub kiedy
telefon nie znajduje się w trybie gotowości,
należy wykonać poniższe czynności.

Czytaj (Menu 5.8.1)
1	Po odebraniu wiadomości sieciowej i

wybraniu opcji Czytaj wiadomość zostanie
wyświetlona na ekranie.
2	Wiadomość będzie wyświetlana do
momentu wybrania innej wiadomości.

Kanały (Menu 5.8.2)
(Zależą od sieci i abonamentu).

v Pokaż listę: Umożliwia wyświetlenie

dodanych numerów serwisów
informacyjnych. Naciskanie przycisków
pozwala edytować i usuwać dodane kategorie
wiadomości sieciowych.
v Lista aktywna: Umożliwia wybranie
numerów serwisów informacyjnych do listy
aktywnej. Dopiero po aktywacji numeru
serwisu można odbierać wiadomości z tego
numeru.

Szablony

Menu 5.9

01

Szablony SMS (Menu 5.9.1)

02

Dostępnych jest 6 następujących szablonów
wiadomości SMS:
• Proszę zadzwoń.
• Jestem spóźniony. Będę tam o
• Gdzie jesteś?
• Jestem w drodze.
• Pilne! Skontaktuj się ze mną.
• Kocham Gię
Dostępne są następujące opcje:
vW
 yślij przez
- SMS: Umożliwia wysłanie szablonu jako
SMS.
- MMS: Umożliwia wysłanie szablonu jako
MMS.
- Wiadomość Bluetooth: Umożliwia
wysłanie szablonu wiadomości przez
Bluetooth.
- E-mail: Umożliwia wysłanie szablonu jako
e-mail.
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vU
 suń: Umożliwia usunięcie szablonu.
vN
 owy szablon: Umożliwia utworzenie

nowego szablonu.
vU
 suń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich szablonów.
vP
 okaż: Umożliwia wyświetlenie szablonów
wiadomości MMS.
vE
 dytuj: Pozwala edytować wybrany szablon
wiadomości.

Wiadomości
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Szablony MMS (Menu 5.9.2)
Po zapisaniu nowego szablonu można użyć
jednej z następujących opcji:
v Zapisz: Umożliwia zapisanie nowo
utworzonych szablonów MMS.
v Wstaw: Umożliwia dodawanie do
wiadomości różnych elementów poprzez
wybór odpowiedniej opcji: Symbol, Obraz,
Wideo, Dźwięk, Nowy slajd, Szablon SMS,
Kontakty, Wizytówka i Inne.
v Podgląd: Umożliwia podgląd utworzonych
szablonów MMS.
v Edytuj temat: Umożliwia modyfikację
wybranej wiadomości MMS.
v Czas trwania slajdu : Pozwala określić czas
wyświetlania slajdu w wiadomości MMS.
v Pismo odreczne
v Języki T9: Umożliwia wybranie
odpowiedniego języka słownika T9. Można
także wyłączyć tryb słownika T9, wybierając
opcję Wyłącz T9.
v Wyjście: Umożliwia powrót do menu
Wiadomość.

Ustawienia

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)
v Typ wiadomości:

SMS, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES
Typ wiadomości jest zazwyczaj ustawiony
na SMS. Istnieje możliwość przekształcenia
wiadomości SMS na formaty alternatywne.
W celu uzyskania informacji na temat
dostępności tej funkcji należy skontaktować
się z dostawcą usług.
v Okres ważności: Ta usługa sieciowa
pozwala ustawić czas przechowywania
wiadomości w centrum SMS.
v Raport doręczenia: Wybranie opcji Tak
umożliwia sprawdzenie, czy wiadomość
została pomyślnie wysłana.
v Obciąż za odpowiedź: Po wysłaniu
wiadomości opcja umożliwia odbiorcom
udzielenie odpowiedzi na nią, z obciążeniem
kosztami odpowiedzi rachunku telefonicznego
nadawcy.

vC
 entrum SMS: To menu umożliwia

odebranie adresu centrum SMS, niezbędnego
do wysłania wiadomości SMS.
vK
 odowanie znaków
vU
 stawienia nośnika: Umożliwia wybór
ustawień nośnika, np. preferowane GSM,
preferowane GPRS.

MMS (Menu 5.0.2)
vT
 emat: Po wybraniu tego menu
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można wprowadzić temat wiadomości
multimedialnej.
vC
 zas trwania slajdu: Podczas tworzenia
wiadomości pozwala określić czas
wyświetlania poszczególnych stron.
vW
 ażności: Umożliwia określenie ważności
wybranej wiadomości.
vO
 kres ważności: Ta usługa sieciowa
pozwala ustawić czas przechowywania
wiadomości SMS w centrum SMS.
vR
 aport doręczenia: Wybranie opcji Tak
w tym menu umożliwia sprawdzenie, czy
wiadomość została pomyślnie wysłana.
vP
 otwierdzenie odczytu: Umożliwia
otrzymywanie raportów informujących, czy
odbiorca przeczytał wiadomość.

01
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vA
 utomatyczne pobieranie: Po wybraniu

ustawienia Sieć krajowa odbierane będą
wiadomości MMS tylko w obszarze sieci
krajowej. Po wybraniu ustawienia Sieć
roamingowa odbieranie wiadomości MMS
będzie zależeć od sieci roamingowej. W
przypadku zaznaczenia opcji Automatyczny
wiadomości multimedialne będą odbierane
automatycznie. Po wybraniu ustawienia
Ręczny użytkownik otrzymuje jedynie
powiadomienie o nadejściu nowej
wiadomości i może następnie sprawdzić takie
powiadomienie.
vP
 rofil sieciowy: Umożliwia podgląda,
dodanie oraz edycję profili sieciowych dla
wiadomości MMS.
vD
 ozwolone typy wiadomości
Osobiste: Wiadomości osobiste.
Reklama: Wiadomości komercyjne.
Informacje: Użyteczne informacje.

Wiadomości
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E-mail (Menu 5.0.3)
v Konto e-mail

To menu pozwala edytować, usuwać i
dodawać konta e-mail.
1 Dotknij opcji Dodaj.
2 	Teraz można skonfigurować konto.
Nazwa konta: Wprowadź nazwę konta.
Adres e-mail: Wprowadź adres e-mail
podany przez dostawcę usług.
Moja nazwa: Umożliwia utworzenie
własnego pseudonimu.
Serwer poczty wychodz.: Wprowadź
adres serwera POP3 i numer portu
odbierającego wiadomości e-mail.
Nazwa użytkownika: Wprowadź
identyfikator użytkownika poczty e-mail.
Hasło: Wprowadź hasło dostępu do konta
poczty e-mail.
Serwer poczty wychodz.: Wprowadź
adres serwera SMTP i numer portu
komputera wysyłającego wiadomości e-mail.
Uwierzytelnianie poczty wychodzącej:
Umożliwia włączenie i wyłączenie
uwierzytelniania podczas wysyłania poczty.

Automatyczne pobieranie: Po wybraniu
tej opcji wiadomości e-mail są pobierane
automatycznie.
Pobierz element: Wybierz opcję Tylko
nagłówki lub Wszystkie. Po wykonaniu tych
czynności konto zostanie skonfigurowane i
będzie wyświetlane na liście kont w folderze
E-mail.
•N
 owe konto: Po wybraniu menu Nowe
konto można ustawić maksymalnie 5 kont
poczty e-mail. Menu Edytuj umożliwia
wybranie następujących ustawień:
• Usuń: Usuwa z listy zaznaczone konta.
• Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich kont.
vP
 unkt dostępu
Umożliwia wpisanie nazwy punktu dostępu.
vOdstępy pobierania
Umożliwia wybranie częstości sprawdzania
nadejścia nowych wiadomości przez telefon.
vP
 odpis
Po utworzeniu podpisu do wiadomości e-mail
umożliwia jego dołączanie do wiadomości.
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Nazwa użytkownika/ hasło serwera
poczty wychodzącej: Wprowadź nazwę i
hasło używane przy wysyłaniu wiadomości
e-mail.
Aby wprowadzić następujące informacje,
dotknij ikony i wybierz opcję Ust.
zaawansowane.
- Ust. zaawansowane
Typ protokołu: Umożliwia wybór typu
protokołu: (POP3/IMAP4).
Maks. rozm. odb. wiad.: Umożliwia
wyświetlenie maksymalnego rozmiaru
otrzymywanych wiadomości.
Zapisz na serwerze: Wybierz opcję
Włączone, aby wiadomości były
pozostawiane na serwerze.
Wstaw podpis: Wybierz opcję Włączone,
aby dodawać swój podpis do wiadomości
e-mail.
Zwrotny adres e-mail: Adres e-mail do
odbierania odpowiedzi.
Port poczty przychodzącej: Umożliwia
zmianę numeru portu POP3/IMAP.
Port poczty wychodzącej: Umożliwia
zmianę numeru portu SMTP.
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Numer poczty głosowej (Menu 5.0.4)

Wiadomości sieciowe (Menu 5.0.6)

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

v Odbieranie

Wiadomości PUSH (Menu 5.0.5)
Umożliwia otrzymywanie lub odrzucanie tego
typu wiadomości.

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

Moje pliki
Obrazy

Menu 6.1

v P
 lik: Umożliwia obracanie, zmianę nazwy

Folder Obrazy zawiera domyślne obrazy
załadowane fabrycznie do telefonu, obrazy
pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia
wykonane aparatem telefonu.

Opcje folderu Obrazy
Opcje dostępne w folderze Obrazy zależą od
rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć
wykonanych aparatem telefonu dostępne są
wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów
domyślnych do dyspozycji pozostają jedynie
opcje: Informacje o pliku, Drukuj przez, Pokaz
slajdów, Sortuj według i Miniatura/Widok listy.
W folderze Obrazy dotknij ikony , aby
wyświetlić listę opcji.
v U
 suń: Umożliwia usunięcie wybranego
obrazu.
v W
 yślij przez: Umożliwia wysłanie
wybranego obrazu do znajomego w
wiadomości MMS, Bluetooth lub e-mail.

WSKAZÓWKA! Obraz (.jpeg) może

v
v
v

v
v
v
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wymagać zmiany rozmiaru przed wysłaniem
go jako wiadomość MMS lub e-mail.

v

lub wyświetlenie informacji o wybranym
obrazie (Nazwa, Rozmiar, Data, Rozdzielczość,
Typ i Prawa autorskie). Jeśli do telefonu
włożona jest karta pamięci zewnętrznej,
wyświetlane są dwie dodatkowe opcje:
Przenieś do pamięci zewnętrznej i
Kopiuj do pamięci zewnętrznej.
 rukuj przez: Umożliwia wydrukowanie
D
pliku obrazu za pośrednictwem opcji
PictBridge lub Bluetooth®.
 okaz slajdów: Patrz Tworzenie pokazu
P
slajdów na stronie 48.
 owy folder: Umożliwia utworzenie
N
nowego folderu w głównym folderze Obrazy.
 suwanie wielu: Umożliwia wybranie
U
więcej niż jednego obrazu, a następnie ich
usunięcie przez dotknięcie polecenia Usuń.
 suń wszystko: Umożliwia usunięcie
U
wszystkich zdjęć z folderu Obrazy.
S ortuj według: Umożliwia porządkowanie
obrazów według dat, typów i nazw.
 idok listy/Widok miniatur: Umożliwia
W
zmianę sposobu wyświetlania zdjęć.
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Wysyłanie zdjęcia
1	Przewiń do folderu Obrazy i wybierz go.
2	Wybierz zdjęcie i dotknij ikony .
3	Dotknij polecenia Wyślij przez i wybierz

Usuwanie obrazu
1	Przewiń do folderu Obrazy i wybierz go.
2	Wybierz obraz i dotknij ikony .
3	Dotknij polecenia Usuń.

4	W przypadku wybrania opcji MMS lub

Usuwanie wielu obrazów
1	Przewiń do folderu Obrazy i wybierz go.
2	Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję

opcję MMS, Bluetooth lub E-mail.

E-mail zdjęcie zostanie załączone do
wiadomości, którą można napisać i wysłać
tak, jak zwykle. W przypadku opcji Bluetooth
zostanie wyświetlony monit o aktywowanie
łączności Bluetooth, a telefon wyszuka
urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

Porządkowanie obrazów
1	Przewiń do folderu Obrazy i wybierz go.
2	Dotknij ikony , a następnie polecenia
Sortuj według.

3	Wybierz jedną z opcji: Data, Typ lub
Nazwa.

Moje pliki
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Usuwanie wielu.

3	Obok każdego obrazu pojawi się pole

wyboru. Wybierz obraz i dotknij ikony ,
aby go zaznaczyć. Aby anulować zaznaczenie
obrazu, ponownie dotknij ikony , co
spowoduje usunięcie zaznaczenia.
4	Po zaznaczeniu wszystkich odpowiednich pól
wyboru dotknij polecenia Usuń i potwierdź
chęć usunięcia wszystkich zaznaczonych
obrazów.

Tworzenie pokazu slajdów
W celu przejrzenia wszystkich obrazów
zapisanych w telefonie można utworzyć pokaz
slajdów, który eliminuje konieczność otwierania
i zamykania każdego obrazu po kolei.
1	Wybierz folder Obrazy.
2	Wybierz zdjęcie, od którego chcesz
rozpocząć pokaz slajdów, a następnie
dotknij ikony .
3	Wybierz opcję Pokaz slajdów, aby rozpocząć
pokaz slajdów.
4	Dotknij polecenia Pauza, aby wstrzymać
pokaz slajdów, albo polecenia Anuluj, aby
zakończyć pokaz slajdów i powrócić do
folderu Obrazy.
Dotknięcie ikony podczas pokazu slajdów
powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:
v P
 okaż: Wybierz opcję Pełny obraz lub
Pełny ekran. Wybranie opcji Poziomo
powoduje zmianę orientacji obrazu.
v P
 owtarzanie wł. / wył.: Określ, czy pokaz
slajdów ma być powtarzany.

Dźwięki

Menu 6.2

Folder Dźwięki zawiera Dźwięki domyślne
i nagrania głosowe. Umożliwia zarządzanie
dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako
dzwonków.

Korzystanie z zawartości folderu
Dźwięki.
1 Wybierz Dźwięki.
2	Wybierz opcję Dźwięki domyślne lub

01
02
03
04
05
06

wybierz z listy plików nagrań głosowych.

07

3	Wybierz dźwięk, a następnie dotknij ikony

08

4	Dotknij polecenia Ustaw jako, a następnie

09

, aby go odsłuchać.

wybierz jedną z następujących opcji:
Dzwonek lub ID dzwonka.

10
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Moje pliki
Wideo

Menu 6.3

Folder Moje klipy wideo zawiera listę pobranych
klipów wideo oraz klipów nagranych w
telefonie.

Oglądanie klipu wideo
1	Wybierz opcję Wideo.
2	Wybierz klip wideo i dotknij ikony .
WSKAZÓWKA! Przed wysłaniem w

wiadomości MMS może zaistnieć konieczność
zmiany rozmiaru klipu wideo. Niektóre klipy
wideo mogą być za duże, aby je wysyłać w
wiadomości MMS, należy wtedy wybrać inną
opcję wysyłania.

Moje pliki
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Korzystanie z menu opcji wideo
W folderze Wideo dotknij ikony , aby
wyświetlić poniższą listę opcji.
v Usuń: Umożliwia usunięcie wybranego klipu
wideo.
v Plik: Umożliwia zmianę nazwy klipu
wideo, przeniesienie go do innego folderu
lub wyświetlenie informacji o nim (Nazwa,
Rozmiar, Data, Rozdzielczość, Typ i Prawa
autorskie).
v Nowy folder: Umożliwia utworzenie
nowego folderu w głównym folderze Wideo.
v Usuwanie wielu: Umożliwia wybranie
więcej niż jednego klipu wideo, a następnie
ich usunięcie przez dotknięcie polecenia
Usuń.
v Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich klipów wideo z folderu Wideo.
v Sortuj według: Umożliwia porządkowanie
klipów wideo według dat, typów i nazw.
v Widok listy/Widok miniatur: Umożliwia
zmianę sposobu wyświetlania klipów wideo.

Dokumenty

Menu 6.4

Menu Dokumenty pozwala na wyświetlanie
wszystkich plików dokumentów. Za jego
pomocą można wyświetlać pliki w formacie
Excel, PowerPoint, Word, tekstowym i PDF.

Gry i Aplikacje

Menu 6.6

W tym menu można zarządzać aplikacjami
Java zainstalowanymi w telefonie. Pozwala
uruchomić lub usunąć pobrane aplikacje oraz
ustawić opcje połączenia.
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Inne

Menu 6.5

Wyświetla listę plików w folderze Inne w
pamięci wewnętrznej i zewnętrznej. In the
Multimedia memory.

WSKAZÓWKA! Połączenie

Bluetooth umożliwia wysyłanie wyłącznie
plików zapisanych w pamięci telefonu, a nie w
pamięci zewnętrznej.

Pamięć zewn.

Menu 6.7

05

Menu umożliwia wyświetlenie znajdujących się
na karcie pamięci folderów obrazów, dźwięków,
wideo, dokumentów i innych. Jeśli pamięć
zewnętrzna nie jest dostępna, wyświetlany jest
komunikat„Włóż pamięć zewnętrzną”.
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WSKAZÓWKA! Karta SIM musi być

włożona, aby telefon mógł zostać rozpoznany
jako dysk wymienny.

10

WSKAZÓWKA! Połączenie kablem

Moje pliki

USB telefonu z komputerem umożliwia
wyświetlenie tylko następujących folderów
znajdujących się w pamięci wewnętrznej:
Obrazy, Dźwięki, Wideo oraz Inne. Wszystkie
foldery z pamięci zewnętrznej będą widoczne.
Połączenie Bluetooth z komputerem umożliwia
wymianę plików w folderach z obrazami,
dźwiękami, filmami, dokumentami i innymi z
wyjątkiem folderu domyślnego.„odtwórz”)
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Nowy, wspaniały telefon LG

Telefon KF600 może pełnić rolę urządzenia
pamięci masowej. Po podłączeniu przewodu
USB można używać telefonu jako dysku
wymiennego. Na taki dysk można pobierać
pliki MP3, zdjęcia, pliki wideo, pliki tekstowe
itp. Możliwy jest wówczas także szybki dostęp
do telefonu z komputera PC za pośrednictwem
przewodu USB.

WSKAZÓWKA! Funkcja PAMIĘĆ MASOWA
działa tylko wtedy, gdy telefon znajduje się w
trybie bezczynności.

WSKAZÓWKA! NIE ODŁĄCZAJ

kabla podczas pobierania plików. Po
zakończeniu pobierania plików kliknij ikonę
„Bezpieczne usuwanie sprzętu”w komputerze
i odłącz kabel.

Moje pliki
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WSKAZÓWKA! Podczas

kopiowania pliku na dysk wymienny jest
wyświetlany komunikat w formie animacji.
Oznacza on, że używana jest PAMIĘĆ MASOWA
i trwa przesyłanie danych. Nie odłączaj kabla
podczas wyświetlania animacji. Odłączenie
kabla podczas wyświetlania animacji
spowoduje utratę lub uszkodzenie danych i
może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.

Profile
W menu Profile można konfigurować i
przypisywać dźwięki telefonu do różnych
zdarzeń, warunków otoczenia lub grup.
W telefonie dostępnych jest pięć profili
fabrycznych: Ogólny, Milczy, Tylko wibruje,
Na zewnątrz i Zestaw słuchawkowy.

Aktywuj (Menu 7.X.1)
1 Wyświetlona zostanie lista profili.
2	Na liście Profile przejdź do profilu, który
chcesz uaktywnić.

3 Następnie wybierz polecenie Aktywuj.

Edytuj (Menu 7.X. 2)
Przejdź do wybranego profilu na liście Profile.
Wybierz polecenie Personalizuj.
Wyświetlona zostanie lista opcji profilu. Wybierz
odpowiednie ustawienia dla poszczególnych
opcji.
v Typ dzwonka: Ustaw typ dzwonka dla
połączeń przychodzących.
v Dźwięk dzwonka: Wybierz z listy
odpowiedni dźwięk dzwonka.

vG
 łośność dzwonka: Ustaw głośność

dzwonka.
vT
 yp sygnału wiadomości: Ustaw typ

sygnału dla wiadomości.
vD
 źwięk wiadomości: Wybierz dźwięk dla

wiadomości.
vG
 łośność wiadomości: Umożliwia
ustawienie głośności sygnału wiadomości.
vD
 otknięcie i odpowiedź klawiszy:
Umożliwia ustawienie wszystkich opcji
dotyczących klawiatury i tabliczki dotykowej
(dźwięki, głośność, wibracja itp.).
vD
 źwięk otwarcia: Umożliwia ustawienie
dźwięku otwarcia klapki w celu dostosowania
do otoczenia.
vE
 fekty dźwiękowe: Ustaw głośność
efektów dźwiękowych.
vG
 łośność wł./wył.: Ustaw głośność
sygnału dźwiękowego rozlegającego się przy
włączaniu i wyłączaniu telefonu.
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WSKAZÓWKA! Nazw wszystkich profili nie
można zmienić.

Profile
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Kontakty
Szukaj

Menu 8.1

1 Wprowadź poszukiwaną nazwę.

v Kopiuj do telefonu/na SIM: Umożliwia

kopiowanie wpisów z karty SIM do telefonu i
z telefonu na kartę SIM.

WSKAZÓWKA! Aby szybko wyszukać
wpis, można wprowadzić pierwszą literę
wyszukiwanej nazwy.

2 Aby edytować, usunąć lub skopiować wpis,

Kontakty
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dotknij ikonę .
Wyświetlone zostanie następujące menu.
v P
 okaż: Umożliwia wyświetlenie szczegółów
każdego wpisu.
v E
 dytuj: Umożliwia edycję nazwy, numeru,
grupy, przypisanego dzwonka i obrazu przy
użyciu klawiszy nawigacyjnych.
v Wiadomość: Po odnalezieniu
poszukiwanego numeru umożliwia wysłanie
pod niego wiadomości (SMS/MMS/E-mail).
v Wyślij przez: Umożliwia wysłanie danych ze
spisu telefonów w wiadomości SMS, MMS,
Bluetooth lub e-mail.
v Usuń: Umożliwia usunięcie wpisu.
vN
 owy Kontakt: Po wybraniu miejsca zapisu
(karta SIM/telefon) umożliwia dodanie wpisu
do spisu telefonów.
v Usuwanie wielu: Umożliwia usunięcie
wielu wybranych plików.
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Nowy Kontakt

Menu 8.2

Ta funkcja umożliwia dodanie wpisu do spisu
telefonów. Pojemność pamięci telefonu wynosi
1000 wpisów. Pojemność pamięci karty SIM
zależy od operatora komórkowego. Liczba
znaków, jaką można zapisać na karcie SIM,
zależy od karty SIM.

WSKAZÓWKA! Maksymalna długość nazw
i numerów zapisywanych na karcie SIM zależy
od jej typu.

1 	Wybierz opcję Nowy kontakt.
2 Wybierz miejsce zapisu.
3 Wprowadź nazwę.
4	Za pomocą klawisza d wybierz typ

numeru (Komórka, Dom, Biuro, E-mail, Faks)
i wprowadź numer.
5	Za pomocą klawiszy l, r możesz wybrać
grupę, do której wpis ma być przypisany.
6 Dla wpisu możesz wybrać dźwięk dzwonka i
zdjęcie.

Szybkie wybieranie

Menu 8.3

Wpisy listy nazw można przypisać do
dowolnego klawisza od 2 do 9.
Naciśnięcie tego klawisza umożliwia
bezpośrednie wybranie numeru.
1 Wybierz opcję Szybkie wybieranie.
2 Aby dodać numer szybkiego wybierania,
wybierz pozycję <puste> przez naciśnięcie
przycisku Przypisz. Następnie wyszukaj
nazwę w spisie telefonów.
3 Po przypisaniu numeru szybkiego wybierania
można zmienić oraz usunąć wpis. Można
także wysłać wiadomość lub zadzwonić na
ten numer.

Grupy

Menu 8.4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Kontakty

Do każdej grupy można przypisać uczestników.
Dostępnych jest 7 grup.
v Lista uczestników: Umożliwia
wyświetlenie listy uczestników wybranej
grupy.
v Dzwonek grupy: Umożliwia określenie
dźwięku dzwonka dla połączeń od
uczestników grupy.
v Ikona grupy: Umożliwia wybranie ikony dla
grupy.
v Usuń uczestnika: Umożliwia usunięcie
uczestnika z listy uczestników grupy. Jego
nazwa i numer zostaną jednak zachowane w
spisie telefonów.
vU
 suń wszystkich uczestników:
Umożliwia usunięcie wszystkich uczestników
z listy uczestników grupy.
vZ
 mień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy
grupy.
vZ
 eruj wszystkie: Umożliwia zresetowanie
wszystkich uczestników.
vP
 okaż: Umożliwia wyświetlenie wybranej
grupy.
vD
 odaj: Umożliwia dodanie uczestników
grupy.

59

Kontakty
Kopiuj wszystko

Menu 8.5

Umożliwia kopiowanie wpisów z karty SIM do
pamięci telefonu (i odwrotnie).
v Z SIM do telefonu: Umożliwia kopiowanie
wszystkich wpisów z karty SIM do pamięci
telefonu.
v Z telefonu na SIM: Umożliwia kopiowanie
wszystkich wpisów z pamięci telefonu na
kartę SIM.

Usuń wszystko

Menu 8.6

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

Ustawienia
v

Kontakty
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Menu 8.7

Tryb wyświetlania
Przejdź do opcji Tryb wyświetlania i naciśnij
przycisk OK.
- Nazwa i numer: Na liście spisu telefonów
wyświetlana jest tylko nazwa i numer.
- Ze zdjęciem: W spisie telefonów
wyświetlane są informacje o osobie oraz jej
zdjęcie.
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Informacje

Menu 8.8

v Numery uslug

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

Ustawienia
Data i godzina

Menu 9.1

Umożliwia ustawienie funkcji związanych z datą
i godziną.

Język

Menu 9.2

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

Ustaw datę (Menu 9.1.1)
Umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

Format daty (Menu 9.1.2)
Umożliwia ustawienie formatu daty: RRRR/MM/
DD, DD/MM/RRRR lub MM/DD/RRRR
(D: dzień / M: miesiąc / R: rok).

Ustaw godzinę (Menu 9.1.3)
Umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

Format godziny (Menu 9.1.4)
Umożliwia wybranie formatu godziny: 24
godziny lub 12 godzin.

Automatyczna aktualizacja (Menu

Ekran

Menu 9.3

Tapeta (Menu 9.3.1)
Umożliwia wybór tapety w trybie gotowości.

01
02
03
04
05
06
07

Podświetlenie (Menu 9.3.2)

08

Umożliwia ustawienie czasu podświetlenia
wyświetlacza
(Wyłączone/10 sekund/20 sekund/30
sekund/60 sekund).

09
10

Jasność (Menu 9.3.3)
Umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza
LCD na wartości: 100%, 80%, 60%, 40%

9.1.5)

Ustawienia

Wybierz opcję Włączone, aby telefon
automatycznie aktualizował datę i godzinę.
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Ustawienia
Ikony skrótów (Menu 9.3.4)

Styl czcionki wybierania (Menu 9.3.8)

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

Telefon udostępnia cztery style wybierania
numerów:
(Styl muzyczny/Styl wiosenny/Styl mozaikowy)

Motyw (Menu 9.3.5)
Umożliwia szybką zmianę wyglądu całego
ekranu.

Styl menu (Menu 9.3.6)
Telefon udostępnia następujące kompozycje
menu: Siatka i Lista. W celu ustawienia stylu
menu należy przejść do odpowiedniej opcji i
nacisnąć przycisk OK.

Główny styl czcionki (Menu 9.3.7)
Umożliwia wybór czcionki dla poczty.

Ustawienia
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Tekst ekranu głównego (Menu 9.3.9)
Po wybraniu opcji Włączone można edytować
tekst wyświetlany w trybie gotowości.

Nazwa sieci (Menu 9.3.0)
Po włączeniu tej funkcji na ekranie LCD będzie
wyświetlana nazwa sieci.

Kalibracja panelu dotykowego
(Menu 9.3.*)

Umożliwia skonfigurowanie ekranu dotykowego
w sposób ułatwiający korzystanie z niego.

Łączność

Menu 9.4

Bluetooth (Menu 9.4.1)
Bluetooth pozwala na bezprzewodową
komunikację z komputerami, telefonami
komórkowymi i urządzeniami peryferyjnymi
zgodnymi z tą funkcją i znajdującymi się w
pobliżu.
Telefon obsługuje wbudowaną łączność
Bluetooth, która umożliwia łączenie się
ze zgodnymi zestawami słuchawkowymi
Bluetooth, programami komputerowymi itd.

WSKAZÓWKA! Obsługiwane profile: HSP,
HFP, OPP, BPP, FTP, SPP, A2DP, AVRCP, DUN,
SAP, PBAP

WSKAZÓWKA! W przypadku otrzymania

danych od innego urządzenia Bluetooth telefon
zażąda potwierdzenia. Po zaakceptowaniu
transferu plik zostanie skopiowany do telefonu.

WSKAZÓWKA! W zależności od

typu pliku zostaje on zapisany w jednym z
następujących folderów:
- Wideo (.3gp, .mp4): folder Wideo
- Obraz (.bmp, .gif, .jpg, .png): folder
Obrazy
- Dźwięk (.amr, .wav, .aac): folder Dźwięki
- MP3 (.mp3): Folder Dźwięki
- Dokumenty (.txt): Folder Dokumenty

WSKAZÓWKA! Dokument (.txt)

zawierający do 160 znaków jest zapisywany w
Odebranych (menu 5-2).
v Stan Bluetooth

Umożliwia uaktywnienie lub anulowanie
funkcji Bluetooth.
v Lista urządzeń
-P
 ołącz/Rozłącz: Po sparowaniu z
zestawem słuchawkowym lub zestawem
słuchawkowym stereo połączenie zostanie
utworzone automatycznie. Po sparowaniu z
telefonem możliwe jest połączenie z usługą
ftp tego telefonu.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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Ustawienia
-N
 owy: Umożliwia wyszukanie nowych
urządzeń Bluetooth i dodanie ich do listy
sparowanych urządzeń w telefonie. Po
wybraniu opcji Dodaj telefon rozpoczyna
wyszukiwanie urządzeń Bluetooth
znajdujących się w zasięgu.

WSKAZÓWKA! Jeśli urządzenie nie
zostało odnalezione, wybierz opcję
Odśwież, by spróbować ponownie.

Ustawienia
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Podczas transmisji pliku przez Bluetooth
ekran przechodzi w stan bezczynności, a
transmisja odbywa się w tle.
Po wyświetleniu urządzenia do sparowania
na liście naciśnij przycisk Stop.
Przewiń listę do odpowiedniego urządzenia
i naciśnij przycisk Paruj. Zostanie
wyświetlony monit o podanie hasła. Hasło
może być dowolnym kodem wybranym
przez użytkownika (musi być użyte takie
samo w obu urządzeniach) lub określonym
fabrycznie hasłem parowanego urządzenia.
W instrukcji obsługi parowanego
urządzenia można sprawdzić, czy posiada
już ustawione hasło.
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Umożliwia wyświetlenie wszystkich
urządzeń już sparowanych z telefonem.
Po wprowadzeniu sparowanych urządzeń
użytkownik uzyskuje dostęp do opcji
- Zmień nazwę: Umożliwia zmianę nazwy
sparowanego urządzenia Bluetooth oraz
jego nazwy wyświetlanej w telefonie.
- Ustaw jako autoryzowany/Ustaw
jako nieautoryzowany: Umożliwia
ustawienie autoryzowanego połączenia
z poszczególnymi urządzeniami
Bluetooth. Na przykład przy regularnym
korzystaniu z zestawu słuchawkowego
Bluetooth, po ustawieniu połączenia jako
autoryzowanego telefon będzie się z nim
automatycznie łączył po jego włączeniu.
- Usuń: Umożliwia usunięcie sparowanego
urządzenia Bluetooth.
- Usuń wszystko: Umożliwia usunięcie
wszystkich sparowanych urządzeń
Bluetooth.

v Ustawienia Bluetooth

-M
 oja widoczność: Określa, czy telefon
będzie widoczny dla innych urządzeń
Bluetooth.
- Moja nazwa: Umożliwia ustawienie
nazwy urządzenia Bluetooth. Nazwa
domyślna to LG KF600.
- Mój adres: Umożliwia wyświetlenie
adresu urządzenia Bluetooth.

Sieć (Menu 9.4.2)
Umożliwia wybór sieci, w której telefon będzie
się rejestrował automatycznie lub ręcznie.

01

Wybór sieci (Menu 9.4.2.1)

03

Wybór sieci jest zazwyczaj ustawiony na
Automatyczny.
vA
 utomatyczny: W przypadku ustawienia
trybu automatycznego telefon automatycznie
wyszuka i wybierze sieć. Po wybraniu trybu
automatycznego będzie on aktywny nawet
po wyłączeniu i włączeniu telefonu.
vR
 ęczny: Telefon wyszuka wszystkie dostępne
sieci i wyświetli ich listę. Następnie można
wybrać operatora sieci, którego usługi mają
być używane (pod warunkiem, że podpisał on
umowę roamingową z operatorem krajowej
sieci komórkowej). Jeśli wybrana sieć jest
niedostępna, telefon umożliwi wybór innej.
vP
 referowane: Umożliwia zestawienie
listy preferowanych sieci. Telefon usiłuje w
pierwszej kolejności zarejestrować się w
sieciach z tej listy. Lista taka jest zestawiana ze
zdefiniowanych w telefonie znanych sieci.

02

04
05
06
07
08
09
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Ustawienia
GPRS (Menu 9.4.2.2)
Usługi GPRS można konfigurować w zależności
od sytuacji.
v Po włączeniu telefonu
W przypadku wybrania tej opcji telefon jest
automatycznie rejestrowany w sieci GPRS
po włączeniu. Uruchomienie aplikacji WAP
lub aplikacji połączenia telefonicznego
na komputerze PC powoduje utworzenie
połączenia między telefonem a siecią i
umożliwia przesyłanie danych. Po zamknięciu
aplikacji połączenie GPRS zostanie
zakończone, ale telefon nadal pozostanie
zarejestrowany w sieci GPRS.
v W razie potrzeby
W przypadku wybrania tej opcji połączenie
GPRS zostaje nawiązane przy połączeniu z
usługą WAP lub usługą aplikacji i zamknięte
po zakończeniu połączenia WAP lub
połączenia aplikacji.

Punkt dostępu (Menu 9.4.2.3)
vP
 okaż: Umożliwia wyświetlenie nazwy

punktu dostępu.
Ustawienia
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vE
 dytuj: Umożliwia zmianę nazwy punktu

dostępu.

LG KF600 | Instrukcja obsługi

WSKAZÓWKA! Zmiany mogą mieć
wpływ na inną zawartość.

Profil sieciowy
v Połączenia danych
• Nazwa: Umożliwia wpisanie nazwy sieci.
• Nośnik: Umożliwia ustawienie usługi
danych nośnika.
1 Dane/2 GPRS
<Ustawienia danych>
Opcja wyświetlana tylko po wybraniu opcji
danych jako usługi transmisyjnej.
-W
 ybierz numer: Wprowadź numer
telefonu wybierany w celu uzyskania
dostępu do bramy WAP.
- Nazwa użytkownika: Nazwa
identyfikująca użytkownika na serwerze
usługi Dial-up (NIE dotyczy bramy WAP).
- Hasło: Hasło identyfikujące użytkownika na
serwerze usługi Dial-up (NIE dotyczy bramy
WAP).
- Typ połączenia: Wybierz typ połączenia
danych: Analogowy lub Cyfrowy (ISDN).

- S zybkość połączenia: Szybkość
połączenia danych: 9600 lub 14400 (w
zależności od operatora).
- Czas oczekiw.: Wprowadź limit czasu.
Po wprowadzeniu tej wartości usługa
nawigacji WAP będzie niedostępna, jeśli
żadne dane nie zostaną wprowadzone lub
przesłane w podanym czasie.
- Serwer podstawowy: Wprowadź adres
IP podstawowego serwera DNS.
- Serwer pomocniczy: Wprowadź adres IP
pomocniczego serwera DNS.
<Ustawienia GPRS>
Ustawienia usługi są dostępne tylko po
wybraniu GPRS jako usługi transmisyjnej.
- APN: Wprowadź APN usługi GPRS.
- Nazwa użytkownika: Nazwa
identyfikująca użytkownika na serwerze
APN.
- Hasło: Hasło wymagane przez serwer APN.
- Serwer podstawowy: Wprowadź adres
IP podstawowego serwera DNS.
- Serwer pomocniczy: Wprowadź adres IP
pomocniczego serwera DNS.

Połączenie USB (Menu 9.4.3)
Umożliwia wybór trybu usługi danych lub
pamięci masowej.
Po zakończeniu korzystania z pamięci telefonu
kliknij Wyjście i wykonaj następujące czynności.

01

UWAGA!
Przed odłączeniem kabla konieczne jest
kliknięcie polecenia Zakończ. W przeciwnym
razie nie można zagwarantować integralności
przesłanych danych.

04

02
03

05
06
07

1	Kliknij obszar powiadomień.

08

2	Wybierz opcję Masowe urządzenie

09

[Odłącz lub wysuń sprzęt]

magazynujące USB i kliknij polecenie
Zatrzymaj.
Zostanie wyświetlony komunikat„Masowe
urządzenie magazynujące USB można teraz
bezpiecznie usunąć z systemu”.
3	Następnie odłącz kabel.

10

Ustawienia
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Ustawienia
Połączenie

Menu 9.5

Umożliwia wybór menu związanego z
połączeniem.

Przekierowania (Menu 9.5.1)
Usługa przekierowywania połączeń pozwala
na przekazywanie przychodzących połączeń
głosowych, faksowych i danych pod inny numer
telefonu. Szczegółowe informacje można
uzyskać u operatora sieci.
vW
 szystkie głosowe
Bezwarunkowe przekierowywanie połączeń
głosowych.
vG
 dy zajęty
Przekierowywanie połączeń głosowych, gdy
telefon jest w użyciu.
vG
 dy nie odpowiada
Przekierowywanie nieodbieranych połączeń
głosowych.

Ustawienia
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v Gdy niedostępny

Przekierowywanie połączeń głosowych, gdy
telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem.
v Wszystkie poł. danych
Bezwarunkowe przekierowywanie na numer
z połączeniem z komputerem PC.
v Wszystkie faksy
Bezwarunkowe przekierowywanie na numer
faksu.
v Anuluj wszystkie
Anulowanie wszystkich przekierowań.
Menu podrzędne
Menu przekierowań posiadają menu podrzędne
pokazane poniżej.
- Aktywuj
Uaktywnienie danej usługi.

Na numer poczty głosowej
Przekazanie do centrum wiadomości. Ta funkcja
nie występuje w menu Wszystkie połączenia
danych i Wszystkie faksy.

Do innego numeru

Wysyłaj mój numer (Menu 9.5.3)

Umożliwia wprowadzenie numeru, na który
połączenia mają być przekierowywane.

(w zależności od sieci i abonamentu)

Do ulubionego numeru
Umożliwia sprawdzenie 5 ostatnich numerów z
przekierowanymi połączeniami.
- Wyłącz
Dezaktywacja danej usługi..
- Sprawdź stan
Wyświetlenie stanu danej usługi.

Tryb odbioru (Menu 9.5.2)
v Przez rozsunięcie

Wybór tej opcji umożliwia wysyłanie numeru
telefonu w zależności od usług dwóch linii,
takich jak linia 1 lub linia 2.
vW
 łączony
Numer telefonu będzie wysyłany do drugiego
rozmówcy.
Numer telefonu będzie wyświetlany na
ekranie telefonu rozmówcy.
vW
 yłączony
Numer telefonu nie będzie wyświetlany.

Połączenia oczekujące (Menu 9.5.4)
(zależne od sieci)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

vA
 ktywuj

Po wybraniu opcji Aktywuj można odbierać
połączenia oczekujące (przychodzące).
vW
 yłącz
W przypadku wybrania opcji Anuluj,
telefon nie będzie rozpoznawał połączeń
oczekujących (przychodzących).
vS
 prawdź stan
Wskazuje stan połączenia oczekującego.

Ustawienia

Po wybraniu tej opcji, do odebrania
połączenia przychodzącego wystarczy tylko
otworzyć telefon.
v Dowolny klawisz
Wybranie tej wartości umożliwia odbieranie
połączeń przez naciśnięcie dowolnego
klawisza oprócz klawisza [Zakończ] e.
v Tylko klawisz Odbierz
Wybranie tej wartości umożliwia odbieranie
połączeń tylko przez naciśnięcie klawisza
[Wyślij] s.

vU
 stawia sieć
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Sygnał co 1 min (Menu 9.5.5)
W przypadku wyboru opcji Włączone, podczas
połączeń co minutę generowany będzie sygnał
dźwiękowy, pozwalający na kontrolowanie
czasu połączeń.

Ponowne wybieranie (Menu 9.5.6)
vW
 łączony

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

Wyślij DTMF (Menu 9.5.7)
W trakcie aktywnego połączenia istnieje
możliwość wysłania sygnału tonowego w celu
kontroli poczty głosowej lub skorzystania z innej
automatycznej usługi telefonicznej.

Ustawienia
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Zabezpieczenia

Menu 9.6

Zadanie PIN1 (Menu 9.6.1)
Menu umożliwia ustawienie żądania podania
kodu PIN dla danej karty SIM po włączeniu
telefonu.
Po aktywacji tej funkcji telefon będzie żądał
podania kodu PIN.
1	Wybierz opcję Żądanie PIN z menu
Zabezpieczenia, a następnie naciśnij przycisk
OK.
2 Wybierz ustawienie Włączony/Wyłączony.
3	Aby zmienić ustawienie, musisz podać kod
PIN po włączeniu telefonu.
4	W przypadku podania niewłaściwego
kodu PIN więcej niż 3 razy telefon zostanie
zablokowany. W celu jego odblokowania
niezbędne będzie podanie kodu PUK.
5 Kod PUK można podać maksymalnie 10
razy. W przypadku podania niewłaściwego
kodu PUK więcej niż 10 razy odblokowanie
telefonu nie będzie już możliwe. Należy się
wówczas skontaktować z operatorem sieci.

Blokada telefonu (Menu 9.6.2)

Blokowanie połączeń (Menu 9.6.4)

Aby uniknąć nieupoważnionego korzystania
z telefonu, można skorzystać z kodu
zabezpieczającego. Po każdym włączeniu
telefonu będzie wyświetlany monit o podanie
takiego kodu, jeśli dla opcji blokowania telefonu
zostanie wybrana wartość Gdy włączony.
Jeśli dla blokady telefonu zostanie wybrana
opcja Po zmianie karty SIM, monit o podanie
kodu zabezpieczającego będzie wyświetlany
tylko po zmianie karty SIM.

Usługa Blokowanie połączeń zabezpiecza przed
wykonywaniem lub odbieraniem określonej
kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga podania
hasła blokowania połączeń. Funkcja zawiera
następujące menu podrzędne:
vW
 ychodzące
Zablokowane są wszystkie połączenia
wychodzące.
vW
 ychodzące międzynarodowe
Zablokowane są wszystkie wychodzące
połączenia międzynarodowe.
vW
 ychodzące międzynarodowe oprócz
kraju zamieszkania
Zablokowane są wszystkie wychodzące
połączenia międzynarodowe za wyjątkiem
połączeń do sieci krajowej.

Blokada panelu dotykowego
(Menu 9.6.3)

Po włączeniu tej funkcji panel dotykowy zostanie
zablokowany.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Ustawienia
71

Ustawienia
vW
 szystkie przychodzące

Zablokowane są wszystkie połączenia
przychodzące.
vM
 iędzyn.poł.przych.
Zablokowane są wszystkie połączenia
przychodzące w roamingu.
vA
 nuluj blokowanie
Powoduje anulowanie wszystkich blokad
połączeń.
vZ
 mień hasło
Pozwala zmienić hasło usługi blokowania
połączeń.
Menu podrzędne:
- Aktywuj
Wysyła do sieci żądanie włączenia blokady
połączeń.
- Wyłącz
Wyłącza wybraną blokadę połączeń.
- Sprawdź stan
Wyświetla stan blokady połączeń.

Ustawienia
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Numery ustalone (Menu 9.6.5)
(opcja zależna od karty SIM)
Ogranicza połączenia wychodzące do wybranych
numerów. Te numery są zabezpieczone kodem
PIN2.
v Włączony
Ogranicza połączenia wychodzące do
wybranych numerów.
v Wyłączony
Pozwala anulować funkcję numerów
ustalonych.
v Lista numerów
Pozwala wyświetlić listę numerów zapisanych
jako numery ustalone.

Zmień kody (Menu 9.6.6)
PIN jest skrótem od angielskiego terminu„
Personal Identification Number”(Osobisty
numer identyfikacyjny). Kod PIN chroni telefon
przed użyciem go przez niepowołane osoby.
Funkcja pozwala zmienić następujące kody
dostępu: kod zabezpieczający, PIN1 i PIN2.
1	Aby zmienić kod zabezpieczający/PIN1/PIN2,
podaj oryginalny kod, a następnie naciśnij
przycisk OK.
2	Wprowadź i potwierdź nowy kod
zabezpieczający/PIN/PIN2.

Tryb lotu

Menu 9.7

Tryb lotu pozwala na używanie tylko funkcji
telefonu, które nie wymagają użycia sieci
bezprzewodowej, dzięki czemu telefon
można używać podczas lotu samolotem lub
w miejscach, w których korzystanie z sieci
bezprzewodowej jest zabronione.
Po włączeniu trybu lotu, zamiast ikony sygnału
sieci na ekranie wyświetli się ikona tego trybu.
vW
 łączony: Wykonywanie (lub odbieranie)
połączeń, w tym połączeń alarmowych, oraz
używanie funkcji telefonu wymagających
zasięgu sieci jest niemożliwe
vW
 yłączony: Po wyłączeniu trybu lotu oraz
wyłączeniu i włączeniu telefonu telefon
ponownie będzie miał dostęp do sieci
telefonicznej.
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Oszczędność energii

Menu 9.8

Włączenie tej opcji umożliwia zmniejszenie
zużycia energii w czasie, gdy telefon nie jest
używany.

Wyzeruj

Menu 9.9

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

Menedżer pamieci

Menu 9.0

Umożliwia sprawdzenie wolnego miejsca i
zajętej pamięci w każdym folderze, pamięci
wewnętrznej i pamięci multimedialnej. Można
przejść do menu poszczególnych repozytoriów.

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

Standardowy
akumulator

02

Zestaw słuchawkowy
z mikrofonem i
kontrolerem
odtwarzacza muzyki

03
04

v Zestaw słuchawkowy stereo

05

vK
 ontroler: Przycisk Odbierz/Zakończ,

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

Przewód danych/płyta CD-ROM
Umożliwiają
podłączenie telefonu
do komputera w celu
wymiany danych.

01

przyciski sterowania odtwarzaczem muzyki,
regulacji głośności, przycisk Zawieś i mikrofon.
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telefonu
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KF600

WERSJA POLSKA
E N G L I S H

WSKAZÓWKA! Zawsze używaj
oryginalnych akcesoriów firmy LG.

WSKAZÓWKA! Nieprzestrzeganie tego

zalecenia może spowodować utratę gwarancji.

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

Akcesoria

WSKAZÓWKA! Akcesoria mogą się różnić w

75

Usługi sieciowe

Dane techniczne

Telefon opisany w tej instrukcji został
zatwierdzony do użytku w sieciach GSM 900,
DCS 1800, PCS1900.

Ogólne

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi
nazwę usług sieciowych. Są to usługi
specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci
bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług
sieciowych, należy je subskrybować poprzez
operatora sieci, a następnie odebrać od niego
instrukcję ich obsługi.

Usługi sieciowe
76
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Nazwa produktu: KF600
System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Waga: 111 g (z baterią)

Temperatura otoczenia
Maks.: +55°C (rozładowywanie)/
+45°C (ładowanie)
Min.: -10°C

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

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
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OSTRZEŻENIE!
• W samolocie telefony komórkowe muszą
pozostawać przez cały czas wyłączone.
• Nie trzymaj telefonu w ręku podczas
prowadzenia samochodu.
• Nie używaj telefonu w pobliżu stacji
benzynowych, składów paliwa, zakładów
chemicznych lub miejsca prac wykonywanych
z użyciem materiałów wybuchowych.
• Dla własnego bezpieczeństwa używaj
WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH baterii i
ładowarek, zgodnych ze specyfikacjami.
• W trakcie ładowania nie dotykaj telefonu
mokrymi rękoma. Może to spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub poważne
uszkodzenie telefonu.
• Telefon przechowuj w bezpiecznym miejscu,
niedostępnym dla małych dzieci. Telefon
zawiera drobne części, które w przypadku
włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo
zadławienia.
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UWAGA!
• Telefon należy wyłączyć w miejscach, w
których nakazują to specjalne przepisy.
Telefonu nie wolno na przykład używać w
szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę
wrażliwego na promieniowanie radiowe
sprzętu medycznego.
• Funkcja połączeń alarmowych może nie być
dostępna we wszystkich sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu nie polegaj
wyłącznie na telefonie komórkowym na
wypadek konieczności wykonania połączenia
alarmowego.
• Aby zapobiec uszkodzeniu telefonu, używaj
wyłącznie ORYGINALNYCH akcesoriów.
• Każdy nadajnik fal radiowych może zakłócać
działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń
elektronicznych. Telefony komórkowe mogą
powodować niewielkie zakłócenia pracy
odbiorników telewizyjnych, radiowych,
komputerów itp.
• Ze zużytymi bateriami należy postępować w
odpowiedni sposób, określony stosownymi
przepisami.
• Nie wolno rozkładać na części telefonu ani
baterii.
• W przypadku wymiany baterii na baterię
nieprawidłowego typu występuje ryzyko
eksplozji.

Należy zapoznać się z poniższymi prostymi
wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może
stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z
prawem. Dalsze informacje na ten temat są
podane w niniejszej instrukcji obsługi.

Oddziaływanie promieniowania
radiowego

mogą różnić się wartością współczynnika
SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by
spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
v Graniczna wartość współczynnika SAR
zalecana przez organizację International
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
v Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas
badań tego modelu telefonu przy użyciu
systemu DASY4 wynosi 0.471 W/kg (10 g)
dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0.743
W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko
ciała.
v Dla mieszkańców krajów/regionów
akceptujących wytyczne instytutu IEEE
(Institute of Electrical and Electronics
Engineers – Instytut Inżynierów Elektryków
i Elektroników), np. Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Australii i Tajwanu, wartość graniczna
współczynnika SAR wynosi 1.6 W/kg
(wartość uśredniona dla 1 grama masy ciała).
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Informacje dotyczące oddziaływania fal
radiowych oraz współczynnika SAR (ang.
Specific Absorption Rate)
Telefon komórkowy KF600 został
zaprojektowany w sposób zapewniający
zgodność z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem
fal radiowych. Wymagania te oparto na
wskazaniach naukowych, określających
marginesy bezpieczeństwa zapewniające
ochronę wszystkich osób, bez względu na ich
wiek i stan zdrowia.
v We wskazaniach związanych z
oddziaływaniem fal radiowych posłużono się
jednostką pomiaru znaną jako współczynnik
SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy
mierzące wartość SAR są przeprowadzane z
użyciem standardowych metod, gdy telefon
emituje najwyższą udokumentowaną dla
niego moc promieniowania we wszystkich
wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

v Mimo iż różne modele telefonów LG
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania
Czyszczenie i konserwacja produktu
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OSTRZEŻENIE!
Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek
i akcesoriów dodatkowych, które zostały
zatwierdzone do użytku z danym modelem
telefonu. Użycie jakichkolwiek innych
urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem
homologacji i gwarancji na telefon. Może też
być niebezpieczne.
v Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli

wymagana jest naprawa, telefon należy
oddać do specjalistycznego punktu
serwisowego.
v Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy
telefonem a urządzeniami elektrycznymi,
takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i
komputery osobiste.
v Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy
telefonem a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
v Pod żadnym pozorem nie wkładaj telefonu
do kuchenki mikrofalowej, gdyż spowoduje to
rozerwanie akumulatora.
v Nie upuszczaj telefonu.
v Nie narażaj urządzenia na mechaniczne
wibracje lub wstrząsy.
LG KF600 | Instrukcja obsługi

v Powierzchnia telefonu może ulec uszkodzeniu

po umieszczeniu w nieodpowiednim
opakowaniu lub owinięciu materiałem
winylowym.
v Do czyszczenia telefonu nie używaj silnie
działających środków chemicznych (takich
jak alkohol, benzyna, rozcieńczalniki itp.) czy
detergentów. Stosowanie takich środków
pociąga za sobą ryzyko pożaru.
v Nie narażaj urządzenia na nadmierne
działanie dymu lub kurzu.
v Nie przechowuj telefonu w pobliżu
kart kredytowych lub innych kart z
paskiem magnetycznym, gdyż może on
zmienić informacje zapisane na paskach
magnetycznych.
v Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami.
Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
v Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub
wilgocią.
v Przy stosowaniu akcesoriów, takich jak
słuchawki i zestawy słuchawkowe, zachowaj
ostrożność. Ich przewody powinny być
bezpiecznie schowane i nie powinny
niepotrzebnie stykać się z anteną.
v Przed włączeniem telefonu odłącz przewód
danych.

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

Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
korzystania z telefonów komórkowych podczas
kierowania pojazdem.
v Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj
telefonu w ręce.
v Skup się na kierowaniu pojazdem.
v Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub
słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
v Jeśli wymagają tego warunki panujące
na drodze, przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia zjedź na pobocze i
zaparkuj pojazd.

v Fale radiowe mogą negatywnie wpłynąć na

pracę niektórych systemów elektronicznych w
pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i
systemów bezpieczeństwa.
v Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę
powietrzną, nie należy jej blokować
urządzeniami bezprzewodowymi
zainstalowanymi na stałe lub umieszczonymi
tymczasowo. Może to spowodować poważne
obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym
działaniem.
Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń,
ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie,
aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to
szczególnie istotne podczas przechodzenia przez
jezdnię.
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Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
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Urządzenia elektroniczne

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku
długotrwałego oddziaływania dźwięku o
znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się,
aby podczas włączania lub wyłączania telefonu
nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się
ustawienie głośności rozmów i muzyki na
umiarkowanym poziomie.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania
Obszar prac z użyciem materiałów
wybuchowych

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
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Dzieci

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z
użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się
do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi
przepisami.

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

Miejsca zagrożone wybuchem

Połączenia alarmowe

v Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.

Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników
paliwa lub substancji chemicznych.
v Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych
gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych
w schowku samochodowym, w którym
znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

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

W samolocie

Obsługa baterii

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

v Przed rozpoczęciem ładowania bateria
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nie musi być całkowicie rozładowana.
W przeciwieństwie do innych baterii nie
występuje tutaj efekt pamięci, który mógłby
pogorszyć jej wydajność.
v Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG.
Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane
tak, aby maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii.

v Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj

zwarcia.
v Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
v Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

sposób zadowalający. Baterię można ładować
wiele razy, zanim konieczna będzie jej
wymiana.
v Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy
czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć
jej przydatność.
v Nie przechowuj ładowarki w miejscach
nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej
w warunkach wysokiej wilgotności, np. w
łazience.
v Nie przechowuj baterii w gorących lub
zimnych miejscach. Może to spowodować
spadek ich żywotności.
v W przypadku wymiany baterii na baterię
nieprawidłowego typu występuje ryzyko
eksplozji.
v Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać
się zgodnie z instrukcją producenta.
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and
fold as illustrated below.

How to cut

How to fold

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

Fold Quick Reference Guide along
the perforated line so that the cover
faces upwards as illustrated below.

Parts of the phone
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KF600
QUICK REFERENCE GUIDE
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
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For more details, please refer to the User Guide.
1. Main screen
2. InteractPad™
3. Clear key
4. Call key
5. End/Power key

6. Charger, Cable,
Handsfree connector
7. Volume
8. MP3 Player
9. Capture button

Your standby screen

MP3 player

Whenever your KF600 isn’t in use it’ll return to your
standby screen. From here you access menu options,
make a quick call and change your profile - as well as
many other things.
Your KF600 has two screens, a touchscreen and a main
screen. You can determine what you see on the main
screen using the smaller touchscreen beneath it.

Your LG KF600 has a built-in MP3 player so you can
play all your favourite music.
v All songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
v My playlist: Contains any playlists you have
created as well as On the go list, Recent songs,
and Favourite songs.
v Settings: Adjust your music settings.

The main menu
The main menu provides nine menu options.
To open the menu:
.
1. Touch
2. The main menu will appear on the main screen.
The touchscreen will display four directional arrows.
3. Touch the arrows to move around the main menu one
icon at a time.
4. When the option you require is circled, touch OK to
open.

Playing a song
1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to
play. Touch .
3. Touch
to pause the song.
to skip to the next song.
4. Touch
5. Touch to skip to the previous song.

6. Touch mp3 side key M to hide the music player
screen so that you can continue using your phone as
normal while music is playing.
to stop the music and return to the music
7. Touch
menu.

Camera
Using the camera module built in your phone, you
can take pictures or record videos. Additionally, you
can send photos to other people and select photos as
wallpaper.
Tip
• When using the camera, power consumption increases.
If this icon
appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.

• To take a picture Albums.
Hold down the camera C button. The camera will be
ready to use and you may want to rotate the screen into
a horizontal position.
- To take clear pictures, press the camera C button
while holding the camera without any movement.

FM radio
You can search radio stations and enjoy listening to the
radio.
Tip
• To improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM antenna.

1. Press the corresponding number key of a channel to
store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to
other channel by pressing the corresponding number
key (short press).
3. You can access the following option menus by
pressing the left soft key l [Options].
v Edit freq: You can adjust frequency and change the
radio station in the selected channel. You can change
the frequency 0.1 MHz at a time with l, r and
number keys.

- Appropriately adjust distance to the object that you
want take a picture of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera is vunerable to
shock and use a soft cloth when cleaning the camera
lens.
- Do not disassemble or modify the camera as this may
lead to fire or malfunctioning.
- Auto Focus function is enabled when taking a picture.
Press the camera C button half way to adjust focus.

Video camera
1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the same with Photo
camera settings, except following items:
v Video mode [ ]: Allows you to set to send a video
file through MMS or General.
v Resolution [ ]: You may select the following
resolution: 320x240, 176x144 .

v Auto scan: If you select "Auto Scan Now?" On,

automatically set the radio channel. And When "Save
this Station?" message will be popped up, if you select
Yes, the selected frequency will be stored.
v Listen via speaker: Select this to listen to the radio
through the built-in speaker. To turn off the speaker,
select "Listen via headset" in the [Options]
v Station info: You can view the radio station information.

Voice recorder
You can record voice memo.

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

0-801 54 54 54

TELEFON KOMÓRKOWY GSM

KARTA GWARANCYJNA

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nazwa sprz´tu

Model(*)

Nr fabryczny

(*)

Imi´ i nazwisko klienta(*)

Adres zamieszkania(*)

Akceptuj´ warunki gwarancji i kwituj´ odbiór sprawnego sprz´tu

………………………………………………………………………
Nr IMEI(*)

wype∏nia sprzedawca

(*)

……………………………………

………………………………………………………………………
Data sprzeda˝y(*)

Pieczàtka sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY
Lp.

Data
zg∏oszenia
sprz´tu do
naprawy

Data
zakoƒczenia
naprawy

Data
wydania
sprz´tu
z serwisu

Opis naprawy

Pieczàtka
zak∏adu

Pokwitowanie
klienta

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

