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Felicitări pentru achiziţionarea telefonului modern
şi compact KF600 de la LG, creat să funcţioneze cu
cele mai noi tehnologii digitale pentru comunicaţii
mobile.

Depozitarea aparatului învechit
1 D
 acă pe un anumit produs este inscripţionat simbolul tomberonului
întretăiat înseamnă că produsul se află în conformitate cu Directiva
2002/96/CE.
2 Toate

echipamentele electrice şi electronice nu trebuie aruncate
utilizând fluxul deşeurilor menajere, ci depozitate la puncte de
colectare, instituite de către autorităţile locale sau guvernamentale.
3 Depozitarea

corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea
consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii
populaţiei.
4 P entru informaţii suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs.
învechite, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul de
depozitare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
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Telefonul dumneavoastră
Tasta Terminare/
Pornire.
Încheie sau respinge
apelurile.
Porneşte/opreşte telefonul.
Apăsaţi o dată pentru a
reveni la ecranul modului„
în aşteptare”.

Încărcător, cablu,
conector handsfree
Volum

Tasta Ştergere
Şterge un caracter la
fiecare apăsare. Utilizaţi
această tastă pentru
a reveni la ecranul
precedent.
Ecranul principal
InteractPad™

Tasta Apelare
Apelează un număr de
telefon şi preia apelurile
primite.

Player MP3

Butonul Captură

Instalare
8
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Capacul bateriei

Obiectivul
camerei

Cartela SIM
Fanta cardului de
memorie
Baterie

Instalare
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Instalarea cardului SIM şi a bateriei

1 Îndepărtarea capacului bateriei
Glisaţi capacul bateriei către partea inferioară
a telefonului şi îndepărtaţi-l.

2 Îndepărtarea bateriei
Ridicaţi bateria din partea inferioară şi
îndepărtaţi-o cu atenţie din compartimentul
său.

AVERTISMENT!
Nu utilizaţi unghiile pentru a îndepărta bateria.
AVERTISMENT!
Nu îndepărtaţi bateria dacă telefonul este pornit,
deoarece puteţi defecta telefonul.

Conﬁgurare

5 Închiderea capacului bateriei
Glisaţi capacul bateriei către partea
superioară a telefonului până când se fixează
printr-un clic.

10
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3 Instalarea cartelei SIM
Glisaţi cartela SIM în locaş. Asiguraţi-vă ca
zona de contact aurie a cartelei să fie aşezată
cu faţa în jos.
Pentru a îndepărta cartela SIM, împingeţi-o
uşor în direcţia opusă.

6 Încărcarea bateriei telefonului
Deschideţi capacul mufei încărcătorului
din partea laterală a telefonului KF600.
Introduceţi încărcătorul şi conectaţi-l la
o priză electrică. Telefonul KF600 trebuie
încărcat până când pe ecran apare mesajul
Încărcat complet.

Instalare

F600 Open_Romania_0204.indd

4 Instalarea bateriei
Introduceţi mai întâi partea de sus a bateriei
în marginea de sus a compartimentului
bateriei. Asiguraţi-vă că bornele bateriei
se aliniază cu clamele bateriei, situate pe
telefon. Apăsaţi capătul bateriei până când se
fixează.
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Card de memorie
Instalarea unui card de memorie
Extindeţi memoria disponibilă a telefonului,
utilizând un card de memorie. Telefonul KF600 va
suporta un card de memorie de maxim 2GB.
1 Îndepărtaţi bateria şi capacul bateriei aşa
cum a fost prezentat anterior.
2 Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul
de memorie în locaşul din partea de sus
până când se fixează. Aveţi grijă ca zona de
contact aurie să fie aşezată cu faţa în jos.

1 Din ecranul modului„în aşteptare”, atingeţi
şi selectaţi

.

2 Selectaţi Manager memorie şi apoi
Memorie externă.

3 Atingeţi Formatare şi apoi introduceţi

parola. Parola implicită este 0000. Cardul va
fi formatat şi gata de utilizare.
4 Pentru a vizualiza directoarele neformatate
de pe telefonul KF600, atingeţi
şi
selectaţi
. Selectaţi Memorie externă.
Vor fi afişate cinci directoare: Imagini, Sunete,
Clipuri video, Documente şi Altele.
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea
unui card de memorie, consultaţi pagina 46.
AVERTISMENT!
Când formataţi cardul de memorie, tot
conţinutul acestuia va fi şters. Dacă nu doriţi să
pierdeţi date de pe cardul de memorie, realizaţile o copie de siguranţă.

3 Aşezaţi la loc capacul bateriei conform
indicaţiilor de mai sus.

Formatarea cardului de memorie
Instalare
12

În cazul în care cardul de memorie este deja
formatat, puteţi începe să-l folosiţi. În cazul în
care cardul nu este formatat, va trebui să faceţi
acest lucru.

Transferul contactelor
Pentru a transfera contactele din cartela SIM în
telefon:
1 Din ecranul modului„în aşteptare”, atingeţi
şi selectaţi
.
2 Selectaţi Copiaţi tot.
3 Selectaţi Telefon -> SIM apoi Păstraţi
original sau Ştergeţi original.
4 Apăsaţi Da pentru a confirma.
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Schema meniului
Jurnaluri de
apeluri

Unelte

Multimedia

Mesaje

Personale

Profiluri

Contacte

Setări

Navigator
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Start
Yahoo! Go
Favorite
Introduceţi adresa
Istoric
Pagini salvate
Setări browser
Setări Yahoo
Informaţii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Muzica
Cameră
Cameră video
Radio FM
Înregistrator voce

Toate apelurile
Apeluri nepreluate
Apeluri efectuate
Apeluri primite
Durata apelului
Costul apelurilor
Apeluri de date

Mesaj nou
Primite
e-mail
Schiţe
De trimis
Elemente trimise
Ascultati mesagerila vocala
Mesaje informative
Şabloane
Setări

Căutare
Contact nou
Apelări rapide
Grupuri
Copiaţi tot
Ştergeţi tot
Setări
Informaţii

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Ceas alarmă
Calendar
Calculator
Memo
Cronometru
Convertor unităţi
Ora in lume
Servicii SIM

Imagini
Sunete
Clipuri video
Documente
Altele
Jocuri şi aplicaţii
Memorie externă

Data & Ora
Limba
Ecran
Conectivitate
Apelare
Securitate
Mod Aeronavă
Mod economic
Resetaţi
Manager memorie

Instalare

1
2
3
4
5
6
7
8

General
Silenţios
Vibraţii
Exterior
Căşti
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Ecranul modului „în aşteptare”
Atunci când telefonul KF600 nu este folosit,
acesta revine la ecranul de start. Din acest ecran,
accesaţi opţiunile de meniu, efectuaţi un apel
rapid şi schimbaţi profilul - şi multe altele.
Telefonul KF600 are două ecrane: un ecran tactil
şi un ecran principal. Puteţi stabili ce informaţii
sunt afişate pe ecranul principal, cu ajutorul
ecranului mai mic de sub acesta.

v Când accesaţi un meniu de opţiuni, pe

InteractPad se va afişa un buton cu patru
săgeţi. Atingeţi săgeţile pentru a parcurge
fiecare element al meniului sau trageţi
degetul pe InteractPad în direcţia în care doriţi
să vă deplasaţi.

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Ecranul modului „în aşteptare”

Ecranul modului„în aşteptare”este locul de unde
vă puteţi obişnui cu InteractPad.
Pentru a selecta un element, atingeţi pictograma
de pe InteractPad. Telefonul KF600 va vibra uşor
în momentul în care a recunoscut opţiunea
atinsă.
v Nu este necesar să apăsaţi prea tare, deoarece
InteractPad este destul de sensibil pentru a
selecta la o atingere uşoară şi fermă.
v Utilizaţi vârful degetului pentru a atinge
opţiunea dorită. Aveţi grijă să nu atingeţi alte
taste din jur.
v Când lumina ecranului se stinge, apăsaţi tasta
pentru cameră, din partea laterală dreaptă,
pentru a reafişa ecranul modului„în aşteptare”.
v Nu acoperiţi telefonul cu o husă, deoarece
InteractPad nu funcţionează dacă acesta este
acoperit cu un material.

14
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Taste rapide

Meniul principal

Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o
singură apăsare, la funcţiile utilizate frecvent.

Meniul principal oferă alte nouă opţiuni de
meniu. Pentru a deschide meniul:
1	Atingeţi .
2	Meniul principal se va afişa pe ecranul
principal. Pe InteractPad se va afişa un buton
cu patru săgeţi.
3	Atingeţi săgeţile pentru a parcurge fiecare
element de meniu.
4	Când opţiunea dorită este marcată, atingeţi
OK pentru a o deschide.

Atingeţi pentru a deschide meniul
principal.
Atingeţi pentru a crea şi pentru a
trimite un mesaj SMS. Consultaţi
pagina 34 pentru detalii.
Atingeţi pentru a deschide agenda
telefonică.
Contactele sunt afişate în ordine
alfabetică. De asemenea, puteţi crea
noi contacte şi le puteţi edita pe cele
existente. Consultaţi pagina 52 pentru
detalii.

Mesaje
Jurnaluri de apeluri
Contacte

Selectaţi pentru a seta funcţia
alarmei.

Multimedia
Personale

 tingeţi pentru a închide ecranul
A
cu taste rapide şi pentru a bloca
InteractPad. Apăsaţi o singură
dată tasta pentru cameră pentru
deblocare.

F600 Open_Romania_0204.indd

s meniul principal

Ecranul modului „în aşteptare”

Atingeţi pentru a selecta un profil
sonor pentru telefon.
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Ecranul modului „în aşteptare”
Bara de stare
Bara de stare indică, prin intermediul a
diverse pictograme, diferite aspecte, cum ar fi
intensitatea semnalului, mesajele noi primite
şi nivelul de încărcare a bateriei, precum şi dacă
sistemul Bluetooth este activat.
Mai jos puteţi găsi un tabel care explică
semnificaţia pictogramelor care ar putea apărea
în bara de stare.
Pictogramă

Descriere
 ivelul semnalului de reţea
N
(numărul barelor poate varia)
Fără semnal de reţea
Nivelul de încărcare a bateriei
Baterie descărcată

Pictogramă

Descriere
Profilul General este activat
Profilul Exterior este activat
Profilul Silenţios este activat
Profilul Căşti este activat
Apelurile sunt redirecţionate
GPRS disponibil
EDGE disponibil
Roaming
Este selectat modul Aeronavă
Bluetooth

Mesaj MSG
Ecranul modului „în aşteptare”

Mesaj vocal nou

16
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Este setată o alarmă
Profilul Vibraţii este activat
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Navigator
Puteţi accesa diverse servicii WAP (Protocol
pentru aplicaţii wireless) cum ar fi servicii
bancare, ştiri, prognoze meteo şi informaţii
despre cursele aeriene. Aceste servicii sunt
concepute special pentru telefoanele mobile şi
sunt întreţinute de furnizorii de servicii WAP.
Verificaţi disponibilitatea serviciilor WAP,
condiţiile de tarifare şi costurile la operatorul de
reţea şi/sau furnizorul de servicii ale cărui servicii
doriţi să le utilizaţi. Furnizorii de servicii oferă şi
instrucţiuni despre modul de utilizare a acestor
servicii.
După conectare, este afişată pagina iniţială.
Conţinutul depinde de furnizorul de servicii.
Pentru a părăsi navigatorulul în orice moment,
apăsaţi tasta (e). Telefonul va reveni la
meniul modului„în aşteptare”.

Navigarea utilizând navigatorul
WAP
Navigaţi pe Internet utilizând tastele telefonului
sau meniul navigatorului WAP.

Când navigaţi pe Internet, tastele telefonului au
funcţii diferite faţă de modul Telefon.
Tastă

01
02

Descriere

03

u
d

Derulează zona de conţinut, linie
cu linie

04

c

Permite revenirea la pagina
precedentă

O

Selectează opţiuni şi confirmă
acţiuni

Utilizarea meniului
navigatorului WAP

05
06
07
08
09
10

Sunt disponibile diverse opţiuni de meniu la
navigarea Mobile Web.

SFAT! Meniurile navigatorului WAP

pot varia în funcţie de versiunea acestuia.

Navigator

F600 Open_Romania_0204.indd
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Navigator
Start

Meniu 1.1

Utilizat pentru conectarea la o pagină iniţială.
Pagina iniţială va fi reprezentată de pagina
definită în profilul activat. Aceasta va fi definită
de către furnizorul de servicii, dacă dvs. nu aţi
efectuat deja acest lucru în profilul activat.

Yahoo! Go

Menu 1.2

Puteţi accesa Serviciul de Internet Yahoo Mobile.
v OneSearch: Puteţi căuta răspunsuri
instantanee.
v E-mail: Afişează contul dvs. de e-mail.
v Vremea: Afişează condiţiile curente şi oferă
prognoza pentru diferite locuri din întreaga
lume. Vizualizaţi sumarul vremii pentru oraşele
salvate. Selectând Deschideţi, se afişează o
prognoză detaliată a vremii, pentru mai multe
oraşe.
v Local şi Hărţi: Parcurgeţi şi căutaţi adrese
locale, restaurante, baruri, hoteluri şi altele.
v Cititori conţinut: Oferă o varietate de
conţinuturi diferite: Ştiri, Finanţe, Divertisment
şi Sport.
Navigator
18

v Calendar şi Agendă telefonică: Puteţi

accesa întâlnirile şi toate detaliile de contact
atunci când vă deplasaţi. Întâlnirile şi
evenimentele din calendar sunt incluse, de
asemenea, în vizualizarea Astăzi.
v Flickr: Dispozitivul Flickr vă permite să
partajaţi şi să administraţi fotografiile atunci
când vă deplasaţi. Când un utilizator este
înscris la Flickr, acesta poate vedea toate
fotografiile din contactele dvs. salvate în Flickr.

ATENŢIE! Anumite ţări nu pot accesa

Serviciul Yahoo! Go din cauza Serviciului de
reţea.

Favorite

Meniu 1.3

Acest meniu permite stocarea adreselor URL
ale paginilor Web favorite pentru o accesare
ulterioară mai uşoară.

Pentru a crea un favorit
1 Apăsaţi tasta rapidă stânga Opţiuni.
2 Selectaţi Adăugare nou şi apăsaţi tasta OK.
3	După introducerea adresei URL şi a titlului,

apăsaţi tasta OK. După selectarea unui
favorit, sunt disponibile următoarele opţiuni.

LG KF600 | Ghidul utilizatorului
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v Favorit nou: Selectaţi această opţiune

pentru a crea un favorit nou.
v Director nou: Selectaţi această opţiune
pentru a crea un director nou.
v Copiere: Copiere în director
v Trimiteţi URL prin: Trimite favoritul selectat
prin mesaj text sau multimedia şi prin e-mail.

Introduceţi adresa

Meniu 1.4

Vă puteţi conecta direct la pagina dorit. După
introducerea unui URL, apăsaţi tasta OK.

Istoric

Meniu 1.5

Acest meniu arată paginile parcurse recent.

Pagini salvate

Meniu 1.6

Telefonul poate salva pagina afişată, sub forma
unui fişier offline. Pot fi salvate maxim 30 de
pagini.

F600 Open_Romania_0204.indd

Meniu 1.7

Puteţi seta profilul, memoria cache şi securitatea
pentru serviciul de Internet.

Profiluri de reţea

01
02
03

(Meniu 1.7.1)

Un profil este un set de informaţii despre reţea
utilizat pentru conectarea la Internet.
Există profiluri implicite pentru anumiţi operatori,
stocate în memoria telefonului. Profilurile
implicite nu pot fi redenumite.
Fiecare profil are submeniuri, după cum
urmează:
Activare
Permite activarea profilului selectat.
Vizualizare
Puteţi vedea profilul selectat.
v Editare: Puteţi edita profilul selectat.
v Profil nou Puteţi adăuga un profil nou.
v Ştergeţi Ştergerea din listă profilul selectat.
v Ştergeţi tot: Şterge toate profilurile din listă.
v Resetaţi tot: Resetează toate profilurile.

04
05
06
07
08
09
10

Navigator

atenţie! Capacitatea totală este de
până la 500 kb.

Setări browser

19
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Navigator
Mod de randare (Meniu 1.7.2)

Script Java (Meniu 1.7.7)

v Normal:

Activaţi/dezactivaţi funcţionarea scripturilor
Java.

Afişează toate informaţiile în mod normal.
v Optimizat:
Afişează toate informaţiile optimizate.

Locatie pentru salvare (Meniu 1.7.8)
v Telefon: Afişează memoria utilizată şi

Cache (Meniu 1.7.3)
Informaţiile sau serviciile accesate sunt salvate în
memoria cache a telefonului.

SFAT! Memoria cache este o

memorie tampon utilizată pentru salvarea
temporară a datelor.

Cookie-uri (Meniu 1.7.4)
Verifică dacă este utilizat sau nu un cookie.

Certificate de securitate (Meniu 1.7.5)
Puteţi vedea lista de certificate personale stocate
în telefonul dvs.

memoria disponibilă pentru stocarea
aplicaţiilor noi în telefon.
v Extern: Afişează memoria utilizată şi
memoria disponibilă pentru stocarea
aplicaţiilor noi în memoria externă.

Setări Yahoo

Meniu 1.8

Afişează informaţii referitoare la versiunea
navigatorului WAP.

Informaţii

Menu 1.9

Puteţi seta profilurile de reţea Yahoo! Go şi
aplicaţia Java.

Afişaţi imaginea (Meniu 1.7.6)
Navigator
20

Optaţi pentru afişarea sau ascunderea unei
imagini/unui avatar.
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Jurnaluri de apeluri
Puteţi vizualiza înregistrarea apelurilor
nepreluate, recepţionate şi efectuate numai dacă
reţeaua acceptă CLI (Calling Line Identification Identificare linie de apelare).
Numărul şi numele (dacă sunt disponibile)
sunt afişate împreună cu data şi ora efectuării
apelului. De asemenea, puteţi vizualiza orele
apelurilor.

Toate apelurile

Meniu 2.2

Apeluri primite

01
02
03
04
05
06
07

Meniu 2.4

Această opţiune afişează ultimele 50 de apeluri
recepţionate. De asemenea, puteţi să:
v Vizualizaţi numărul, dacă este disponibil, şi să-l
apelaţi sau să-l salvaţi în agenda telefonică.
v Introduceţi un nume nou pentru număr şi să
salvaţi ambele nume în agenda telefonică.
v Trimiteţi un mesaj către numărul respectiv.
v Ştergeţi apelul din listă.

08
09
10

Jurnaluri de apeluri

Afişează ultimele 50 de apeluri nepreluate. De
asemenea, puteţi să:
v Vizualizaţi numărul, dacă este disponibil, şi să-l
apelaţi sau să-l salvaţi în agenda telefonică
v Introduceţi un nume nou pentru număr şi să
salvaţi ambele nume în agenda telefonică
v Trimiteţi un mesaj către numărul respectiv
v Ştergeţi apelul din listă

F600 Open_Romania_0204.indd

Meniu 2.3

Afişează ultimele 50 de apeluri efectuate (reuşite
sau încercate). De asemenea, puteţi să:
v Vizualizaţi numărul, dacă este disponibil, şi să-l
apelaţi sau să-l salvaţi în agenda telefonică.
v Introduceţi un nume nou pentru număr şi să
salvaţi ambele nume în agenda telefonică.
v Trimiteţi un mesaj către numărul respectiv.
v Ştergeţi apelul din listă.

Meniu 2.1

Afişează listele de apeluri efectuate sau primite.

Apeluri nepreluate

Apeluri efectuate

21
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Jurnaluri de apeluri
Durata apelului

Meniu 2.5

Utilizaţi această opţiune pentru a vizualiza
durata apelurilor recepţionate şi efectuate. De
asemenea, puteţi reseta duratele apelurilor.
Sunt disponibile următoarele contoare de
apeluri:
v Ultimul apel: Durata ultimului apel
v Toate apelurile: Durata totală a tuturor
apelurilor efectuate şi recepţionate, de la
ultima resetare a contorului.
v Apeluri efectuate:
Durata apelurilor efectuate
v Apeluri primite:
Durata apelurilor recepţionate

Costul apelurilor

Apeluri de date

Meniu 2.7

Cu ajutorul opţiunii pentru informaţii GPRS puteţi
vizualiza volumul de date transferate în reţea.
În plus, puteţi vizualiza durata conectării.

Meniu 2.6

Puteţi verifica costul ultimului apel, al tuturor
apelurilor, costul rămas şi puteţi reseta costul.
Pentru a reseta costul, aveţi nevoie de codul
PIN2.
Jurnaluri de apeluri
22
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Unelte
Ceas alarmă

Meniu 3.1

Puteţi seta ceasul alarmă să expire la o oră
specificată.
1	Selectaţi Activat şi introduceţi ora dorită
pentru alarmă.
2	Selectaţi perioada de repetare: O dată, Zilnic,
Lu-Vi, Lu-Sâ, Sâm-Dum.
3	Derulaţi în jos şi selectaţi pentru alarmă
una dintre opţiunile Urmează profilul, Sună
întotdeauna sau Vibrează întotdeauna.
4	Derulaţi în jos pentru a selecta sunetul
alarmei. Atingeţi Căutare pentru a selecta un
sunet nou.
5	Derulaţi în jos şi introduceţi un nume nou
pentru alarmă sau păstraţi numele sugerat.
6 Atingeţi Salvare.

SFAT! Puteţi seta maxim 5 alarme.

Calendar

Meniu 3.2

Adăugarea unui eveniment în
calendar (Meniu 3.2.1)
1	Selectaţi data la care doriţi să adăugaţi

evenimentul. Puteţi selecta o dată derulând
până la aceasta, cu ajutorul săgeţilor de pe
ecran sau atingând şi introducând-o
manual.

SFAT! După ce aţi salvat un eveniment în

01
02
03
04
05
06
07

calendar, va trebui să selectaţi Accesaţi data,
după ce aţi atins , pentru a introduce o dată
la care să setaţi evenimentul.

08

2	Atingeţi Nou şi introduceţi ora la care doriţi

10

să înceapă evenimentul. Derulaţi în jos cu
ajutorul săgeţilor de pe ecran şi introduceţi
ora finală a evenimentului.

09

SFAT! Deşi telefonul este oprit, funcţia

alarmei funcţionează la ora setată.
Dacă apăsaţi Amânare, după 5 minute alarma
se activează din nou, iar dacă apăsaţi IEŞIRE, va
apărea mesajul "Porniţi telefonul".

Unelte
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Unelte
3	Derulaţi din nou în jos şi alegeţi dacă doriţi să

setaţi o Alarmă pentru eveniment. Derulaţi
la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza
opţiunile disponibile. Puteţi seta activarea
alarmei la ora de început a evenimentului
sau la o perioadă de timp stabilită înainte
de începerea evenimentului, pentru a vă
înştiinţa că acesta se apropie.
4 	Derulaţi în jos şi introduceţi un Subiect
pentru eveniment. Utilizaţi tastatura pentru a
introduce litere şi numere.
5  Derulaţi din nou în jos pentru a selecta dacă
evenimentul are loc doar o dată sau dacă se
repetă la intervale Zilnice, Săptămânale,
Lunare sau Anuale. Dacă evenimentul se
repetă, puteţi derula în jos pentru a introduce
Data expirării la care evenimentul se
opreşte complet.
6	Atingeţi Salvare şi evenimentul va fi salvat
în calendar. Un cursor triunghiular va marca
zilele pentru care au fost salvate evenimente.

Editarea unui
eveniment din calendar (Meniu 3.2.2)
1	Apăsaţi

şi selectaţi Toate agendele
pentru a vedea o listă a tuturor evenimentelor.
Derulaţi până la evenimentul pe care doriţi
să-l editaţi şi atingeţi Vizualizare. Alternativ,
selectaţi din calendar ziua evenimentului şi
atingeţi Vizualizare.
2	Atingeţi Editare şi derulaţi până la detaliul
evenimentului pe care doriţi să-l modificaţi.
Efectuaţi modificările şi atingeţi Salvare
pentru a memora evenimentul editat.

SFAT! Puteţi şterge un eveniment din

calendar prin selectarea acestuia şi atingerea
opţiunii Ştergeţi.

Unelte
24
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Partajarea unui eveniment din
calendar (Meniu 3.2.3)
1	Selectaţi evenimentul pe care doriţi să-l

partajaţi, apoi atingeţi .
2	Selectaţi Trimitere prin şi alegeţi una dintre
opţiunile Mesaj text, Mesaj multimedia,
Bluetooth sau E-mail.

Meniu 3.3

Dispune de funcţii standard, precum +, –, x, / :
adunare, scădere, înmulţire şi împărţire.
Mai mult decât atât, puteţi utiliza diverse funcţii
de calcul precum +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp,
deg, rad.
1	Introduceţi numerele apăsând tastele
numerice.
2	Utilizaţi tastatura tactilă pentru a selecta un
semn de calcul.
3	Apoi introduceţi numerele.
4	Apăsaţi = pentru a vizualiza rezultatul.
5	Pentru calcule complexe, atingeţi pentru
a selecta o comandă.
6	Atingeţi AC pentru a şterge ecranul înainte
de a începe un calcul nou.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Unelte
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Unelte
Memo

Meniu 3.4

1	Selectaţi un memento apăsând Vizualizare.
2	Dacă înregistrarea este goală, apăsaţi Nou.
3	Introduceţi memento şi apăsaţi Salvare.

Cronometru

Meniu 3.5

1	Apăsaţi pentru a cronometra şi a înregistra
timpul unui tur.

2	Apăsaţi pentru a confirma înregistrarea
timpului unui tur.

3	Apăsaţi pentru a reveni în starea implicită.
4	Atingeţi Reluare pentru a reporni

cronometrul de la momentul de la care l-aţi
oprit sau atingeţi Resetare pentru a reîncepe
cronometrarea.

Convertor unităţi

Meniu 3.6

Această aplicaţie converteşte orice unitate de
măsură în unitatea dorită. Există 7 tipuri care pot
fi convertite în unităţi: Monedă, Zonă, Lungime,
Greutate, Temperatură, Volum şi Viteză.
1	Puteţi selecta unul dintre aceste tipuri,
apăsând tasta OK.
2	Selectaţi unitatea în care doriţi să convertiţi
apăsând u, d. Nu se poate introduce
simbolul - în convertorul de unităţi.
3	Selectaţi valoarea standard utilizând l, r.

Ora in lume

Meniu 3.7

Puteţi observa ora GMT (Greenwich Mean
Time) curentă şi orele din marile oraşe ale lumii,
utilizând l, r, u, d şi
.
Acest ecran prezintă numele oraşului, data şi ora
curente.

Unelte
26

LG KF600 | Ghidul utilizatorului

F600 Open_Romania_0204.indd

26

2007.2.4

4:17:

Servicii SIM

Meniu 3.8

Acest meniu depinde de cartela SIM şi de
serviciile de reţea.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Unelte
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Multimedia
Muzica

Meniu 4.1

Telefonul dumneavoastră LG KF600 este dotat cu
un player MP3 încorporat, pentru a putea asculta
toate melodiile dumneavoastră preferate.
v Toate cântecele - Conţine toate melodiile
salvate în telefonul dumneavoastră.
v Lista mea de redare Conţine toate listele de
redare pe care le-aţi creat, precum şi Pe lista
de destinaţii, Melodii recente, şi Melodi
preferate.
v Setări: Ajustează setările pentru muzică.

Multimedia

Redarea unei melodii
1 Selectaţi Player MP3.
2	Selectaţi Toate cântecele şi apoi alegeţi

melodia care doriţi să fie redată. Atingeţi .
pentru a pune în pauză melodia.
pentru a trece la următoarea
melodie.
5	Atingeţi pentru a trece la melodia
anterioară.
6	Atingeţi tasta mp3 laterală C pentru a
ascunde fereastra player-ului audio, astfel
încât să puteţi continua să utilizaţi telefonul
ca de obicei în timpul redării melodiilor.
pentru a opri melodia şi pentru
7	Atingeţi
a reveni la meniul Muzică.

28
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Utilizarea opţiunilor
în timpul audiţiei
Atingeţi
şi alegeţi dintre:
v Vizualizaţi listă de redare: Vizualizaţi lista
de melodii pe care o ascultaţi în prezent.
v Setare drept ton de apel: Puteţi seta
melodia curentă în format MP3 ca ton de apel.
v Setări: Modificaţi una dintre setările
Egalizator, Mod de redare sau Setaţi
redarea aleatorie pentru melodii.

SFAT! Pentru a modifica nivelul

volumului atunci când ascultaţi muzică, utilizaţi
tastele pentru volum din partea laterală a
telefonului.

Crearea unei liste de redare
Puteţi crea o listă de redare selectând mai multe
melodii din directorul Toate cântecele.
1	Selectaţi Player MP3, apoi Lista mea de
redare.
2	Atingeţi Nou, introduceţi numele listei de
redare şi atingeţi Salvare.

2007.2.4

4:17:1

3	Se va afişa directorul Toate cântecele.

Selectaţi toate melodiile pe care doriţi să
le includeţi în lista de redare, derulând la
cele dorite şi atingând ; lângă numele
melodiei se va afişa o bifă. Dacă adăugaţi din
greşeală o melodie nedorită, selectaţi-o şi
atingeţi din nou pentru a o debifa.
4	Atingeţi Salvare pentru a salva lista.

Redarea unei liste de redare
1	Atingeţi Player MP3, apoi Lista mea de
redare.
2	Selectaţi lista de redare pe care doriţi să o
redaţi şi atingeţi Vizualizare, apoi .

Editarea unei liste de redare

F600 Open_Romania_0204.indd

v Adăugare: Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi

adăuga sau şterge melodii din lista de redare.
v Eliminare: Elimină o melodie din lista de
redare. Apăsaţi Da pentru a confirma.
v Mutaţi în sus/Mutaţi în jos – Mutaţi
melodia în sus sau în jos în listă pentru a
modifica ordinea de redare.
v Ştergere multiplă:
Şterge melodii din lista de redare.
v Ştergeţi tot: Elimină toate melodiile din lista
de redare.
v Informaţii: Vizualizaţi informaţii despre lista
de redare.

Ştergerea unei liste de redare
1	Selectaţi Player MP3, apoi Lista mea de

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

redare.

2	Derulaţi până la lista de redare pe care doriţi
să o ştergeţi şi atingeţi

.

3	Selectaţi Ştergeţi şi atingeţi Da pentru a
confirma.

Multimedia

Aţi putea dori să adăugaţi melodii noi sau să
ştergeţi anumite melodii dintr-o listă de redare.
De asemenea, aţi putea dori să organizaţi listele
de redare. În acest caz, puteţi să editaţi lista de
redare.
1	Selectaţi Player MP3, apoi Lista mea de
redare.
2	Derulaţi până la lista de redare pe care doriţi
să o editaţi şi atingeţi Vizualizaţi, apoi .
Selectaţi din:

v Redare: Redă lista de redare.
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Multimedia
Cameră

Meniu 4.2

Utilizând modulul camerei de luat vederi,
integrat în telefonul dvs., puteţi realiza fotografii
şi înregistra videoclipuri. În plus, puteţi trimite
fotografii către alţi oameni şi puteţi selecta
fotografii ca fundal.

SFAT! Când utilizaţi camera foto, consumul

electric creşte. Dacă pictograma
apare
pe fundal, indicând faptul că bateria este
descărcată, reîncărcaţi bateria înainte de
utilizare.

• Pentru a realiza o fotografie
Menţineţi apăsat butonul pentru camera foto C.
Camera va fi pregătită pentru utilizare şi, dacă
doriţi, puteţi roti ecranul în poziţie orizontală.
- Pentru a realiza fotografii clare, apăsaţi
butonul pentru camera foto C ţinând camera
nemişcată.
- Ajustaţi corespunzător distanţa faţă de obiectul
pe care doriţi să-l fotografiaţi (mai mult de 50
cm).

- Manevraţi camera cu grijă, deoarece este
vulnerabilă la şocuri şi utilizaţi o cârpă moale la
curăţarea obiectivului acesteia.
- Nu dezasamblaţi sau modificaţi camera foto,
deoarece acest lucru poate conduce la incendii
sau defectare.
- Funcţia Focalizare automată este activată la
realizarea unei fotografii. Apăsaţi butonul
pentru cameră C la jumătate pentru a regla
focalizarea.
Selectaţi pentru a seta diverse condiţii. Puteţi
muta apăsând pe lrud.

SFAT! Puteţi regla zoomul utilizând
UD.

v Accesaţi [

]: Selectaţi pentru a vizualiza
fotografiile din Album sau pentru a comuta
la modul Video al camerei.
v Mod captură [
]: Vă permite să setaţi
modul de captură la Automat, Portret, Peisaj,
Sport, Nocturn.

Multimedia
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v Rezoluţie[

]: Vă permite
să setaţi dimensiunea imaginii.
(2048x1536)(1600x1200), (1280x960)
(640x480) şi (320x240). Captura în serie este
disponibilă numai la rezoluţia (320x240) şi
(640x480) de pixeli.
v Calitate [
]: Vă permite să setaţi calitatea
imaginii la Normal, Fin şi Super fin.
v Intensificare portret [
]: Vă permite să
setaţi intensificarea portretului.
v Flash [
]: Vă permite setarea bliţului când
realizaţi fotografii în locuri întunecate.
v Stabilizator optic de imagine [
]:
Selectaţi Pornit pentru a stabiliza imaginea.
v Cronometru automat [
]: Selectaţi
perioada de întârziere ( 3 secunde, 5 secunde
sau 10 secunde). Apoi, telefonul va fotografia
după durata specificată.
v Salvaţi în [
]: Specificaţi locaţia salvării,
după realizarea unei fotografii. (Externă/
Telefon)

]: Permite
realizarea mai multor fotografii succesiv.
v Focaliz. aut. [
]: Porneşte şi opreşte
focalizarea automată. Alternativ, selectaţi
Macro pentru a realiza fotografii cu subiecte
extrem de apropiate - Dacă realizaţi o
fotografie de la distanţă foarte mică, dar
caseta de focalizare rămâne roşie, încercaţi să
reactivaţi modul Macro.
v Efect culoare [
]: Sunt disponibile 4
setări. Oprit (normal/culoare), Sepia, Mono
(alb-negru) sau Negativ.
v Balans de alb [
]: Modificaţi această
setare în funcţie de condiţiile ambientale:
Automat, Lumină naturală, Incandescent,
Înnorat sau Fluorescent
v Ton declanşator [
]: Puteţi seta sunetul
emis la efectuarea unei fotografii.
v Resetaţi [
]: Resetaţi setările.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Multimedia
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v Fotografiere multiplă [
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Multimedia
Cameră video

Meniu 4.3

1	Selectaţi meniul Cameră video.
2	Meniul pentru setările camerei video este

similar cu meniul pentru setările camerei
foto, cu excepţia următoarelor elemente:
v Mod Video [
]: Vă permite să setaţi
trimiterea unui fişier video prin MMS sau
General.
v Rezoluţie [
]: Puteţi selecta una dintre
următoarele rezoluţii: 320x240, 176x144.

Radio FM

Meniu 4.4

P uteţi căuta posturi radio şi vă puteţi bucura de
muzica preferată.

SFAT! Pentru a îmbunătăţi recepţia radio,

extindeţi cablul căştilor, care funcţionează ca
o antenă FM.

1	Apăsaţi tasta numerică corespunzătoare unui
canal pentru a salva postul selectat.

2	După presetarea canalelor radio, puteţi

schimba canalul, apăsând tasta numerică
corespunzătoare (apăsare scurtă).
3	Puteţi accesa următoarele meniuri de opţiuni
apăsând tasta rapidă stânga l [Opţiuni].
v Editare frecvenţă: Puteţi regla frecvenţa şi
schimba postul de radio din canalul selectat.
Puteţi schimba frecvenţa cu 0,1 MHz utilizând
tastele l, r şi tastele numerice.
v Scanare automată: Dacă selectaţi opţiunea
Pornit pentru "Doriţi executarea autoscanării
acum?", postul de radio va fi setat automat.
Când va apărea mesajul pop-up "Salvaţi acest
post?", dacă selectaţi Da, frecvenţa selectată
va fi stocată.
v Ascultaţi prin difuzor: Selectaţi această
opţiune pentru a asculta postul de radio prin
difuzorul încorporat. Pentru a opri difuzorul,
selectaţi "Ascultaţi prin căşti" din [Opţiuni]
v Informaţii post: Activat pentru a vizualiza
informaţii despre postul de radio.

Multimedia
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Înregistrator voce

Meniu 4.5

Puteţi înregistra un memo vocal.

Înregistrare
1	Apăsaţi pentru a începe înregistrarea.

După începerea înregistrării, este afişat
mesajul Se înregistrează şi durata de timp
rămasă.
2	Dacă doriţi să întrerupeţi temporar sau să
reluaţi înregistrarea, apăsaţi tasta rapidă
stânga sau tasta OK.
3	Dacă doriţi să încheiaţi înregistrarea, apăsaţi
tasta rapidă dreapta, Stop.

02
03
04
05
06
07
08
09

Album
Puteţi vizualiza directorul Sunete, în care sunt
listate toate fişierele de sunet salvate în memorie.

10

Multimedia
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Mesaje
Mesaj nou

Meniu 5.1

Acest meniu conţine funcţiile corelate cu mesaje
Text, Multimedia, E-mail şi Bluetooth.

Text (Meniu 5.1.1)
Puteţi scrie şi edita mesaje text.
1 Dacă doriţi să scrieţi un mesaj nou,
selectaţi Text.
2 Pentru a facilita introducerea textului,
utilizaţi T9.
3 Apăsaţi fiecare buton pentru a ataşa
următoarele.

Mesaje
34

Inserare
- Simbol: Adăugă caractere speciale.
- Imagine: Inserează Imagini implicite sau
imagini din directorul Imaginile mele, dintre
cele disponibile pentru mesaje scurte.
- Sunet: Inserează sunete dintre cele
disponibile pentru mesaje scurte.
- Imagini implicite:
Inserează animaţii salvate.
- Sunete implicite: Inserează sunete salvate.
- Şablon text: Puteţi folosi şabloanele de text
configurate deja în telefon.

- Nume şi număr: Adaugă numere de telefon
sau adrese de e-mail din agenda telefonică.
- Cartea mea de vizită: Adaugă cartea dvs.
de vizită la mesaj.
v Salvare în Schiţe: Permite salvarea
mesajelor în directorul Schiţe.
v Limbi T9: Selectaţi limba pentru modul
de introducere T9. De asemenea, puteţi să
dezactivaţi modul de introducere T9, selectând
T9 dezactivat.
v Cuvânt T9 nou: Selectaţi un Cuvânt T9 nou
pentru a introduce un Cuvânt nou în dicţionar.
v Ştergeţi textul:
Şterge textul introdus deja în mesaj.
v Scriere de mână: Selectaţi pentru activarea
recunoaşterii scrisului de mână, la începutul
unui mesaj nou.
v Ieşire: Reveniţi la meniul Mesaj.

Sfat!

Codificarea caracterelor: Selectând
Asistenţă redusă, puteţi schimba caracterele
codificate în 2 octeţi, în caractere codificate
într-un singur octet . (“á é í ó ñ ú”-> “a e i
o n u”)
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Multimedia (Meniu 5.1.2)

Puteţi scrie şi edita mesaje multimedia,
verificând dimensiunea mesajului.
1	Dacă doriţi să scrieţi un mesaj nou, selectaţi
Multimedia.
2	Puteţi crea un mesaj nou sau puteţi alege
unul dintre şabloanele de mesaje multimedia
deja existente.
Dimensiunea de fişier maximă disponibilă care
poate fi introdusă într-un mesaj MMS este de
300 kb.
1 Introduceţi numărul destinatarului.
2	Apăsaţi tasta d pentru a adăuga mai
mulţi destinatari.
3 Puteţi adăuga numere de telefon din agenda
telefonică.
4	Apăsaţi l [Opţiune] şi apoi apăsaţi
Trimitere, după introducerea numerelor.

01
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Mesaje
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Inserare
- Simbol: Adaugă caractere speciale.
- Imagine: Puteţi insera Imagine existentă
sau imagini din Imaginile mele din Fotografie
nouă, dintre cele disponibile pentru mesaje
scurte.
- Sunet : Setare drept ton de apel: Puteţi seta
melodia curentă în format MP3 ca ton de
apel.
- Video: Puteţi introduce Clip video existent
sau Videoclip nou pentru mesaje scurte.
- Symbol: You can insert the Symbol.
- Şablon text: Utilizaţi unul dintre şabloanele
de text configurate deja în telefon.
- Nume şi număr: Adaugă numere de telefon
sau adrese de e-mail din agenda telefonică.
- Planşă nouă: Puteţi alege Inseraţi planşa
precedentă sau Inseraţi planşa următoare.
- Mai multe: Puteţi introduce Contact sau
Cartea mea de vizită sau Agendă.
v Salvati In: Puteţi salva mesajele multimedia
În schiţe sau Ca şabloane.
v Editaţi subiectul: Vă permite să modificaţi
mesajul multimedia ales.
v Previzualizare: Puteţi previzualiza mesajele
multimedia pe care le-aţi creat.
v Durata planşei: Puteţi seta durata de afişare
a planşelor din mesaje multimedia.
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Mesaje
v Eliminaţi: Puteţi elimina.
v Limbi T9: Selectaţi limba pentru modul de

introducere T9. Puteţi să dezactivaţi modul de
introducere T9 selectând ‘T9 dezactivat’.
v Cuvânt T9 nou: Selectaţi un Cuvânt T9 nou
pentru a introduce un Cuvânt nou în dicţionar.
v Ştergeţi textul:
Şterge textul introdus deja în mesaj.
v Scriere de mână: Selectaţi pentru activarea
recunoaşterii scrisului de mână la începutul
unui mesaj nou.
v Ieşire: Dacă apăsaţi Ieşire în timp ce scrieţi un
mesaj, încheiaţi mesajul curent şi reveniţi la
meniul Mesaje. Mesajul scris nu este salvat.

SFAT! Dacă selectaţi o imagine

de dimensiuni mari (200K, de exemplu) la
scrierea unui mesaj multimedia, încărcarea
va dura cca. 10 secunde. Mai mult, nu puteţi
activa nicio tastă pe durata încărcării. După
cca. 10 secunde, în mod normal, veţi putea
scrie mesajul.

E-mail (Meniu 5.1.3)
Cont de e-mail (Meniu 5.1.3.1)
Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie să
configuraţi contul de e-mail nou.
1	Creaţi un subiect şi scrieţi mesajul. Apăsaţi
pentru a ataşa imagini, videoclipuri,
sunete sau alte tipuri de fişiere.
2	 Apăsaţi Trimiteţi la, apoi introduceţi
adresa destinatarilor.
3	Atingeţi Trimitere şi e-mailul dvs. va fi
trimis.
4	Utilizaţi filele pentru a introduce adresa
expeditorului şi scrieţi mesajul. Utilizaţi fila
Fişiere pentru a ataşa imagini, înregistrări
video, sunete sau alte tipuri de fişiere.
5 Atingeţi Trimitere şi email-ul va fi expediat.

Mesaje
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Punct de acces

(Meniu 5.1.3.2)

Specificaţi numele punctului de acces.

Interval de preluare

(Meniu 5.1.3.3)

Alegeţi cât de des doriţi ca telefonul KF600 să
verifice mesajele e-mail noi.

Semnătură

(Meniu 5.1.3.4)

Creaţi o semnătură pentru e-mail şi activaţi
această funcţie.

Mesaj Bluetooth (Meniu 5.1.4)
v Salvaţi în Schiţe: Selectaţi această opţiune

pentru a salva mesajul în directorul Schiţe.
v Limbi T9: Selectaţi limba pentru modul
de introducere T9. De asemenea, puteţi să
dezactivaţi modul de introducere T9, selectând
'T9 dezactivat'.
v Cuvânt T9 nou: Selectaţi meniul Cuvânt
T9 nou pentru a introduce un cuvânt nou în
dicţionar.

Şterge textul introdus deja în mesaj.

01

v Scriere de mână: Activează recunoaşterea

scrisului de mână la începutul unui mesaj nou.
v Ieşire: Dacă selectaţi această opţiune în

timp ce scrieţi mesajul, puteţi părăsi modul
de scriere a textului şi puteţi reveni la ecranul
precedent. Mesajul scris nu va fi salvat.

SFAT! Pentru toate conturile de

e-mail, puteţi salva până la 100 de mesaje. În
directoarele Schiţe, De trimis şi Trimise puteţi
salva până la 100 de mesaje. În cazul în care
directorul Primite este plin, nu veţi mai putea
primi e-mailuri.

SFAT! Dimensiunea maximă a unui

mesaj trimis, este de 300 kb cu ataşamente, iar
dimensiunea maximă pentru un mesaj primit
este de 300 kb. În cazul în care aţi recepţionat
un mesaj cu mai mult de 5 ataşamente, numai
5 dintre acestea vor fi recepţionate. Anumite
ataşamente pot fi afişate incorect.

02
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SFAT! Dacă primiţi un e-mail care

are peste 300 kb, înseamnă că mesajul este
supradimensionat şi nu-l veţi pputea găsi.

Mesaje
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37

37

2007.2.4

4:17:1

Mesaje
Primite

Meniu 5.2

Veţi fi înştiinţat(ă) când aţi primit mesaje.
Acestea vor fi salvate în directorul Primite.
Dacă telefonul afişează ‘Spaţiu insuficient
pentru mesaj SIM’, va trebui să ştergeţi numai
mesajele SIM din directorul Primite. Dacă
telefonul afişează ‘Nu există spaţiu pentru
mesaj’, puteţi elibera spaţiu în fiecare repozitoriu,
ştergând mesaje, media şi aplicaţii.
*M
 esaje SIM
Un mesaj SIM reprezintă un mesaj salvat în
mod excepţional în cartela SIM. Acest mesaj
poate fi mutat în telefon.
Pentru mesajele de înştiinţare multimedia,
trebuie să aşteptaţi descărcarea şi procesarea
mesajului.
v Vizualizaţi: Afişează mesajele primite.
v Ştergeţi: Şterge mesajul curent.
v Răspundeţi: Răspundeţi expeditorului.
v Răspundeţi tuturor:
Răspundeţi tuturor expeditorilor.
v Redirecţionare: Redirecţionează mesajul
selectat către alt destinatar.
v Returnaţi apel: Puteţi apela expeditorul
mesajului.

v Informaţii: Puteţi vizualiza informaţii despre

mesajele primite: adresa expeditorului,
subiectul (numai pentru mesaje multimedia),
data şi ora mesajului, tipul mesajului,
dimensiunea mesajului.
v Ştergere multiplă: După ce selectaţi
mesajele pe care doriţi să le eliminaţi, le puteţi
şterge.
v Ştergeţi toate mesajele citite: Puteţi
şterge toate mesajele citite.
v Ştergeţi tot: Puteţi şterge toate mesajele.

e-mail

Meniu 5.3

Când accesaţi acest meniu, puteţi fie să vă
conectaţi de la distanţă la căsuţa dvs. poştală
pentru a prelua noile mesaje de e-mail, fie să
vizualizaţi mesajele e-mail preluate anterior, fără
a vă conecta la serverul de e-mail.
Puteţi verifica Ciorne, De trimis.

Mesaje
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Schiţe

Meniu 5.4

Utilizând acest meniu, puteţi preseta maxim
cinci mesaje multimedia pe care le utilizaţi
cel mai frecvent. Acest meniu afişează lista
mesajelor multimedia presetate.
Sunt disponibile opţiunile următoare.
v Vizualizaţi: Afişează mesajele multimedia.
v Editaţi: Modifică mesajul selectat.
v Ştergeţi: Şterge mesajul selectat.
v Informaţii: Afişează informaţii despre
mesajul ales.
v Ştergere multiplă: După selectarea
mesajelor pe care doriţi să le ştergeţi, apăsaţi
OK şi ştergeţi mesajele selectate.
v Ştergeţi tot:
Şterge toate mesajele din director.

Meniu 5.5

Acest meniu afişează mesajul în curs de trimitere
sau mesajul a cărui trimitere a eşuat.
După ce mesajul a fost trimis cu succes, acesta va
fi mutat în directorul Trimise.
v Vizualizaţi: Afişează mesajul.
v Ştergeţi: Puteţi şterge mesajul.
v Retrimiteţi: Puteţi retrimite mesajul selectat.
v Editaţi: Modifică mesajul selectat.
v Informaţii:
Afişează informaţii despre fiecare mesaj.
v Ştergere multiplă: Selectaţi şi ştergeţi
mesajele selectate.
v Ştergeţi tot: Puteţi şterge toate mesajele din
directorul De trimis.
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Mesaje
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Mesaje
Elemente trimise

Meniu 5.6

Acest meniu afişează mesajele trimise. Puteţi
verifica ora la care a fost trimis mesajul şi
conţinutul acestuia.

Ascultati mesageria vocala		
Meniu 5.7

După selectarea acestui meniu, apăsaţi OK
pentru a asculta mesajele vocale.

SFAT! Când primiţi un mesaj vocal,

telefonul afişează pictograma şi emite o
alertă. Pentru a configura corect telefonul,
solicitaţi operatorului de reţea detalii despre
acest serviciu.

Mesaj informative

Meniu 5.8

(În funcţie de reţea şi abonament)

Mesajele serviciului de informaţii sunt mesaje
text trimise de reţea către echipamentele GSM.
Aceste mesaje oferă informaţii generale, cum
ar fi prognoza meteo, informaţii despre trafic,
companii de taximetre, farmacii sau cotaţii la
bursă.
Fiecare tip de informaţie are asociat un număr;
astfel, puteţi contacta furnizorul de servicii, cu
condiţia să fi introdus un anumit număr pentru
informaţiile dorite.
La primirea unui mesaj de la serviciul de
informaţii, fie veţi vedea un mesaj pop-up
care vă va indica recepţionarea unui mesaj, fie
mesajul de la serviciul de informaţii va fi afişat
automat.
Pentru a vizualiza din nou mesajul sau dacă nu
sunteţi în modul de aşteptare, urmaţi secvenţa
de mai jos:

Mesaje
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Citire (Meniu 5.8.1)
1	Dacă aţi recepţionat mesaje informative şi

selectaţi Citire pentru a vizualiza un mesaj,
acesta este afişat pe ecran.
2	Mesajul va fi afişat până când este accesat alt
mesaj.

Subiecte (Meniu 5.8.2)
(În funcţie de reţea şi abonament)

v Vizualizaţi lista: Afişează numerele

mesajelor de la serviciul de informaţii, pe care
le-aţi adăugat. Dacă apăsaţi fiecare buton,
puteţi edita şi şterge categoria de mesaje
informative pe care le-aţi adăugat.
v Listă activă: Puteţi selecta numerele
mesajelor de la serviciul de informaţii din lista
activă. Dacă activaţi un număr al serviciului de
informaţii, puteţi primi mesaje trimise de la
numărul respectiv.

Meniu 5.9

01

Sabloame text (Meniu 5.9.1)

02

Aveţi 6 şabloane de text, precum cele de mai jos:
• Suna-ma Inapoi
• intarzii. Ajung la
• Unde eşti acum?
• Sunt pe drum.
• Urgent! Te rog să mă suni.
• Te iubesc.
Sunt disponibile opţiunile următoare.
v Trimiteţi prin
- Mesaj text:
Expediază prin SMS mesajul şablon selectat.
- Mesaj multimedia:
Expediază prin MMS mesajul şablon selectat.
- Mesaj Bluetooth: Expediază prin
Bluetooth mesajul şablon selectat.
- E -mail: Acest meniu vă permite să editaţi,
ştergeţi sau adăugaţi un cont de e-mail.
v Ştergeţi: Şterge şablonul.
v Şablon nou: Utilizaţi această opţiune pentru
a crea un şablon nou.
v Ştergeţi tot:
Şterge toate mesajele multimedia.
v Vizualizare: Afişează şabloanele
multimedia.
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Mesaje
v Editare: Utilizaţi această opţiune pentru a

scrie un mesaj nou sau pentru a edita mesajul
şablon selectat din lista de şabloane text.

Sabloane multimedia (Meniu 5.9.2)
După ce salvaţi şablonul nou, puteţi utiliza
următoarele opţiuni.
v Salvare: Salvaţi şabloanele multimedia noi
pe care le-aţi creat.
v Inserare: Adaugă un simbol, o Imagine, un
Videoclip, un Sunet, o Planşă nouă, un Şablon
text, un Contact, o Carte de vizită sau Altele.
v Previzualizare: Previzualizaţi mesajele
multimedia pe care le-aţi compus.
v Editaţi subiectul:
Modificaţi mesajul multimedia ales.
v Durata planşei: Puteţi seta durata de afişare
a planşelor din mesajele multimedia.
v Limbi T9: Selectaţi limba dorită pentru
modul de introducere T9. De asemenea,
puteţi să dezactivaţi modul de introducere T9,
selectând T9 dezactivat.
v .v I eşire: Determină revenirea la meniul
Mesaj.

Setări

Meniu 5.0

Mesaj text (Meniu 5.0.1)
v Tip mesaj:

Text, Voce, Fax, Pager, X.400, E-mail, ERMES
De obicei, tipul de mesaj este setat la Text.
Puteţi converti textul în diferite formate
alternative. Pentru informaţii despre
disponibilitatea acestei funcţii, contactaţi
furnizorul de servicii.
v Perioadă de valabilitate: Acest serviciu
de reţea permite setarea perioadei în care
mesajele text vor fi stocate în centrul de
mesaje.
v Raport livrare: Dacă îl setaţi la Da, puteţi
verifica dacă mesajul este trimis cu succes.
v Cost răspuns: La expedierea unui mesaj,

permite destinatarilor să răspundă şi să
adauge costul răspunsului la factura de
telefon.
v Număr centru mesaje: Dacă doriţi să
trimiteţi un mesaj text, puteţi primi adresa
centrului SMS prin intermediul acestui meniu.

Mesaje
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v Codificarea caracterelor

v Descărcare automată: Reţeaua

v Setări purtător de date: Setează

rezidenţială vă permite să primiţi mesaje
multimedia în funcţie de reţeaua de reşedinţă.
Reţeaua străinătate vă permite să primiţi
mesaje multimedia în funcţie de reţeaua
din străinătate. Dacă selectaţi Automat,
recepţionaţi mesaje multimedia automat.
Dacă selectaţi Manual, primiţi numai mesaje
de înştiinţare în Primite şi apoi puteţi verifica
aceste înştiinţări.
v Profil reţea: Dacă selectaţi serverul de
mesaje multimedia, puteţi seta URL-ul pentru
serverul de mesaje multimedia.
v Tip de mesaj permis
Personal: Mesaj personal.
Reclamă: Mesaj comercial.
Informaţii: Informaţii necesare.

parametrii purtătorului de date, cum ar fi GSM
preferat, GPRS preferat.

Mesaj Multimedia (Meniu 5.0.2)
v Subiect: Când este activat acest meniu, puteţi

introduce subiectele mesajelor multimedia.
v Durata planşei: Afişează durata fiecărei

pagini la scrierea mesajului.
v Prioritate: Funcţie pentru stabilirea priorităţii
mesajului selectat.
v Perioadă de valabilitate: Acest serviciu de
reţea permite setarea duratei în care mesajele
text vor fi salvate în centrul de mesaje.
v Raport livrare: Dacă funcţia este setată la
Da, puteţi verifica dacă mesajul dvs. a fost
trimis cu succes.
v Raport citire: Puteţi primi un raport care
indică dacă destinatarul a citit mesajul sau nu.
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v Cont de e-mail

În acest meniu puteţi să editaţi, să ştergeţi sau
să adăugaţi un cont de e-mail.
1 Atingeţi Nou.
2 	Aici puteţi alege modalitatea de funcţionarea
a contului:
Mesaje
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E-mail (Meniu 5.0.3)
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Mesaje
Nume de cont: Numele contului.
Adresă de e-mail: Introduceţi adresa de
e-mail acordată de furnizorul dvs. de servicii.
Nume propriu:
Stabiliţi porecla pe care o veţi utiliza.
Server e-mail de intrare: Introduceţi
adresa POP3 şi numărul portului
corespunzător contului care recepţionează
mesajul e-mail.
Numele utilizatorului: Introduceţi ID-ul
dvs. de e-mail.
Parolă: Introduceţi parola dvs. de e-mail.
Serverrul e-mailului de iesire:
Introduceţi adresa SMTP şi numărul portului
corespunzător calculatorului care trimite
mesajul dvs. de e-mail.
Autentificare e-mail de ieşire: Puteţi
seta autentificarea la trimiterea de mesaje
e-mail.
ID/Parolă server de ieşire: Introduceţi
ID-ul şi parola pentru trimiterea mesajului
e-mail.
Pentru a introduce informaţiile următoare,
atingeţi şi selectaţi Setări avansate.

- Setări avansate
Tip protocol: Selectaţi tipul de protocol.
(POP3/IMAP4)
Dimensiune maximă la primire:
Vizualizaţi dimensiunea maximă la care puteţi
primi e-mailuri.
Salvaţi pe server: Selectaţi Pornit pentru a
lăsa mesajele pe server.
Inseraţi semnătură: Selectaţi Pornit
pentru a vă ataşa semnătura la mesajele de
e-mail.
Adresă de e-mail pt. răspuns: Stabiliţi
adresa de e-mail la care puteţi primi
răspunsul.
Număr port de intrare:
Editaţi numărul portului POP3/IMAP.
Număr port de ieşire:
Editaţi numărul portului SMTP.
Preluare automată:
Selectaţi această opţiune pentru a prelua
automat e-mailurile.
Preluare descărcare: Selectaţi Doar
anteturi sau Toate. În acest moment contul
este setat şi va apărea în lista de conturi din
directorul E-mail.

Mesaje
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• C ont nou: Puteţi seta până la 5 conturi de
e-mail, selectând meniul Cont nou. Utilizând
meniul Editare, puteţi seta următoarele valori.
• Ştergeţi: Şterge din listă contul selectat.
• Ştergeţi tot:
Puteţi şterge toate listele de conturi.
v Punct de acces
Specifică numele punctului de acces.
v Interval de preluare
Alegeţi cât de des doriţi ca telefonul KF600 să
verifice mesajele e-mail noi.
v Semnătură
Creaţi o semnătură de e-mail şi activaţi
această funcţie.

Nr. mesageriei vocale (Meniu 5.0.4)
Puteţi primi mesaje vocale dacă furnizorul de
servicii de reţea acceptă această funcţionalitate.
La primirea unui mesaj vocal nou, simbolul
corespunzător va fi afişat pe ecran. Pentru a vă
configura corect telefonul, solicitaţi furnizorului
de servicii de reţea detalii despre acest serviciu.

Puteţi seta opţiunea pentru a recepţiona mesajul
sau nu.

01

Mesaj informativ (Meniu 5.0.6)

03

v Primire

04

Pornit: Dacă selectaţi acest meniu, telefonul
dvs. va primi mesaje de la serviciul de
informaţii.
Oprit: Dacă selectaţi acest meniu, telefonul
dvs. nu va mai primi mesaje de la serviciul de
informaţii.
v Alerte
Pornit: Telefonul dvs. va emite un sunet
când recepţionaţi mesaje de la serviciul de
informaţii.
Oprit: Telefonul dvs. nu va emite niciun
sunet, chiar dacă sunt selecţionate mesaje de
la serviciul de informaţii.
v Limba
Selectaţi limba dorită apăsând tasta . Apoi,
mesajul de la serviciul de informaţii va fi afişat
în limba selectată.

02
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Personale
Imagini

Meniu 6.1

v F
 işier: Rotiţi, redenumiţi sau vizualizaţi

Meniul Imagini conţine o listă cu fotografiile,
inclusiv imaginile implicite din telefon, imaginile
descărcate şi imaginile efectuate cu camera foto
a telefonului.

Meniurile de opţiuni pentru Imagini
Opţiunile disponibile pentru imagini depind de
tipul de imagine selectat. Toate opţiunile vor fi
disponibile pentru fotografiile pe care le-aţi făcut
cu camera telefonului, însă pentru imaginile
implicite sunt disponibile numai opţiunile
Informaţii fişier, Tipărire prin, Spectacol
planşe, Sortare după şi Miniatură / Listă.
În directorul Imagini, atingeţi pentru a afişa
lista de opţiuni.
v Ş
 tergere: Şterge imaginea selectată.
v T
rimitere prin: Trimite imaginea selectată
prin MMS, Bluetooth sau Email.

SFAT! Imaginea (.jpeg) ar putea

necesita o redimensionare înainte de a putea fi
trimisă prin MMS sau e-mail.

v
v

v
v
v
v
v

informaţiile (Nume, Dimensiune, Dată,
Rezoluţie, Tip şi Copyright) pentru
imaginea selectată. Dacă aveţi un card de
memorie extern, vor fi afişate două opţiuni
suplimentare: Mutaţi în memoria
externă şi Copiaţi în memoria externă.
T ipărire prin - Tipăriţi un fişier de imagini
prin PictBridge sau Bluetooth®.
S pectacol planşe: Consultaţi secţiunea
Crearea unui spectacol de planşe,
de la pagina 47.
 irector nou - Creaţi un director nou în
D
directorul principal Imagini.
Ş tergere multiplă: Selectaţi mai multe
imagini înainte de a atinge Ştergere.
Ş tergeţi tot: Şterge toate fotografiile din
directorul Imagini.
S ortare după: Aranjează imaginile după
Dată, Tip sau Nume.
 izualizare tip listă/Vizualizare
V
miniaturi: Schimbă modul de vizualizare a
fotografiilor.

Personale
46

LG KF600 | Ghidul utilizatorului

F600 Open_Romania_0204.indd

46

2007.2.4

4:17:1

Expedierea unei fotografii
1	Derulaţi şi selectaţi Imagini.
2	Selectaţi o fotografie şi atingeţi .
3	Atingeţi Trimitere prin şi selectaţi una

dintre opţiunile Mesaj multimedia,
Bluetooth sau E-mail.
4	Dacă alegeţi Mesaj multimedia sau
Email, fotografia va fi ataşată la mesaj,
iar dumneavoastră puteţi scrie şi expedia
mesajul în mod normal. Dacă alegeţi
Bluetooth, vi se va sugera să activaţi funcţia
Bluetooth iar telefonul dumneavoastră va
căuta un dispozitiv căruia să îi expediaţi
fotografia.

Organizarea imaginilor
dumneavoastră
1	Derulaţi şi selectaţi Imagini.
2	Atingeţi apoi Sortare după.
3	Alegeţi dintre Dată, Tip sau Nume.

F600 Open_Romania_0204.indd

.

01
02

Selectaţi imaginea şi atingeţi pentru a o
marca. Pentru a deselecta o imagine, atingeţi
din nou , astfel încât bifa să dispară din
casetă.
4	După ce aţi bifat toate casetele
corespunzătoare, atingeţi Ştergeţi şi
confirmaţi că doriţi să ştergeţi toate imaginile
marcate.

03
04
05
06
07
08

Crearea unui spectacol de planşe
Dacă doriţi să vizualizaţi toate imaginile din
telefon sau să le treceţi în revistă pe cele pe
care le aveţi, puteţi crea un spectacol de planşe
pentru a nu fi nevoit să deschideţi şi să închideţi
fiecare fotografie.
1	Selectaţi Imagini.
2	Selectaţi fotografia cu care doriţi să începeţi
spectacolul de planşe şi atingeţi .
3 Selectaţi Spectacol planşe pentru a începe.
4	Atingeţi Pauză pentru a trece în pauză
spectacolul de planşe şi Ieşire pentru a
închide spectacolul de planşe şi pentru a
reveni la directorul Imagini.

09
10

Personale

Ştergerea unei imagini
1	Derulaţi şi selectaţi Imagini.
2	Selectaţi o imagine şi atingeţi
3	Atingeţi Ştergeţi.

Ştergerea mai multor imagini
1	Derulaţi şi selectaţi Imagini.
2	Atingeţi şi selectaţi Ştergere multiplă.
3	Lângă fiecare imagine va fi afişată o casetă.
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Personale
Dacă atingeţi în timpul spectacolului de
planşe, veţi beneficia de opţiuni suplimentare:
v V
 izualizaţi: Selectaţi dintre Imagine
completă şi Pe tot ecranul. Selectaţi
Peisaj pentru a schimba orientarea imaginii.
v R
 epetare activată/dezactivată: Alegeţi
dacă doriţi ca spectacolul de planşe să se
repete sau nu.

Sunete

Meniu 6.2

Directorul Sunete conţine secţiunea Sunete
implicite şi înregistrări vocale. Din acest director
puteţi administra, expedia sau seta anumite
sunete ca tonuri de apel.

Clipuri video

Meniu 6.3

Directorul Videoclipurile mele prezintă lista cu
înregistrările video descărcate şi înregistrările
video pe care le-aţi efectuat cu telefonul.

Urmărirea unei înregistrări video
1	Selectaţi Clipuri video.
2	Selectaţi o înregistrare video şi atingeţi .
SFAT! Ar putea fi necesar să redimensionaţi
videoclip înainte de a putea fi expediat prin
MMS. Anumite clipuri video pot fi prea mari
pentru a fi expediate prin MMS. În acest caz
alegeţi o altă opţiune de expediere.

Utilizarea unui sunet
1	Selectaţi Sunete.
2	Selectaţi Sunete implicite sau selectaţi din
lista de fişiere de înregistrări vocale.
pentru a-l
asculta.
4	Atingeţi Setaţi ca... şi selectaţi dintre Ton
de apel şi ID ton de apel.

3	Selectaţi un sunet şi apăsaţi

Personale
48

LG KF600 | Ghidul utilizatorului

F600 Open_Romania_0204.indd

48

2007.2.4

4:17:1

Utilizarea meniului de opţiuni
pentru înregistrările video
În directorul Videoclipuri, atingeţi pentru a
afişa următoarea listă de opţiuni.
v Ş
 tergere - Şterge clipul video selectat.
v F
 işier: Redenumiţi videoclipul, îl mutaţi
în alt director sau vizualizaţi informaţiile
(Nume, Dimensiune, Dată, Rezoluţie, Tip
şi Copyright).
v D
 irector nou - Creaţi un director nou în
directorul Videoclipuri.
v Ş
 tergere multiplă: Selectaţi mai multe
videoclipuri, apoi apăsaţi Ştergeţi.
v Ş
 tergeţi tot: Şterge toate Videoclipurile din
directorul Videoclipuri.
v S
 ortare după: Aranjează videoclipurile
după Dată, Tip sau Nume.
v V
 izualizare tip listă/Vizualizare
miniaturi: Schimbă modul de vizualizare a
clipurilor video.

Meniu 6.4

Din meniul Documente, puteţi vizualiza toate
documentele. De aici puteţi vizualiza fişierele
Excel, Powerpoint, Word, Text şi pdf.

Altele

02
03

Meniu 6.5

Afişează lista fişierelor din directoarele Altele
din Memoria internă/externă sau din memoria
multimedia.

SFAT! Puteţi trimite fişiere prin

Bluetooth numai dacă acestea sunt salvate în
memoria telefonului sau în memoria externă.

01

04
05
06
07
08
09
10

SFAT! Când vă conectaţi la un PC prin

cablu USB, veţi observa numai următoarele
directoare din memoria internă: Imagini,
Sunete, Videoclipuri şi Altele. Puteţi vedea
toate directoarele din memoria externă. Dacă
Bluetooth este conectat la un computer,
funcţia poate transfera fişiere sub formă de
imagini, sunete, videoclipuri, documente, alte
directoare, cu excepţia directorului implicit.
(Funcţiile “vizualizare”, “redare”nu funcţionează
în directorul Altele)

Personale

F600 Open_Romania_0204.indd

Documente

49

49

2007.2.4

4:17:1

Personale
Jocuri şi aplicaţii

Meniu 6.6

În acest meniu puteţi gestiona aplicaţiile Java
instalate în telefon. Puteţi juca sau şterge
aplicaţiile descărcate sau puteţi seta opţiunea de
conectare.

Memorie externă

Meniu 6.7

Cu ajutorul acestui meniu vizualizaţi Imagini,
Sunete, Videoclipuri, Documente şi Altele din
cardul de memorie. Dacă memoria externă nu
este disponibilă, se va afişat mesajul pop-up
“Introduceţi o memorie externă”.

SFAT! Cartela SIM trebuie să fie

introdusă pentru ca telefonul să fie recunoscut
ca disc amovibil.

SFAT! Funcţia Salvare masivă funcţionează

numai când telefonul se află în modul inactiv.

SFAT! NU scoateţi cablul în timp ce

descărcaţi fişiere. După ce descărcaţi fişierele,
faceţi clic pe “Deconectare hardware în
siguranţă - Safely remove hardware” din PC,
apoi deconectaţi cablul.

ATENŢIE! Când copiaţi un fişier pe

un disc amovibil, veţi observa un mesaj pe
animaţia de pe afişaj. Acest mesaj arată că
STOCAREA MASIVĂ funcţionează, iar datele
sunt transferate. În timpul afişării animaţiei, nu
deconectaţi cablul. Dacă deconectaţi cablul în
timpul afişării animaţiei, datele se vor pierde
sau deteriora, iar telefonul se poate defecta.

Noul LG fantastic

Telefonul KF600 funcţionează ca dispozitiv de
stocare masivă. Dacă aţi conectat cablul USB,
veţi putea utiliza telefonul ca disc amovibil.
Puteţi descărca fişiere MP3, fotografii, clipuri
video, fişiere text etc. Acest lucru permite un
acces facil din computer în telefon, prin simpla
conectare a cablului USB.
Personale
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Profiluri
În meniul Profiluri, puteţi să reglaţi şi să
personalizaţi tonurile telefonului pentru diferite
evenimente, medii sau grupuri de apelare.
Există cinci profiluri presetate: General,
Silenţios, Vibraţii, Exterior şi Căşti.

Activaţi (Meniu 7.X.1)
1 Se afişează lista profilurilor.
2	În lista Profiluri, derulaţi la profilul pe care
doriţi să-l activaţi.
3 Apoi selectaţi Activaţi.

Personal izare (Meniu 7.X. 2)
Derulaţi până la profilul dorit din lista de profiluri.
- Selectaţi Personalizare.
Se va deschide opţiunea de setare a profilului.
Efectuaţi setările dorite.
v Tip alertă apel: Setează tipul de alertă
pentru apelurile recepţionate.
v Sonerii:
Selectaţi din listă tonul de apel dorit.

Setează volumul tonului de apel.
v Tip alertă mesaj:

Setează tipul de alertă pentru mesaje.
v Tonuri mesaj:

Selectează tonul de alertă pentru mesaje.
v Volumul mesajului:
Setaţi volumul tonului mesajului.
v Feedback pentru tastele tactile şi
tastatură: Puteţi seta totul cu Atingere &
tastă (tonuri, volum, vibraţie etc.).
v Tonuri clapetă:
Permite setarea tonului clapetei.
v Volum efecte:
Permite setarea volumului pentru efectul
sonor.
v Vol. prn./op.: Permite setarea volumului
pentru tonul emis la pornirea sau la oprirea
telefonului.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

SFAT! Nu toate profilurile pot fi redenumite.

Profiluri
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Contacte
Căutare

Meniu 8.1

1 Introduceţi numele pe care doriţi să-l căutaţi.

v Copiaţi în telefon/SIM: Copiaţi o intrare din

cartela SIM în telefon sau din telefon în cartela
SIM.

SFAT! Căutarea instantanee se

realizează prin introducerea iniţialei numelui.

2	Dacă doriţi să editaţi, ştergeţi, copiaţi o

Conacte
52

intrare, apăsaţi .
Va fi afişat următorul meniu.
v V
 izualizaţi: Afişează fiecare intrare în
detaliu.
v E
 ditaţi: Puteţi edita numele, numărul,
grupul, tonul de apel şi imaginea, utilizând
tasta de navigare.
v Mesaj nou: După ce aţi găsit numărul dorit,
puteţi trimite un mesaj (text/ multimedia/
e-mail) către numărul selectat.
v Trimiteţi prin: Trimiteţi datele din agenda
telefonică prin mesaj text, mesaj multimedia,
Bluetooth sau e-mail.
v Ştergeţi: Şterge o intrare.
v Contact nou: După selectarea locaţiei
(SIM/Telefon) în care doriţi să salvaţi, puteţi
adăuga contactul în agenda telefonică.
v Ştergere multiplă:
Şterge mai multe fişiere selectate.

Contact nou

Meniu 8.2

Puteţi să adăugaţi o intrare în agenda telefonică
utilizând această funcţie. Capacitatea memoriei
telefonului este de 1000 de intrări. Capacitatea
memoriei cartelei SIM depinde de operator.
Numărul de caractere depinde de SIM.

SFAT! Lungimile maxime pentru numele şi

numerele salvate depind de tipul cartelei SIM.

1 	Selectaţi Contact nou.
2	Selectaţi mediul de stocare pe care doriţi să
salvaţi.

3 Introduceţi un nume.
4	Apăsaţi d, apoi puteţi introduce un

număr. (Mobil, Acasă, Birou, Adresă de
e-mail, Fax)
5	Setaţi un grup pentru intrarea curentă,
apăsând l, r.
6 Puteţi seta un ton de apel şi o fotografie
pentru intrare.

LG KF600 | Ghidul utilizatorului
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Apelări rapide

Meniu 8.3

Aloca orice tastă cuprinsă între 2 şi 9
unui nume din listă. Puteţi efectua un apel direct
apăsând această tastă.
1 Selectaţi Apelare rapidă.
2 Dacă doriţi să adăugaţi un număr cu apelare
rapidă, selectaţi <gol> apăsând Atribuiţi.
Apoi puteţi căuta numele în agenda
telefonică.
3 După alocarea numerelor pentru apelare
rapidă, puteţi modifica şi şterge aceste intrări.
De asemenea, puteţi iniţia apeluri sau trimite
mesaje către aceste numere.

Meniu 8.4

Puteţi introduce un număr maxim de membri
într-un grup. Sunt disponibile 7 grupuri pentru
care puteţi crea liste.
v Afişaţi membrii:
Afişează membrii grupului selectat.
v Ton de apel pentru grup: Specifică
tonurile de apel pentru apelurile membrilor
grupului.
v Simbol grup:
Permite selectarea pictogramei aferente
grupului.
v Ştergeţi membru: Şterge un membru
selectat din lista membrilor grupului. Numele
şi numărul de telefon vor rămâne în agenda
telefonică.
v Ştergeţi toţi membrii: Şterge toţi membrii
din Lista membrilor grupului.
v Redenumiţi: Redenumeşte grupul.
v Resetaţi tot: Puteţi reseta toţi membrii.
v Vizualizaţi: Afişează grupul selectat.
v Adăugaţi: Adăugaţi membri la grup.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Contacte
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Contacte
Copiaţi tot

Meniu 8.5

Puteţi copia intrări din cartela SIM în memoria
telefonului şi invers.
v Din SIM în Telefon: Copiază intrarea din
cartela SIM în memoria telefonului.
v Telefon -> SIM: Copiază intrarea din
memoria telefonului în cartela SIM.

Ştergeţi tot

Setări

Meniu 8.7

Opţiuni de vizualizare
Derulaţi pentru a evidenţia opţiunea Opţiuni
de vizualizare, apoi apăsaţi OK.
- Nume şi număr: Setaţi lista din agenda
telefonică pentru a afişa numele şi numărul
de telefon.
- Cu imagine: Setaţi lista din agenda
telefonică pentru a afişa informaţiile despre
persoană şi fotografia acesteia.

Meniu 8.8

v Număr apelare servicii

v

Meniu 8.6

Şterge toate intrările de pe cartela SIM sau din
memoria telefonului.

v

Informaţii

v

Utilizaţi această funcţie pentru a accesa
o anumită listă de servicii furnizate de
operatorul dvs. de reţea (dacă funcţia este
suportată de cartela SIM).
Număr propriu
(în funcţie de SIM)
Salvaţi şi verificaţi propriul dvs. număr în
cartela SIM.
Cartea mea de vizită
Această opţiune permite crearea propriei dvs.
carte de vizită, care să conţină numele şi un
număr de telefon mobil.
Pentru a crea o carte de vizită nouă, apăsaţi
tasta rapidă stânga l [Nou] şi introduceţi
informaţiile în câmpuri.
Dacă doriţi să editaţi, să ştergeţi sau să
trimiteţi o carte de vizită, selectaţi tasta rapidă
stânga [Opţiuni].

Conacte
54

LG KF600 | Ghidul utilizatorului

F600 Open_Romania_0204.indd

54

2007.2.4

4:17:1

Setări
Data & Ora

Meniu 9.1

Setaţi funcţii pentru dată şi oră.

Setaţi data (Meniu 9.1.1)

Limba

Meniu 9.2

Puteţi schimba limba de afişare a textelor din
telefon. De asemenea, această schimbare va
afecta modul de introducere a limbii.

02
03

Introduceţi data curentă.

Formatul datei (Meniu 9.1.2)
Setaţi formatul datei: AAAA/LL/ZZ, ZZ/LL/AAAA,
LL/ZZ/AAAA.
(Z: Zi / L: Lună / A: An)

Setaţi ora (Meniu 9.1.3)
Introduceţi ora curentă.

Formatul orei (Meniu 9.1.4)
Setaţi formatul orei la 24 de ore şi la 12 ore.

Actualizare automată (Meniu 9.1.5)
Selectaţi Activat, iar telefonul va actualiza
automat data şi ora.

Meniu 9.3

04
05

Fundal (Meniu 9.3.1)

06

Puteţi selecta imaginile de fundal în modul
„în aşteptare”.

07
08

Cronometru lumină de fundal (Meniu 9.3.2)
Setaţi durata iluminării ecranului.
(Oprit/10 secunde/20 secunde/30 secunde/60
secunde)

09
10

Luminozitate (Meniu 9.3.3)
Setaţi nivelul de luminozitate pentru afişajul LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Setări
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Setări
Scurtătură pentru ecranul
principal (Meniu 9.3.4)
Selectarea opţiunii Activat afişează
funcţionalităţile celor 4 taste de navigare şi a
tastei Meniu sub formă de imagini în mijlocul
ferestrei inactive.

Temă (Meniu 9.3.5)
Modificaţi rapid întregul aspect al ecranului
dumneavoastră.

Text standby (Meniu 9.3.9)
Dacă selectaţi Activat, puteţi edita textul care
este afişat în modul de aşteptare.

Numele reţelei (Meniu 9.3.0)
Dacă această funcţie este activată, numele reţelei
va fi afişat pe ecranul LCD.

Calibrare InteractPad™ (Meniu 9.3.*)
Resetaţi InteractPad pentru o utilizare mai facilă.

Stilul meniului (Meniu 9.3.6)
Telefonul are temele de meniu Grilă şi Listă.
Setaţi stilul meniului derulând până la opţiunea
dorită şi apăsaţi pe OK.

Stilul fontului principal (Meniu 9.3.7)
Puteţi selecta stilul de font dorit pentru e-mail.

Stilul fontului pentru apelare
(Meniu 9.3.8)

Acest telefon vă oferă patru stiluri de apelare.
(Stil portativ/Stil gazon/Stil colaj)
Setări
56
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Conectivitate

Meniu 9.4

Bluetooth (Meniu 9.4.1)
Bluetooth permite dispozitivelor mobile
compatibile, perifericelor şi computerelor aflate
în proximitate să comunice direct unele cu altele,
fără cabluri.
Acest telefon acceptă conectivitate Bluetooth
încorporată, ceea ce permite conectarea la căşti
compatibile Bluetooth, aplicaţii de calculator şi
altele.

SFAT! Profil acceptat: HSP, HFP, OPP, BPP, FTP,
SPP, A2DP, AVRCP, DUN, SAP, PBAP

SFAT! Atunci când recepţionaţi date de la

alt dispozitiv Bluetooth, telefonul va solicita
o confirmare. După confirmarea transferului,
fişierul va fi copiat în telefonul dvs.

01

salvat în unul dintre următoarele directoare:
- Video (.3gp, mp4): directorul Clipuri video.
- Imagine (.bmp, gif, jpg, png): Directorul
Imagini
- Sunet (.amr, wav, aac): Directorul Sunete
TIP!
A document(txt) with up to 160
- MP3 (.mp3): Directorul Sunete
characters is saved in Inbox(menu 5-2).
- Documente (.txt): Directorul Documente

02
03
04
05

TIP! Un document (txt) cu până la 160 de

06

caractere este salvat în directorul Primite
(meniul 5-2).

07
08

v Bluetooth pornit/oprit

Puteţi activa sau dezactiva funcţia Bluetooth.
v Lista dispozitivelor
- C onectare/Deconectare: După asocierea
cu căşti sau căşti stereo, se conectează
automat cu aceasta. După împerecherea cu
dispozitivul telefon, vă puteţi conecta la ftp
al acelui telefon.

09
10

Setări
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Setări
-A
 dăugaţi nou: Vă permite să căutaţi
dispozitive Bluetooth noi şi să le adăugaţi în
lista de dispozitive pereche a telefonului dvs.
Când selectaţi Adăugaţi nou, telefonul dvs.
va începe să caute dispozitive Bluetooth în
raza sa.

TIP! Dacă dispozitivul dorit nu a fost găsit
după căutare, apăsaţi Reactualizare
pentru reluarea căutării.

Setări
58

Dacă transferaţi fişiere prin Bluetooth,
ecranul devine inactiv din cauza transferului
de fişiere din fundal.
Când dispozitivul pe care doriţi să-l asociaţi
apare în listă, apăsaţi Stop.
Derulaţi la dispozitivul dorit şi apăsaţi
Asociere. Apoi, vi se va solicita să
introduceţi o parolă. Parola poate fi orice
cod pe care doriţi să-l utilizaţi (aceeaşi
parolă trebuie utilizată pentru ambele
dispozitive) sau este una predefinită de
producătorul dispozitivului cu care încercaţi
să realizaţi împerecherea. Consultaţi
Manualul de utilizare al dispozitivului cu
care iniţiaţi asocierea pentru a vedea dacă
acesta are deja o parolă predefinită.

Puteţi vizualiza toate dispozitivele cu care
este asociat aparatul dvs. KF600. Dacă
accesaţi Dispozitive asociate, veţi
observa opţiunile
- Redenumire: Redenumeşte numele
dispozitivului Bluetooth împerecheat şi
modul în care este afişat pe telefon.
- Setat ca autorizat/Setat ca
neautorizat: Stabileşte o conexiune
autorizată între fiecare dispozitiv Bluetooth.
De exemplu, dacă utilizaţi regulat o cască
Bluetooth cu telefonul dvs., atunci setarea
conexiunii drept autorizată va conduce la
conectarea automată a căştii la telefon de
fiecare dată când casca este activată.
- Eliminaţi: Permite ştergerea unui
dispozitiv Bluetooth asociat.
- Ştergeţi tot: Permite ştergerea tuturor
dispozitivelor Bluetooth asociate.
v Setări Bluetooth
-V
 izibilitatea mea: Indică dacă telefonul
dvs. va fi sau nu vizibil pentru alte dispozitive
Bluetooth.
- Nume propriu: Puteţi seta numele
dispozitivului Bluetooth. Numele implicit
este LG KF600.
- Adresa mea: Afişează adresa dispozitivului
dvs. Bluetooth.
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F600 Open_Romania_0204.indd

58

2007.2.4

4:17:1

In retea (Meniu 9.4.2)

Ataşare GPRS (Meniu 9.4.2.2)

Puteţi selecta o reţea care va fi înregistrată
automat sau manual.

Puteţi configura serviciul GPRS în funcţie de
diferite situaţii.
v Pornit
Dacă selectaţi acest meniu, telefonul este
înregistrat automat într-o reţea GPRS când
îl porniţi. Sunt permise transferul de date şi
lansarea unei aplicaţii WAP sau PC dial-up,
creată prin conexiunea între telefon şi reţea.
Când terminaţi aplicaţia, conexiunea GPRS
este încheiată, dar înregistrarea reţelei GPRS
rămâne.
v Când este necesar
Dacă selectaţi acest meniu, conexiunea GPRS
este stabilită când vă conectaţi prin WAP sau
un serviciu de aplicaţii şi este închisă când
terminaţi conexiunea WAP sau la aplicaţie.

In retea (Meniu 9.4.2.1)
De obicei, selectarea reţelei este setată la
Automatic.
v Automatic: Dacă selectaţi modul Automatic,
telefonul va căuta automat şi va selecta o
reţea. După ce aţi selectat Automatic, telefonul
va fi setat la Automatic, chiar dacă este închis
şi repornit.
v Manual: Telefonul va căuta lista reţelelor
disponibile şi vi le va afişa. Apoi, puteţi selecta
reţeaua pe care doriţi s-o utilizaţi, dacă această
reţea are un acord de roaming cu operatorul
reţelei dvs. de reşedinţă. Telefonul vă permite
să selectaţi altă reţea, dacă nu reuşeşte să
acceseze reţeaua selectată.
v Preferate: Puteţi seta o listă de reţele
preferate la care telefonul să încerce să se
conecteze înainte de a încerca să se conecteze
la altele. Această listă este creată din lista
predefinită de reţele cunoscute.
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Setări
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Setări
Punct de acces (Meniu 9.4.2.3)
v Vizualizaţi:

Afişează numele punctului de acces.
v Editaţi: Editaţi numele punctului de acces.

SFAT! Modificările pot avea efecte
asupra altor conţinuturi.

Profil reţea
v Conexiuni de date
• Nume: Puteţi tasta numele reţelei.
• Purtător: Setaţi serviciul de date purtător.
1 Date/2 GPRS
<Setări date>
Este afişat numai dacă selectaţi Setări date
ca Purtător/Serviciu.
- F ormaţi numărul: Introduceţi numărul
de telefon care va fi apelat pentru accesarea
gateway-ului WAP.
- ID utilizator: Identitatea utilizatorului
pentru serverul dial-up (NU pentru
gateway-ul WAP).
- Parolă: Parola solicitată de serverul dialup (NU de gateway-ul WAP) pentru a vă
identifica.

- Tip apel: Selectaţi tipul apelului de date,
analog sau digital (ISDN).
- Viteză apel: Viteza conexiunii de date este
9600 sau 14400 (în funcţie de operator).
- Timp aşteptare: Trebuie să introduceţi
perioada de expirare.
După introducerea acestei valori, serviciul de
navigare WAP nu va mai fi disponibil dacă
nu sunt introduse sau transferate date.
- Server principal: Introduceţi adresa IP a
serverului DNS principal pe care-l accesaţi.
- Server secundar: Introduceţi adresa IP a
serverului DNS secundar pe care-l accesaţi.
<Setări GPRS>
Setările serviciului sunt disponibile numai
dacă GPRS este ales ca serviciu purtător.
- APN: Introduceţi APN-ul pentru GPRS.
- ID utilizator: Identificarea utilizatorului
pentru serverul APN.
- Parolă: Parola solicitată de serverul APN.
- Server principal: Introduceţi adresa IP a
serverului DNS principal pe care-l accesaţi.
- Server secundar: Introduceţi adresa IP a
serverului DNS secundar pe care-l accesaţi.

Setări
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Conexiune USB (Meniu 9.4.3)
Puteţi selecta un singur mod dintre Servicii de
date şi Salvare masivă.
După ce terminaţi de folosit memoria telefonului,
faceţi clic pe Ieşire şi parcurgeţi următorii paşi:
ATENŢIE!
Înainte de a scoate cablul, este necesar să faceţi
clic pe Ieşire. În caz contrar, integritatea datelor
transferate nu este garantată.

1 Faceţi clic pe zona pentru înştiinţare.

[Deconectare sau eliminare hardware]
2 Selectaţi Dispozitiv USB de stocare masivă,
faceţi clic pe Stop.
Va apărea următorul mesaj: “Dispozitivul USB
de stocare masivă poate fi înlăturat acum în
siguranţă din sistem – The USB Mass Storage
device can now be safelz removed from the
system”
3 Apoi scoateţi cablul.

Meniu 9.5

Puteţi seta meniul relevant pentru un apel.

01
02

Redirecţionare apeluri (Meniu 9.5.1)
Serviciul de redirecţionare a apelurilor permite
redirecţionarea apelurilor de voce, fax şi date
către alt număr. Pentru detalii, contactaţi
furnizorul de servicii.
v Toate apelurile vocale
Redirecţionează necondiţionat apelurile
vocale.
v Dacă este ocupat
Redirecţionează apelurile vocale când
telefonul este utilizat.
v Daca nu răspunde
Redirecţionează apelurile vocale la care nu
răspundeţi.
v Dacă nu este găsit
Redirecţionează apelurile vocale când
telefonul este oprit sau se află în afara ariei de
acoperire.
v Toate apelurile de date
Redirecţionează necondiţionat apelurile către
un număr cu conexiune PC.
v Toate apelurile fax
Redirecţionează necondiţionat apelurile către
un număr cu conexiune fax.
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Setări
v Dezactivare tot

Anulează serviciul de redirecţionare a tuturor
apelurilor.
Submeniurile
Meniul Redirecţionare apeluri conţine
submeniurile de mai jos.
- Activaţi
Permite activarea serviciului respectiv.

Către număr de mesagerie vocală
Permite retransmiterea către centrul de
mesagerie. Această funcţie nu este afişată în
meniurile Toate apelurile de date şi Apeluri fax.
Către alt număr
Introduceţi numărul pentru redirecţionare.
Către număr favorit
Puteţi bifa 5 numere recente pentru
redirecţionare.
- Dezactivare
Dezactivează serviciul respectiv.
- Vizualizaţi starea
Afişează starea serviciului respectiv.

Mod răspuns (Meniu 9.5.2)
v Deschidere clapetă

Dacă selectaţi acest meniu, puteţi prelua un
apel numai dacă deschideţi clapeta.
v Orice tastă
Dacă selectaţi această opţiune, puteţi accepta
un apel apăsând orice tastă, cu excepţia tastei
e [Terminaţi].
v Numai tasta Trimite
Dacă selectaţi acest meniu, puteţi primi un
apel numai apăsând tasta s [Trimitere].

Setări
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Afişare număr propriu (Meniu 9.5.3)

Avertizare la minut (Meniu 9.5.5)

(în funcţie de reţea şi abonament)

Dacă selectaţi Pornit, puteţi verifica durata
apelului printr-un sunet de tonalitate joasă la
fiecare minut, pe parcursul unui apel.

v Setat de reţea

Dacă selectaţi această opţiune, puteţi trimite
numărul dvs. de telefon în funcţie de serviciul
pe două linii, pe linia 1 sau linia 2.
v Pornit.
Puteţi trimite numărul dvs. de telefon unui
destinatar.
Numărul dvs. de telefon va fi afişat pe
telefonul destinatarului.
v Oprit
Numărul dvs. de telefon nu va fi afişat.

Apel în aşteptare (Meniu 9.5.4)
(în funcţie de reţea)
v Activaţi

Dacă selectaţi Activaţi, puteţi accepta un apel
(recepţionat) în aşteptare.
v Anulare
Dacă selectaţi Anulare, nu puteţi recunoaşte
apelul (recepţionat) în aşteptare.
v Vizualizaţi starea
Afişează starea apelului în aşteptare.

v Pornit

Când este activată această funcţie, telefonul
va încerca automat reapelarea în caz de eşec
în conectarea la un apel.
v Oprit
Telefonul nu va încerca să reapeleze dacă nu
s-a conectat la apelul iniţial.

02
03
04
05
06
07
08
09

Trimiteti tonuri DTMF (Meniu 9.5.7)
Puteţi trimite tonuri DTMF în timpul unui apel
activ pentru a vă verifica căsuţa poştală vocală
sau alte servicii telefonice automate.

10

Setări
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Reapelare automată (Meniu 9.5.6)
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Setări
Securitate

Meniu 9.6

Solicitarea codului PIN (Meniu 9.6.1)
În acest meniu puteţi seta telefonul să solicite
codul PIN al cartelei SIM când este pornit.
Dacă funcţia este activată, vi se va solicita să
introduceţi codul PIN.
1	Selectaţi Solicitarea codului PIN în
meniul Setări de securitate şi apoi apăsaţi
OK.
2 Setaţi Pornit/Oprit.
3	Dacă doriţi să schimbaţi setarea, trebuie să
introduceţi codul PIN când porniţi telefonul.
4	Dacă introduceţi codul PIN greşit de mai mult
de 3 ori, telefonul se va bloca. Dacă PIN-ul
este blocat, va trebui să introduceţi codul
PUK.
5 Puteţi introduce codul PUK de maxim 10
ori. Dacă introduceţi codul PUK greşit de
mai mult de 10 ori, nu mai puteţi debloca
telefonul. Va trebui să contactaţi furnizorul
de servicii.

Setări
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Blocare telefon (Meniu 9.6.2)
Puteţi utiliza un cod de siguranţă pentru a
preveni utilizarea neautorizată a telefonului.
De fiecare dată când porniţi telefonul, vi se va
solicita codul de siguranţă, dacă setaţi blocarea
telefonului la Când este pornit.
Dacă setaţi blocarea telefonului la Când este
schimbat SIM-ul, vi se va solicita codul de
siguranţă numai când schimbaţi cartela SIM.

Blocare touchpad (Menu 9.6.3)
Dacă activaţi această funcţie, tastele tactile ale
telefonului se vor bloca.

Restricţionarea apelurilor
(Meniu 9.6.4)

Serviciul Restricţionarea apelurilor
împiedică telefonul să efectueze şi să
recepţioneze o anumită categorie de apeluri.
Această funcţie necesită parola de blocare a
apelurilor.
Sunt disponibile următoarele submeniuri:
v Toate apelurile efectuate
Serviciu de blocare pentru toate apelurile
efectuate.
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v Apeluri internaţionale efectuate

Serviciu de restricţionare pentru toate
apelurile internaţionale efectuate.
v Apelare internaţională cu excepţia ţării
de reşedinţă
Serviciu de restricţionare pentru toate
apelurile internaţionale efectuate, cu excepţia
reţelei de reşedinţă.
v Toate recepţionate
Serviciu de restricţionare pentru toate
apelurile recepţionate
v Apeluri primite în străinătate
Serviciu de restricţionare pentru toate
apelurile recepţionate în roaming
v Dezactivare restrictionarea apelurilor
Anulează toate serviciile de restricţionare.
v Modificaţi parola
Modificaţi parola pentru serviciul de
restricţionare a apelurilor.
Submeniuri
- Activaţi
Permite trimiterea către reţea a unei solicitări
de activare a restricţionării apelurilor.
- Dezactivare
Setează restricţionarea apelurilor selectate la
Oprit.

01

Număr cu apelare fixă (Meniu 9.6.5)

03

(în funcţie de SIM)

04

Puteţi restricţiona apelurile efectuate la numerele
de telefon selectate. Numerele sunt protejate de
codul PIN2.
v Pornit
Restricţionează apelurile efectuate către
numerele de telefon selectate.
v Oprit
Puteţi anula funcţia de apelare fixă.
v Lista de numere
Afişează lista numerelor salvate ca numere cu
apelare fixă.

02
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- Vizualizaţi starea
Permite vizualizarea stării apelurilor, dacă sunt
blocate sau nu.
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Setări
Modificaţi codurile (Meniu 9.6.6)

v Oprit: Puteţi dezactiva modul Aeronavă şi

PIN este o abreviere pentru Personal
Identification Number (Număr de identificare
personală), folosit pentru a restricţiona utilizarea
telefonului de către persoane neautorizate.
Puteţi modifica codurile de acces: Cod de
securitate, Cod PIN1, Cod PIN2.
1	Dacă doriţi să schimbaţi codul de securitate/
codul PIN1/codul PIN2, introduceţi codul
iniţial şi apoi apăsaţi OK.
2	Introduceţi noul cod de securitate/cod
PIN/cod PIN2 şi verificaţi-le.

Mod Aeronavă

Setări
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Meniu 9.7

Acest mod permite utilizarea numai acelor
caracteristici ale telefonului care nu necesită
utilizarea reţelei mobile, atunci când vă aflaţi
într-o aeronavă sau în locuri în care este interzisă
utilizarea reţelelor mobile.
Dacă activaţi modul Aeronavă, pictograma va
fi afişată pe ecran în locul pictogramei pentru
semnalul de reţea.
v Pornit: Nu puteţi efectua (sau primi) niciun
apel, inclusiv apeluri de urgenţă sau utiliza alte
caracteristici care necesită acoperire de reţea

reporni telefonul pentru a accesa reţeaua.

Mod economic

Meniu 9.8

Dacă setaţi Pornit, puteţi economisi energie,
atunci când nu utilizaţi telefonul.

Resetaţi

Meniu 9.9

Puteţi iniţializa toate valorile implicite din
fabricaţie. Veţi avea nevoie de codul de securitate
pentru a activa această funcţie.

Manager memorie

Meniu 9.0

Puteţi verifica spaţiul disponibil şi utilizarea
memoriei fiecărui repozitoriu, memoria internă
şi memoria multimedia. Vă puteţi deplasa la
meniul fiecărui repozitoriu.
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Accesorii
Există diverse accesorii pentru telefonul dvs.
mobil. Puteţi selecta aceste opţiuni în funcţie de
necesităţile personale de comunicare.

01
02
Combinaţie de microfon şi căşti handsfree
şi controler
pentru player muzical

Standard
acumulator

03
04
05

v Căşti stereo
v Controler: buton pentru Răspuns şi Terminare,

Adaptor de voiaj

control al playerului muzical, al volumului, buton
de rămânere„în aşteptare”şi microfon.

Acest încărcător vă
permite încărcarea
acumulatorului
atunci când nu vă
aflaţi acasă sau la
serviciu.

Ghidul utilizatorului

07
08
09
10

Cablu de date/
CD

KF600

ROMÂNĂ
ENGLISH

SFAT! Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.

Puteţi conecta
telefonul la PC
pentru a transfera
date.

SFAT! Încălcarea acestor dispoziţii duce la
anularea garanţiei.

SFAT! Accesoriile pot fi diferite în diverse zone;
pentru informaţii suplime ntare, vă rugăm să
verificaţi aceste informaţii cu furnizorul local
sau cu reprezentantul nostru de servicii.

67
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Serviciu de reţea

Date tehnice

Telefonul mobil descris în prezentul manual este
aprobat pentru a fi utilizat în reţelele GSM 900,
DCS 1800, PCS1900.

General

Unele funcţii incluse în prezentul manual sunt
denumite servicii de reţea. Acestea sunt servicii
speciale pe care le stabiliţi cu furnizorul de
servicii mobile. Înainte de a putea beneficia de
oricare dintre aceste servicii de reţea, trebuie să
vă abonaţi la acestea, la operator şi să primiţi
instrucţiuni privind modul de utilizare a acestor
servicii.

Numele produsului: KF600
Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambientală
Max: +55°C (descărcare), +45°C (încărcare)
Minim: -10° C

Serviciu de reţea
68
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Reglementări
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare
poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual
conţine informaţii suplimentare.
AVERTISMENT!
• Opriţi întotdeauna telefoanele mobile atunci
când vă aflaţi într-o aeronavă.
• La volan, nu ţineţi telefonul în mână.
• Nu utilizaţi telefonul în apropierea
benzinăriilor, a depozitelor de combustibil, a
unităţilor chimice sau a zonelor unde pot avea
loc explozii.
• Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi
NUMAI baterii şi încărcătoare ORIGINALE.
• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile
ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există
riscul de electrocutare sau de avariere gravă
a telefonului.
• Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să
nu fie la îndemâna copiilor. Acesta conţine
componente mici care pot fi detaşate şi pot
cauza accidente prin înecare.

ATENŢIE!
• Opriţi telefonul în zonele în care acest lucru
este solicitat prin reglementări speciale.
De exemplu, nu utilizaţi telefonul în
spitale deoarece poate afecta funcţionarea
dispozitivelor medicale sensibile.
• Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie
disponibile pentru toate reţelele de telefonie
mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazaţi
niciodată numai pe telefonul mobil pentru
efectuarea apelurilor de urgenţă.
• Utilizaţi numai accesorii ORIGINALE, pentru a
evita deteriorarea telefonului.
• Toate emiţătoarele radio prezintă riscul apariţiei
unor interferenţe cu aparatele electronice din
imediata apropiere. Interferenţe minore pot
afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor,
computerelor etc.
• Bateriile trebuie să fie reciclate în conformitate
cu legislaţia corespunzătoare.
• Nu demontaţi telefonul sau bateria.
• Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să
produceţi o explozie.

Reglementări
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare
poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual
conţine informaţii suplimentare.

Expunere la radiofrecvenţe

F600 Open_Romania_0204.indd

pentru modele diferite de telefoane LG, toate
aceste modele sunt create pentru a respecta
normele corespunzătoare privind expunerea la
undele radio.
v Limita SAR recomandată de Comisia
internaţională de protecţie împotriva radiaţiei
non-ionizante (ICNIRP) care este de 2W/kg
calculată în medie la zece (10) grame de ţesut.
v Cea mai mare valoare SAR pentru acest model
de telefon la testarea de către DASY4 pentru
utilizare auriculară este de 0.471 W/kg (10g)
iar pentru utilizarea la nivelul corpului este de
0.743 W/kg (10g).
v Datele SAR pentru rezidenţii din ţările/regiunile
care au adoptat limita SAR recomandată de
Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică
(IEEE) sunt de 1.6 W/kg în medie pe (1) gram
de ţesut (de exemplu SUA, Canada, Australia
şi Taiwan).

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

Informaţii privind expunerea la
radiofrecvenţe şi Rata de absorbţie
specifică (SAR)
Telefonul mobil KF600 a fost creat astfel încât
să fie în conformitate cu cerinţele de siguranţă
aplicabile privind expunerea la undele radio.
Aceste cerinţe se bazează pe indicaţii ştiinţifice
care includ marje de siguranţă menite să asigure
siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de
vârstă sau starea de sănătate a acestora.
v Instrucţiunile privind expunerea la undele
radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută sub numele de Rată de absorbţie
specifică, sau SAR. Testele SAR sunt efectuate
utilizând metode standardizate, cu telefonul
transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere,
în toate benzile de frecvenţă utilizate.

v Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT!
Pentru acest model particular de telefon, folosiţi
doar baterii, încărcătoare şi accesorii autorizate.
Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare
sau garanţie a telefonului şi poate fi periculoasă.
v Nu dezasamblaţi acest aparat. Duceţi aparatul

Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă
72

la un tehnician de service calificat dacă este
necesară repararea lui.
v Nu ţineţi telefonul în apropierea
echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul,
radioul sau computerul.
v Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse
de căldură, cum ar fi radiatoarele sau
echipamentele de gătit.
v Nu introduceţi niciodată telefonul în cuptorul
cu microunde sau în orice alt fel de cuptor,
deoarece acumulatorul poate exploda.
v Nu scăpaţi telefonul din mână.
v Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau
şocuri.

v Carcasa telefonului poate fi deteriorată dacă

acesta este acoperit cu un înveliş de vinil.
v Nu utilizaţi substanţe chimice puternice

(precum alcool, benzen, tiner etc.) sau
detergenţi pentru a curăţa telefonul. Există
riscul de declanşare a unui incendiu.
v Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la
praf.
v Nu ţineţi aparatul lângă cărţi de credit
sau bilete de transport, deoarece acesta
poate afecta informaţiile stocate pe benzile
magnetice ale acestora.
v Nu atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite,
deoarece puteţi avaria telefonul.
v Nu expuneţi telefonul la lichide sau umezeală.
v Utilizaţi accesoriile, căştile, de exemplu, cu
grijă. Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat cablurile.
Nu atingeţi antena dacă nu este necesar.
v Deconectaţi cablul de date înainte de a
alimenta telefonul.
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Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile pot genera interferenţe,
ceea ce poate afecta funcţionarea altor aparate.
v Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea
echipamentelor medicale, fără a solicita
permisiunea. Nu ţineţi telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în
buzunarul de la piept.
v Anumite aparate auditive pot fi afectate de
telefoanele mobile.
v Interferenţe minore pot afecta televizoarele,
radiourile, computerele etc.

Siguranţa la volan

F600 Open_Romania_0204.indd

anumite sisteme electronice din vehiculul
dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau
echipamentele de siguranţă.
v Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu
blocaţi, cu aparate instalate sau cu aparate„
fără fir”portabile, locul în care acestea sunt
amplasate. Funcţionarea echipamentelor de
siguranţă poate fi afectată, ceea ce ar putea
provoca răniri grave.
Dacă vă place să ascultaţi muzică pe stradă,
asiguraţi-vă că volumul este la un nivel care să
nu vă împiedice să auziţi ceea ce se întâmplă în
jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când
traversaţi strada.
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Evitarea afectării auzului
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi
perioade lungi de timp la sunete puternice.
De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să
nu opriţi telefonul în apropierea urechii. De
asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul
muzici ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel
rezonabil.

Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

Consultaţi legislaţia şi reglementările atunci când
folosiţi telefonul mobil la volan.
v Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în
mână atunci când şofaţi.
v Acordaţi şofatului atenţie maximă.
v Utilizaţi un set "mâini libere", dacă este
disponibil.
v Trageţi pe dreapta şi parcaţi înainte de a
efectua un apel sau înainte de a răspunde
la telefon, dacă acest lucru este impus de
condiţiile de trafic.

v Energia frecvenţelor radio poate afecta
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Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Zone cu explozii controlate

Copiii

Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării
materialelor explozive. Respectaţi restricţiile şi
eventualele reglementări sau reguli care se aplică
în astfel de locuri.

Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât acesta să
nu se afle la îndemâna copiilor. Telefonul conţine
componente de mici dimensiuni, care pot fi
detaşate şi care înghiţite pot cauza accidente prin
sufocare.

Medii cu potenţial explozibil
v Nu utilizaţi telefonul în punctele de alimentare

Apeluri de urgenţă

cu combustibili. Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe
chimice.
v Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaze, lichide
inflamabile sau explozibili în compartimentul
vehiculului în care se află telefonul mobil şi
accesoriile acestuia.

Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie
disponibile pentru toate reţelele de telefonie
mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazaţi
niciodată numai pe telefonul mobil pentru
efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi
operatorul.

În aeronave
Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

Dispozitivele de comunicaţii mobile pot provoca
interferenţe în aeronave.
v Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea
într-o aeronavă.
v Nu utilizaţi aparatul la sol fără a avea
permisiunea echipajului.
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Informaţii despre baterie şi
întreţinerea acesteia
v Nu este necesar să lăsaţi bateria să se descarce
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Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi eficientă

complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire
de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun
efect de memorie care ar putea compromite
performanţele acumulatorului.
v Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG.
Încărcătoarele LG sunt create pentru a
maximiza durata de funcţionare a bateriei.
v Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
v Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
v Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este
performantă. Bateria poate fi reîncărcată de
sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
v Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost folosită
o perioadă mai lungă de timp, pentru a-i
maximiza durata de funcţionare.
v Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor
solare şi nu îl utilizaţi în condiţii de umiditate
ridicată, cum ar fi în baie.
v Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi sau
reci, deoarece acest lucru îi poate reduce
performanţele.
v Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să
produceţi o explozie.
v Colectaţi bateriile uzate conform indicaţiilor
producătorului.
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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.
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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.
vA
 ll songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
vM
 y playlist: Contains any playlists you have
created as well as On the go list, Recent songs,
and Favourite songs.
vS
 ettings: 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.
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Playing a song
1. Choose MP3 Player.
2. Select All songs and then the song you want to
play. Touch .
to pause the song.
3. Touch
4. Touch
to skip to the next song.
5. Touch to skip to the previous song.
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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.
7. Touch
to stop the music and return to the music
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.

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,

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.
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- 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.

4

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.
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