Встановлення SIM-карти та зарядження акумулятора

GB106
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Опис телефону у даному посібнику може відрізнятись залежно від версії програмного
забезпечення телефону та провайдера послуг.
GB106

Встановлення SIM-карти

Малюнки

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

1 Відкрийте кришку
акумулятора
2 Вставте свою SIM-карту
3 Закрийте кришку
акумулятора
4 Зарядіть акумулятор

› SIM-карта та її контакти можуть бути легко
пошкоджені при згинанні або терті, тому будьте дуже
обережні при вставлянні або вийманні карти. Зберігайте
всі SIM-карти у місцях, недосяжних для дітей.
› Цей телефон не підтримує USIM.
› Якщо акумулятор вийняти на 1 хвилину, годинник
повертається до стандартних настройок. Після цього
потрібно заново встановити час.
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Інформація на екрані

Деталі телефону

Область піктограм
Динамік

GB106

Екран дисплея

S : кнопка
набору номера
Здійснення виклику
івідповідь на
виклик.
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Буквено-цифрові
клавіші
Ці клавіші
використовуються
для введення номера
в режимі очікування
та введення цифр і
символів в режимі
редагування.
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Область тексту і графіки
Меню

Закладки

Індикація програмних клавіш

Екранні символи

1

3

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

Повністю зарядіть акумулятор перед
його першим використанням.

E : кнопка
завершення
розмови і
живлення
Дозволяє вмикати або
вимикати телефон,
завершувати дзвінки
та повертати телефон
у режим очікування.

У нижченаведеній таблиці описуються індикація та іконки, що відображаються на екрані
телефону.
Показує потужність сигналу мережі.
Виконується дзвінок.
Показує, що активовано роумінг.
Будильник встановлено та увімкнено.
Вказує на стан заряду акумулятора.
Отримано текстове повідомлення.
Отримано голосове повідомлення.
Використовується режим “Вібросигнал”.
Використовується режим профілю “Загальний”.
Використовується режим профілю “Зовнішній”.
Використовується режим профілю “Тихий”.
Використовується режим профілю “Гарнітура”.
Ви можете переглянути ваш розклад.

N : Навігаційна
кнопка
Швидкий доступ до
функцій телефону.

Увімкнення та вимкнення телефону

Меню та опції

Введення тексту

FM-радіо (Ця функція може відрізнятись у різних регіонах.)

1. Натисніть та притримайте клавішу E [ЗАВЕРШИТИ], доки не увімкнеться телефон.
2. Щоб вимкнути телефон, натисніть і притримайте кнопку E [ЗАВЕРШИТИ], поки не
з’явиться значок вимкнення живлення.

У телефоні є ряд функцій, які дають змогу налаштувати його згідно зі своїми
уподобаннями. Ці функції складені у меню та підменю і доступ до них можна отримати за
допомогою лівої та правої програмних клавіш. Напис у нижній частині дисплея
безпосередньо над програмними клавішами позначає їх поточну функцію.

Алфавітно-цифрові символи можна вводити за допомогою клавіатури телефону. Щоб
змінити режим, натисніть клавішу #.

1. Натисніть відповідну цифрову клавішу каналу, щоб зберегти вибрану радіостанцію.
2. Після збереження радіоканалів ви можете увімкнути будь-який із них, натиснувши
відповідну цифрову клавішу.
3. Натисканням лівої програмної кнопки < [Опції] можна отримати доступ до таких
опцій меню.
› Редагувати канал: ви можете настроювати частоту з кроком 0.1 МГц за допомогою
навігаційних клавіш Вліво/Вправо та номер каналу за допомогою цифрових клавіш.
› Автосканування: якщо ви увімнете “Виконати автосканування?”, тоді телефон виконує
автоматичний пошук канала. Якщо відображається повідомлення “Зберегти цю
станцію?” і ви виберете “Так”, тоді вибрана частота буде збережена.
› Скинути канали: дозволяє видалити всі збережені канали.
› Слухати через динамік: Ви можете слухати FM-радіо через вбудований динамік.
Вибравши [Oпції - Слухати через навушники] та підключивши навушники до
телефону, можна підвищити чутливість приймання FM-радіо.

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

Меню

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

Закладки

Режим ABC

Відповідь на дзвінок

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

1. Коли задзвонить телефон і на його екрані почне блимати іконка телефону, натисніть
клавішу S [ДЗВІНОК] або ліву програмну клавішу, щоб відповісти на дзвінок.
2. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу E [ЗАВЕРШИТИ].
Увага: Після завершення розмови телефон повернеться у стан очікування.

Здійснення міжнародного дзвінка

Режим 123 (Цифровий режим)
Вводіть числа, натискаючи одноразово на клавішу з потрібною цифрою.
Натисніть ліву програмну
клавішу, щоб увійти в
доступне меню.

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

1. Натисніть і притримайте кнопку 0, щоб увести код міжнародного виклику. Значок “+”
автоматично вибирає код міжнародного доступу.
2. Введіть код країни, код регіону та номер телефону.
3. Натисніть клавішу S [ДЗВІНОК], щоб зателефонувати на цей номер.

Як встановити тони
Рингтони
1. Натисніть ліву програмну клавішу [Меню] та виберіть [Настройки - Профілі] за
допомогою навігаційних клавіш вгору/вниз.
2. Виберіть [Загальні – Персоналізувати] та виберіть меню Рингтони.
3. Натисніть ліву програмну клавішу [OK], а тоді виберіть потрібний рингтон.
Порада
› Якщо ви бажаєте змінити дзвінок на вібрацію, виберіть “Віброрежим” або натисніть та
притримайте клавішу #.

Тип дзвінка, рингтони, гучність дзвінка, Тип сигналу повідомлення,
Тони сигналу повідомлення, Гучність сигналу повідомлення, Тони
клавіатури, Гучність тонів клавіатури, Гучність звуків ефектів, Звук
увімкнення/вимкнення.
Ви можете вибрати Тип дзвінка, рингтони, гучність дзвінка, Тип сигналу повідомлення,
Тони сигналу повідомлення, Гучність сигналу повідомлення, Тони клавіатури, Гучність
тонів клавіатури, Гучність звуків ефектів, Звук увімкнення/вимкнення.
Ви можете змінити звук або гучність звуку, що лунає при натисканні клавіш.
[Meню – Настройки – Профілі – Загальний – Персоналізувати]

Режим Т9

Структура меню
1. Контакти
1.1 Пошук
1.2 Новий контакт
1.3 Швидкий набір номера
1.4 Копіювати BCE
1.5 Стерти все
1.6 Стан пам’яті
1.7 Інформація

2. Обмін повідомленнями
2.1 Нове повідомлення
2.2 Вхідні
2.3 Чернетки
2.4 Вихідні
2.5 Надіслані
2.6 Прослухати голосову
пошту
2.7 Інформаційні
повідомлення
2.8 Шаблони
2.9 Настройки

3. Журнал дзвінків
3.1 Всі дзвінки
3.2 Пропущені дзвінки
3.3 Вихідні дзвінки
3.4 Вхідні дзвінки
3.5 Тривалість дзвінка

4. Інструменти
4.1 Ігри
4.2 FM-радіо
4.3 Калькулятор
4.4 Секундомір
4.5 Конвертер величин
4.6 Світовий час

5. Настройки
5.1 Профілі
5.2 Дата і час
5.3 Мова
5.4 Дисплей
5.5 Дзвінки
5.6 Автоблок. клавіатури
5.7 Безпека
5.8 Збереження енергії
5.9 Вибір мережі
5.0 Скинути настройки
5.* Стан пам’яті

6. Органайзер
(Послуги SIM)**
6.1 Будильник
6.2 Календар
6.3 Нотатки
** Якщо оператором послуг
надаються також SIMпослуги, тоді Меню 6
перейменовується на SIMпослуги та Органайзер і
переходить у Меню 4,
Інструменти.

Режим символів
У цьому режимі можна вводити спеціальні символи, коротко натиснувши клавішу *.

Увага
› FM-антена: Ви можете слухати FM-радіо через вбудований динамік без підключення навушників.
Якщо FM-сигнал слабкий тоді при прослуховуванні через FM-антену чутливість приймання
радіосигналу може зменшитись. Для покращення якості приймання FM-радіо підключіть
навушники.

Стисле пояснення функцій телефону

Обмін повідомленнями Mеню 2

У даному розділі наведене стисле пояснення функцій вашого телефону.

Дане меню включає функції, що стосуються SMS (Служба текстових повідомлень)
Це меню дозволяє написати нове повідомлення.
Нове
повідомлення
Вхідні
Ви будете сповіщені при надходженні нового повідомлення.
Чернетки
Це меню показує збережені повідомлення.
Вихідні
У даному меню можна переглянути повідомлення, що будуть
надіслані, або повідомленя, які не вдалось надіслати.
У даному меню можна переглянути вже надіслані повідомлення, а
Надіслані
також їх вміст та час надсилання.
Дане меню відкриває швидкий доступ до голосової пошти (послуга
Прослухати
голосову пошту надається оператором мережі).
Інформаційні сервісні повідомлення – це текстові повідомлення, що
Інформаційні
повідомлення
надсилаються оператором мережі на ваш телефон.
Шаблони
Містить список готових повідомлень. Ви можете переглядати
та редагувати шаблони повідомлень, а також створювати нові
повідомлення.
Дане меню дозволяє встановити настройки вашого провайдера
Настройки
послуг мережі.

Контакти Mеню 1
Пошук
Новий контакт
Швидкий набір
номера
Копіювати BCE
Стерти все
Стан пам’яті
Інформація

Можна здійснювати пошук контактів.
Примітка: для здійснення миттєвого пошуку введіть першу літеру імені, яке
ви бажаєте знайти.

За допомогою цього меню ви можете додавати контакти у телефонну
книгу.
Контактам можна присвоїти цифрові кнопки від 2 до 9.
Дозволяє копіювати всі контакти з пам’яті SIM-карти у пам’ять
телефону і навпаки з пам’яті телефону у пам’ять SIM-карти.
Дозволяє стерти всі контакти з пам’яті SIM-карти або пам’яті
телефону.
Відображає величину вільного та зайнятого місця у пам’яті.
› Номери сервісного набору: доступ до сервісних номерів,
призначених провайдером послуг.
› Власний номер: дозволяє зберігати та переглядати власні номери
на SIM-карті.
› Візитна картка: ця опція дозволяє створити власну візитну картку з
вашим ім’ям, номером мобільного телефону тощо.

Журнал дзвінків Mеню 3
Переглянути реєстр пропущених, отриманих та набраних дзвінків можна за умови, якщо
мережа підтримує послугу визначення номера (CLI). Відображається номер та ім’я, якщо
воно записане в телефонній книзі, а також дата і час дзвінка. Ви можете також переглянути
тривалість дзвінків.

Журнал дзвінків Mеню 3 (продовження)

Настройки Mеню 5

Настройки Mеню 5 (продовження)

Всі дзвінки

Ви можете настроїти нижченаведені меню на ваш смак.
Профілі
Можна вибрати мелодії телефону на свій смак.
Дата і час
За допомогою цього параметра можна встановити налаштування,
пов’язані з датою і часом.
Мова
Дозволяє змінити мову екранних повідомлень телефону. Ця зміна
також вплине на мову режиму введення тексту.
Дисплей
Дозволяє змінити настройки дисплея телефону.
Дзвінок
Дозволяє здійснити настройки меню дзвінків.
При увімкненні даної функції виконується блокування клавіатури.
Автоблок.
клавіатури
Безпека
У даному меню можна встановити настройки безпеки телефону.
› Запит коду PIN: увімкнення запиту коду PIN вашої SIM-карти при
кожному увімкненні телефону.
› Блок. телефон: ви можете використовувати код блокування, щоб
уникнути несанкціонованого використання телефону.
› Заборона дзвінків: послуга заборони дзвінків дозволяє заборонити
здійснення або приймання певної категорії дзвінків. Для активації
цієї функції потрібно ввести пароль заборони дзвінків.
› Номер фіксованого набору (залежить від SIM-карти): ви можете
обмежити ваші вихідні дзвінки тільки на вибрані номери. Номери
захищено кодом PIN2. Номери, які ви бажаєте зробити доступними
після увімкнення даної послуги, повинні бути додані до контактів
після увімкнення функції “Номер фіксованого набору”.

Безпека
(продовження)

Пропущені
дзвінки
Вихідні дзвінки
Вхідні дзвінки
Тривалість
виклику

Відображає всі три списки дзвінків (Вхідні/Вихідні/Пропущені
дзвінки) за часом здійснення.
За допомогою цього параметра можна переглянути 20 останніх
пропущених дзвінків.
За допомогою цього параметра можна переглянути 20 останніх
вихідних дзвінків (прийнятих та без відповіді).
За допомогою цього параметра можна переглянути 20 останніх
пропущених дзвінків.
За допомогою цього параметра можна переглянути тривалість
вхідних і вихідних дзвінків.

Інструменти Mеню 4
Ігри
FM-радіо
Калькулятор
Секундомір
Конвертер
величин
Світовий час

Містить список доступних ігор, збережених у телефоні за
умовчанням.
За допомогою цього параметра можна виконувати пошук
радіостанцій та слухати радіо.
Містить стандартні функції, як от +, –, x, ÷: Додавання, Віднімання,
Mноження і Ділення.
Секундомір має вигляд звичайного секундоміра, який ми бачимо та
використовуємо у щоденному житті.
Конвертує будь-які величини у потрібні одиниці.
Дозволяє визначити поточний час у іншому часовому поясі або в
країні.

Збереження
енергії
Вибір мережі
Скинути
настройки
Стан пам’яті

› Пошук телефону: функцiя пошуку телефону (ATMT) дозволяє знайти
телефон, якщо його було загублено.
› Змiнити пароль: ви можете змiнити PIN, PIN2 та ATMT паролi.
При встановленні даної функції на “Увімк.” можна зберегти заряд
акумулятора, коли телефон не використовується.
Дозволяє вибрати мережу, пошук якої здійснюватиметься
автоматично або вручну. Зазвичай для параметра вибору мережі за
замовчуванням встановлено значення “Автоматично”.
Дозволяє повернути телефон до настройок за умовчанням. Щоб
активувати дану функцію, потрібен код блокування.
Дозволяє перевірити величину вільного та зайнятого місця на
кожному носії пам’яті.

Органайзер Mеню 6
Будильник

Календар
Нотатки

Дозволяє встановити один із трьох будильників. При виборі
будильника вгорі екрана відображається поточний час. При
спрацюванні будильника на РК-дисплеї відображається іконка
будильника та лунає звуковий сигнал.
Можна перевірити щоденний і щомісячний розклад.
Ви можете створити список справ.

❏ Рекомендації щодо безпеки та ефективного
використання
Прочитайте ці нескладні рекомендації. Ігнорування їх може бути небезпечним або
незаконним. Детальнішу інформацію див. далі у цьому посібнику.

Увага!
› Для власної безпеки використовуйте ЛИШЕ ОРИГІНАЛЬНІ акумулятори та зарядні
пристрої.
› Вимикайте телефон, де це вимагається спеціальними правилами, наприклад, у лікарні, де
телефон може негативно впливати на медичне обладнання.
› Утилізуйте акумулятори згідно з вимогами місцевого законодавства.

Догляд за пристроєм та його обслуговування
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Використовуйте тільки акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари
рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв
може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.
› Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого
майстра.
› Телефон не повинен знаходитись поблизу джерел тепла, наприклад обігрівачів чи
кухонних плит.
› Для чищення зовнішніх поверхонь апарата використовуйте суху тканину. (Не
використовуйте розчинники.)
› Не тримайте телефон поблизу кредитних карт чи транспортних білетів; це може
пошкодити інформацію на магнітних смужках.

❏ Рекомендації щодо безпеки та ефективного
використання (продовження)

❏ Рекомендації щодо безпеки та ефективного
використання (продовження)

❏ Рекомендації щодо безпеки та ефективного
використання (продовження)

❏ Рекомендації щодо безпеки та ефективного
використання (продовження)

Електронні прилади

Район проведення вибухових робіт

Використання акумулятора та догляд за ним

Випромінювання радіочастотної енергії

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно
впливати на роботу інших приладів.
› Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання
без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у
нагрудній кишені.

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно
дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

› Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну
від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам’яті, який може негативно впливати
на роботу акумулятора.
› Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої LG. Зарядні пристрої LG
розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
› Заборонено розбирати акумуляторний блок чи викликати коротке замикання його
контактів.
› Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує задовільну роботу телефону. Ресурс
даного акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
› Заборонено піддавати зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів чи
використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
› Телефон може вибухнути, якщо встановлено акумулятор неправильного типу.
› Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.

Відомості про випромінювання радіохвиль та коефіцієнт питомого поглинання (SAR)
Даний мобільний телефон розроблений згідно з вимогами безпеки щодо випромінювання
радіохвиль. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, які визначають безпечні
межі випромінювання радіохвиль для всіх людей, незалежно від їх віку та стану здоров’я.
› Для визначення норм випромінювання радіохвиль використовується одиниця
виміру, відома як коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефцієнта
SAR проводяться з використанням стандартних методів, коли пристрій випромінює
найшищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот.
› У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають
необхідним вимогам щодо випромінювання радіохвиль.
› Ліміт коефіцієнта SAR, рекомендований Міжнародною комісією з захисту від
неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг розподілених на десять (10) грам
тканини організму.
› Найвище значення SAR для цієї моделі телефону, що визначалось системою DASY4, при
використанні біля вуха/тіла, становить [0.686/0.482] Вт/кг(10г).
› Ліміт коефіцієнта SAR для резидентів у країнах/регіонах, що прийняли ліміт SAR,
рекомендований Інститутом інженерів із електротехніки та електроніки (IEEE),
становить 1,6 Вт/кг розподілених на один (1) грам тканини організму.

Безпека на дорозі
Ознайомтесь із законами та правилами використання мобільних телефонів у тих
місцевостях, де ви їздите за кермом.
› Під час керування автомобілем не користуйтесь телефоном, тримаючи його в руках.
› При можливості використовуйте комплект “Вільні руки”.
› З’їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді
на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.

Потенційно вибухонебезпечне середовище
Не використовуйте телефон на заправних станціях. Не використовуйте телефон поблизу
пального або хімічних речовин.

У літаку
Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.
› Перед посадкою в літак вимкніть мобільний телефон.

Діти
Зберігайте телефон у місцях, недосяжних для дітей. В ньому є дрібні деталі, які у випадку
від’єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть викликати задушення.

Екстрені виклики
Деякі стільникові мережі можуть не підтримувати екстрені дзвінки. Тому не покладайтесь
тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні екстрених дзвінків. Для отримання
детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв’язку.

Installing the SIM Card and Charging the Battery
Installing the SIM Card

Illustrations

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

1
2
3
4

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

Phone Components
Earpiece
Display screen

Important!
› The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by
scratches or bending, so be careful when handling, inserting or
removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
› USIM is not supported in this phone.
› If the battery is removed for about 1 minute, the clock returns to its
default setting. You will then need to reset the time.

2

1

S: SEND key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.

1

FM Radio
GB106
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them

E : End /Power key
Allows you to power
the phone on or oﬀ, end
calls, or return to Standby
Mode.

(This function may be diﬀerent in diﬀerent regions.)

Настройки

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

› Назва продукту : GB106
› Система : GSM 900 / DCS 1800

Note
4

3
2

3

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

Alphanumeric keys
These keys are used
to dial a number in
standby mode and
to enter numbers
or characters in edit
mode.

N : Navigation key
Use for quick access to
phone functions.

❏ Технічні дані

› Intenna FM (Wireless FM antenna): In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with
wireless antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better & enhanced FM quality.

Робоча температура
› Макс. : +55°C, зарядження (+45°C)
› Мін : -10°C
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