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Вітаємо з придбанням
високотехнологічного та
компактного телефону LG KF690,
який увібрав у себе найновішу
технологію цифрового мобільного
зв’язку.
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Ознайомлення з телефоном

В

Роз’єм зарядного пристрою, кабелю, комплекту Вільні руки
Клавіша швидкого доступу
Клавіша
ПОРАДА. USB-кабель слід
Доступ до навігаційного меню за Блок./
під’єднувати після того, як
допомогою навігаційного диска.
телефон повністю увімкнувся та
Ви можете змінити послідовність Розблок.
зареєструвався в мережі.

Клавіша завершення/
живлення
Завершує або відхиляє
дзвінок. Вмикає/вимикає
телефон.
Натисніть один раз, щоб
повернутись
в режим очікування.

меню у настройці навігаційного
диска.

Клавіша скидання
При кожному натисканні
видаляє символ.
Використовуйте дану
клавішу для повернення
до попереднього екрана.
Перед використанням

Клавіша дзвінка
Здійснює дзвінок на
набраний номер та
відповідає на вхідні
дзвінки.

УВАГА: розташування на телефоні важких предметів
або сідання на нього, коли він у задній кишені, може
призвести до пошкодження РК та сенсорного дисплея.
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С

Кнопка
зйомки

Вигляд телефону у розібраному стані
Навігаційний диск
Змінює зум об’єктива в режимі камери
або відео. Прокручує меню.
Порада: рівень гучності можна настроювати
під час прослуховування музики, ігор та під
час дзвінка.

Гніздо карти
пам’яті

УВАГА: близький контакт із
намагніченими деталями може спричинити
неправильну роботу коліщатка.

Кришка
акумулятора

01
02
03
04
05
06
07
08

Спалах
Об’єктив
камери
Гніздо карти
USIM

Перед використанням

Акумулятор

9

Встановлення карти USIM та
акумулятора

1 Зніміть кришку акумулятора
Перемістіть кришку акумулятора
в напрямі до нижньої панелі та
зніміть її.

2 Вийміть акумулятор
Підважте нижній край
акумулятора та обережно
вийміть його з акумуляторного
відсіку.

В
а

4

УВАГА: Не виймайте акумулятор
нігтями.

Перед використанням

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не виймайте
акумулятор при увімкненому
телефоні, оскільки це може
призвести до пошкодження
телефону.
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3 Встановлення SIM-карти
Вставте SIM-карту у тримач
SIM-карти. Карту слід вставляти
золотистими контактами донизу.
Щоб вийняти SIM-карту, вийміть
її обережно у протилежному
напрямі.

5

01
02
03
04
4 Встановлення акумулятора
Вставляйте акумулятор спершу
верхньою стороною в акумуляторний
відсік. Контакти акумулятора повинні
співпадати з контактами телефону.
Натисніть на нижню частину
акумулятора, доки вона не клацне
на місце.

5 Встановіть кришку
акумулятора
Перемістіть кришку акумулятора
в напрямі до верхньої панелі,
доки вона не клацне на своє
місце.

6 Зарядження телефону
Відкрийте кришку зарядного
гнізда на боковій панелі KF690.
Підключіть до нього зарядний
пристрій, а тоді підключіть
штепсельну вилку зарядного
пристрою до елекртричної
розетки. Телефон KF690
слід заряджати доти, доки на
його екрані не відобразиться
повідомлення “Повністю
заряджено”.

05
06
07
08

Перед використанням

и
у.
ь

Встановлення карти USIM та
акумулятора
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Карта пам’яті

С

Встановлення карти пам’яті

3 Натисніть Формат та введіть

Збільшіть об’єм вільної пам’яті на
вашому телефоні за допомогою
карти пам’яті. KF690 підтримує
карти пам’яті ємністю до 4 Гб.
1 Зніміть кришку та вставте карту
пам’яті у слот вгорі, доки вона
не клацне на своє місце. Карта
повинна вставлятись
золотистими контактами вгору.

пароль, який за умовчанням є
0000. Ваша карта буде
відформатована та готова для
використання.
4 Для перегляду нових
форматованих папок на вашому
та виберіть
KF690 натисніть
. Виберіть
Mої записи. Ви
побачите п’ять папок:
Мої зображення, Мої звуки, Моє
відео Мої ігри та програми тощо.
Детальнішу інформацію про
використання карти пам’яті
див. на стор. 67.

2 Вставте акумулятор та кришку

як показано вище.

Форматування карти пам’яті
Якщо ваша карта пам’яті вже
форматована, тоді ви можете
розпочати її використання. Якщо ж
ваша карта ще не
форматована, тоді вам слід
спершу виконати її форматування.
1 На екрані режиму очікування
та виберіть
.
натисніть
2 Виберіть Настройки телефону,
потім Менеджер пам’яті, а тоді
виберіть Зовн. пам’ять.

УВАГА: при форматуванні карти
пам’яті увесь вміст стирається. Якщо
ви не бажаєте втратити всі дані з карти
пам’яті, тоді спершу скопіюйте їх на
інший носій.

Перенесення ваших контактів

Перед використанням

Для перенесення контактів із
вашої SIM-карти на телефон:
1 На екрані в режимі очікування
та виберіть .
натисніть
2 Виберіть Контакти, тоді
Настройки, а тоді виберіть
Копіювати або Перемістити.
3 Виберіть З телефону на USIM,
а тоді Всі разом або По черзі.
4 Натисніть OK для
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Схема меню
01
02
03

у
ь
и

є
о.

ів

05
06
Контакти Журнал
дзвінків

Мої
папки

Камера

Браузер Google

Дисплей Профілі

Відеокамера Музика

Органайзер Будильники

Настройки Настройки
телефону дзвінків

Відеозаписи Радіо
FM

Записник Диктофон

Bluetooth Настройка
швидкого
набору

07
08

Повідомлення

Ігри і
пр.

Інструменти

Перед використанням

,

04
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Ваш екран очікування
Якщо телефон KF690 не
використовується, його екран
повертається в режим очікування.
В режимі очікування ви може
скористатись опціями меню,
здійснити швидкий дзвінок,
змінити профіль та багато інших
операцій.

Поради щодо сенсорного
екрана

• Якщо екран погас, натисніть

клавішу блок./розблок на
правій стороні телефону, щоб
повернути екран в режим
очікування.
• Не використовуйте телефон у

чохлі тощо, оскільки сенсорний
екран стає недоступним при
його накриванні.

Екран режиму очікування є
хорошим місцем для тренування з
використання сенсорного екрана
InteractPad.
Щоб вибрати елемент екрана,
натисніть акуратно іконку на
екрані. Розпізнавши натиснення,
телефон KF690 злегка вібрує.
• Немає потреби тиснути надто

Ваш екран очікування

сильно, оскільки сенсорний
екран є достатньо чутливим
до розпізнавання легенького
натискання.
• Натискайте на потрібній вам

опції кінчиком вашого пальця.
Будьте обережні, щоб не
натиснути на будь-які інші
клавіші поряд із нею.
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▲ Сенсорний екран

Ш

Ш
пр
на
на

й

Швидкі клавіші
01

Швидкі клавіші забезпечують
простий доступ одним
натисканням до ваших
найпопулярніших функцій.

02
03

Натисніть, щоб відкрити екран
дзвінків. Ви можете
здійснювати дзвінки, не
відкриваючи слайдер.

Натисніть, щоб створити та
надіслати SMS-повідомлення.
Див. стор. 29 за детальнішою
інформацією.

Натисніть, щоб відкрити вашу
адресну книгу. Контакти
відображаються в
алфавітному порядку. Ви
також можете створювати нові
контакти та редагувати існуючі.
Див. стор. 25 за детальнішою
інформацією.

Натисніть, щоб відкрити повне
меню, яке складається з
чотирьох підменю. Натискуйте
кожну вкладку підменю для
перегляду інших опцій.

04
05
06
07
08

Порада покупцеві

Не закривайте ділянку антени рукою під час дзвінка або при
використанні з’єднання Bluetooth. Це може призвести до
погіршення якості звуку.

Ваш екран очікування

З метою покращення чутливості антени компапнія LG радить
тримати телефон так, як показано на малюнку нижче.
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Ваш екран очікування
Панель стану
На панелі стану відображаються
різноманітні іконки, які позначають
потужність сигналу, нові
повідомлення, заряд акумулятора,
увімкнення Bluetooth або GPRS
тощо.
Нижче наведена таблиця з
поясненням іконок, які ви можете
побачити на панелі стану.
Іконка

Опис
Багатозадачність
(у підменю)
Потужність сигналу
мережі (число палочок
може змінюватись)
Відсутній сигнал мережі

Ваш екран очікування

Заряд акумулятора

Іконка

Опис
Помилка надсилання
повідомлення
Встановлено
будильник
Використовується
профіль Звичайний
Використовується
профіль На вулиці
Використовується
профіль Тихий
Використовується
профіль Гарнітура
Дзвінки
переадресовуються

Акумулятор розряджений

Доступний GPRS

Нове текстове повідомлення

Використовується EDGE

Нове голосове
повідомлення
Папка вхідних
повідомлень заповнена

16 LG KF690 | Посібник користувача

Роумінг
Вибрано режим У літаку
Увімкнено Bluetooth

Зм
На
по
ст
за
від
ме
ак
зо
ре
Ви
від
ув
лі

Ви
ба
Пр
ф
ба
На
ба
мо
пр
на

У
на
До
до
за

у

Використання функції
багатозадачності
При використанні будь-якої
функції ви можете знайти панель
вгорі екрана.
багатозадачності
, щоб відкрити
Натисніть
багатозадачне меню. Тут можна
можна переглянути всі працюючі
програми та перейти до них одним
натиском на екрані.
У вікні будь-якої програми
та виберіть
натисніть
Домашній екран, щоб повернутись
до екрану очікування, не
закриваючи дану програму.

01
Загальний стан

02

Обмежена послуга

03

Зарядження

04
05

Не обладнано

06
Нормальний

07
08
Добре

Ваш екран очікування

E

Зміна стану на панелі стану
Натисніть іконку, яка позначає
поточнку настройку на панелі
стану, щоб відкрити вікно
загального стану. У ньому
відображається поточний час,
мережа, ID послуги, заряд
акумулятора, пам’ять телефону,
зовнішня пам’ять, профіль, MP3,
режим “У літаку” та стан Bluetooth.
Ви можете настроїти тип рофілю,
відтворювати MP3, а також
увімкнути/вимкнути режим “У
літаку” та Bluetooth.
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Дзвінки
Здійснення дзвінка
1 Відкрийте слайдер.
2 Введіть номер за допомогою

клавіатури.
Щоб стерти цифру, натисніть
клавішу C.
3 Натисніть Дзвінок або натисніть
клавішу
, щоб розпочати
дзвінок.
4 Для завершення дзвінка
натисніть клавішу
.
ПОРАДА! Для здійснення дзвінка з
закритим слайдером. Натисніть
, щоб відкрити сенсорну клавіатуру.
Введіть номер та натисніть
Дзвонити.
ПОРАДА! Щоб ввести + для
здійснення міжнародного дзвінка,
натисніть та притримайте 0.

Основні операції

ПОРАДА! Натисніть клавішу
блок./розблок, щоб заблокувати
сенсорний екран і уникнути
випадкового набирання номеру.
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Здійснення дзвінка з
контактів

В
в

1 На екрані очікування натисніть,

Ко
кл
дз

щоб відкрити адресну книгу.
2 У списку натисніть на

потрібному контакті та виберіть
номер, якщо у контакті
збережено більш ніж один
номер.
3 За допомогою клавіатури можна
ввести першу літеру потрібного
вам контакту.
4 Натисніть Дзвінок або натисніть
, щоб розпочати
клавішу
дзвінок.
ПОРАДА! Коли слайдер
закритий, натисніть
, щоб відкрити
адресну книгу. Прокручуйте адресну
книгу або введіть першу літеру
потрібного контакту, щоб перейти до
цього розділу списку контактів.

Н
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чу
дз
як
пр

,

ь

а
о

ь

Відповідь на дзвінок та
відхилення дзвінка
Коли телефон дзвноить, натисніть
, щоб відповісти на
клавішу
дзвінок.
Натисніть Розблок, а тоді Тихий,
щоб приглушити звук дзвінка. Це
чудовий спосіб виключення
дзвінка під час офіційної зустрічі,
якщо до цього ви забули змінити
профіль на Тихий.
ПОРАДА! Для відповіді на дзвінок
із закритим слайдером натисніть
Розблок. та виберіть Прийняти.

01
02
03
04
05
06
07
08

ПОРАДА! Для відхилення дзвінка
з закритим слайдером натисніть
Розблок. та виберіть Тихий, а
тоді Відхилити.

Основні операції
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Дзвінки
Опції вхідних дзвінків

Ш

Без звуку - Натисніть для
вимкнення мікрофона, щоб
особа, з якою ви розмовляєте, не
чула вас.

Ви
на
но

Динамік - Натисніть для
вимкнення динаміка телефону.
Завершити - Натисніть для
завершення дзвінка.
Утримувати - Натисніть для
переведення абонента на
утримування. Натисніть Відн. для
продовження розмови.

Утримувати

Завершити

Основні операції
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Опції - Виберіть зі списку інших
опцій вхідних дзвінків, які
включають Перейти до контактів
та Перейти до повідомлень, щоб
перевірити свої повідомлення та
додавати контакти під час дзвінка.
Звідси можна також завершити
дзвінок, натиснувши Завершити
дзвінок.

Настройка гучності дзвінка
Для настройки гучності під час
дзвінка поверніть
коліщатко за годинниковою
стрілкою для збільшення гучності
та проти годинникової стрілки для її зменшення.

1
2
3

4

Щ
ш
сл
пр
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Ви можете присвоїти
найпотрібнішим контактам
номери швидкого набору.
1 Натисніть
, а тоді виберіть .
2 Виберіть Контакти та натисніть
Швидк. набір.
3 Клавіші 1 присвоєний швидкий
набір голосової пошти. Він
недоступний для зміни.
Натисніть будь-яку іншу цифру
для присвоєння їй номера
швидкого набору.
4 Відкриється ваша адресна
книга. Виберіть контакт, якому
потрібно присвоїти номер
швидкого набору, натиснувши
один раз його номер телефону.
Щоб подзвонити по номеру зі
швидкісним набором, відкрийте
слайдер, а тоді натисніть та
притримайте присвоєний номер,
доки контакт не появиться на
екрані. Дзвінок розпочнеться
автоматично; немає необхідності
натискати
.
ПОРАДА! При закритому слайдері
натисніть . Виберіть контакт, якому
потрібно зателефонувати, а тоді
натисніть та притримайте його номер.
Дзвінок розпочнеться автоматично.

Перегляд журналу дзвінків
ПОРАДА! Щоб прокрутити список
параметрів, торкніться останньої
видимої позиції і проведіть пальцем
вгору по екрану. Список посунеться
догори і відобразить більше позицій.

01
02
03
04

Якщо натиснути
, відкриється
список дзвінків. Угорі екрана
знаходяться дві стрілки, які
дозволяють переміщатись між: Всі
дзвінки - Перегляд повного списку
всіх набраних, отриманих та
пропущених дзвінків.

05
06
07
08

Вихідні дзвінки - Перегляд
списку всіх дзвінків, які ви
здійснили.
Вхідні дзвінки - Перегляд списку
всіх отриманих дзвінків.
Пропущені дзвінки - Перегляд
списку дзвінків, які ви пропустили.
Вартість дзвінків - Перегляд
вартості вихідних дзвінків (дана
послуга залежить від мережі,
оскільки деякі оператори не
підтримують цю послугу) та
тривалості усіх ваших дзвінків,
вхідних та вихідних.

Основні операції

і

Швидкий набір
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Дзвінки
Об’єм даних - Перегляд об’єму в
кілобайтах усіх прийнятих та
переданих даних.
ПОРАДА! У будь-якому списку дзвінків
натисніть , а тоді Видалити всі для
видалення записаних елементів.
ПОРАДА! Натисніть будь-який запис
у списку дзвінків, а тоді натисніть
Переглянути для перегляду дати,
часу та тривалості дзвінка.

Використання переадресації
дзвінків
1 Натисніть

2
3

Основні операції

4
5

, виберіть
, а тоді виберіть Настройки
дзвінків.
Натисніть Переадр. дзвінків та
виберіть Усі голос. дзвінки.
Виберіть, чи переадресовувати
всі дзвінки, коли лінія зайнята,
коли немає відповіді або коли
ви знаходитесь поза зоною
досяжності, а тоді натисніть
Активувати.
Введіть номер для
переадресації.
Натисніть Переадрес. для
активування переадресації
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Примітка: переадресація
потребує додаткових витрат.
Зверніться до провайдера вашої
мережі за інформацією
ПОРАДА! Щоб вимкнути всі
переадресації, натисніть
Дезактивувати всі в меню
Переадресація дзвінків .

Використання функції
заборони дзвінків

З
д

1 Натисніть

1

, виберіть
, а тоді виберіть Настройки
дзвінків.
2 Натисніть Заборона дзвінків та
виберіть Усі голосові дзвінки.
3 Виберіть одну або декілька з
п’яти доступних опцій:
Усі вихідні
Вихідні міжнародні
Вихідні міжнародні дзвінки,
окрім домашньої країни
Усі вхідні
Вхідні, коли закордоном
4 Введіть пароль заборони
дзвінків.
Перевірте, чи ваш оператор
мережі підтримує дану послугу .

2

ої

та

Зміна загальних настройок
дзвінків
1 Натисніть

, виберіть
,а
тоді виберіть
Настройки дзвінків.
2 Натисніть Загальні настройки.
Тут ви зможете змінити
настройки для :
Відхилити дзвінок Виберіть Увімк. або Вимк.,
а тоді виберіть відхилення
усіх дзвінків, певної групи
або контактів, дзвінків від
незареєстрованих номерів
(що не знаходяться у ваших
контактах) або дзвінків без
увімкеної функції ідентифікації
номера.
Надісл. мій номер - Виберіть,
чи ваш

номер буде відображатись на
телефоні абонента, якому ви
телефонуєте.
Авт. повторний набір
– Виберіть Увімк. або Вимк.
Режим відповіді - Виберіть,
як відповідати на дзвінок:
Натисніть клавішу дзвінка,
Слайдер вгору або Натисніть
будь-яку клавішу.
Щохвил. сигнал – Виберіть
Увімк., щоб чути щохвилинний
сигнал під час дзвінка.
Режим відповіді BT - Виберіть
Вільні руки
для відповіді на дзвінок за
допомогою
гарнітури Bluetooth або виберіть
Телефон
для того, щоб відповідати на
дзвінок при використанні
гарнітури Bluetooth натиском
клавіші на телефоні.
Зберегти новий номер Виберіть Так або Ні.
Настройки закривання слайда
- виберіть дію при закриванні
слайдера під час дзвінка.
Виберіть Завершити дзвінок
або Продовжити дзвінок.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основні операції

у.

ПОРАДА! Натисніть Номери фікс.
набору в меню Настройки дзвінків,
щоб увімкнути та скласти список
номерів, на які можна телефонувати
з вашого телефону. Дізнайтесь
в оператора ваш код PIN2. При
створенні списку фіксованих номерів
ви зможете телефонувати тільки на
номери з цього списку.
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Дзвінки
ПОРАДА! Щоб прокрутити список
параметрів, торкніться останньої
видимої позиції і проведіть пальцем
вгору по екрану. Список
переміститься вгору для
перегляду інших елементів списку.

К
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Основні операції
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Д
1
2
3

Контакти
Пошук контакту

4 Введіть ім’я та прізвище нового

Існує два способи пошуку
контактів:
з екрану очікування
На екрані очікування натисніть
щоб відкрити адресну книгу.

,

Додавання нового контакту
1 Натисніть

, тоді натисніть ,
а потім виберіть Контакти.
2 Натисніть Додати новий.
3 Виберіть, де зберігати контакт, у
Телефоні чи на USIM.

6
7

8

9

ПОРАДА! Ви можете створити
групи для ваших контактів, див.
Створення групи на стор. 24.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основні операції

з головного меню
1 Натисніть
, тоді натисніть ,
а потім виберіть Контакти.
Після цього натисніть Пошук.
2 У списку натисніть на
потрібному контакті та виберіть
номер, якщо у контакті
збережено більш ніж один
номер.
3 Можна також ввести на
клавіатурі першу літеру
потрібного контакту, щоб одразу
ж перейти до відповідного
розділу.
4 Натисніть Дзвонити або
натисніть апаратну клавішу
,
щоб розпочати дзвінок.

5

контакту. Не обов’язково
вводити повні ініціали,
але потрібно ввести хоча б один
із них.
Введіть номер та натисніть ,
після чого можна ввести інші
номери.
Наприклад, ви можете також
ввести мобільний, домашній,
офісний, пейджерний та
фасимільний номери. Натисніть
Збер. після введення кожного
окремого номера.
Після цього можна ввести до
двох адрес електронної пошти.
Внесіть контакт до відповідної
групи. Варіанти: Немає групи,
Сім’я, Друзі, Колеги, Школа
або VIP.
Також можна додати такі дані:
Зображення, Рингтон, Дом.
стор., Домашня адреса, Назва
компанії, Посада, Адреса
компанії та Записник.
Натисніть Збер. для збереження
контакту.
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Контакти
ПОРАДА! При закритому слайдері
натисніть
та введіть номер
контакту. Натисніть
та виберіть
Зберегти номер, а тоді Новий
контакт.

Опції контакту
Під час перегляду контакту
доступно багато опцій. Доступ до
меню та використання опцій:
1 Відкрийте необхідний контакт.

Основні операції

Див. розділ “Пошук контакту”
на стор. 25.
2 Натисніть
, щоб відкрити
список опцій.
Тут ви зможете:
Редагувати - дозволяє
змінювати контактну
інформацію.
Надіслати повід. - дозволяє
надіслати контакту текстове
повідомлення. Якщо у контакту
є електронна адреса, тоді
виберіть, чи надіслати
електронну пошту, чи SMS/MMS.
Детальніше про надсилання
повідомлень див. на стор. 29.
Надісл. візитку - надішліть
контактну інформацію іншій
особі у
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вигляді візитної картки. Виберіть
для надсилання його як
Текстове повідомлення,
Мультимедійне повідомлення,
по Ел. пошті або через
Bluetooth.
Зберегти в телефоні - виберіть
для збереження контакту на
карту USIM або на телефон.
Видалити - Видалити контакт.
Натисніть Так,
якщо ви бажаєте видалити
контакт.

Створення групи
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1 На екрані очікування натисніть

, натисніть та виберіть
Контакти.
2 Виберіть Групи та натисніть
.
3 Виберіть Додати нову групу.
4 Введіть назву нової групи.
5 Натисніть Збер.
Примітка. У разі видалення групи,
внесені в неї контакти, не будудуть
видалені. Вони залишаться в
адресній книзі
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2
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я,

ть

ПОРАДА! Ви можете редагувати
існуючу групу, виділивши та
натиснувши . У меню групи можна
додати нового учасника зі списку
контактів, призначити мелодію дзвінка
для групи, перейменувати або
видалити групу.

Зміна параметрів контактів
Ви можете настроїти ваші
контакти таким чином,
щоб ваша адресна книга
працювала так, як
вам потрібно.

.

1 На екрані очікування натисніть

, а тоді натисніть . Виберіть
Контакти, а тоді виберіть
Настройки.
2 Можна налаштувати такі
параметри:
Настройки списку контактів виберіть джерело відображення
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ПОРАДА! Щоб прокрутити список
параметрів, торкніться останньої
видимої позиції і проведіть пальцем
вгору по екрану. Список посунеться
догори і відобразить більше
позицій.

контактів - “Телефон та USIM”,
“Тільки телефон” або “Тільки
USIM”. Ви можете також
вибрати відображення спершу
імені або прізвища контакту.
Синхронізувати контакти дозволяє підключитись
до сервера для синхронізації
ваших контактів. Див.
Синхронізація контактів на
стор. 77.
Копіювати - копіювання
контактів з карти USIM у пам’ять
телефону або навпаки. Можна
вибрати почергове копіювання
або копіювання всіх контактів
одразу. При виборі почергового
копіювання вам потрібно буде
копіювати кожен контакт окремо.
Перемістити - працює так само,
як функція Копіювати, але
контакт зберігається тільки
в місці переміщення, тобто,
якщо ви перемістили контакт з
USIM на
телефон, він буде видалений з
пам’яті USIM.
Надіслати всі контакти через
Bluetooth - дозволяє переслати
всі ваші контакти на інший
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Контакти

П

телефон або комп’ютер через
Bluetooth.

Перегляд інформації

П

1 На екрані очікування натисніть

Дублювати контакти - див.
розділ Резервне копіювання
та відновлення даних
телефону
на стор. 77.
Відновити контакти - див.
Резервне копіювання даних і
відновлення інформації
телефону
на стор. 77.
Видалити контакти видалення усіх контактів.
Натисніть Так, якщо ви бажаєте
очистити вашу адресну книгу.

, натисніть та виберіть
Контакти.
2 Виберіть Iнформація.
3 Тут можна переглянути ваші
Номери сервісного набору, ваш
Власний номер, вашу
Інформація про пам’ять
(інформацію про вільну пам’ять)
та Моя візитка.

У
M
од
ви

ПОРАДА! Якщо ви бажаєте
додати власну візитку, виберіть
Додати та введіть всі деталі, як
при створенні контакта.
Натисніть Збер. для завершення.
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Повідомлення
Повідомлення
У телефоні KF690 функції SMS,
MMS та ел. пошти поєднані в
одному інтуїтивному та простому у
використанні меню.
Існує два способи входу в центр
повідомлень:
1 Натисніть
на екрані
очікування.
2 Натисніть
на екрані
очікування, а тоді натисніть та
виберіть Повідомлення.

Надсилання повідомлення
1 Натисніть

контакт зі списку та натисніть
Вибр. або введіть новий номер.
Ви можете додати декілька
контактів.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Ви оплачуєте за текстове
повідомлення, яке містить 160
символів, кожного разу, коли
надсилаєте його певній особі.
УВАГА: якщо до SMSповідомлення додати зображення,
відео або звук, це призведе до
автоматичного перетворення
такого повідомлення в MMS, що
відповідно вплине і на оплату.
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Введення тексту
Передбачено два способи
введення тексту: режим T9
предиктивний та режим ABC
ручний.
Для переключення між способами
вводу натисніть відповідну іконку
вгорі екрана.

Основні операції

та виберіть
Створити нове повід.
2 Виберіть Повідомлення для
надсилання SMS або MMS. Або
надішліть ел. пошту за
допомогою функції Ел. пошта.
Див. стор. 32 за детальнішою
інформацією.
3 Відриється вікно нового SMS
або повідомлення ел. пошти.
Напишіть своє повідомлення.
4 Натисніть
, а тоді Вставити,
щоб додати зображення,
відео, звук або іншу інформацію,
включаючи контактні дані.

5 Натисніть Надіслати. Виберіть
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Повідомлення
T9 предиктивний,
Abc ручний - Натисніть для
увімкнення предиктивного вводу
T9, а тоді виберіть T9 abc, T9ABC,
123. Натисніть ще раз, щоб
вимкнути предиктивний ввід Т9.
Режим Аbc - Виберіть abc,
ABC або 123.
Для введення пропуску натисніть
0.
Для видалення символів
виконистовуйте апаратну клавішу
C під екраном.
Для введення арифметичного
символу натисніть
або клавішу
з решіткою.

Режим T9

Основні операції

Режим T9 використовує
вбудований словник для
розпізнавання слів, які ви пишете
та базується на послідовностях
клавіш, які ви натискаєте.
Натисніть клавішу числа, яка
асоціюється з літерою, яку ви
хочете ввести і словник розпізнає
слово після введення літер.
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Наприклад, натисніть 8, 3, 5,
3, 7, 4, 6, 6, 3, щоб написати
“telephone”. Якщо клавіші містять
більш ніж одну опцію, на екрані
появляється список. Виберіть
потрібне слово, натиснувши на
екрані.
Якщо потрібне вам слово не
відображається, натисніть
та
виберіть Додати до словника.
Введіть слово за допомогою
режиму Abc і це слово чи ім’я буде
додане до словника.

Режим Abc
В режимі Abc вам потрібно
натискати клавішу повторно
для вибору потрібної літери.
Наприклад, щоб написати слово
“hello”, натисніть двічі 4, двічі 3,
тричі 5, тричі 5, а тоді тричі 6.

Як настроїти ел. пошту
За допомогою функції електронної
пошти у вашому KF690 ви завжди
залишатиметесь на зв’язку.
Настроїти облікові записи POP3
або IMAP4 дуже просто.

П
п
т
п
е
в
1
2
3
4

де

1 Натисніть

та виберіть
Настройки.
2 Натисніть Ел. пошта, а тоді
Облікові записи ел. пошти.
3 Відкрийте
та натисніть
Додати новий.
4 Відкриваєється майстер
настройки ел. пошти. Виконайте
інструкції та натисніть
Продовжити. Для настройки
потрібно ввести наступні дані:
Назва - Введіть назву
облікового запису.
Моє ім’я - введіть ваше ім’я.
Ім’я користувача - введіть ім’я
користувача облікового запису.
Пароль - введіть пароль
облікового запису.
Адреса ел. пошти - введіть
адресу ел. пошти облікового
запису.
Відп.на адр. ел. пошти

- введіть “відповісти” на адреси
ел. пошти.
Сервер вихідн. повідомлень введіть деталі облікового запису.
Сервер вхідн. повідомлень введіть деталі облікового запису.
Макс. розмір отримання
- виберіть обмеження розміру
ваших повід. ел. пошти,
максимум 1Mб.
Тип пошт. скриньки - введіть
тип поштової скриньки,
POP3 або IMAP4.
Збер. на сервері - виберіть,
чи зберігати вашу ел. пошту на
сервері. Для облікових записів
IMAP4 завжди зберігаються
копії.
Збер. надісл повід. у
- виберіть, де зберігати ваші
повідомлення IMAP4. Для
облікових записів POP3 завжди
зберігаються копії
у телефоні.
Точка доступу - виберіть точку
доступу до Інтернет. Натисніть
для використання наперед
установленої точки доступу.
Автозавантаження - виберіть,
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ПОРАДА! Щоб
прокрутити список параметрів,
торкніться останньої видимої
позиції і проведіть пальцем вгору по
екрану. Список посунеться догори і
відобразить більше позицій.
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Повідомлення

Основні операції

чи завантажувати нові
повідомлення автоматично.
Розширені настройки виберіть, чи
використовувати розширені
настройки.
Номер порта SMTP - зазвичай
це порт 25.
Вхідний порт сервера зазвичай це
порт 110 для облікових записів
POP3 та порт 143 для
облікових записів IMAP4.
Аутентифікація SMTP виберіть настройки безпеки для
сервера вихідної
пошти.
Ім’я користувача SMTP введіть ім’я користувача SMTP.
Пароль SMTP - введіть пароль
SMTP.
Безпечна реєстр. APOP виберіть для активації безпечної
реєстрації APOP для облікового
запису POP3. Облікові записи
IMAP4 завжди встановлені на
вимк.
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Тепер ваш обліковий
запис настроєний і він
відображатиметься у списку
облікових записів у вашій папці
Ел. пошта.

Приймання електронної
пошти

3

4

Ви можете перевіряти
надходження нової пошти
вручну або автоматично. Див.
“Зміна настройок ел. пошти
“ для автоматичної перевірки.
Для перевірки вручну:
1 Натисніть

, а тоді виберіть
Настройки після натискання
Ел.пошта.
2 Натисніть Інтервал відбирання
та виберіть інтервал часу
перевірки ел. пошти.

Як надіслати ел. пошту з
нового
облікового запису
1 Натисніть

та виберіть
Створити новий.
2 Виберіть Ел. пошта, щоб
відкрити нове повідомлення ел.
пошти.

Зм
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3 Введіть адресу отримувача та

напишіть ваше повідомлення.
Натисніть значок скрепки для
прикріплення зображень, відео,
звуків та інших файлів.
4 Натисніть Надіслати для
надсилання вашого
повідомленя ел. пошти.
ПОРАДА! На телефон KF690
можна надсилати електронною
поштою документи Word, Excel,
PowerPoint та PDF; таким чином
їх можна переглядати в дорозі.

Зміна настройок ел. пошти

ня

Ви можете настроїти ел. пошту
відповідно до ваших потреб.
Можливо ви вже ввели частину з
нижченаведеної інформації під час
роботи майстра настройки.

.

та виберіть
Настройки.
2 Натисніть Ел. пошта, тоді
Облікові записи ел. пошти, а
тоді, якщо потрібно, виконайте
наступні настройки:
Дозв. відп. на ел. пошту
- виберіть цей пункт, щоб
дозволити надсилання
повідомлень із підтвердженням
прочитання.
Запит відп. на ел. пошту
- виберіть, чи подавати запит на
підтвердження прочитання.
Інтервал відбирання
- як часто ваш телефон KF690
перевірятиме ел. пошту.
Включити повід. у “Переслати
та відповісти” - виберіть, щоб
включити оригінальне
повідомлення
або не включати.
Включити вкладення
- виберіть, щоб додати
оригінальне вкладення.
Автовідбирання у роумінгу
- виберіть для автоматичного
приймання повідомлень, коли
ви закордоном, або вимкніть
автоматичне приймання.
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Основні операції

ПОРАДА! Щоб
прокрутити список параметрів,
торкніться останньої видимої
позиції і проведіть пальцем вгору по
екрану. Список посунеться догори і
відобразить більше позицій.

1 Натисніть
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Повідомлення
Нове сповіщення ел. пошти
- виберіть, чи отримувати
сповіщення про нові
повідомлення електронної
пошти.
Підпис - створіть підпис ел.
пошти та встановіть дану
функцію на Увімк.
Пріоритет - виберіть рівень
пріоритетності ваших
електронних повідомлень.

Папки з повідомленнями
Ви легко зрозумієте структуру
папок, що використовується в
вашому KF690, оскільки вона є
дуже інтуїтивною.

Основні операції

Вхідні - усі повідомлення SMS
та MMS, які ви отримуєте,
потрапляють у папку “Вхідні”.
Звідси ви можете відповісти,
переслати та здійснити інші
операції, інформацію про які див.
нижче.
Поштова скринька - усі
прийняті повідомлення ел. пошти
розташовуються у вашій поштовій
скриньці. Якщо у вас більш ніж
один обліковий запис ел. пошти,
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тоді настройте надсилання
повідомлень у потрібний обліковий
запис.
Чернетки - якщо у вас
недостатньо часу, щоб закінчити
повідомлення, тут можна зберегти
написане до цього часу.
Вихідні - це папка тимчасового
зберігання повідомлень, які
надсилаються.
Надіслані - усі надіслані вами
повідомлення
розташовуються у папці Надіслані.
Mої папки - створюйте нові
персональні папки для власних
повідомлень.

Впорядкування
повідомлень
Для впорядкування
використовуйте скриньку Вхідні.
ПОРАДА! Щоб прокрутити список
параметрів, торкніться останньої
видимої позиції і проведіть пальцем
вгору по екрану. Список посунеться
догори і відобразить більше
позицій.
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ні.

1 Натисніть
2 Натисніть

Якщо з’являється повідомлення
“Немає місця для повідомлення
на USIM”, потрібно видалити
декілька вхідних повідомлень.

01
02

Якщо ви побачите повідомлення
Немає місця для повідомлень,
вам потрібно буде видалити або
повідомлення, або збережені
файли, щоб вивільнити місце.

03

Використання шаблонів

06

Для типових SMS- та MMSповідомлень, які ви надсилаєте
найчастіше, можна створити
шаблони. Деякі шаблони вже є у
вашому телефоні і ви можете за
бажанням їх редагувати.

07

та виберіть
Шаблони.
2 Виберіть Tекстові шаблони або
Мультим.шаблони. Після цього
можна натиснути , щоб
Додати новий, Редагувати,
Видалити або Видалити все для
текстових шаблонів та Додати
новий, Напис. мультимед.
повідомлення або Редагувати
для мультимедійних шаблонів.
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1 Натисніть
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, тоді Вхідні.
, а тоді виберіть:
Відп. - для надсилання відповіді
на вибране повідомлення.
Пересл. - для пересилання
вибраного повідомлення
іншій особі.
Дзвінок - здійснити голосовий
особі, яка надіслала
повідомлення.
Видалити - для видалення
вибраного повідомлення.
Створити нове повід.
- відкрити нове пусте
повідомлення чи повідомлення
електронної пошти.
Позн./ Скас. позн. - позначайте
ваші повідомлення
для одночасного стирання або
перенесення в іншу папку.
Копіюв.і перем. - для
копіювання або переміщення
повідомлення в іншу папку.
Фільтр - для перегляду
повідомлень за типом.
Повідомлення SMS буде
згруповано окремо від MMS.
Інформація про
повідомлення - перегляд
додаткової інформації про
повідомлення, наприклад, час
надсилання.
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Повідомлення
Використання емотіконів
Оживіть повідомлення за
допомогою емотіконів. Деякі
найбільш вживані емотікони вже є
у вашому телефоні.
1 Натисніть

та виберіть
Емотікони.
2 Натисніть
, щоб Додати
новий, Редагувати, Видалити
або Видалити всі емотікони.

Зміна настройок текстового
повідомлення
Настройки повідомлень вашого
KF690 налаштовані таким чином,
що ви можете негайно відсилати
повідомлення. Якщо ви бажаєте
змінити настройки, див. нижче за
детальнішою інформацією.

Основні операції

ПОРАДА! Щоб прокрутити список
параметрів, торкніться останньої
видимої позиції і проведіть пальцем
вгору по екрану. Список посунеться
догори і відобразить більше
позицій.
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Натисніть
, виберіть
Настройки, а тоді Текстове
повідомлення. Можна змінити:

З
м
по

Центр текстових повідомлень
- введіть деталі для
вашого центру повідомлень.
Звіт про доставку - отримання
підтвердження про доставку
повідомлення.
Період дійсн. - виберіть, як довго
повідомлення повинно зберігатися
у центрі повідомлень.
Типи повідомлень конвертування тексту у “Текст”,
“Голос”, “Факс”, “X.400” чи “Ел.
пошту”.
Кодування символів - Вибір
виду кодування символів, що
впливає на обсяг повідомлення і,
відповідно, на його дані.
Надіслати довгий текст як
- виберіть для надсилання як
Декілька SMS або як MMS.
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Зміна настройок
мультимедійних
повідомлень
Натисніть
, виберіть
Настройки, а тоді Мультимедійне
повідомлення. Можна змінити:

Зміна інших настройок
Натисніть
та виберіть
Настройки, а тоді:
Голос. пошта - ваша
послуга голосової пошти вже
настроєна, однак ви можете
додати нові послуги голосової
пошти тут.
Сервісне повідомлення
- виберіть, отримувати чи
заборонити отримання
сервісних повідомлень. Також
можна налаштувати безпеку
повідомлень, створюючи списки
відправників, яким ви довіряєте та
не довіряєте.
Інформація послуга - виберіть
стан отримування, мову та інші
параметри.

01
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04
05
06
07
08

Основні операції

Режим доступу - виберіть
“Домашній” або “Роумінг”. Далі,
якщо вибрати “Вручну”, ви будете
отримувати тільки сповіщення про
MMS, а потім зможете вирішувати,
чи завантажувати їх повністю.
Звіт про доставку - дозвіл та/або
запит звіту про доставку.
Звіт про читання - виберіть, чи
дозволяти і/або надсилати звіт про
читання.
Пріоритет - вибір рівня пріоритету
ваших MMS.
Період дійсн. - виберіть, як довго
повідомлення повинно зберігатися
у центрі повідомлень.
Тривалість слайда - виберіть, як
довго слайд відображатиметься
на екрані.
Режим створення - виберіть
власний режим створення
повідомлення.
Час доставки - доставка
повідомлення у визначений час.

Центр мультим. повід введіть деталі вашого центра
повідомлень.
Примітка: для отримання
детальнішої інформації про зміну
параметрів електронної пошти
див. стор. 33.

37

Камера
Швидка фотозйомка
1 Натисніть клавішу
2

3

4

5

на правій
боковій панелі телефону.
Утримуючи телефон
горизонтально, наведіть
об’єктив на об’єкт
знімки.
Злегка натисніть кнопку зйомки.
Під час фокусування камери
біла рамка в центрі екрана
змінить свій колір на червоний.
Коли рамка фокусування стане
зеленою, це означає, що камера
сфокусувалась на об’єкті.
Натисніть кнопку зйомки до
кінця.

Після того, як знімок
зроблено
Записаний знімок появиться на
екрані. Внизу екрана
відображається назва знімка та
п’ять іконок.
Творчі функції
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Натисніть для зйомки іншого
зображення. Поточний знімок буде
збережений.

В

Натисніть для перегляду інших
знімків у вашому альбомі.
Поточний знімок буде збережений.
Див. стор. 43, розділ Перегляд
збережених фотознімків.
Натисніть для надсилання
знімка в MMS, ел. поштою або
через Bluetooth. Ви можете також
надрукувати знімок за допомогою
Bluetooth. Див. стор. 29, розділ
“Надсилання повідомлень” і
стор. 82, розділ “Надсилання та
отримання файлів за
допомогою Bluetooth”.
Натисніть для встановлення
щойно зробленого знімка
шпалерами.
Натисніть для стирання щойно
зробленого
знімка та підтвердіть, натиснувши
Так.
Знову відкривається екран
видошукача.
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е

Використання видошукача

е

их

й.

Контраст - див. Настройка контрасту
на стор. 40.

01

Настройки - натисніть цю іконку,
щоб відкрити меню настройок. Див.
Використання професіональних
настройок на стор. 40 за детальнішою
інформацією.

02

Режим камери - вибір режиму камери.
Ви можете переключатись в режим
відеокамери та назад.

ж
ю

03
04
05

Стан спалаху

06

Галерея

07

Спалах - див. Використання спалаху
на стор. 40.

08

Назад - натисніть тут для повернення в
режим очікування.
Збереження в пам’яті телефону/
зовнішній пам’яті
Якість зображення
Розмір зображення

о

и

Значення ISO

Творчі функції

ПОРАДА! Ви можете закрити
всі іконки, щоб очистити екран
видошукача. Просто натисніть один
раз по центру видошукача. Для
повернення іконок натисніть на
екран ще раз.
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Камера
Використання спалаху

Настройка контрасту

За умовчанням спалах
встановлено на Aвто, однак
передбачені й інші опції.

Контрастність визначає різницю
між світлими та темними
ділянками на зображенні.
Зображення з низьким контрастом
матиме розмитий вигляд, тоді як
зображення з високим котрастом
матиме надто різкий вигляд.
Пересувайте індикатор
контрастності уздовж смужки до
, щоб зменшити контрастність і
затемнити зображення, і до
для
збільшення контрастності і чіткості
зображення.

1 Виберіть

Творчі функції

справа на
видошукачі, щоб відкрити
підменю спалаху.
2 У телефоні передбачено чотири
опції спалаху:
Авто - ваша камера
оцінить, скільки світла потрібно
для отримання якісного
зображення та увімкне спалах,
коли потрібно.
При зйомці зображення спалах спрацьовує тільки при
фотозйомці.
Завжди увімк. - спалах завжди
спрацьовує в режимі камери.
Завжди вимк. - спалах ніколи
не спрацьовує. Дана функція
особливо зручна, коли потрібно
зберегти заряд акумулятора.
3 Натисніть на потрібній опції
спалаху.
4 Після того, як ви зробили свій
вибір, меню спалаху закриється
автоматично, і камера буде
готова до зйомки.
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Використання
професіональних настройок
На видошукачі натисніть
, щоб
відкрити всі професіональні опції.
Розмір зображення

Закрити

Розмір зображення - зміна
розміру знімка для заощадження
пам’яті чи зйомки з наперед
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визначеним розміром для
зображення контакту. Дивіться
розділ “Зміна розміру
зображення” на стор. 42.
Якість зображення - виберіть
Високоякісний, Хороший або
Нормальний. Чим вища
якість, тим чіткішим буде
знімок, однак
разом із цим збільшується розмір
файла, а це означає, що ви
зможете зберегти менше знімків
у вашій пам’яті.
Баланс білого - забезпечує
реалістичне відображення білого
кольору на ваших знімках. Щоб
правильно налаштувати баланс
білого на вашій камері, вам
необхідно визначити умови
освітлення. Доступні значення:
“Авто”, “Лампа розжарювання”,
“Сонячно”, “Флуоресцентна
лампа” та “Хмарно”.

Нічний режим - виберіть
Вимк. або Увімк. Даний режим
призначений для фотозйомки
вночі.
Безперервна зйомка камера робить серію знімків
(три, шість або дев’ять), що зручно
при зйомці рухомих об’єктів.

01
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Зйомка з рамкою - дозволяє
додавати рамку до ваших знімків.
ISO - ISO визначає чутливість
світлової матриці камери. Чим
більше значення ISO, тим
чутливіша камера. Функція корисна
в умовах недостатнього освітлення,
коли спалах не можна
використовувати. Виберіть
значення ISO з Авто, ISO 100, ISO
200, ISO 400 або ISO 800.
Звук затвора - виберіть один
із наперед установлених звуків
затвора.

Творчі функції

Колірний тон - виберіть
колірний тон, що
застосовуватиметься до
зроблених знімків.
Дивіться розділ “Вибір тону
кольору” на стор. 42.

Автоспуск - автоспуск
дозволяє
настроїти затримку зйомки після
натискання кнопки зйомки.
Виберіть 3 секунди, 5 секунд або
10 секунд. Чудово підходить для
здійснення фото групи осіб,
частиною якої ви бажаєте бути.
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Камера
Використання пам’яті виберіть місце зберігання ваших
знімків - Пам’ять телефону або
Зовнішня пам’ять.
Широкий формат - виберіть
Вимк. або Увімк.
Скинути настройки - виберіть
Так для перезапуску телефону до
оригінальних настройок камери.
Примітка: завжди натискайте
Закр. після вибору
нової настройки для збереження
внесених змін.
ПОРАДА! Меню настройок
накладається на видошукач і якщо
ви зміните елементи кольору чи
якості зображення, ви зможете
побачити зміну зображення в
перегляді після меню настройок.
Не забувайте натискати клавішу
“Зберегти” перед виходом для
застосування внесених змін.

Творчі функції
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Зміна розміру зображення

4

Чим більше пікселів, тим більший
розмір файла, який займатиме
більше пам’яті. Якщо ви хочете
вмістити більше зображень на
телефоні, вам слід змінити число
пікселів, щоб зменшити розмір
файла.
1 У видошукачі натисніть

в
нижньому лівому куті.
2 Виберіть
в меню настройок.
3 Виберіть величину роздільної
здатності у пікселях (3M:
2048x1536,
2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,
640x480, 320x240) або виберіть
передустановлені значення:
Контакти - настройка камери
для
зйомки зображення, яке буде
додане в адресну книгу.

Вибір тону кольору
1 У видошукачі натисніть

в
нижньому лівому куті.
2 Виберіть
в меню настройок.
3 Передбачено шість колірних
тонів: Нормальний
(кольоровий), Чорно-білий,
Негатив, Сепія, Ескіз та
Перетримка.
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4 Натисніть на потрібний колірний

тон та виберіть Закр..
ПОРАДА! Фотографію, яку було
знято у кольорі, можна змінити на
чорно-білу чи сепію після зйомки,
однак фотографію, яку було знято
у чорно-білому режимі чи сепії, не
можна перетворити на кольорову.

Перегляд збережених
фотознімків
1 Доступ до збережених фото

можна здійснювати за
допомогою режиму камери або
з екрана очікування. Просто
натисніть на видошукачі
. На
екрані очікування слід натиснути
, а тоді вибрати
. Виберіть
Мої записи в папці Мої
зображення.
2 На екрані відобразиться ваша
галерея.

Довільно

1 Натисніть один раз на знімку, а

тоді натисніть на i що
відобразиться
2 Угорі відобразиться назва
знімка, дата зйомки, розмір (в
кілобайтах та пікселях) та тип
зображення (наприклад, jpeg).
3 Натисніть
, щоб закрити
інформацію та переглянути
знімки.
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к.

Перегляд інформації про
знімок

43

Відеокамера
Швидка відеозйомка

Після відеозйомки

1 Натисніть клавішу камери на

Знімок, який буде представляти
вашу відеозйомку, появиться на
екрані. Унизу на екрані з’явиться
рухома назва зображення, а внизу
праворуч - три піктограми.

правій стороні телефону.
2 Натисніть на іконці відеокамери

3

4

5
6

7

на видошукачі, щоб
переключитись в режим
відеозйомки. На дисплеї
відобразиться екран
видошукача.
Тримаючи телефон
горизонтально, спрямуйте
об’єктив на об’єкт відеозйомки.
Натисніть один раз на кнопку
зйомки,
щоб розпочати запис.
Внизу видошукача
відобразиться REC і таймер.
Для зупинки відеозапису
натисніть
, а для відновлення
виберіть
.
Натисніть
на екрані або
натисніть кнопку зйомки другий
раз, щоб зупинити відеозапис.

Творчі функції
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В

Натисніть для зйомки
наступного відеозапису. Поточний
відеозапис буде збережений.
Натисніть для перегляду
інших відеозаписів у вашому
альбомі. Поточний відеозапис
буде збережений. Див. стор. 48,
розділ Перегляд збережених
відеозаписів.
Натисніть для видалення
щойно записаного відео та
підтвердіть, натиснувши Так.
Знову відкривається екран
видошукача.
Натисніть для надсилання
відеозапису в MMS, ел. поштою
або через Bluetooth. Див. стор. 29,
розділ “Надсилання
повідомлень” і стор. 82, розділ
“Надсилання та отримання
файлів за допомогою
Bluetooth”.
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Використання видошукача
01

зу

й

02

Режим відео - переключення між
режимами камери та відео.

03

Якість відео - відображає поточні
настройки відео.

04

Збереження в пам’яті телефону/
зовнішній пам’яті
Галерея
Зум - натисніть цю опцію, а тоді
переміщуйте шкалу для наближення
або віддалення об’єкта зйомки. Для
цього можна також використовувати
коліщатко навколо об’єктива.

05
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08

Назад - натисніть тут, щоб повернутись
в режим очікування.

ПОРАДА! Ви можете закрити
всі іконки, щоб очистити екран
видошукача. Просто натисніть один
раз по центру видошукача. Для
повернення іконок натисніть на
екран ще раз.

Настройки - натисніть цю іконку, щоб
відкрити меню
настройок. Див. розділ Використання
професіональних настройок на стор.
46 за детальнішою інформацією.

Творчі функції

9,

Контраст - див. Настройка контрасту
на стор. 46.
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Відеокамера
Настройка контрасту
Контрастність визначає різницю
між світлими та темними
ділянками на зображенні.
Зображення з низьким контрастом
матиме розмитий вигляд, тоді як
зображення з високим котрастом
матиме надто різкий вигляд.
Пересувайте індикатор
контрастності уздовж смужки до
щоб зменшити контрастність і
затемнити зображення, і до
для
збільшення контрастності і чіткості
зображення.

Використання
професіональних настройок
На екрані видошукача натисніть
, щоб відкрити всі опції
професіональних настройок.
Розмір зображення

Творчі функції

Закрити
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Розмір зображення дозволяє змінити розмір відео для
заощадження пам’яті. Дивіться
розділ “Зміна розміру
відеозображення” на стор. 47.
Якість зображення - виберіть
Високоякісний, Хороший або
Нормальний. Чим краща якість,
тим різкіше зображення, внаслідок
чого збільшується розмір файла,
що свідчить про те, що в пам’яті
можна буде зберігати меншу
кількість фото.
Баланс білого - баланс білого
забезпечує реалістичне
відображення білого кольору на
ваших відеозаписах. Щоб
правильно налаштувати баланс
білого на вашій камері, вам
необхідно визначити умови
освітлення. Доступні опції Aвто,
Лампа розжарювання, Сонячно,
Флуоресцентна лампа та
Хмарно.
Колірний тон - виберіть
колірний тон,
що буде застосовуватись до
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записаного відео. Дивіться розділ
“Вибір тону кольору” на стор.
48.
Тривалість - Виберіть
Нормальна або встановіть розмір
вашого відео для надсилання в
MMS.
Нічний режим - виберіть
Увімк. або Вимк.
Голос - виберіть Без звуку
для запису
відео без звуку.
Використання пам’яті виберіть місце зберігання ваших
відеозаписів - Пам’ять телефону
або Зовнішня пам’ять.
Скинути настройки - виберіть
Так для перезапуску телефону до
оригінальних настройок відео .

01

Чим більше пікселів, тим більший
розмір файла,
що в свою чергу означає більше
використання пам’яті. Якщо ви
бажаєте зберегти більше
відеозаписів на ваш телефон, тоді
змініть число пікселів,
щоб зробити розмір файла
меншим.
1 У видошукачі натисніть

у

нижньому лівому куті.
2 Виберіть
в меню настройок.
3 Виберіть одне з двох значень

роздільної здатності у пікселах:
320x240 - менший розмір
зображення, а тому і менший
розмір файла. Зручний для
економії пам’яті телефону.
176x144 - найменший
розмір зображення і відповідно
найменший розмір файла.
ПОРАДА! Програмне забезпечення
для конвертування формату відео
можна знайти на доданому в
комплект KF690 компакт-диску.
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ПОРАДА! Меню настройок
накладається на видошукач і якщо
ви зміните елементи кольору чи
якості відео, ви зможете побачити
зміну зображення на видошукачі при
перегляді в меню настройок.

Зміна розміру
відеозображення
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Ф

Вибір тону кольору
1 У видошукачі натисніть

в

нижньому лівому куті.
2 Виберіть
в меню настройок.
3 Передбачено сім колірних тонів:
Нормальний (кольоровий),
Чорно-білий, Негатив, Сепія,
Ескіз, Перетримка та Рельєф.
4 Після здійснення вибору
натисніть Закр. після чого
всі зміни відобразяться на
видошукачі.
ПОРАДА! Фотографію, яку було
знято у кольорі, можна змінити на
чорно-білу чи сепію після зйомки,
однак фотографію, яку було знято
у чорно-білому режимі чи сепії, не
можна перетворити на кольорову.

Творчі функції
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Перегляд збережених
відеозаписів

П
1

1 Просто натисніть на видошукачі

. На екрані очікування
потрібно натиснути
, вибрати
та вибрати Mої записи, а
тоді вибрати Mоє відео.
2 На екрані відобразиться ваша
галерея.
3 Натисніть один раз на
потрібному відеозаписі,
щоб вивести його перед
галереєю.
4 Натисніть на відеозаписі
вдруге, щоб
відкрити його повністю.
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Фотографії та відеозаписи
Перегляд фото і відео
1 Просто натисніть на видошукачі

чі
2

и
3

4
5

.
На екрані відобразиться ваша
галерея.
Натисніть один раз відеозаписі
або знімку, який ви бажаєте
переглянути, щоб вивести його
на передній план галереї.
Натисніть його вдруге, щоб
відкрити повністю.
Відтворення відео почнеться
автоматично.
Щоб зупинити відтворення
натисніть на екрані для виводу
опцій, а тоді виберіть .
ПОРАДА! Змініть спосіб
відображення ваших знімків та відео
в галереї, натиснувши Стандартний
або Довільний внизу екрана.

Щоб настроїти гучність аудіо чи
відео під час відтворення,
використовуйте клавіші гучності на
лівій стороні телефону. Для цього
можна також використовувати
коліщатко поблизу об’єктива
камери.

Створення знімка з
відеозапису
1 Виберіть відео, з якого потрібно

створити знімок.
для зупинки відео
на кадрі, який потрібно
конвертувати у знімок.
Натисніть
.
Виберіть Збер.
На екрані з’явиться зображення
і назва, яку йому було
присвоєно.
Натисніть зображення, а тоді
, щоб повернутись
у галерею.
Зображення буде збережено в
папці Мої записи Мої
зображення та відобразиться в
галереї. Для перегляду потрібно
вийти з альбому та відкрити
його знову.
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2 Натисніть

3
4
5

6

7
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ПОРАДА! Для видалення знімка або
.
відео відкрийте його та виберіть
Натисніть Так для підтвердження.

Настройка гучності під час
перегляду відео
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Фотографії та відеозаписи
УВАГА: Деякі функції можуть не
працювати належним чином, якщо
мультимедійний файл записано не
за допомогою цього телефону.

Перегляд інформації про
відеозапис або знімок
Відеозаписи та знімки групуються
разом у галереї. Якщо вам
потрібно дізнатись, який файл є
відеозаписом, а який - знімком,
перевірте інформацію про їх тип
файла. Наприклад, відеозаписи
можуть бути файлами типу AVI
або 3GP, знімки можуть бути
файлами типу JPEG або GIF.
1 Натисніть на іконці відео або

Творчі функції

знімка для виводу їх на передній
план галереї. Після цього
натисніть i для перегляду
додаткової інформації.
2 Вгорі відеозапису або знімка
відображається їх назва, дата
зйомки, розмір (в кілобайтах та
пікселях), а також, чи це знімок,
чи відео (наприклад, MP4/3GP
або JPEG).
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3 Натисніть

, щоб закрити
інформацію та переглянути
відео або знімок.

Надсилання знімка або
відеозапису з
галереї
1 Натисніть двічі на знімку або

відеозаписі, щоб відкрити їх.
Якщо ви вибрали відео,
натисніть , коли почнеться
його відтворення.
2 Виберіть
та виберіть спосіб
надсилання відео чи фото:
“Повідомлення”, “Ел. пошта”
або Bluetooth.
3 Відкриється вибрана програма,
за допомогою якої ви зможете
надіслати відео чи фото.
Примітка: можливо потрібно буде
змінити розмір знімка або
відеозапису перед його
надсиланням у повідомленні MMS.
Деяке відео може бути завелике
для надсилання в MMS, у такому
випадку виберіть іншу опцію
надсилання.

П
сл

Ре
ф
од
мо
1

2
3

Дл
оп

зн
См
аб
ш

зн
ви
не
во
га

на

б

”

,

е

S.

Перегляд фотографій як
слайд-шоу
Режим слайд-шоу відображає всі
фотографії з галереї одну за
одною як показ слайдів. Відео не
можна переглядати як слайд-шоу.
1 Натисніть двічі на знімку, з якого

слід розпочинати слайд-шоу,
щоб відкрити його.
2 Виберіть
на лівій стороні
телефону.
3 Розпочинається слайд-шоу.
Для слайд-шоу передбачено п’ять
опцій:
Натисніть для відтворення
знімка в повноекранному режимі.
Смужка зліва дозволяє збільшити
або зменшити швидкість слайдшоу.

Натисніть для переходу до
наступного знімку.

/
Натисніть, щоб
призупинити слайд-шоу
на певному знімку. Знову
натисніть, щоб
відновити відтворення.

Встановлення знімка як
шпалери
1 Натисніть на знімок, який ви

хочете встановити як шпалери,
двічі. щоб відкрити його.
2 Натисніть
.
3 Екран перейде в режим
Портрету. Оберіть ділянку
знімка, яку ви бажаєте
встановити як шпалери. Дана
ділянка відобразиться на весь
екран.
4 Якщо вам подобається ділянка,
встановлена як шпалери
натисніть Налаштувати.
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Натисніть тут для перегляду
знімків у
випадковому порядку (наприклад,
не в хронологічному порядку, як
вони відображаються у вашій
галереї).

Натисніть для переходу до
останнього відображеного знімку.
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Редагування знімків
Телефон дозволяє виконувати над
фотографіями різноманітні дії,
змінювати їх, додавати різні
елементи та просто робити
яскравішими.
1 Відкрийте знімок, який ви

бажаєте редагувати та
, щоб вивести опції.
натисніть

Інше
Збер.

2 Натисніть на піктограмах, щоб

змінити знімок:

Творчі функції

Намалюйте щось на знімку від
руки. Товщину лінії оберіть з
чотирьох опцій. Для зміни кольору
нижче (колір
лінії див.
піктограми зміниться на колір, який
ви обрали ).
Див.Додавання тексту на
знімок на стор. 53.
Додавання штампів до
знімка. Оберіть штамп із
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доступних штампів та натисніть на
знімку в тому місці, де ви бажаєте,
щоб був штамп. Щоб змінити колір
нижче
штампу, див.
Оберіть прямокутну або
овальну ділянку вашого знімка.
Збер. Збережіть зміни на знімку.
Оберіть зберегти зміни як
Оригінальний файл, або як
Новий файл. При виборі Нового
файлу введіть його назву.

Змініть колір штампу, лінію та
текст. Колір потрібно обирати
перед тим, як малювати, писати чи
штампувати знімок.
Відмініть останнє редагування
знімка.
Див. Додавання на знімок
ефектів
на стор. 53.
Інше
Натисніть, щоб відкрити опції
ефектів, включаючи Поворот та
Дзеркало. Є також розширені
опції редагування. Див.
Додавання колірного акценту та
Зміна кольорів на знімку на
стор. 54.

Натисніть, щоб повернутись у
галерею.
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Додавання тексту на знімок
1 На екрані редагування натисніть

.
2 Введіть необхідну літеру.
3 Введіть текст за допомогою
клавіатури та
натисніть Готово.
4 Текст можна змінювати,
натискаючи та переміщщаючи
його на місце, яке ви забажаєте.

а

Додавання на знімок
ефектів

чи

1 На екрані редагування натисніть

ня

ії

у

ПОРАДА! Ви можете додавати до
знімка декілька ефектів одночасно,
окрім колірних ефектів, які можна
додавати тільки почергово.
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а

.
2 Можна обрати одну із шістьох
опцій:
Пом’якшити - Переміщення
повзунка вздовж стрічки для
пом’якшення фокусу знімка.
Оберіть Готово для збереження
змін або натисніть Скасувати.
Збільшити різкість Переміщення повзунка вздовж
стрічки для збільшення різкості
фокусу знімка. Оберіть Готово
для збереження змін або
натисніть Скасувати.
Мозаїчне розмиття - Натисніть,
щоб додати ефект мозаїки на

знімок. Натисніть
.для повернення до
нормального фото.
Колірний ефект - Зміна кольору
знімка на Чорно-білий,
Сепію, Кольоровий негатив,
Підсилену зміну RGB або
Контраст. При обранні
Контрасту перемістіть повзунок
вздовж стрічки для збільшення
чи зменшення контрасту.
Рамка - Додавання рамки до
знімка.
Вам буде запропоновано
змінити розмір зображення Для
перегляду типів
рамок натисніть Так. Обрана
рамка буде
накладена на знімок.
Змінити розмір - Натисніть для
зміни опцій розміру. Натисніть
на бажаний розмір, щоб змінити
розмір знімка.
3 Щоб змінити ефект, натисніть
.
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М

Додавання на знімок
колірного акценту

Ви
му
те
зо
та
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Зміна кольорів на знімку
1 На екрані редагування натисніть

1 На екрані редагування натисніть

.
Оберіть Колірний акцент.
Оберіть ділянку знімка. Навколо
всіх ділянок знімка, які мають
однаковий або схожий колір,
появиться лінія.
Наприклад, чиєсь волосся або
колір їхнього джемпера.
Натисніть Зберегти.
Всі кольори будуть видалені
зі знімка, окрім ділянки,
призначеної для колірного
акценту.
Змініть інтенсивність
акцентування, переміщаючи
повзунок вверх або вниз по
стрічці інтенсивності.
Оберіть Зберегти для
збереження змін.
Інше

2
3

4
5

6

7
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Інше

.

2 Оберіть Зміна кольорів.
3 Оберіть ділянку знімка. Навколо

4
5
6

7

всіх ділянок знімка, які мають
однаковий або схожий колір,
появиться лінія.
Наприклад, чиєсь волосся або
колір їхнього джемпера.
Натисніть
та оберіть колір.
натисніть Змінити.
Ділянка знімка, обрана для
колірного акценту, змінить колір
на обраний.
Оберіть Зберегти для
збереження змін.
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Ви можете зберігати будь-яку
мультимедійні файли і пам’яті
телефону, маючи легкий доступ до
зображень, звуків, відео та ігор. Ви
також можете зберігати файли на
карту пам’яті. Перевага
використання
карти пам’яті полягає в тому, що
ви можете звільнити місце в
пам’яті телефону.
Для доступу до меню
Мультимедіа, натисніть
та
Натисніть Мої записи, щоб
відкрити список папок, що
зберігаються у файлах
мультимедії.

.

Мої зображення

Натисніть

для опцій.

Доступні опції у
Моїх зображеннях залежать від
типу обраного вами зображення.
Всі опції будуть доступними для
зроблених вами знімків камерою
телефону, але такі опції як
Використовувати як, Друк через
Bluetooth, Сортувати за та
Інформація про пам’ять доступні
лише для зображень за
умовчанням.
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ПОРАДА! Щоб прокрутити список
параметрів, торкніться останньої
видимої позиції і проведіть пальцем
вгору по екрану. Список посунеться
догори і відобразить більше
позицій.

Надіслати - Надсилання
зображення товаришеві.
Використовувати як Встановлення зображення для
появи у певний час.
Позн./ Скас. позн. - Обрання
кількох файлів.
Перемістити - Переміщення

Творчі функції

Мої зображення зберігає список
зображень, включаючи
зображення за умовчанням,
попередньо завантажених на
ваш телефон, вами завантажені
зображення та зображення, зняті
за допомогою камери телефону.
Натисніть
для зміни перегляду
від піктограм до списку.

Меню опцій Моїх зображень
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Мультимедіа
зображення з пам’яті телефону на
карту пам’яті та навпаки.
Копіювати - Копіювання
зображення з пам’яті телефону на
карту пам’яті та навпаки.
Видалити - Видалення
зображення.
Перейменувати Перейменування зображення.
Створити нову папку Створення нової папки у папці Мої
зображення .
Слайд-шоу - Розпочати слайдшоу.
Друк через Bluetooth - Друк
файлу зображення через
Bluetooth®.
Сортувати за - Сортувати
зображення по певних папках.
Інформація про пам’ять Перегляд стану пам’яті.

Надсилання знімків
Творчі функції

1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.
3 Оберіть знімок та натисніть
.
4 Натисніть Надіслати та оберіть

із Повідомлення, Ел.пошти чи
Bluetooth.
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5 При обранні Повідомлення чи

Ел.пошта, ваш знімок буде
прикріплено до повідомлення і
ви зможете писати та надсилати
повідомлення як зазвичай. При
обранні Bluetooth, вам буде
запропоновано увімкнути
функцію Bluetooth і ваш телефон
розпочне пошук пристрою, на
який необхідно надіслати
зображення.

Використання зображення
Вибрані зображення можна
використовувати як шпалери,
заставки чи навіть для
ідентифікації контактів.
1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.
3 Оберіть зображення та

натисніть .
4 Натисніть Використовувати як
та оберіть:
Шпалери - Встановити шпалери
на екрані очікування.
Вихідний дзвінок - Зображення
появляється під час здійснення
вихідних дзвінків.
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Увімкнення - Зображення
появляється при увімкненні
телефону.
Вимкнення - Зображення
появляється при вимкненні
телефону.
Зображення контакта Дозволяє присвоїти зображення
конкретній особі зі списку
контактів; зображення
з’являтиметься на екрані, коли
ця людина вам
телефонуватиме.

Сортування зображень
1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.
, а тоді Сортувати
за.
4 Виберіть Дата, Тип або Ім’я.
3 Натисніть

ри

Видалення зображення

ня
я

1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.

натисніть

.

4 Натисніть Видалити, а тоді Так

для підтвердження.
ПОРАДА! Для швидкого видалення
будь-якого файла в папці Мої
записи натисніть на ньому один
раз для виділення, а тоді натисніть
програмну клавішу c. Підтвердіть,
натиснувши Так.
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Переміщення чи копіювання 07
зображення
Зображення можна переміщати чи
копіювати з пам’яті телефону на
карту пам’яті та навпаки. Це
можна робити або для звільнення
місця в одному з блоків пам’яті,
або для того, щоб запобігти втраті
зображень.

08

1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.
3 Оберіть зображення та

натисніть

.

4 Оберіть Перемістити або

Копіювати.

Творчі функції

Примітка: Сортуючи зображення
за категорією, ви можете це
робити вручну.

3 Оберіть зображення та
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Мультимедіа
Позначення та скасування
позначень зображень
Якщо потрібно перемістити,
копіювати, надіслати чи видалити
одночасно кілька зображень,
спершу необхідно вибрати їх,
позначивши галочкою.
1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть
3
4

5

6

Творчі функції

Мої зображення.
Натисніть , а тоді Позн./ Скас.
позн..
Зліва від кожного зображення
з’явиться квадратик. Двічі
натисніть на зображенні і у
квадратику, який його позначає,
появиться галочка.
Щоб зняти позначення,
торкніться зображення ще раз, і
позначка зникне з
квадратика.
Після позначення всіх потрібних
квадратиків, натисніть
та
оберіть одну з опцій.

Створення слайд-шоу
Якщо ви бажаєте переглянути всі
зображення на
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вашому телефоні або зісканувати
те, що у вас
є, ви можете створити слайд-шоу,
для того щоб постійно
не відкривати та не закривати
кожне окреме зображення.
1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.
3 Натисніть
, а тоді Слайд-шоу.
4 Використовуйте
та
для
переходу зображень або
натисніть
для відображення
зображень у довільному
порядку.

Слайд-шоу
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Перевірка стану пам’яті
Ви можете перевіряти, скільки
місця у пам’яті ви використали та
скільки
ви ще можете використати.
1 Натисніть

та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть
Мої зображення.
3 Натисніть
, а тоді Інформація
про пам’ять.
4 Оберіть Пам’ять телефону або
Моя карта пам’яті.
Примітка: Якщо у вас не
встановлена карта пам’яті, ви не
зможете обрати Моя карта
пам’яті.

Мої звуки

Використання звуків
1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.

Голосові записи.
4 Оберіть звук та натисніть

Відтворити, щоб прослухати
його.
5 Натисніть
та оберіть
Використовувати як.
6 Оберіть із Голосовий рингтон,
Сигнал повідомлення,
Увімкнення, Вимкнення.

Моє відео
У папці Моє відео міститься
завантажене відео та відео,
записане камерою телефону.
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Перегляд відео
1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та оберіть

Мої зображення.
3 Оберіть відео та натисніть

Відтворити.
ПОРАДА! Для швидкого видалення
будь-якого файла в папці Мої
записи натисніть на ньому один
раз для виділення, а тоді натисніть
програмну клавішу c. Підтвердіть,
натиснувши Так.

Творчі функції

Папка Мої звуки містить
Звуки за умовч. та Голосові
записи. З цієї папки ви можете
керувати, надсилати та
встановлювати звуки як рингтони.

3 Оберіть Звуки за умовч. або
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Мультимедіа
Використання опції під час
паузи
Натисніть
у режимі паузи та
оберіть із:
Зйомка - Збереження стоп-кадру
як фотографії.
Інф. про файл - Перегляд
інформації про ім’я, розмір, дату,
час, тип, тривалість, розширення,
захист та авторські права.
Надіслати - Дозволяє надіслати
відео у повідомленні чи через
Bluetooth.
Видалити - Видалення відео.
Використовувати як - Дозволяє
встановити відео як звуковий
сигнал.

Надсилання відеокліпу
1 Оберіть знімок та натисніть
.
2 Натисніть Надіслати та оберіть

Творчі функції

із Повідомлення, Ел.пошти чи
Bluetooth.
3 При обранні Повідомлення чи
Ел.пошта, ваш знімок буде
прикріплено до повідомлення і
ви зможете писати та надсилати
повідомлення як зазвичай. При
обранні Bluetooth, вам буде
запропоновано увімкнути

60 LG KF690 | Посібник користувача

функцію Bluetooth і ваш телефон
розпочне пошук пристрою, на
який необхідно надіслати
зображення.

Використання відеокліпу як
сигналу дзвінка
1 Оберіть знімок та натисніть
.
2 Натисніть Використовувати як

та оберіть із Голосовий рингто.

Використання опцій меню
відео.
У папці Моє відео можна обрати
наступні опції:
Використовувати як - Дозволяє
встановити відео як сигнал
дзвінка.
Надіслати - Дозволяє надіслати
відео другові.
Перемістити - Дозволяє
перемістити відеокліп з пам’яті
телефону на карту пам’яті та
навпаки.
Копіювати - Дозволяє копіювати
відеокліп з пам’яті телефону на
карту пам’яті та навпаки.
Видалити - Видалення відео.
Перейменувати Перейменування відео.
Позн./ Скас. позн. - Обрання
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кількох файлів.
Створити нову папку Створення нової папки у папці
Мої відео.
Сортувати за - Сортувати відео
по певних папках.
Інформація про пам’ять Перегляд стану пам’яті.

Відтворення гри

Мої ігри та програми

У папці Мої ігри та Програми
доступними є такі опції:

На телефон можна завантажувати
нові ігри та програми, щоб весело
провести вільний час.

Завантаження гри
1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи та Мої

ігри
та Програми.
3 Оберіть Завантажити ігри та
натисніть З’єднати.
4 Телефон з’єднається з вебпорталом, де можна знайти та
завантажити ігри.

Мої ігри та Програми.
3 Оберіть гру та натисніть

Запустити.

Використання меню опцій
відео.

Створити нову папку –
Створити папку у межах папки
Мої ігри та програми.
Сортувати за - Сортування ігор та
програм за Датою, Розміром та
Назвою.
Інформація про пам’ять Перегляд стану пам’яті.
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Флеш-вміст
Папка “Флеш-вміст” містить усі
завантажені файли SWFта файли
SWFза умовчанням.

Перегляд файлу SWF
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Мої записи, а тоді

Флеш-вміст.
3 Оберіть файл та натисніть

Перегляд.

Творчі функції

ПОРАДА! Для швидкого видалення
будь-якого файла в папці Мої
записи натисніть на ньому один
раз для виділення, а тоді натисніть
програмну клавішу c. Підтвердіть,
натиснувши Так.

1 Натисніть
та
.
2 Натисніть Мої записи, а тоді
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Мультимедіа
Використання опцій
перегляду файла SWF

Перенесення файлів на
телефон

Повноекранний режим Перегляд файла SWF у
повноекранному режимі
(появляється, якщо ви натискаєте
без паузи).

Bluetooth - це, мабуть,
найпростіший спосіб передачі
файлів з комп’ютера на телефон.
Також можна використовувати
програмне забезпечення LG PC
Suite за допомогою
кабелю синхронізації. Детальніше
дивіться на стор. 76.

Без звуку - Вимкнення звуку.
/
- Дозволяє призупинити
чи продовжити відтворення.
Використ. як шпалери - Ви
можете встановити шпалери за
допомогою файла за умовчанням.
Інф. про файл - Перегляд
інформації про ім’я, Розмір, Дату,
Час, Тип та Захист файла.

Документи
1 Натисніть
а тоді
.
2 Натисніть Мої записи, а тоді

Документи.
Творчі функції

У меню Документів. ви можете
переглянути
всі файли документів. Тут ви
можете переглянути файли у
форматах Excel, Powerрoint, Word,
tеxt та pdf у Моїх записах.
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Перенесення через Bluetooth:
1 Впевніться, що на телефоні та

на комп’ютері ввімкнено режим
Bluetooth та вони видимі один
для одного.
2 За допомогою комп’ютера
пересилайте файли
через Bluetooth.
3 Після того, як ви відправили
файл на телефоні необхідно
натиснути Так, щоб прийняти
файл.
4 Файл з’явиться у папці
Документи або Інші.
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Перегляд файла

Відтворення пісні

1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Мої записи, а тоді

1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Музика, тоді Усі

Документи.
3 Оберіть документ та натисніть

3

Відкрити.

Інші
Папка Інші використовується для
зберігання файлів, які не
являються зображеннями,
звуками, відео, іграми чи
програмами. Вона
використовується так само, як і
папка Документи. При
перенесенні файлів з комп’ютера
на телефон, вони появляться у
папці Інші, а не у папці
Документи. У такому випадку ви
можете перемістити їх.

4
5
6
7

записи.
Виберіть пісню для відтворення
та
натисніть Відтворити.
Натисніть
, щоб зупинити
пісню.
Натисніть
для переходу до
наступної пісні.
Натисніть
для переходу до
попередньої пісні.
Натисніть
щоб зупинити
відтворення та повернутись
у Музичне меню.
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ПОРАДА! Для зміни гучності при
прослуховуванні музики натисніть
або скористайтесь коліщатком.

Для переміщення файла з папки
Інші у папку Документи:

Документи.
3 Оберіть файл та натисніть
4 Натисніть Перемістити,

перевірте адресу призначення,
а тоді натисніть Перемістити
знову.

Творчі функції

1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Мої записи, а тоді
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Мультимедіа
4 Відобразиться папка Усі пісні.

Play list

Невідомо
Невідомо

Виберіть усі пісні, які потрібно
додати до списку записів; біля
назви з’являтиметься позначка.
5 Натисніть Готово.
Щоб прослухати список записів,
виберіть його та натисніть
Відтворити.
Примітка: Щоб додати інший
список відтворення, натисніть
а тоді Додати новий список
записів.

Вимк.
мікрофон

Як створити список
відтворення
Ви можете створювати власні
списки записів,
вибравши перелік пісень у
папці Усі записи.
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Музика, а тоді

Творчі функції

Список записів.
3 Натисніть Додати, введіть назву

списку відтворення, а тоді
натисніть Зберегти.
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Як редагувати список
відтворення
Час від часу виникає потреба у
додаванні у список відтворення
нових пісень бо видаленні з нього
пісень. Це можна зробити за
допомогою редагування списку
записів.
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Музика, а тоді

Список записів.
3 Відкрийте список записів.
4 Натисніть
та оберіть:
Відтворити – Відтворення
списку.
Додати нові пісні – Дозволяє
додати пісні до списку записів.

Я
ві
1
2
3

а.

о

Позначте потрібні пісні та
виберіть Готово.
Переміст. вгору/Переміст. вниз
– Переміщення пісні вгору або
вниз у списку для зміни порядку
відтворення.
Надіслати – Дозволяє
надіслати пісню у повідомленні
чи через Bluetooth.
Видалити зі списку –
Видалення пісні зі списку
відтворення. Натисніть Так для
підтвердження.
Позн./ Скас. позн. - Обрання
кількох файлів.
Використовувати як – Пісню
можна встановити як звуковий
ефект.
Інформація про пам’ять –
Перегляд інформації про список
відтворення.

Як видалити список
відтворення
Список записів.
тоді Видалити або
Видалити
всі, щоб видалити всі списки
записів.

3 Натисніть

Пошук радіостанцій на телефоні
можна здійснювати вручну або
автоматично. Радіостанції будуть
збережені у відповідних номерах
каналів, а отже у вас
не буде потреби здійснювати їх
повторний пошук. Можна зберегти
до 24 каналів у телефоні.

01

Автопошук:
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Радіо FM, а тоді
.
3 Натисніть Автосканування, а
тоді Так. Знайденим станціям
буде автоматично присвоєно
номер каналу у телефоні.

06

Пошук вручну:
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Радіо FM.
3 Виберіть номер потрібного
каналу,
щоб зберегти станцію.
4 Використовуйте клавіші у
вигляді стрілок вверху екрана,
щоб знайти необхідну станцію.
5 Натисніть Налаштувати, щоб
зберегти станцію.

02
03
04
05

07
08

Творчі функції

1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Музика, а тоді

Пошук радіостанцій
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Мультимедіа

Ін

Скидання каналів

Ко
мо
но
ін
ст
у
за
за
ме

1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Радіо FM, а тоді
.
3 Оберіть Скинути, щоб скинути

поточний канал та оберіть
Скинути всі, щоб скинути всі
канали. Кожен канал
повернеться до початкової
частоти 87,5MГц.

Прослуховування радіо
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Радіо FM, а тоді

натисніть
номер каналу станції, яку
б ви хотіли прослухати.
ПОРАДА! Для покращення
радіоприйому розтягніть шнур
навушників, який виконує роль
радіоантени.

Творчі функції
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Інтернет
Додавання та доступ
до закладок

Користуючись браузером,
можна отримати найсвіжіші
новини, прогноз погоди, а також
інформацію про спорт або про
стан руху транспорту на дорогах
у будь-який момент. Крім того,
за допомогою браузера можна
завантажити найновішу музику,
мелодії, шпалери та ігри.

Для простого та швидкого доступу
до ваших улюблених веб-сторінок,
ви можете додати закладки та
зберегти веб-сторінки.

Доступ до Інтернету

2

1 На екрані очікування оберіть

,

3

4
5

та оберіть
тоді натисніть
Браузер.
Натисніть Закладки. На екрані
появиться список закладок.
Щоб додати нову закладку,
оберіть та натисніть Додати
нову. Введіть назву закладки, а
після того URL.
Натисніть Зберегти. Закладка
появиться у списку закладок.
Щоб перейти до закладки,
просто прокрутіть до потрібної
закладки і натисніть Відкрити.
Ви підключитесь до закладки.

,

02
03
04
05
06
07
08

Збереження сторінки
1 Виконайте доступ до необхідної

веб-сторінки, як описано вище.
та оберіть
Збережені сторінки.
3 Щоб швидко розпізнати вебсторінку, введіть для неї назву.
4 Натисніть Зберегти.
2 Натисніть

Інтернет

тоді натисніть
та оберіть
Браузер.
2 Для прямого доступу до
домашньої сторінки браузера,
натисніть Дом.. Або ж оберіть
Введіть адресута вибрати
бажаний тип URL, після чого
Підключити.
Примітка: Підключення до цієї
послуги та завантаження вмісту
вимагають додаткових витрат.
Перевірте вартість послуг з
передачі даних в оператора
мережі.

1 На екрані очікування оберіть

01

67

Інтернет
Зміна настройок веббраузера

ПОРАДА! Дане меню дозволяє
редагувати заголовки збережених
сторінок та видаляти збережені
сторінки.

1 На екрані очікування оберіть

Доступ до збереженої
сторінки
1 На екрані очікування оберіть

,

тоді натисніть
та оберіть
Браузер.
2 Виберіть Збережені сторінки.
3 Оберіть необхідну сторінку та
натисніть , а тоді Відкрити.

Перегляд журналу браузера
1 На екрані очікування оберіть

,
тоді натисніть
та оберіть
Браузер. Оберіть Журнал.
2 Відобразиться список заголовків
веб-сторінок, до яких ви мали
доступ. Щоб перейти до однієї
з цих сторінок, просто виберіть
потрібну сторінку і натисніть
З’єднати.
Інтернет
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,
тоді натисніть
та оберіть
Браузер.
Оберіть Настройки.
2 Можна редагувати Профілі,
Кодування символів, Кеш,
Cookies, Java script, Безпеку,
або скинути всі налаштування,
обравши Скинути настройки.
3 Після зміни настройок натисніть
Добре.

2

3

4

5

Використання телефону як
модема
Телефон KF690 може
функціонувати як модем для
комп’ютера, даючи доступ до
електронної пошти та Інтернету
навіть тоді, коли дротове
підключення неможливе. Можна
використовувати USB-кабель або
Bluetooth.
Використання USB-кабелю:
1 Перевірте, чи на комп’ютері
встановлено пакет LG PC Suite.

Пр
де
си
Su

Ви
1

2

2 За допомогою USB-кабелю

,

ь

підключіть телефон KF690 до
комп’ютера і запустіть програму
LG PC Suite.
3 Клацніть Communication
(З’єднання) на комп’ютері.
Потім натисніть Settings
(Настройки) і виберіть Modem
(Модем).
4 Виберіть LG Mobile USB
Modem і натисніть Добре.
Піктограма модему з’явиться на
екрані.
5 Натисніть З’єднати і комп’ютер
буде підключено через телефон
KF690.
Примітка: Для отримання
детальнішої інформації щодо
синхронізації за допомогою LG PC
Suite див. стор. 76.

о

4

5
6

7

підключення вашого
LG PC Suite, щоб створити
активне
з’єднання Bluetooth.
Клацніть Communication
(З’єднання) на комп’ютері.
Тоді клацніть Setting
(Параметри).
Клацніть Modem (Модем).
Виберіть Standard Modem over
Bluetooth link (Стандартний
модем через Bluetooth) і
натисніть Добре. Піктограма
модему з’явиться на екрані.
Натисніть З’єднати і комп’ютер
буде підключено через телефон
KF690.

01
02
03
04
05
06
07
08

Примітка: Детальнішу інформацію
про Bluetooth
можна знайти на стор. 82-83.

Інтернет

.

Використання Bluetooth:
1 Перевірте, чи з’єднання
Bluetooth Увімкнено та Видиме
для комп’ютера і телефону
KF690.
2 Спаруйте комп’ютер і KF690 з
обов’язковим використанням
коду доступу.

3 Скористайтесь Майстром
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Органайзер
Додавання події до
календаря
1 На екрані очікування оберіть

2

3
4

5
6

7

Ділові функції

8

,
тоді натисніть
та оберіть
Органайзер. Оберіть Календар.
Виберіть дату, до якої потрібно
додати
подію.
Натисніть
, щоб додати нову
подію.
Виберіть те, що бажаєте додати:
Зустріч, Річниця або День
народження та натисніть
Добре.
Перевірте дату і введіть
потрібний час початку події.
Для зустрічей і річниць введіть
час і дату події у двох полях
часу і дати, що знаходяться
нижче.
Якщо бажаєте додати до події
тему або примітку, натисніть
Тема або Ім’я і наберіть
примітку, після чого натисніть
Добре.
Оберіть Зберегти, щоб зберегти
подію в календарі. День з
подіями буде позначений
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Д
сп

квадратним курсором і на
початку події задзвенить
дзвінок, щоб у вас все було під
контролем.

1

ПОРАДА! У календарі можна вказати
вихідні дні. Натисніть по черзі
кожен день вашої відпустки, а тоді
та виберіть Встановити
натисніть
відпустку. Кожен такий день буде
виділено червоним. Встановлюючи
будильник, можна виключити дні,
позначені як відпустка.

2
3

4

Зміна вигляду календаря за
замовчуванням
1 На екрані очікування оберіть

тоді натисніть
та оберіть
Органайзер. Оберіть
Настройки.
2 Натисніть Настройки
календаря та оберіть або
Вигляд за умовч. абоТиждень
починається з.
3 Натисніть Добре для
підтвердження вашого вибору.

,

Н
1

2
3

Додавання елемента до
списку завдань
1 На екрані очікування оберіть

тоді натисніть та
оберітьОрганайзер.
2 Оберіть Справи та натисніть
, що у верхньому правому куті.
3 Встановіть дату для справи,
додайте примітки і виберіть
рівень пріоритету: Високий,
Середній або Низький.
4 Збережіть список справ,
натиснувши Зберегти.

а

ь

,

ПОРАДА! Ви можете редагувати
його, вибравши та натиснувши .
Тепер виберіть Редагувати.
Підтвердіть зміни, натиснувши
Збер.

Надсилання справи
1 На екрані очікування оберіть

,

01
02

Функція пошуку дати

03

Функція пошуку дати допомагає
вирахувати дату, яка буде через
певну кількість днів. Наприклад,
60 днів з 10.10.2007 буде
09.12.2007. Це чудово для
ведення звітів про кінцевий термін.

04

1 На екрані очікування оберіть

2
3
4
5

,

тоді натисніть та
оберітьОрганайзер.
Оберіть Функція пошуку дати.
У вкладці З вводиться дата.
У вкладці після вводиться
кількість днів.
Кінцева дата буде відображена
нижче.

05
06
07
08

Настройка будильника
1 На екрані очікування оберіть

тоді
та оберіть Будильники.
2 Натисніть
для настройки
будильника.

,

Ділові функції

, а тоді
та оберіть
Органайзер. Оберіть Справи.
2 Виберіть справу, яку бажаєте
надіслати, і натисніть .
3 Оберіть Надіслати. Справу
можна надіслати за допомогою
Текстового повідомлення ,
Мультимед. повідомлення,
Ел. пошти або Bluetooth.

ПОРАДА! За допомогою комп’ютера
можна зробити резервну копію і
синхронізувати календар. Див. ПК
синх. на стор. 76.
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Органайзер
3 Виберіть годину, о котрій

4

5

6

7

Ділові функції

8

будильник повинен
продзвеніти та натисніть
Налаштувати.
Виберіть спрацювання
будильника Один раз, Щодня,
Пн - Пт, Пн - Сб, Сб - Нд або
Окрім вихідних. Натисніть
Добре.
, щоб вибрати звук
Оберіть
будильника. Щоб прослухати
звуки, виберіть певний звук і
натисніть Відтворити. Після
здійснення вибору натисніть
Обрати.
Додавання нотатки до
будильника Натисніть Добре
після завершення друкування
нотатки. Коли будильник
задзвонить, на екрані з’явиться
нотатка.
Окрім того можна встановити
інтервал повторення на
10, 20, 30 хвилин 1 годину або
вимкнути. Щоб підтвердити
вибране значення, натисніть
Добре.
Налаштувавши будильник,
натисніть Зберегти.
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Примітка: Можна встановити до 5
будильників.
ПОРАДА! Навіть, якщо ваш телефон
вимкнений, будильник все одно
спрацює у встановлений час. Якщо
натиснути клавішу Повтор, будильник
знову спрацює через 5 хвилин. Якщо
натиснути Стоп, відобразиться
повідомлення “Увімкнути телефон?”.

Д

Ви
за
зв
1
2

Додавання нотаток
1 На екрані очікування оберіть

,
тоді натисніть
та оберіть
Нотатка.
2 Натисніть
, щоб додати нову
нотатку.
3 Надрукуйте нотатку та натисніть
Зберегти.
4 Нотатка появиться на екрані
наступного разу при відкриванні
Програми нотаток.
ПОРАДА! Існуючі нотатки можна
редагувати. Виберіть нотатку, яку
потрібно редагувати, і натисніть
Редагувати.

За
1
2
3
4
5

5

Диктофон
01

Використовуйте диктофон для
запису голосових нотаток та інших
звуків.
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Диктофон та

,

ть

ні

Запис звуку або голосу
1 Натисніть
а тоді .
2 Натисніть Диктофон.

, щоб розпочати
, щоб завершити
, щоб прослухати

04
05
06
07
08

Надсилання голосового
запису
1 Завершивши запис,

натисніть

.

2 Натисніть Надіслатита оберіть

із Повідомлення, Email або
Bluetooth. Якщо вибрати
Повідомлення чи Ел. пошта,
запис буде додано до
повідомлення, і повідомлення
можна створити та надіслати у
звичайний спосіб. Вибравши
Bluetooth, вам потрібно буде
спершу увімкнути Bluetooth.

Ділові функції

запис.
4 Натисніть
запис.
5 Натисніть
запис.

02
03

,

щоб розпочати запис та
натисніть
та оберіть:
Тривалість – Дозволяє
встановити тривалість запису.
Choose from MMS msg. size, 1
min
чи Без обмежень.
Якість – Виберіть якість звуку.
Виберіть між “Дуже висока”,
“Висока” чи “Звичайна”.
Перейти до моїх звуків –
Відкриває папку “Голосові
записи” у розділі Мої звуки.

3 Натисніть

Диктофон
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Органайзер
Примітка: Після завершення
запису,
натисніть
та оберіть
Надіслати,
Файли(Перейменувати, Інф. про
файл), Видалити,
Використовувати як (щоб
використати запис як рингтон) або
Перейти до моїх звуків.

Калькулятор
1 На екрані очікування оберіть

2
3
4

5

,

Ділові функції

тоді натисніть
та оберіть
Інструменти.
Оберіть Калькулятор.
Вводіть цифри за допомогою
клавіатури.
Для виконання простих
обчислень, виберіть необхідну
функцію (+, -, ÷, x), після якої =.
Для виконання складних
обчислень натисніть
та
оберіть sin, cos, tan, log, ln,
exp, sqrt, deg або rad.
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Додавання міста до
світового часу
1 На екрані очікування оберіть

Ко
1

,

тоді натисніть
та оберіть
Інструменти.
2 Оберіть Світовий час.
3 Натисніть піктограму
, а після
неї Додати місто. Почніть
вводити назву потрібного міста, і
назва відобразиться у верхній
частині екрана. Або натисніть
Карта і виберіть це місто на
карті.
4 Натисніть Обрати для
підтвердження вашого вибору.
ПОРАДА! При перебуванні
закордоном ви можете змінити
свій часовий пояс в меню
Світового годинника, натиснувши
, а тоді натиснувши Встановити
як часовий пояс.

2
3

4

5

С
1

2
3
4

Конвертування величин
1 На екрані очікування оберіть

,
2
3

я

,і
4

5

5 Натисніть Стоп для припинення

,

тоді натисніть
та оберіть
Інструменти.
Оберіть Конвертер величин.
Виберіть величину для
конвертування Валюта, Площа,
Довжина, Вага, Температура,
Об’єм або Швидкість.
Тепер виберіть одиницю і
введіть
величину, яку потрібно
конвертувати, після чого введіть
одиницю, в яку потрібно
конвертувати.
На екрані з’явиться
відповідна величина.

роботи таймера.
6 Натисніть Відновити щоб

продовжити відлік часу із часу
зупинки або натисніть Скинути,
щоб розпочати відлік часу
заново.

01
02
03
04
05
06
07
08

Секундомір
1 На екрані очікування оберіть

,

Ділові функції

тоді натисніть
та оберіть
Інструменти.
2 Оберіть Секундомір.
3 Натисніть Розпочати, щоб
запустити відлік часу.
4 Натисніть Круг, якщо ви
бажаєте виміряти час одного
круга.
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Синхронізація з ПК
Комп’ютер можна синхронізувати
з телефоном, щоб перевірити, чи
співпадають всі важливі деталі
та дати, а також для того, щоб
створити резервні копії інформації.

Встановлення програмного
забезпечення LG PC Suite на
комп’ютер
1 На екрані очікування оберіть

2

3
4

Ділові функції

5
6

та оберіть
, тоді натисніть
Настройки телефону.
Виберіть Підключення,
тоді натисніть Режим USBз’єднання.
Оберіть Послуга даних та
натисніть Обрати.
Вставте у комп’ютер
компакт-диск, що додається
до комплекту. Програма
встановлення LG PC Suite
з’явиться на екрані. Клацніть
програму встановлення LG PC
Suite.
Виберіть мову запуску програми
встановлення і клацніть Добре.
Щоб завершити встановлення
LG PC Suite, дотримуйтесь
інструкцій на екрані.
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7 Після встановлення на

робочому столі з’явиться LG PC
Suite піктограма.

Підключення телефону до
комп’ютера

4

1 Підключіть USB-кабель до

телефону
і до комп’ютера.
2 Клацніть двічі на піктограму LG
PC Suite
на робочому столі.
3 Клацніть на Майстер
підключеннята на USB.
4 Натисніть Далі, тоді знову Далі
та Завершити. Тепер телефон
підключено до комп’ютера.

Резервне копіювання даних
і відновлення інформації
телефону
1 Підключіть телефон до

комп’ютера, як
описано вище.
2 Клацніть на піктограму
Резервна копія і виберіть
Копіювати або Відновити.
3 Позначте вміст, для якого
потрібно створити резервну

П
на
1

2
3

C

G

х

копію, або відновити. Виберіть
місце, куди потрібно розмістити
резервну копію, або звідки
потрібно відновити інформацію.
Натисніть Добре.
4 Буде створено резервну копію
даних.

Перегляд файлів телефону
на комп’ютері
1 Підключіть телефон до

комп’ютера, як
описано вище.
2 Клацніть на піктограму Вміст.
3 Всі збережені на телефоні
документи, флеш-вміст,
зображення і відео будуть
відображатися на екрані у папці
телефону LG.

1 Підключіть телефон до

комп’ютера.
2 Клацніть на піктограмі
Контакти.
3 Оберіть Передача, а
тодіІмпортувати з мобільного
телефону. Усі контакти,
збережені на USIM-карті та на
телефоні, буде імпортовано та
відображено на комп’ютері.
4 У меню Файл виберіть
Зберегти. Вкажіть, куди
бажаєте зберегти контакти.
Примітка: Щоб створити
резервну копію контактів,
збережених на USIM-карті,
клацніть на папці SIM-карти в
лівій частині екрана комп’ютера.
Оберіть Редагувати у верхній
частині екрана, а тоді Вибрати
все. Натисніть правою кнопкою
миші на контакти і виберіть
Копіювати в контакти. Натисінть
на папку Телефон ліворуч на
екрані – і буде відображено всі
номери.

01
02
03
04
05
06
07
08

Ділові функції

ПОРАДА! Переглядаючи вміст
телефону на комп’ютері, можна
сортувати файли, документи і
видалити непотрібний вміст.

Синхронізація контактів
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Синхронізація з ПК
Синхронізація повідомлень
1 Підключіть телефон до

комп’ютера.
2 Клацніть на піктограмі

Повідомлення.
3 Всі повідомлення комп’ютера і
телефону будуть
відображатися у папках на
екрані.
4 Для редагування і сортування
повідомлень використовуйте
панель інструментів у верхній
частині екрана.

Використання телефону
в якості зовнішнього
накопичувача
Телефон можна використовувати
як зовнішній накопичувач лише
тоді, коли вставлено
карту пам’яті.
1 Від’єднайте телефон від

Ділові функції

комп’ютера.
2 На екрані очікування оберіть

, а тоді натисніть
та оберіть
Настройки телефона.
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П
3 Оберіть Підключення, а тоді

Режим USB-з’єднання.
4 Оберіть Масова пам’ять та
натисніть Обрати.
5 Підключіть телефон до
комп’ютера. На телефоні
з’явиться повідомлення
“Підключаю як зовнішню
пам’ять.., а потім “Підключено як Режим
зовнішньої пам’яті”. Не
відключайте під час передачі.
6 Усі файли з телефону буде
автоматично
збережено на жорсткому диску
комп’ютера.

За
зм
на

Пр
на
23

Зм
1
2

Примітка: За допомогою функції
зовнішньої пам’яті створюється
резервну копію лише вмісту карти
пам’яті, а вміст пам’яті телефону
не копіюється. Для передачі вмісту
пам’яті телефону, наприклад
контактів, потрібно
скористатися програмою
синхронізації з ПК.

3

и

ту

Параметри
За допомогою цієї папки ви
зможете зручно для себе
настроїти свій телефон KF690.
Примітка: Інформацію про
настройки телефону див. на стор.
23.

Персоналізація профілів
У екрані очікування можна швидко
змінити профіль. Натисніть на
піктограмі поточного активного
профілю у верхній частині екрана.

Зміна екранних настройок

За допомогою меню налаштувань
можна персоналізувати всі
налаштування профілю.

1 Натисніть
та оберіть
.
2 Натисніть Екран та оберіть

1 Натисніть
та оберіть
.
2 Натисніть Профілі та виберіть

опцію:
Тема екрана - Оберіть тему для
Домашнього екрану, Вихідного
дзвінка, Увімкнення та
Вимкнення.
Годинник та календар Оберіть тип їхнього
відображення на екрані.
Підсвічування - Виберіть
тривалість підсвічування.
Яскравість - Настройте
яскравість.
Тема телефону - Швидка зміна
вигляду екрана.
Шрифт - Налаштування
кольору шрифта.
3 Натисніть Зберегти для
збереження настройок.

профіль, який потрібно змінити.
3 Натисніть
та оберіть
Редагувати.
4 Можна змінити всі наявні у
списку параметри звуку і
сигналу, включаючи Рингтон та
Гучність, Сигнал
повідомлення, налаштування
Тонів слайдів тощо.

01
02
03
04
05
06
07
08

Зміна настройок телефону
Ваш KF690 може працювати таким
способом, який вам найбільше до
вподоби.
Параметри

ПОРАДА! Щоб прокрутити список
параметрів, торкніться останньої
видимої позиції і проведіть пальцем
вгору по екрану. Список посунеться
догори і відобразить більше
позицій.
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Параметри
1 Натисніть
та оберіть
.
2 Натисніть Настройки телефона

Параметри

та оберіть зі списку нижче.
Дата і час - Налаштування дати
та часу, можливість
автоматичного оновлення часу
під час подорожі або переходу
на літній час.
Енергозбереження - Заводські
параметри енергозбереження
можна Увімкнути або Вимкнути.
Мови - Зміна мови
дисплея вашого KF690.
Автоблок. клавіш - Оберіть,
коли і як блокувати клавіатуру.
Безпека - Налаштуйте
настройки безпеки, вкючаючи
коди PIN та блокування
телефону.
Підключення - Див. Зміна
настройок підключення нижче
для детальнішої інформації.
Ефект сенс. екрана - Зміна
ефекту сенс. екрана.
Менеджер пам’яті - Див.
Використання менеджера
пам’яті нижче для детальнішої
інформації.
Калібрування тачпаду Настройте ваш екран для
простого використання.
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Скинути настройки - Зміна
настройок на заводські.
Інформація про телефон Перегляд технічних
характеристик телефону KF690.

Зміна настройок
підключення
Настройки підключення вашого
телефону були встановлені
оператором вашої мережі, тому ви
можете одразу користуватись
телефоном. Для зміни настройок,
використовуйте це меню.
а тоді
. Натисніть
Натисніть
Настройки телефона та натисніть
Підключення.
Настройки мережі - Ваш KF690
автоматично підключається до
обраної мережі.
Для зміни цих настройок
використовуйте дане меню.
Профілі Інтернету - Можна
встановити та переглядати
профілі Інтернету.
Точка доступу - Ця інформація
вже збережена оператором
мережі. За допомогою цього меню
можна додавати нові точки
доступу.
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Загальна пам’ять телефону Перегляд наявного на телефоні
KF690 об’єму пам’яті для
збереження зображень, звуків,
флеш-вмісту, MMS, електронної
пошти, програм Java тощо.

Використання менеджера
пам’яті

Зовнішня пам’ять - Перегляд
наявного об’єму пам’яті на
зовнішній карті пам’яті (можливо,
буде потрібно придбати карту
пам’яті окремо).

Ваш KF690 містить три різних
модулі пам’яті: пам’ять телефону,
USIM-карту, карту зовнішньої
пам’яті (можливо, потрібно буде
придбати
карту пам’яті окремо).
Щоб перевірити об’єм
використаної пам’яті і наявність
вільного місця, можна
скористатися менеджером пам’яті.
а після того
.
Натисніть
Оберіть Установки телефону, а
тоді Менеджер пам’яті.

01
02
03

Зарезервована пам’ять телефону
- Перегляд наявного об’єму пам’яті
для збереження текстових
повідомлень на телефоні, контактів,
календаря, списку завдань, нотаток,
будильника, журналу дзвінків,
закладок тощо.

04

Пам’ять USIM - Перегляд пам’яті
USIM-карти.

08

05
06
07

Настройка основної пам’яті Оберіть місце для зберігання
ваших елементів.
ПОРАДА! Для отримання додаткової
інформації щодо встановлення
карти пам’яті див. стор. 12.

Параметри

ю

Режим USB-з’єднання - Оберіть
Послуга даних та синхронізуйте
ваш KF690 за допомогою Пакету
програмного забезпечення LG PC,
щоб скопіювати файли з
телефону. Див. стор. 78 для
детальнішої інформації щодо
синхронізації.
Послуга синхронізації - Див.
стор. 77 для детальнішої
інформації щодо синхронізації.
Точка доступу - Ця інформація
вже збережена оператором
мережі. Ви можете редагувати,
якщо бажаєте змінити.
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Параметри
Надсилання та отримання
файлів через Bluetooth
Bluetooth є чудовим способом
надсилання та отримання файлів,
оскільки вам не потрібно кабелів,
а підключення здійснюється
швидко та легко. Ви можете також
підключитись до гарнітури
Bluetooth для здійснення та
отримання дзвінків.

Параметри

Надсилання файла:
1 Відкрийте файл для
пересилання, зазвичай це фото,
відео або музичний файл.
2 Натисніть
та оберіть
Надіслати.
Виберіть Bluetooth.
3 Натисніть Так для увімкнення
Bluetooth.
4 Ваш KF690 почне автоматично
здійснювати пошук
інших увімкнених пристроїв
Bluetooth
в межах діапазону.
5 Виберіть пристрій, на який
надсилається файл та натисніть
Обрати.
6 Файл буде надіслан
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ПОРАДА! Слідкуйте за панеллю
прогресу, щоб впевнитись у тому,
що файл надіслано.

Отримання файла:
1 Щоб отримати файл, ваш
Bluetooth повинен бути Увімк. та
Видимий. Див. Зміна
настройок Bluetooth нижче для
детальнішої інформації.
2 Повідомлення нагадає вам
прийняти файл від відправника.
Натисніть Так для приймання
файла.
3 Ви зможете побачити
розташування збереженого
файлу та вибрати одну з
можливостей: Перег. або
Використ. як шпалери. Як
правило, файли зберігаються до
відповідної підпапки в папці Мої
записи.

З’
B

Зміна настройок Bluetooth:

З’
пр
під
Це
біл

1 Натисніть

1

а тоді натисніть
.
2 Виберіть Bluetooth і натисніть
Настройки.
Можна змінити:
Видимість мого пристрою -

2
3

та

ля

а.

до
ої

Оберіть Показувати чи
Приховати.
Ім’я мого пристрою - Введіть
ім’я телефону LG KF690.
Підтримувані пристрої Оберіть, як використовувати
Bluetooth з іншими пристроями.
Див. Використання телефона
як
модем на стор. 68 або
Використання
гарнітури Bluetooth нижче.
Режим дистанційної SIM Оберіть Увімк. або Вимк..
Моя адреса - Перевірте вашу
адресу Bluetooth.

З’єднання з іншим пристроєм
Bluetooth

Використання гарнітури
Bluetooth

01
02
03
04
05
06
07
08

1 Впевніться, що Bluetooth Увімк..
2 Щоб перевести гарнітуру в

режим з’єднання та з’єднати
пристрої, дотримуйтесь
інструкцій.
3 Натисніть Так для Підключити
зараз.
ПОРАДА! Для отримання
детальнішої інформації щодо
режиму відповіді BT див. стор.
23, де описано, як контролювати
приймання вхідних дзвінків, коли
підключено гарнітуру Bluetooth.

Параметри

З’єднавши ваш KF690 з іншим
пристроєм, можна встановити
підключення з контрольним кодом.
Це робить з’єднання
більш захищеним.
1 Впевніться, щоBluetooth Увімк.
та Видимий.
Параметри видимості можна
змінити в меню Настройок.
2 Натисніть Спарені пристрої та
Новий.
3 Ваш KF690 буде здійснювати
пошук пристроїв.

Після завершення пошуку
Оновити та Додати
відобразиться на екрані.
4 Виберіть пристрій для
з’єднання, натисніть Додати,
введіть контрольний код та
натисніть Добре.
5 Ваш телефон підключиться
до іншого пристрою, на якому
необхідно ввести той самий
контрольний код.
6 Підключення до Bluetooth,
захищене контрольним кодом,
готове.
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Аксесуари

П

Дані аксесуари входять у комплект
KF690.

Бе
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Зарядний
пристрій
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Кабель даних і
компакт-диск
Підключіть та
синхронізуйте ваш
KF690 і ПК.

Акумулятор

Посібник
користувача
Дізнайтеся більше
про
телефон KF690.

Стереогарнітура

Аксесуари
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KF690

УКРАЇНСЬКА
РУCCКИЙ
ENGLISH

Примітка
• Завжди використовуйте тільки
оригінальні аксесуари LG.
• Нехтування цим може призвести
до скасування гарантії.
• Аксесуари можуть відрізнятись в
різних регіонах, тому, щоб
отримати точнішу інформацію,
сконтактуйтесь із представником
компанії виробника.

Послуга мережі

Технічні дані

Бездротовий телефон, описаний у
даному посібнику схвалений для
використання в GSM 900, DCS
1800 та PCS 1900 мережах.

Загальні

Перелік функцій, описаних у
даному посібнику називається
Послугами мережі. Це спеціальні
послуги, що надаються
провайдером бездротових
послуг. Перед тим як почати
використовувати будь-які з Послуг
мережі слід спершу передплатити
їх у провайдера послуг та
отримати від нього детальні
інструкції щодо їх використання.

Назва виробу: KF690
Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

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

А

Послуга мережі
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LG Electronics Inc

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

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Terminal Equipment

KF690

LG

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

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

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@ lge.com

Seung Hyoun, Ji/ Director

Signature of representative

18.Jun. 2008

Рекомендації щодо безпеки та
ефективного використання
Прочитайте ці нескладні
рекомендації.
Недотримання даних вказівок
може бути небезпечним та
протизаконним.

• У різних моделях телефонів

Вплив радіочастотної енергії

• Граничне значення коефіцієнта

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Інформація щодо впливу
радіохвиль та Коефіцієнту
Питомого Поглинання (SAR)
Цю модель мобільного телефону
KF690 розроблено відповідно
до вимог безпеки щодо
радіочастотного випромінювання.
Ці вимоги базуються на наукових
рекомендаціях, у яких наведено
норми безпечного впливу
радіохвиль на всіх осіб, незалежно
від віку та стану здоров’я.
• При визначенні норм впливу

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.
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LG можуть бути різні рівні SAR,
однак усі вони відповідають
рекомендаціям щодо
випромінювання радіохвиль.

Д
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т
і
т
т

SAR, рекомендоване
Міжнародною комісією з
захисту від неіонізуючої
радіації (ICNIRP), становить
2Вт/кг, розподілених на 10 г
тканини організму.
• Найвище значення SAR для

цієї моделі телефону, що
визначалось системою DASY4,
при використанні біля вуха
становить 0,423 Вт/кг (10г).

•

•

• Інформація про дані SAR для

резидентів у країнах/регіонах,
що прийняли ліміт SAR,
рекомендований Інститутом
електричної та електронної
інженерії (IEEE), становить 1,22
Вт/кг розподілених на один (1)
грам тканини організму.

•

•
•

,

та

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Використовуйте тільки акумулятори,
зарядні пристрої та аксесуари
рекомендовані для даної моделі
телефону. Використання будь-яких
інших типів може бути небезпечним
та призвести до втрати гарантії на
телефон.
• Не розбирайте даний апарат. При

потребі ремонту зверніться до
кваліфікованого майстра.
• Не тримайте прилад поблизу

електроприладів, таких як
телевізор, радіо чи персональні
комп’ютери.
• Телефон не повинен

знаходитись поблизу джерел
тепла, а саме радіаторів чи
плит.
• Не кидайте телефон.
• Телефон не повинен

піддаватись механічній вібрації
чи ударам.

• Вимикайте телефон у місцях,

де заборонене користування
мобільними телефонами.
Наприклад, не використовуйте
телефон у лікарнях, оскільки
він може впливати на роботу
медичного обладнання.
• Не беріть телефон вологими

руками під час зарядження.
Це може призвести до
враження струмом та сильного
ушкодження телефону.
• Не заряджайте телефон біля

легкозаймистих матеріалів,
оскільки під час заряджання
телефон може нагрітися і
спричинити пожежу.
• Для чищення зовнішньої

поверхні апарата
використовуйте суху тканину
(заборонено використовувати
розчинники, зокрема бензол та
спирт).
• Не кладіть телефон під час

зарядження на м’які тканини.
• Заряджайте телефон у добре

провітрюваних місцях.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

2

Догляд за приладом та
зберігання
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Рекомендації щодо безпеки та
ефективного використання
• Прилад не повинен піддаватись

надмірній дії диму чи пилу.
• Не тримайте телефон поблизу

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

кредитних карт чи транспортних
білетів; це може пошкодити
інформацію на магнітних
смужках.
• Не піддавайте телефон

ударам гострими предметами,
так як це може призвести до
пошкодження телефону.
• Не піддавайте телефон впливові

рідини чи вологи.
• Слід обережно користуватися

аксесуарами, наприклад
навушниками. Не торкайтесь до
антени без необхідності.

Ефективні телефонні
операції
Електронні пристрої
Усі мобільні телефони можуть
створювати радіоперешкоди, які
можуть негативно впливати на
роботу інших приладів.
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• Забороняється використовувати

мобільний телефон поблизу
медичного обладнання
без дозволу на це. Не
розташовуйте телефон поблизу
кардіостимулятора, наприклад, у
нагрудній кишені.

•

•

• Мобільні телефони можуть

спричиняти перешкоди в роботі
слухових апаратів.

•

• Мобільний телефон може бути

причиною незначних перешкод
у роботі телевізорів, радіо,
комп’ютерів тощо.

Безпека на дорозі

•

Ознайомтесь із законами та
правилами щодо використання
мобільних телефонів під час
керування транспортом у вашому
регіоні.
• Під час управління автомобілем

не тримайте телефон у руках.
• Вся увага повинна бути

зосереджена на управлінні
автомобілем.

•

у

м

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.
• Радіочастотна енергія може

впливати на деякі електронні
системи автотранспортного
засобу, наприклад, на
стереосистему та обладнання
безпеки.
• Якщо ваш автомобіль

обладнаний подушкою
безпеки, не заслоняйте її
вбудованим чи портативним
радіообладнанням. Внаслідок
цього подушка безпеки може
спрацювати неефективно, що
може спричинити серйозне
травмування водія чи
пасажирів.
• При прослуховуванні музики

на вулиці, рекомендується
налаштувати рівень гучності

так, щоб чути оточуючі вас
звуки. Особливо це стосується
при проходженні біля дороги.

Безпека при прослуховуванні
Ви можете пошкодити слух,
якщо довгий час використовуєте
телефон на високому рівні
гучності. Ми рекомендуємо вам
не включати/виключати телефон
біля вуха. Також рекомендуємо
налашувати гучність музики та
дзвінків на допустимий рівень.

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

Потенційно
вибухонебезпечне
середовище
• Не використовуйте телефон на

заправних станціях.
• Не використовуйте телефон

поблизу пального або хімічних
речовин.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання
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• При можливості
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Рекомендації щодо безпеки та
ефективного використання
• Не транспортуйте та не

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

зберігайте легкозаймисті
гази, рідини або вибухівку
у тих самих відсіках вашого
транспортного засобу, де
знаходиться мобільний
телефон та аксесуари.

У літаку
Мобільні телефони можуть
спричинити перешкоди в роботі
авіаційного обладнання.
• Перед входом на борт літака

завжди вимикайте мобільний
телефон.
• Не використовуйте телефон на

борту літака під час посадки без
дозволу екіпажу.

Діти
Зберігайте телефон у
недоступному для маленьких
дітей місці. Його дрібні деталі в
разі від’єднання та потрапляння
в дихальні шляхи можуть
спричинити задушення.
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Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть
бути недоступними в деяких
мережах мобільного зв’язку.
Тому не покладайтесь тільки
на ваш мобільний телефон при
здійсненні екстрених дзвінків.
Для отримання детальнішої
інформації, зверніться до свого
постачальника послуг.

Використання та догляд за
акумулятором
• Вам не потрібно повністю

розряджати акумулятор перед
його зарядженням. На відміну
від інших типів акумуляторів,
даний акумулятор не має
ефекту пам’яті, який може
негативно впливати на роботу
акумулятора.
• Використовуйте тільки
акумулятори та зарядні пристрої
компанії LG. Зарядні пристрої
компанії LG призначені для
забезпечення максимального
терміну роботи акумулятора.

•

•

•

•

•

•

• Забороняється розбирати

•

•

•

ої
•

• Якщо акумулятор замінено

неправильним способом, це
підвищує ризик вибуху.
• Утилізуйте використані
акумулятори згідно з
інструкціями виробника. При
можливості використовуйте в
інших цілях. Не утилізуйте як
побутове сміття.

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

•

акумуляторний блок чи
викликати коротке замикання
його контактів.
Металеві контакти
акумуляторного блоку повинні
бути чистими.
Замініть акумулятори,
якщо вони не відповідають
прийнятним вимогам.
Акумулятори можна заряджати
сотні разів, поки не виникне
необхідність у їхній заміні.
Якщо акумулятор не
використовується на протязі
тривалого періоду часу, його
необхідно зарядити, щоб
збільшити термін експлуатації.
Заборонено піддавати
зарядний пристрій впливові
прямого сонячного світла чи
використовувати його в умовах
підвищеної вологості, наприклад
у ванній кімнаті.
Забороняється залишати
акумулятор в холодних
місцях, це може призвести
до погіршення робочих
характеристик акумулятора.
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Настоящее руководство может
частично не соответствовать
телефону. Это зависит от
установленного на нем
программного обеспечения
и вашего оператора услуг
мобильной связи.

KF690
Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением
функционального компактного
телефона KF690 компании LG,
оснащенного новейшими цифровыми
технологиями мобильной связи.
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Знакомство с телефоном

У

Разъем зарядного устройства, кабеля USB, наушников
Кнопка блокировки/
СОВЕТ. Для подключения кабеля USB
разблокировки
дождитесь, пока телефон включится и
зарегистрируется в сети.

Кнопка отключения
питания / завершения
вызова
Завершение или
отклонение вызова.
Включение и
выключение телефона
(долгое нажатие).
Нажмите один раз
для возврата в режим
ожидания.

Кнопка быстрого
доступа

Р
п

Кнопка
“Очистить”
При каждом нажатии
удаляет один символ.
Подготовка к работе

Кнопка вызова
Вызов набранного
телефонного номера
и ответ на входящие
вызовы.
ВНИМАНИЕ. Помещение на экран
тяжелых предметов может привести
к повреждению дисплея и сенсорных
функций телефона.
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Клавиша
камеры

Устройство телефона
Колесо прокрутки
Позволяет увеличивать и уменьшать масштаб
в режиме “Камера” или “Видео”. Позволяет
прокручивать списки при просмотре меню.

01
02

СОВЕТ. Можно настроить уровень громкости во
время прослушивания музыки, игр или разговора.

03

ВНИМАНИЕ. Контакт с электромагнитными
устройствами может привести к повреждению
колеса прокрутки.

05

Разъем для карты
памяти

Объектив камеры
Гнездо для SIM-карты

06
07

Крышка
отсека
для
батареи

Аккумулятор

08

Подготовка к работе

Вспышка

04

9

Установка SIM-карты и аккумулятора

У

1 Снимите крышку отсека
аккумулятора
Сдвиньте крышку аккумулятора
по направлению к нижней части
телефона и снимите ее.

4

2 Извлеките аккумулятор
Извлеките аккумулятор из
отсека, удерживая его за
нижний край.

ВНИМАНИЕ. Не пытайтесь
извлечь аккумулятор с помощью
ногтя.

Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ. Не извлекайте
аккумулятор, когда телефон
включен, так как это может
привести к повреждению телефона.

3 Установите SIM-карту
Вставьте SIM-карту в держатель
SIM-карты. Металлический
контакт карты должен быть
направлен вниз.
Для извлечения SIM-карты
осторожно потяните ее в
обратном направлении.
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5

Установка SIM-карты и аккумулятора
01
02
03
04
4 Вставьте аккумулятор
Сначала вставьте верхнюю часть
аккумулятора в верхнюю часть
отсека аккумулятора.
Контакты аккумулятора должны
совпадать с контактами
телефона. Нажмите на нижнюю
часть аккумулятора, чтобы он
зафиксировался со щелчком.

5 Снова установите крышку
отсека аккумулятора
Сдвиньте крышку аккумулятора
по направлению к верхней
части телефона, чтобы она
зафиксировалась с щелчком.

05
06
07
08

Подготовка к работе

ь

6 Зарядка аккумулятора
телефона
Откройте крышку разъема
для подключения зарядного
устройства, расположенную
на боковой стороне телефона
KF690. Подключите зарядное
устройство к телефону и
электрической розетке.
Заряжайте телефон KF690
до тех пор, пока на экране не
появится сообщение о полной
зарядке.

11

Карта памяти
Установка карты памяти
Объем памяти телефона можно
расширить с помощью карты
памяти. KF690 поддерживает
карты памяти емкостью до 4 Гб.
1 Откройте крышку разъема для

карты памяти.
2 Вставьте карту памяти в

разъем, чтобы она
зафиксировалась с щелчком.
Металлические контакты карты
должны быть обращены вверх.

Форматирование карты
памяти
Если карта памяти уже
отформатирована, ее можно сразу
использовать. Если карта не
отформатирована, ее необходимо
отформатировать.
1 На экране в режиме ожидания

коснитесь

и выберите

.

2 Выберите Настройки

Подготовка к работе

телефона, затем Менеджер
памяти и Карта памяти.
3 Коснитесь Формат и введите
защитный код (по умолчанию
“0000”). Карта будет
отформатирована, и ее можно
будет использовать.
4 Для просмотра новых папок на
отформатированной карте
KF690 коснитесь
и выберите
. Выберите
Мои папки,
Внешняя память. Отобразится
семь папок: Документы, Файлы
Flash, Игры и приложения,
Другие, Изображения, Мои
звуки, Видео.
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Перенос контактов
Чтобы перенести контакты с SIMкарты на телефон, выполните
следующие действия:
1 На экране в режиме ожидания

коснитесь

и выберите

.

05
06
07
08

2 Выберите Контакты, затем

Настройки и Копировать или
Переместить.
3 Выберите С телефона на SIM,
затем Все вместе или
Поочередно.
4 Коснитесь OK для
подтверждения.

Подготовка к работе

ы

ВНИМАНИЕ. При
форматировании карты памяти
все ее содержимое будет удалено.
Чтобы не потерять данные,
хранящиеся на карте памяти,
сохраните их резервную копию.

13

Структура меню

Э

Ко
ис
в
ож
па
со
пр
м

Контакты

Сообщения

Вызовы

Мои
папки

Камера

Видеокамера Музыка

Браузер

Google

Экран

Профили

Органайзер Будильник

Настройки Настройки
телефона вызова

Заметки Диктофон

Bluetooth Настройка
быстрого
набора

С
се

Чт
ко
эк
K
ви
•

Видео

Подготовка к работе

Игры и
приложения

Радио

Инструменты
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Экран в режиме ожидания
Когда телефон KF690 не
используется, отображается экран
в режиме ожидания. Из режима
ожидания можно переходить к
параметрам меню, быстро
совершать звонки, изменять
профиль, а также выполнять
многие другие действия.

Советы по работе с
сенсорным экраном
Чтобы выбрать элемент,
коснитесь значка на сенсорном
экране. При касании элемента
KF690 будет немного
вибрировать.

• Когда экран не светится, чтобы

включить его в ждущем режиме,
нажмите клавишу блокировки/
разблокировки с правой
стороны.
• Не помещайте телефон в чехол

и не накрывайте его крышкой,
так как сенсорный экран
InteractPad не будет работать,
если он закрыт каким-либо
материалом.

01
02
03
04
05
06
07
08

• Не нажимайте слишком сильно.

• Касайтесь необходимых

элементов кончиком пальца.
Будьте осторожны, чтобы не
прикоснуться к клавишам вокруг
элемента.

▲ Сенсорный дисплей

Экран в режиме ожидания

Экран InteractPad является
очень чувствительным и
распознает даже легкие
прикосновения.

15

Экран в режиме ожидания
Клавиши быстрого доступа
Клавиши быстрого доступа
обеспечивают доступ к часто
используемым функциям с
помощью одного нажатия.
Нажмите для активации панели
набора номера, чтобы совершить
вызов. Для совершения вызова
не обязательно сдвигать панель
телефона.
Коснитесь, чтобы открыть
телефонную книгу. Контакты
отображаются в виде списка,
упорядоченного по алфавиту.
Также можно создавать новые

контакты и изменять уже
существующие. Дополнительную
информацию см. на стр. 26-27.
Коснитесь для создания и
отправки SMS-сообщения.
Дополнительную информацию см.
на стр. 30.
Коснитесь для отображения
развернутого меню, разделенного
на четыре подменю. Касайтесь
вертикальных вкладок подменю
для просмотра следующих
параметров.

С
ст
мо
со
ак
на
в

Н
со
ко
ст

З

Совет покупателю

Экран в режиме ожидания

Для улучшения силы сигнала сети держать телефон
рекомендуется, как показано на рисунке.
Да

С

Нет

Не закрывайте рукой область антенны во время разговора и при
использовании соединения Bluetooth. Это может снизить качество
передачи голоса.
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Строка состояния
С помощью различных значков на
строке состояния отображаются
мощность сигнала, новые
сообщения и уровень заряда
аккумулятора, а также показывает,
находится ли Bluetooth или GPRS
в активном состоянии.
Ниже приведена таблица,
содержащая описание значков,
которые могут отображаться в
строке состояния.

Значок

Описание
Многозадачный режим
работы (в подменю)

Описание
Папка входящих
заполнена

02
03

Ошибка отправки
сообщения

04

Установлен будильник

05

Используется
профиль “Общий”

06

Используется
профиль “Громкий”

07
08

Используется
профиль “Тихий”
Используется
профиль “Гарнитура”
Включена
переадресация вызовов

Нет сетевого сигнала

GPRS доступен

Заряд аккумулятора

Используется EDGE

Аккумулятор разряжен

Роуминг

Новое SMS сообщение

Выбран режим “В
самолете”

Новое голосовое
сообщение

01

Включен Bluetooth

Экран в режиме ожидания

Уровень сигнала сети
(количество полос
варьируется)

Значок

17

Экран в режиме ожидания

Экран в режиме ожидания

Изменение состояния с
помощью строки состояния
Коснитесь значка, отображающего
текущие настройки в строке
состояния; при этом отобразятся
данные о состоянии. Будут
отображены данные состояния
времени, сети, услуг ID,
аккумулятора, памяти телефона,
внешней памяти, профиля, MP3,
режима “В самолете” и устройства
Bluetooth. Можно настроить тип
профиля, воспроизведение MP3 и
включить/отключить режим “В
самолете” и устройство Bluetooth.
Использование многозадачного
режима работы
Во время использования любой из
функций значок многозадачного
режима работы будет расположен
в верхнем левом углу дисплея.
Коснитесь
, чтобы открыть
меню многозадачного режима
работы. Здесь можно
просматривать используемые
приложения и открывать их одним
касанием.

В

В любом приложении можно
коснуться
Начальный экран,
чтобы вернуться в экран режима
ожидания не закрывая
приложение.
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В
в
1
2

3
Инф. о статусе
4
Неизвестная сеть
Зарядка

Нет памяти
Общий

OK

Вызовы
Выполнение голосового
вызова

Выполнение вызова из
списка контактов

1 Сдвиньте панель телефона.
2 Наберите номер с помощью

1 На экране в режиме ожидания

клавиатуры.
Чтобы удалить цифру, нажмите
на клавиатуре клавишу C.
3 Коснитесь Вызов или нажмите
клавишу
, чтобы совершить
вызов.
4 Чтобы завершить вызов,
нажмите клавишу
.
СОВЕТ Для совершения вызова
при закрытом телефоне выполните
следующие действия. Коснитесь
, чтобы открыть клавиатуру
сенсорного экрана. Введите номер
и нажмите Вызов.

СОВЕТ Нажмите кнопку
блокировки/разблокировки, чтобы
заблокировать сенсорный экран
и избежать случайного вызова
контакта.

СОВЕТ При закрытом телефоне
коснитесь
. После выбора
строки ввода появится клавиатура.
С помощью клавиатуры можно
вводить буквы алфавита. Списки
могут отображаться даже при
вводе первой буквы.

02
03
04
05
06
07
08

Основные операции

СОВЕТ Чтобы ввести + при
совершении международного
звонка, нажмите и удержите
клавишу 0.

коснитесь
, чтобы открыть
адресную книгу.
2 Выберите из списка
необходимый контакт и номер,
если для данного контакта
установлено более одного
номера.
3 С помощью клавиатуры введите
первую букву контакта для
поиска необходимого контакта.
4 Коснитесь Вызов или нажмите
клавишу
, чтобы совершить
вызов.

01
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Вызовы
Ответ и отклонение вызова
При поступлении вызова нажмите
клавишу
, чтобы ответить на
вызов.

Па
вы

, чтобы
Нажмите клавишу
отклонить входящий вызов. Чтобы
отключить звук входящего вызова,
коснитесь Разблокировать, а
затем Без звука. Эта функция
полезна в случае, если вы забыли
изменить профиль на
“бесшумный” во время совещания.
СОВЕТ Чтобы ответить на
вызов при закрытом телефоне,
коснитесь Разблокировать и
выберите Принять.

Основные операции

СОВЕТ Чтобы отклонить вызов
при раскрытом телефоне,
коснитесь Разблокировать,
выберите Без звука, затем
— Отклонить.
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Параметры входящего
вызова

Без звука. Коснитесь для
отключения микрофона, чтобы
звонящий не мог вас слышать.

01

Динамик. Коснитесь , чтобы
включить громкоговоритель
телефона.

03

Завершить. Коснитесь, чтобы
завершить вызов.

05

Удержать. Коснитесь , чтобы
удержать вызов. Коснитесь
Возобновить, чтобы продолжить
разговор.

Удержать

Завершить

04

06
07
08

Основные операции

СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров или контактов, коснитесь
последнего отображаемого элемента
и проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.

Параметры. Из списка
дополнительных параметров
разговора выберите Перейти к
контактам и Перейти к
сообщениям, чтобы отправить
сообщения или добавить контакт
во время разговора. Из данного
меню можно также завершить
разговор, нажав Закончить
вызов.

02
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Вызовы
Регулировка громкости
звонка
Чтобы отрегулировать громкость
во время разговора, поверните
колесо прокрутки по часовой
стрелке для увеличения
громкости, или против часовой
стрелки для уменьшения
громкости.

Быстрый набор

Основные операции

Телефон позволяет назначить
часто вызываемый контакт в
качестве номера для быстрого
набора.
1 Коснитесь
, выберите
.
2 Выберите Контакты и
коснитесь Быстрый набор.
3 Для голосовой почты уже
установлена клавиша 1. Данную
настройку изменить
невозможно. Выберите любую
другую клавишу, чтобы
назначить ее для быстрого
набора номера.
4 Откроется адресная книга.
Чтобы выбрать контакт,
которому необходимо присвоить
данный номер, коснитесь один

раз телефонного номера
контакта.
Чтобы вызвать номер быстрого
набора, сдвиньте панель
телефона и удерживайте кнопку с
номером до тех пор, пока контакт
не появится на экране. Вызов
будет начат автоматически, нет
необходимости нажимать
.
СОВЕТ При закрытом телефоне
в меню Контакты коснитесь
. Выберите пункт Голосовой вызов.
Вызов выполняется автоматически.

Просмотр журналов
вызовов
СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и проведите
по экрану снизу вверх. Список
переместится вверх, отображая
другие элементы.

При нажатии
на экране
отображается список всех
вызовов. Две расположенные в
верхней части стрелки позволяют
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СОВЕТ В журнале вызовов коснитесь
, затем выберите Удалить все,
чтобы удалить все записанные
элементы.
СОВЕТ Коснитесь любой записи
журнала, чтобы просмотреть дату,
время и продолжительность звонка.

Набранные номера. Просмотр
списка всех набранных номеров.
Принятые вызовы. Просмотр
полного списка принятых вызовов.
Пропущенные вызовы.
Просмотр списка всех
пропущенных вызовов.
Стоимость и
продолжительность (данная
функция доступна только в
меню Вызовы). Просмотр
стоимости исходящих вызовов
(данная услуга предоставляется в
зависимости от сети и может не
поддерживаться некоторыми
операторами), а также
продолжительности вызовов (Все
вызовы, Набранные номера,
Принятые вызовы и Последний
вызов).
Объем данных. Просмотр
количества
килобайтотправленных и
полученных данных.

Использование
переадресации вызова
1 Коснитесь
2
3

4

5

, выберите
а
затем Настройки вызова.
Коснитесь Переадресация.
Выберите, при каких условиях
переадресовывать вызовы:
переадресовывать все, если
линия занята, если нет ответа
или если не доступен.
Введите номер, на
который нужно выполнять
переадресацию.
Коснитесь Переадресация,
чтобы активировать функцию.

Примечание. За переадресацию
вызова взимается
дополнительная плата.
Свяжитесь с поставщиком услуг
для получения подробных
сведений.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основные операции

т

переключаться между
следующими списками:
Все вызовы. Просмотр полного
списка набранных, принятых и
пропущенных звонков.
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Вызовы
СОВЕТ Чтобы выключить
переадресацию всех вызов,
выберите Отключить все в меню
Переадресация.

Использование функции
запрета вызова
1 Коснитесь

Основные операции

, выберите
,
а затем выберите Настройки
вызова.
2 Коснитесь Запрет вызовов.
3 Выберите все или любые из
следующих пяти параметров:
Все исходящие
Исходящие международные
Исходящие международные
в роуминге
Все входящие
Входящие в роуминге
4 Введите пароль запрета
вызовов.
Уточните у оператора
доступность данной услуги.

СОВЕТ Чтобы открыть и составить
список номеров, которые
могут быть вызваны с вашего
телефона, необходимо в меню
Настройки вызовов выбрать
Фиксированный набор. Для
этого потребуется набрать PIN2код, полученный от оператора.
В результате с вашего телефона
можно будет вызывать только
номера, входящие в список
номеров фиксированного набора.

Изменение общих настроек
вызова
1 Коснитесь

, выберите
,
а затем выберите Настройки
вызова.
2 Выберите Общие настройки.
Вы можете изменить настройки
следующих элементов:
Отклонение вызова. Выберите
Вкл. или Выкл, затем выберите
отклонение всех вызовов из
определенных групп, контактов
или незарегистрированных
номеров (которые не находятся
в списке контактов).
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СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основные операции

е
е

Отправить свой номер.
Выберите, будет ли
отображаться ваш номер, если
вы будете кому-нибудь звонить.
Автодозвон. Выберите Вкл.
или Выкл.
Режим ответа. Выберите
способ ответа на вызов:
Клавишей “Вызов”, Открыть
слайдер или Любой клавишей.
Минутный сигнал. Выберите
Вкл, чтобы слышать звуковой
сигнал через каждую минуту во
время разговора.
Режим ответа BT. Выберите
Hands-free, чтобы ответить на
вызов, используя гарнитуру
Bluetooth, или выберите
Телефон для ответа нажатием
клавиши телефона при
использовании гарнитуры
Bluetooth.
Сохранить новый номер.
Выберите Да или Нет.
Настройка закрытия
слайдера. Выберите
Закончить вызов или
Продолжить вызов.

25

Контакты
Поиск контакта
Поиск контактов можно выполнить
двумя способами:

Добавление нового
контакта
1 Коснитесь

, выберите , а
затем — Контакты.
2 Коснитесь Добавить новый.
3 Выберите место сохранения
контакта - Телефон или SIM.
4 Введите имя и фамилию нового
Из главного меню
контакта. Не обязательно
1 Коснитесь
, выберите , а
вводить и имя, и фамилию,
затем — Контакты.
можно указать что-то одно.
2 Выберите из списка
5 Введите номер и коснитесь
.
необходимый контакт и номер,
Можно ввести несколько
если для данного контакта
номеров.
установлено более одного
Например, можно ввести
номера.
разные номера для разделов
3 С помощью клавиатуры введите
Мобильный, Домашний,
первую букву контакта для
Рабочий, Пейджер и Факс.
поиска необходимого контакта.
6 Можно добавить два адреса
4 Коснитесь Просмотр > Вызов
электронной почты.
или нажмите клавишу
,
7 Добавьте контакт в группу.
чтобы совершить вызов.
Выберите нужную группу: Нет
СОВЕТ При закрытом телефоне
группы, Семья, Друзья,
коснитесь . Коснитесь строки
Коллеги, Школа или VIP.
ввода вверху экрана, чтобы
8 Также можно добавить данные:
открыть клавиатуру сенсорного
Изображение, Сигнал вызова,
экрана. Введите полное имя
Домашняя страница, Домашний
или первую букву необходимого
адрес, Компания, Должность,
имени контакта. Список контактов
Адрес компании и Заметка.
обновится соответствующим
9 Выберите Сохранить, чтобы
образом.
сохранить контакт.
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Из режима ожидания
,
В режиме ожидания нажмите
чтобы открыть адресную книгу.
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СОВЕТ При закрытом телефоне
и введите номер
коснитесь
контакта. Коснитесь [Параметры]
и выберите Сохранить номер,
затем — Новый контакт.

Параметры контакта
При просмотре контакта имеется
множество возможностей.
Использование меню параметров:
1 Откройте необходимый контакт.

См. Поиск контакта.
2 Нажмите
, чтобы открыть
список параметров.
Здесь вы можете выполнить
следующие действия:
Редактировать. Изменение
любых данных контакта.
Сообщение. Отправление
сообщения контакту. При
наличии у контакта адреса
электронной почты, ему можно
отправить электронное
сообщение или SMS/MMS.
Дополнительную информацию

об отправлении сообщений см.
на странице 30.
Отправить визитную карточку.
Отправление данных контакта
другому абоненту в виде
визитной карточки. Ее можно
отправить как SMS, MMS, E-mail
или через Bluetooth.
Сохранить в телефон/на SIM.
Выберите место сохранения
контакта - карта SIM или
Телефон.
Удалить. Удаление контакта.
Выберите Да, чтобы
подтвердить удаление.

01
02
03
04
05
06
07
08

Создание группы
1 В режиме ожидания коснитесь

и выберите , а затем
Контакты.
2 Выберите Группы и коснитесь
.
3 Выберите Новая группа.
4 Введите название новой группы.
5 Коснитесь Сохранить.
Примечание. При удалении
группы, контакты, находящиеся в
ней, не будут удалены. Они
останутся в адресной книге.

Основные операции

:

СОВЕТ Для контактов можно
создавать группы. См. Создание
групп далее.
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Контакты
СОВЕТ Чтобы редактировать
существующую группу, выделите
ее и коснитесь . Далее можно
Добавить участника из контактов
в группу, назначить Мелодию звонка
группы, Переименовать группу или
Удалить группу.

Изменение параметров
контакта
Параметры контакта можно
изменить таким образом, чтобы
адресная книга отображалась
удобным способом.
СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.

Основные операции

1 На экране в режиме ожидания

коснитесь
и выберите .
Выберите Контакты, затем
Настройки.
2 Здесь можно применить
следующие настройки:
Настройки списка контактов.

Выбор между просмотром
контактов, сохраненных в
Телефоне и SIM, Только в
телефоне или только в SIM.
Также можно выбрать, чтобы
сначала отображалось имя или
фамилия контакта.
Синхронизировать контакты.
Соединение с сервером для
синхронизации контактов. См.
раздел Синхронизация
контактов.
Копировать. Копирование
контактов из SIM на телефон
или из телефона в SIM.
Выполните копирование
контактов по одному, или все
сразу. Чтобы копировать
контакты по одному, нужно
отдельно выбирать каждый
контакт для копирования.
Переместить. Действует
аналогично функции
Копировать, однако контакт
будет сохранен только в месте
назначения перемещения.
Например, при перемещении
контакта из SIM на телефон, он
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Резервная копия. См.
Резервное копирование и
восстановление информации
телефона на странице 78.
Восстановить резервную
копию. См. Резервное
копирование и
восстановление информации
телефона на странице 78.
Очистить контакты. Удаление
всех контактов. Выберите Да,
чтобы подтвердить удаление
всех контактов из адресной
книги.

Просмотр информации
1 В режиме ожидания коснитесь

и выберите , а затем
Контакты.
2 Выберите Информация.

3 Здесь можно просмотреть

Сервисные номера,
Собственные номера, Статус
памяти (сколько осталось
свободной памяти) и Визитную
карточку.
СОВЕТ Чтобы создать свою
визитную карточку, выберите
Добавить и введите все свои
данные, как и для других
контактов. Коснитесь Сохранить,
для сохранения информации.

01
02
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04
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Основные операции

н

удаляется из памяти SIM.
Отправить все контакты по
Bluetooth. Переместите все
контакты на другое устройство
или компьютер, используя
беспроводное соединение
Bluetooth.
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Сообщения
Сообщения
Телефон KF690 объединяет SMS,
MMS и электронные сообщения в
одно удобное и простое в
использовании меню.
Войти в центр сообщений можно
двумя способами:
1 Коснитесь
в режиме
ожидания.
2 Коснитесь
в режиме
ожидания, затем коснитесь и
выберите Сообщения.

Отправка сообщений
1 Коснитесь

Основные операции

затем выберите
Создать новое.
2 Выберите Сообщение, чтобы
отправить SMS или MMS. Чтобы
отправить электронное
сообщение, выберите E-mail.
Дополнительную информацию
см. далее.
3 Откроется новое SMS.
4 Коснитесь
, затем Вставить,
чтобы добавить изображение,
видео, звук, символ, шаблон,
смайлик, информацию о
контакте (имя и номер), новый
слайд или тему.

5 Коснитесь Отправить.

Коснитесь
и выберите
Введите номер. Ведите номер
телефона или выберите
Контакты, чтобы открыть
список контактов. Вы можете
добавить сразу несколько
адресатов.

Т9
пр
вы
12
от

ВНИМАНИЕ. SMS
сообщение, содержащее более
160 символов, автоматически
преобразуется в MMS.

Чт

ВНИМАНИЕ При добавлении
изображений, видео или звуков
в SMS оно будет автоматически
преобразовано в MMS,
которое будет оплачиваться
соответственно.

Ввод текста
Текст можно вводить тремя
способами:
используя предикативный режим
T9, алфавитный режим или
клавиатуру.
Чтобы переключаться между
режимами ввода, коснитесь
соответствующего значка вверху
экрана.
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Предикативный режим
Т9. Коснитесь, чтобы включить
предикативный набор T9, затем
выберите Т9 абв, Т9 Абв, Т9 АБВ,
123. Коснитесь повторно, чтобы
отключить режим.
Алфавитный режим Абв.
Выберите Абв, абв, АБВ или 123
Чтобы ввести пробел, нажмите 0.
Чтобы удалить символ,
используйте клавишу C,
расположенную под экраном.
Чтобы ввести символ, коснитесь
.

Функция T9

Если нужное слово отсутствует в
списке, коснитесь и выберите
Добавить в словарь. Введите
слово с помощью алфавитного
режима Абв, и слово или имя
будут сохранены в словаре.

01
02
03
04
05

Алфавитный режим Абв

06

В режиме Абв необходимо
нажимать клавиши повторно для
ввода нужной буквы. Например,
чтобы написать слово “привет”,
четыре раза нажмите 5, один раз
6, затем 4, затем 2 три раза, затем
дважды 3, и 6 три раза.

07
08

Настройка электронной
почты
С помощью установленной на
телефоне KF690 электронной
почты можно всегда оставаться
на связи. Можно быстро и легко
настроить учетную запись POP3
или IMAP4.

Основные операции

Режим T9 использует встроенный
словарь для распознавания
вводимых слов на основе
последовательности набираемых
букв. Просто нажимайте кнопки,
которые соответствуют вводимым
буквам. Словарь распознает
слово, когда будут введены все
буквы. Например, нажмите 6,
3, 4, 3, 7, 5, 5, чтобы написать
“телефон”. Если для данной
комбинации клавиш имеется
несколько слов, на дисплее

отобразится список. Коснитесь
дисплея, чтобы выбрать нужное
слово.
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СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.
1 Коснитесь

Основные операции

, затем выберите
Настройки.
2 Коснитесь E-mail, затем
Учетные записи E-mail.
3 Откройте
и коснитесь
Добавить.
4 Теперь можно ввести данные
учетной записи:
Заголовок. Введите название
для данной учетной записи
Мое имя. Введите имя для
отображения в полученных от
Вас письмах.
Имя пользователя. Введите
имя пользователя для учетной
записи.
Пароль. Введите пароль для
учетной записи.
E-mail адрес. Введите адрес эл.
почты для учетной записи.
E-mail адрес для ответа.
Введите адрес эл. почты для
ответа.

Сервер исход. почты. Введите
имя сервера исходящей почты.
Сервер вход. почты. Введите
имя сервера входящей почты.
Максимальный размер
входящей почты. Выберите
предельный размер сообщений
эл. почты (макс. 1 МБ).
Тип почтового ящика. Укажите
тип почтового ящика, POP3 или
IMAP4.
Сохранить на сервере.
Выберите, требуется ли
сохранять сообщения эл. почты
на сервере. Если используется
IMAP4, копии сохраняются
всегда.
Сохр. отпр. сообщ. в.
Укажите место для сохранения
сообщений эл. почты IMAP4.
Если используется POP3, копии
всегда сохраняются в памяти
телефона.
Точка доступа. Выберите точку
доступа для подключения к
Интернету. Нажмите
, чтобы использовать
предустановленную точку
доступа.
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Теперь, после настройки учетной
записи, она появится в списке
учетных записей в папке E-mail.

01

Получение E-mail
сообщений

03

Проверять почту можно
вручную или автоматически.
Дополнительную информацию
об автоматической проверке эл.
почты см. в разделе “Изменение
настроек эл. почты”.
Чтобы проверить эл. почту
вручную, выполните следующие
действия:
, затем выберите
пункт Почтовый ящик.
2 Коснитесь необходимой учетной
записи и выберите .
3 Выберите Получить, телефон
KF690 выполнит подключение
к данной учетной записи
эл. почты и просмотр новых
сообщений.

02

04
05
06
07
08

1 Коснитесь

Основные операции

у

Автозагрузка. Выберите,
требуется ли получать
сообщения эл. почты
автоматически.
Расширенные настройки.
Выберите, если требуется
использовать расширенные
настройки.
Номер порта SMTP.Обычно
используется 25.
Номер порта входящей почты.
Обычно используется 110 для
учетных записей POP3 и 143
для IMAP4.
Аутентификация SMTP.
Укажите параметры
безопасности для сервера
исходящей почты
Имя пользователя SMTP.
Введите имя пользователя
SMTP.
Пароль SMTP. Введите пароль
SMTP.
Безопас. рег. APOP. Выберите,
чтобы активировать безопасную
регистрацию APOP для учетной
записи POP3. Учетные записи
IMAP4 всегда отключены.
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Отправка E-mail сообщений
с помощью новой учетной
записи
1 Коснитесь

, затем выберите
Создать новое.
2 Выберите E-mail для открытия
нового эл. сообщения.
3 Чтобы ввести адрес получателя
и написать сообщение,
используйте вкладки и
.
Используйте вкладку Вставить,
чтобы прикрепить изображения,
видео, звуки и другие файлы.
4 Коснитесь Отправить и
сообщение будет отправлено.
СОВЕТ На телефон KF690 можно
отправлять документы Word,
Excel, PowerPoint и PDF, чтобы
просматривать их в удобное
время.

Изменение настроек E-mail
Настройки эл. почты можно
изменить в соответствии со
своими предпочтениями.
СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.
1 Коснитесь

Основные операции

и откройте
Настройки.
2 Коснитесь E-mail, выберите
необходимые пункты, чтобы
изменить следующие настройки:
Ответ по E-mail. Выберите,
чтобы разрешить отправку
подтверждения о прочтении
сообщения.
E-mail с запросом ответа.
Выберите, чтобы установить
запрос на отправку
подтверждения о прочтении
сообщения.
Интервал получения.
Установите частоту проверки
новых сообщений телефоном
KF690.
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Вложить сообщение в
Переслать и Ответить.
Выберите, если необходимо
включить исходное сообщение.
Вложения. Выберите, чтобы
прикреприть вложение.
Автополучение в роуминге.
Выберите, чтобы автоматически
получать сообщения, находясь
в другой стране или чтобы
прекратить автообновление.
Уведомление о новом
сообщении. Выберите, чтобы
получать уведомления о
получении новых сообщений.
Подпись. Создать подпись
к сообщениям эл. почты и
включить данную функцию.
Приоритет. Выберите уровень
приоритета сообщений эл.
почты.

Структура папок, используемая
в телефоне KF690, понятна и
проста в использовании.
Входящие. Все полученные
сообщения перемещаются в папку
“Входящие”. Из данной папки
можно отвечать, пересылать

Управление сообщениями

01
02
03
04
05
06
07
08

Через папку “Входящие” вы
можете управлять сообщениями.
СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.
1 Коснитесь

и выберите
Входящие.
2 Коснитесь
и выберите одно
из следующих действий:
Ответить. Отправка ответа на
выбранное сообщение.

Основные операции

Папки с сообщениями

сообщения и выполнять другие
операции. Дополнительную
информацию см. далее.
Черновики. Здесь можно
сохранить незаконченное письмо,
чтобы дописать его позже.
Исходящие. Папка для
временного хранения
отправляемых сообщений.
Отправленные. В данную папку
помещаются все отправленные
сообщения.
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Основные операции

Переадресовать. Позволяет
отправить сообщение другому
пользователю.
Вызов
Голосовой вызов. Звонок
отправителю.
Удалить. Позволяет удалить
сообщение.
Создать новое. Позволяет
создать новое SMS, MMS или
E-mail сообщение.
Установить/снять метку.
Позволяет пометить сообщения
для одновременного удаления/
перемещения.
Фильтр. Позволяет
просматривать сообщения по
типу. Сортировка SMS и MMS
сообщений.
Копир. и перемест. Выбор опций
копирования или перемещения
сообщений:
- Копировать в телефон/на
SIM. Позволяет сохранить
копию сообщения на
телефоне/SIM карте.
- Переместить в телефон/на
SIM. Позволяет переместить
сообщения в память
телефона/SIM карты.

- Переместить в Мои папки.
Переместить сообщение в
меню “Мои папки”.
Информация о сообщении.
Позволяет просмотреть
дополнительную информацию
о сообщении, например время
отправки.
При появлении сообщения “Нет
места для сообщения на SIM”
необходимо удалить сообщения,
хранящиеся на SIM карте.
При появлении сообщения
“Нет места для сообщений”
необходимо удалить сообщения
или сохраненные файлы, чтобы
освободить место.
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Использование шаблонов
Создайте шаблоны наиболее
часто используемых SMS и
MMS сообщений. В телефоне
уже есть несколько шаблонов,
при необходимости их можно
редактировать.
1 Коснитесь

и выберите
Шаблоны.
2 Выберите SMS шаблоны
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или MMS шаблоны. Далее
коснитесь
, чтобы Добавить
новый, Редактировать,
Удалить или Удалить все в
SMS шаблонах и Добавить,
создать Новое MMS или
Редактировать в MMS
шаблонах.

Использование смайликов
Оживите свои сообщения
смайликами. Некоторые наиболее
часто используемые смайлики уже
установлены в телефоне.
1 Коснитесь

и выберите

Смайлики.
2 Коснитесь

, чтобы Добавить,
Редактировать, Удалить или
Удалить все смайлики.

Изменение настроек SMS

Коснитесь
, выберите
Настройки, затем SMS. Можно
внести следующие изменения:
SMS центр. Введите сведения о
центре текстовых сообщений.
Отчет о доставке.Настройка
получения подтверждений о
доставке сообщения.
Период действия. Укажите
период хранения сообщения в
центре сообщений.
Типы сообщений. Позволяет
выбрать тип сообщения - Текст,
Голос, Факс, X.400 или E-mail.
Кодировка. Выберите способ
кодировки символов. Это влияет
на размер сообщения и оплату за
его доставку.
Большое SMS. Выберите,
отправить как Несколько SMS
или как MMS.

01
02
03
04
05
06
07
08

Основные операции

Настройки сообщений KF690
заранее заданы, поэтому
сообщения можно отправлять
немедленно. Об изменениях
настроек см. ниже.

СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.
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Изменение настроек MMS
Коснитесь
, выберите
Настройки, затем MMS. Можно
внести следующие изменения:

Основные операции

Режим доставки. Выберите
Домашняя сеть или Роуминг.
При выборе параметра Вручную
вы будете получать только
уведомления о сообщениях MMS
и вручную устанавливать загрузку
сообщений.
Отчет о доставке. Выбор
настройки: разрешить и/или
запрашивать отчеты о доставке.
Отчет о прочтении. Выбор
настройки: разрешить и/или
отправлять отчеты о прочтении.
Приоритет. Выбор уровня
приоритета MMS.
Период действия. Укажите
период хранения сообщения в
центре сообщений.
Время показа слайда. Выберите
длительность отображения
слайда на экране.
Время доставки. Позволяет
установить время доставки
сообщения.

К
MMS центр. Введите сведения о
центре сообщений.
Примечание. Дополнительную
информацию об изменении
настроек E-mail см. на стр. 34.

Б
1

2

Изменение других настроек
Коснитесь
, выберите
Настройки, а затем установите
следующие настройки:
Голосовая почта - Левая
функциональная клавиша Опции
не доступна для данных пунктов.
Используйте клавишу Добавить
(центральную программную
клавишу), чтобы добавить центр
голосовой почты, или свяжитесь с
поставщиком услуг.
Сервисные сообщения.
Выберите для получения
или блокировки служебных
сообщений. Можно также
установить безопасность
сообщений с помощью создания
списка доверенных и ненадежных
отправителей.
Инфо-сообщения. Выберите
статус приема, каналы и язык для
получаемых инфо-сообщений.
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Камера
Быстрая съемка
1 Нажмите клавишу

2

к
3

4

с
5

,
расположенную на правой
стороне телефона.
Удерживая телефон
горизонтально, направьте
объектив прямо на объект
съемки.
Слегка нажмите кнопку затвора.
Во время фокусировки белое
поле видоискателя,
расположенное в центре
дисплея, станет красным.
Зеленый цвет рамки
фокусировки обозначает
успешное фокусирование на
объекте.
До конца нажмите кнопку
затвора.

После фотосъемки

я

Коснитесь, чтобы продолжить
съемку. Текущее фото будет
сохранено.

Коснитесь, чтобы отправить
фотографию как MMS, E-mail или
через Bluetooth. Фотографию
также можно поместить в блог.
Дополнительную информацию см.
разделах Отправка сообщений и
Отправка и получение файлов с
помощью Bluetooth.
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Коснитесь, чтобы установить
сделанную фотографию в
качестве обоев.
Коснитесь, чтобы удалить
только что сделанное фото и
подтвердите удаление, нажав Да.
Снова отобразится окно
видоискателя.

Все для творчества

х

Полученная фотография появится
на экране. В нижней части
дисплея отображено имя
изображения и пять значков.

Коснитесь, чтобы просмотреть
остальные фотографии в альбоме.
Текущее фото будет сохранено.
Дополнительная информация
указана в разделе Просмотр
сохраненных фотографий.
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Камера

И

Видоискатель
Контрастность. Дополнительную
информацию см. в разделе Настройка
контрастности.
Параметры. Коснитесь значка, чтобы
открыть меню параметров. Дополнительную
информацию см. в разделе Расширенные
настройки.
Переключение камеры. Можно
перейти в режим Видеокамера и
наоборот.

По
ус
не
мо
1

2

Состояние вспышки
Альбом
Вспышка. Дополнительную информацию
см. в разделе Использование вспышки.
Назад. Коснитесь, чтобы вернуться в
режим ожидания.

Все для творчества

Сохранение на карту памяти/ память
телефона
Качество изображения
Размер изображения
Значение ISO
СОВЕТ Вы можете скрыть
клавиши быстрого доступа, чтобы
очистить окно видоискателя.
Для этого коснитесь центра окна
видоискателя один раз. Чтобы
отобразить клавиши быстрого
доступа, повторно коснитесь экрана.
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Использование вспышки

Настройка контрастности

По умолчанию вспышка
установлена в режим Авто, но при
необходимости этот параметр
можно изменить.

Контрастность определяет
разницу между темными и
светлыми участками изображения.
Изображение с низким уровнем
контрастности будет казаться
нечетким, а изображение с
высоким уровнем контрастности
будет отображаться более четко.
Сдвиньте ползунок индикатора
контрастности в сторону
для
уменьшения контрастности и
замутнения изображения или в
сторону
для увеличения
контрастности и четкости
изображения.

1 Выберите

02
03
04
05
06
07
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Расширенные настройки
В видоискателе нажмите
,
чтобы открыть все параметры
расширенных настроек.
Размер изобр.

Закрыть

Все для творчества

в правой части
видоискателя, чтобы войти в
подменю вспышки.
2 Существует четыре параметра
вспышки:
Авто. Камера самостоятельно
определит уровень
освещения и при
необходимости включит
вспышку.
При снятии фотографий.
Вспышка включается только
при съемке фотографии.
Всегда вкл. Вспышка
включается при включении
режима “Камера”.
Всегда выкл. Вспышка
отключена. Используется для
экономии заряда
аккумулятора.
3 Коснитесь необходимой
настройки вспышки.
4 После выбора меню вспышки
автоматически закроется для
продолжения съемки.

01
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Камера
Размер изображения.
Изменение размера изображения
для сохранения в памяти или
съемка изображения с
предустановленным размером,
подходящим контакту. См. раздел
Изменение размера изображени.
Качество изображения.
Выберите между Отличное,
Хорошее и Нормальное. Чем
лучше качество, тем четче будет
фотография, но размер файла
увеличится и в памяти может
поместиться меньше фотографий.

Все для творчества

Баланс белого. Баланс
белого делает белый цвет на
фотографиях реалистичным.
Чтобы правильно настроить
баланс белого на камере,
необходимо определить условия
освещенности. Выберите Авто,
Лампа накаливания, Солнечно,
Флуоресцентное освещение или
Облачно.

Таймер. Таймер автозапуска
позволяет установить задержку
между нажатием кнопки съемки и
съемкой. Выберите 3 секунды, 5
секунд или 10 секунд.
Великолепно подходит для
групповой фотографии, когда
снимающий тоже хочет попасть в
кадр.
Ночной режим. Выберите
Выкл или Вкл. Данный режим
позволяет получать фотографии
хорошего качества ночью.
Серийная съемка. Камера
делает несколько кадров подряд.
Установка рамки. Можно
выбрать рамку и сделать с ней
снимок.
ISO. ISO определяет
чувствительность оптического
датчика камеры. Чем выше
значение ISO, тем выше
чувствительность камеры. Это
полезно в условиях недостаточного
освещения, когда вспышка не
может быть использована.

Эффекты. Выберите
эффекты, применяемые к
снимкам.
См. раздел Выбор эффектов
далее.
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Звук затвора. Выберите один
из четырех вариантов звука
затвора.
Используемая память.
Выберите способ сохранения
фотографий: в память телефона
или на карту памяти.
Широкоэкранный просмотр.
Выберите Выкл или Вкл.
Изображение можно расположить
в ширину.
Макро - Режим макро
позволяет делать снимки с очень
близкого расстояния. Если вы
пытаетесь сделать снимок с
близкого расстояния, и рамка
фокусировки остается красной,
попробуйте включить режим
макро.
Сброс настроек. Выберите
Да, чтобы сбросить ранее
установленные настройки камеры.
Примечание. Для применения
внесенных изменений всегда
нажимайте Сохранить после
выбора настроек.

СОВЕТ Меню настроек
отображается в окне видоискателя
поверх картинки, так что, при
изменении эффектов цвета или
качества изображения вы можете
предварительно видеть полученный
результат на изображении в
фоновом режиме под элементами
меню настроек. При выходе из
меню настроек камеры изменения
сохраняются автоматически.

Изменение размера
изображения
Чем больше разрешение, тем
больше размер файла и тем
больше места в памяти он займет.
При необходимости разместить
больше картинок на телефоне вы
можете уменьшить разрешение,
уменьшив размер файла.

01
02
03
04
05
06
07
08

1 В режиме видоискателя

коснитесь
в нижнем левом
углу.
2 Выберите
в меню
параметров.
3 Выберите значение из пяти
цифровых параметров (3M:
2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M:
1280x960, 640x480, 320x240)
или выберите

Все для творчества

го

Выберите значение ISO: Авто, ISO
100, ISO 200, ISO 400 или ISO 800.
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Камера
предустановленный вариант.
Контакты. Установка камеры
для съемки изображения,
идеально подходящего для
добавления в контакт
телефона.

Выбор эффектов
1 В режиме видоискателя

коснитесь
в нижнем левом
углу.
2 Выберите
в меню
параметров.
3 Можно воспользоваться одним
из семи параметров цветового
тона: Нормальный (цветной),
Черно-белый, Негатив, Сепия
или Выпукл., Эскиз,
Соляризация.
4 Выберите нужный цветовой тон
и коснитесь Закрыть.
Все для творчества

СОВЕТ Цветное фото можно
преобразовать в черно-белое
или в сепию, однако, невозможно
выполнить преобразование в
обратном порядке.

Просмотр сохраненных
фотографий

П
ф

1 Телефон позволяет

1

просматривать сохраненные
фотографии в режиме камеры и
из экрана в режиме ожидания. В
видоискателе просто выберите
. На экране в режиме
ожидания нажмите
, затем
выберите
. Выберите Мои
папки, затем Изображения.
2 На экране отобразится галерея.

СЛУЧ. ПОСЛ.

3 Коснитесь необходимой

фотографии, чтобы вынести ее
на передний план галереи.
4 Коснитесь фотографии еще раз,
чтобы она отобразилась в
полноэкранном режиме.
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Просмотр информации о
фотографии
1 Коснитесь фотографии, чтобы

вынести ее на передний план
галереи, и коснитесь значка в
правом нижнем углу.
2 Сверху на фотографии
отобразится название снимка,
дата съемки, размер (в
килобайтах и пикселах) и тип
изображения (например, jpeg).
3 Коснитесь
, чтобы закрыть
окно информации и отобразить
фотографию.

01
02
03
04
05
06
07
08

е
Все для творчества
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Видеокамера

В

Простая видеосъемка

доступа:

1 Переключите режим камеры на

Коснитесь, чтобы снять новое
видео. При этом текущее видео
будет сохранено.

.
2 Поверните телефон

3
4

5

6

горизонтально и направьте
объектив на объект съемки.
Нажмите кнопку спуска затвора
один раз, чтобы начать запись.
Надпись REC отобразится в
нижней части окна
видоискателя, также в нижней
части окна отобразится таймер,
указывающий длительность
видеоклипа.
Чтобы приостановить
видеоклип, коснитесь
,а
затем
, чтобы продолжить
воспроизведение.
Коснитесь
на экране или
нажмите кнопку затвора второй
раз, чтобы остановить запись.

Все для творчества

После видеосъемки
На экране появится неподвижное
изображение, обозначающее
видеоклип. В нижней части экрана
отобразится имя видеоклипа,
также на экране отобразятся
cледующие клавиши быстрого

В

Коснитесь, чтобы просмотреть
остальные видеоклипы в альбоме.
При этом текущее видео будет
сохранено. Дополнительную
информацию см.в разделе.
Просмотр сохраненного видео.
Коснитесь, чтобы удалить
снятый видеоклип. Для
подтверждения удаления
выберите Да. Снова отобразится
окно видоискателя.
Коснитесь, чтобы отправить
видеоклип как MMS, по E-mail или
через Bluetooth. Видеоролик
можно также загрузить на
YouTube. Дополнительные
сведения см. в разделе Отправка
сообщений, а также в разделе
Отправка и получение файлов с
помощью Bluetooth.
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Видоискатель

е

Контрастность. Дополнительную
информацию см. в разделе Настройка
контрастности.
Переключение камеры. Можно
перейти в режим Камера и наоборот.

ть
е.

.

с

СОВЕТ Вы можете скрыть клавиши
быстрого доступа, чтобы очистить
окно видоискателя. Для этого
коснитесь центра окна видоискателя
один раз. Чтобы отобразить
клавиши быстрого доступа,
повторно коснитесь экрана.

03
04

Сохранение на карту памяти/ память
телефона

05

120 кадров в секунду. Уменьшенный
размер изображения с функцией
четырехскоростного воспроизведения,
позволяющего снимать с частотой 120
кадров в секунду. Воспроизведение со
скоростью 25 кадров в секунду
обеспечивает наилучшее качество
просмотра. Идеально подходит для
съемки движущихся объектов.

06

Назад. Коснитесь, чтобы вернуться в
режим ожидания.
Параметры. Коснитесь значка, чтобы
открыть меню параметров.
Дополнительную информацию см. в
разделе Расширенные настройки.

07
08

Все для творчества

а

02

Размер изображения

Масштаб. Коснитесь
,чтобы
увеличить или
, чтобы уменьшить
масштаб. Также для масштабирования
изображения можно использовать
колесо прокрутки.

и

01
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Видеокамера
Настройка контрастности
Контрастность определяет
разницу между темными и
светлыми участками изображения.
Изображение с низким уровнем
контрастности будет казаться
нечетким, а изображение с
высоким уровнем контрастности
будет отображаться более четко.
Сдвиньте ползунок индикатора
контрастности в сторону
для
уменьшения контрастности и
замутнения изображения или
в сторону
для увеличения
контрастности и четкости
изображения.

Расширенные настройки
В видоискателе нажмите
,
чтобы открыть все параметры
расширенных настроек.
Все для творчества

Размер изобр.

Размер изображения.
Позволяет изменить размер
изображения и сохранить
изменения в памяти. См. раздел
Изменение размера
видеоизображения.
Качество изображения.
Выберите между Отличное,
Хорошее и Нормальное. Чем
лучше качество, тем четче видео,
но размер файла увеличится и
поэтому в памяти можно будет
сохранить меньше видеоклипов.
Баланс белого. Баланс
белого обеспечивает
реалистичный белый цвет на
видео. Чтобы правильно
настроить баланс белого на
камере, необходимо определить
условия освещенности. Выберите
Авто, Лампа накаливания,
Солнечно, Флуоресцентное
освещение или Облачно.
Эффекты. Выберите
эффекты, применяемые к видео.
См. раздел Выбор эффектов.

Закрыть
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Длительность. Выберите
Нормальная или длительность
для MMS.
Ночной режим. Выберите
“Выкл” или “Вкл”. Данный режим
позволяет получать фотографии
хорошего качества ночью.
,

е

Голос. Выберите Без звука,
чтобы записать видеоклип без
звука.
Используемая память.
Выберите способ сохранения
фотографий: в Память телефона
или на Карту памяти.
Сброс настроек. Выберите
Да, чтобы сбросить все ранее
установленные настройки
видеокамеры.

Чем больше разрешение, тем
больше размер файла,
следовательно, он занимает
большее количество памяти. В
телефоне можно сохранить
больше видео, уменьшив
разрешение, и таким образом
уменьшить размер файла.
1 В режиме видоискателя

коснитесь
в нижнем левом
углу.
2 Выберите
в меню
параметров.
3 Выберите одно из двух
значений разрешения
320x240 — небольшой
размер изображения
обеспечивает небольшой
размер файла. Хорошо
подходит для сохранения
файлов в памяти телефона.
176x144 — самый
маленький размер изображения
и, соответственно, самый
маленький размер файла.

01
02
03
04
05
06
07
08

Все для творчества

СОВЕТ Меню настроек
отображается в окне видоискателя
поверх картинки, так что, при
изменении эффектов цвета или
качества изображения вы можете
предварительно видеть полученный
результат на изображении в
фоновом режиме под элементами
меню настроек.

Изменение размера
видеоизображения
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Видеокамера
СОВЕТ Программное обеспечение,
используемое для преобразования
форматов видео, находится на
CD, который поставляется вместе
телефоном KF690.

Выбор Эффектов
1 В режиме видоискателя

коснитесь
в нижнем левом
углу.
2 Выберите
в меню
параметров.
3 Можно воспользоваться одним
из семи параметров цветового
тона: Нормальный (цветной),
Черно-белый, Негатив,
Сепия или Выпукл., Эскиз,
Соляризация.
4 После этого меню эффектов
закроется, и можно начинать
запись видео.

Ф
Просмотр сохраненного
видео

П
1

1 В видоискателе просто

выберите
. На экране в
режиме ожидания нажмите
,
затем выберите
и Mои
папки, а затем выберите
Видео.
2 На экране отобразится галерея.
3 Коснитесь один раз видео,
которое хотите просмотреть,
чтобы вынести его на передний
план галереи.
4 Коснитесь видео второй
раз, чтобы открыть его в
полноэкранном режиме.

Все для творчества

СОВЕТ После записи цветное
видео можно преобразовать в
черно-белое или режим сепию,
однако, невозможно выполнить
преобразование в обратном
порядке.
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Фото и видео
Просмотр фото и видео
1 В видоискателе просто

,

я.

й

2
3

4

5

выберите
.
На экране отобразится галерея.
Коснитесь один раз видео или
фото, которое хотите
просмотреть, чтобы вынести его
на передний план галереи.
Коснитесь изображения второй
раз, чтобы открыть его в
полноэкранном режиме.
Воспроизведение видео
начнется автоматически.
Чтобы приостановить
воспроизведение, коснитесь .
СОВЕТ Чтобы изменить способ
отображения фотографий и видео в
галерее, коснитесь Обычный или В
случайной последовательности
внизу экрана.

Регулировка громкости при
просмотре видео
Чтобы настроить громкость во
время просмотра видео,
перемещайте маркер,
расположенный слева на экране,
вверх и вниз. Также можно
использовать колесо прокрутки.

Создание снимка из видео
1 Выберите видео, в котором

2

3
4
5

7

02
03
04
05
06
07
08

Все для творчества

6
СОВЕТ Чтобы удалить фотографию
или видео, откройте файл и
. Коснитесь Да для
выберите
подтверждения.

находится необходимый для
создания снимка кадр.
Коснитесь , чтобы остановить
кадр, который нужно
преобразовать в изображение.
Коснитесь
.
Выберите Сохранить.
На экране появится
изображение, с присвоенным
ему именем.
Снова коснитесь изображения
, чтобы вернуться в галерею.
Изображение сохранится в
меню Мои папки >
Изображения. Чтобы
изображение появилось в
галерее, выйдите из нее и
откройте снова.

01
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Фото и видео
ВНИМАНИЕ. Некоторые
функции не будут работать,
если файл сохранен не в памяти
телефона, а на карте памяти.

Просмотр информации о
видео и фото
Все видео и фото хранятся в
галерее изображений.
1 Коснитесь видео или фото,

чтобы вынести его на передний
план галереи.
СОВЕТ Фотографию или видео
можно переименовать в меню Мои
папки. Выберите фотографию
и
или видео, затем коснитесь
выберите Переименовать. Введите
новое имя фотографии или видео.
2 При касании значка в правом

Все для творчества

нижнем углу, видео или
фото переключится в режим,
в котором отображается
имя, дата записи, размер
(в килобайтах и пикселях) и
формат изображения или видео
(например, MP4/3GP или JPEG).

3 Коснитесь

, чтобы закрыть
информацию и вернутся к
просмотру видео или фото.

Отправка фото или видео
из галереи
1 Дважды коснитесь фото или

видео, чтобы открыть файл.
При выборе видео нажмите
после начала воспроизведения.
2 Выберите
, затем выберите
способ отправки видео или
фото: Сообщение, E-mail,
Bluetooth.
3 Откроется выбранное
приложение отправки
сообщений, из которого можно
отправить фото или видео.
Примечание. Возможно,
понадобится изменить размер
видео или фото, чтобы отправить
его в MMS. Некоторые
видеоклипы могут иметь слишком
большой размер для отправки по
MMS. В таких случаях используйте
другие способы отправки.
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Слайд-шоу позволяет
просматривать все фотографии
галереи одновременно, как при
показе слайдов. Просмотр видео
в режиме слайд-шоу невозможен.
1 Дважды коснитесь фотографии,

с которой нужно начать показ,
чтобы открыть ее.
2 Выберите
с левой стороны и
выберите Слайд-шоу.
3 Начнется показ слайдов.
В режиме слайд-шоу можно
использовать следующие
параметры:
Нажмите для отображения
фото в полноэкранном режиме. С
помощью шкалы слева можно
увеличить или уменьшить
скорость слайд-шоу.
Коснитесь, чтобы
просматривать фотографии в
случайном порядке (не в
хронологическом порядке
отображения в галерее).

Коснитесь, чтобы перейти к
следующей фотографии.

01

Коснитесь, чтобы вернуться к
предыдущей фотографии.

02

/
Коснитесь, чтобы
приостановить показ слайдов на
определенной фотографии.
Коснитесь снова, чтобы
возобновить показ.

03
04
05
06

Установка фотографии в
качестве обоев

07

1 Дважды коснитесь фотографии,

08

которую нужно установить в
качестве обоев, чтобы открыть
ее.
2 Коснитесь
, выберите
Использовать как, Обои.
3 Экран переключится в режим
портрета. Выберите часть
фотографии, которую нужно
установить в качестве обоев,
перемещая зеленое окошко на
миниатюре. Эта область будет
отображаться на весь экран
дисплея.
4 Выбрав нужную область,
коснитесь Установить.

Все для творчества

м
о
те

Просмотр фото в виде
слайд-шоу
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Фото и видео
Редактирование фото
Телефон дает возможность
выполнять с фотографиями
большое количество действий. Их
можно изменять, добавлять в них
что-либо или применять эффекты.
1 Откройте фотографию,

которую нужно редактировать
и коснитесь , чтобы открыть
меню параметров.
2 Выберите “Редактировать”.
Экран отобразится следующим
образом.

Другие
Сохр.

Все для творчества

3 Чтобы изменить фотографию,

коснитесь следующих значков:
Чтобы нарисовать что-нибудь
на фотографии от руки. Толщина
линии может быть одного из
четырех вариантов. Чтобы

изменить цвет линии см.
(цвет значка изменится на
выбранный цвет).

ниже

См. Добавление текста на
фото далее..
Чтобы декорировать фото
рисунками. Выберите любой из
доступных рисунков и коснитесь
фотографии в месте, где должен
появиться рисунок. Чтобы
изменить цвет рисунка, см.
ниже.
Чтобы изменить цвет рисунка,
линии или текста. Выберите цвет
перед тем, как начать рисовать,
писать или декорировать
рисунками фотографию.
Сохр.
Чтобы сохранить изменения
фотографии. Изменения можно
сохранить в Исходном файле или
в Новом файле. При сохранении
в Новом файле введите имя
файла.

Чтобы отменить последний
примененный Эффект или
Другие изменения, сделанные в
фотографии.
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Добавление эффекта в
фото

Коснитесь, чтобы открыть
другие параметры эффектов,
включая Повернуть и Зеркало.
Можно использовать более
сложные параметры
редактирования. См. Добавление
оттенка цвета и Смена цветов
фото далее.

1 В режиме редактирования

Другие

Коснитесь, чтобы вернуться в
галерею.

Добавление текста на фото
1 В режиме редактирования

экрана коснитесь

.

2 Введите текст, с помощью

клавиатуры и выберите Готово.
3 Чтобы переместить текст,

коснитесь его и перемещайте
в место, где нужно его
разместить.

экрана коснитесь
.
2 К фотографии можно применить
любые из шести параметров:
Уменьш. резкость.
Перемещайте маркер,
чтобы уменьшить резкость
фотографии. Выберите Готово,
чтобы сохранить изменения или
выберите Отмена.
Увелич. резкость.
Перемещайте маркер,
чтобы увеличить резкость
фотографии. Выберите Готово,
чтобы сохранить изменения или
выберите Отмена.
Мозаичное размывание.
Коснитесь, чтобы применить
эффект мозаичного размывания
к фотографии. Коснитесь
для возврата к обычному фото.
Цветовой эффект. Позволяет
преобразовать цвет фотографии
в Черно-белый, Сепию,
Цветной негатив, Улучшенное
RGB или Контрастность.
При выборе Контрастности

01
02
03
04
05
06
07
08

Все для творчества

ли
и

См. Добавление эффекта в
фото далее.
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Фото и видео
перемещайте ползунок, чтобы
увеличить или уменьшить
контрастность.
Рамка. Добавьте рамку к
фотографии.
Возможно, потребуется
изменить размер изображения.
Чтобы просмотреть виды рамок,
выберите Да. Выбранная
рамка разместится поверх
фотографии.
Изменить размер. Коснитесь,
чтобы открыть параметры
размеров. Коснитесь
необходимого размера, чтобы
изменить размер фотографии.
3 Чтобы отменить эффект,
коснитесь
.

Все для творчества

СОВЕТ Можно добавить более
одного эффекта в фото, за
исключением цветового эффекта,
который можно выбрать один раз.

Добавление оттенка цвета
в фото

С
1

1 В режиме редактирования

экрана коснитесь

Другие

.

2 Выберите Выдел. цвет.
3 Выберите часть фото.

4
5

6

7

При обнаружении на фото
одинаковой или сходной
цветовой области вокруг нее
появится линия.
Например, схожим может
оказаться цвет волос или
куртки.
Коснитесь Сохранить.
На фото все цвета будут
удалены, кроме области,
отмеченной для добавления
оттенка.
Измените интенсивность
оттенка, передвинув маркер
вправо или влево на шкале
интенсивности.
Выберите Сохранить для
сохранения изменений.
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Смена цветов фото
1 В режиме редактирования
2
3

4
5
6

7

экрана коснитесь Другие .
Выберите Смена цвета.
Выберите часть фото.
При обнаружении на фото
одинаковой или сходной
цветовой области вокруг нее
появится линия.
Например, схожим может
оказаться цвет волос или
куртки.
Коснитесь
и выберите цвет.
Коснитесь Заменить.
Исходные цвета на выделенной
области фотографии будут
заменены на выбранные.
Выберите Сохранить для
сохранения изменений.

01
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08

Все для творчества
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Мультимедиа
Мультимедиа-файлы
(изображения, звуки и видео)
можно хранить в памяти
телефона. Также можно хранить
файлы на карте памяти. При
использовании карты памяти
память телефона остается
свободной.
Для доступа в меню Мультимедиа
коснитесь
, затем
.
Выберите Мои папки для
открытия списка папок, в которых
хранятся медиафайлы.

Изображения Папка
Изображения содержит

Все для творчества

Папка Изображения содержит
список изображений, включая
стандартные изображения,
предварительно загруженные в
телефон, изображения, которые
загрузили вы, а также
изображения, снятые с помощью
камеры телефона.
Коснитесь
для перехода из
режима просмотра миниатюр к
списку.

Параметры меню
Изображения
Коснитесь
для доступа к
параметрам.
Доступные параметры в папке
Изображения зависят от типа
выбранного изображения. Для
снимков, сделанных с помощью
камеры телефона, доступны все
параметры, а параметры
Использовать как, Печать через
Bluetooth, Сортировать по и
Статус памяти доступны только
для изображений по умолчанию.
СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.

Отправить. Отправка
изображения как MMS, E-mail или
по Bluetooth.
Использовать как. Настройка
изображения для показа в
определенное время - при
исходящем вызове, при
включении/выключении телефона,
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Отправка фотографии
1 Коснитесь
, затем
.
2 Выберите Мои папки, затем

выберите Изображения.

3 Выберите фото и коснитесь
4 Коснитесь Отправить и

.

выберите Сообщение, E-mail
или Bluetooth.
5 При выборе Сообщение или Email, фото будет прикреплено к
сообщению, и вы сможете
написать и отправить
сообщение как обычно. При
выборе Bluetooth, высветится
напоминание включить
Bluetooth, и телефон начнет
искать устройство, на которое
следует отправить
изображение.

01
02
03
04
05
06
07
08

Использование
изображения
Можно выбирать изображения,
чтобы использовать в качестве
обоев, экранной заставки или
идентификатора абонента.
1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Изображения.
3 Выберите изображение и

коснитесь

.

4 Коснитесь Использовать как и

выберите:

Все для творчества

и

а так же как обои или
изображение контакта.
Установить/снять метку. Выбор
нескольких файлов.
Переместить. Перемещение
изображения из памяти телефона
на карту памяти или наоборот.
Копировать. Копирование
изображения из памяти телефона
на карту памяти или наоборот.
Удалить. Удаление изображения.
Переименовать. Изменение
имени изображения.
Новая папка. Создание новой
папки в папке Изображения.
Слайд-шоу. Показ изображений
как слайд-шоу.
Печать через Bluetooth. Печать
файла изображения через
интерфейс Bluetooth®.
Сортировать по. Сортировка
изображений по дате, типу или
имени.
Статус памяти. Отобразить
состояние памяти.
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Мультимедиа
Обои. Установка обоев для
режима ожидания.
Исходящий вызов. Установка
изображения для показа во
время исходящих вызовов.
Включение. Установка
изображения для показа во
время включения телефона.
Выключение. Установка
изображения для показа во
время выключения телефона.
Изображение контактов.
Установка изображений для
определенных контактов во
время входящих вызовов.

Сортировка изображений
1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Изображения.
, затем
Сортировать по.
4 Выберите Дата, Тип или Имя.
3 Коснитесь

Удаление изображения
1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Изображения.
3 Выберите изображение и
коснитесь .
4 Коснитесь Удалить, затем
нажмите Да для подтверждения.
СОВЕТ Для быстрого удаления
любого файла из меню Мои папки
выделите его курсором и нажмите
клавишу С. Подтвердите, нажав Да.
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Перемещение или
копирование изображения

Все для творчества

Можно перемещать или
копировать изображение с памяти
телефона на карту памяти. Это
можно сделать, чтобы освободить
место в одном из блоков памяти
или предотвратить потерю
данных.

5

6

1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Изображения.
3 Выберите изображение и

коснитесь

.

4 Выберите Переместить или

Копировать.
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Установка и снятие метки с
изображений
Если необходимо переместить,
скопировать, отправить или
удалить несколько изображений
сразу, сначала выберите их с
помощью метки.

я.

1 Коснитесь
, затем
.
2 Выберите Мои папки, затем

и

ь

Создание слайд-шоу
Чтобы просмотреть все
изображения на телефоне или
найти нужную фотографию, можно

01

1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

03

Изображения.
, затем выберите
Слайд-шоу.
4 Используйте
и
для
просмотра изображений или
коснитесь
для отображения
изображений в случайном
порядке.

04

3 Коснитесь

02

05
06
07
08

Слайд-шоу

Все для творчества

Изображения.
, затем нажмите
Установить/Снять метку.
4 Поле появится слева от каждого
изображения. Коснитесь
изображения и в поле появится
метка.
5 Чтобы снять метку с
изображения, коснитесь
изображения снова и метка
исчезнет из поля.
6 После того как вы отметили все
соответствующие поля, нажмите
и выберите один из
параметров.
3 Коснитесь

создать слайд-шоу. Это избавит от
необходимости открывать и
закрывать каждое отдельное
изображение.
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Мультимедиа
Проверка состояния памяти
Можно узнать, сколько памяти
используется и сколько свободной
памяти осталось.
1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Изображения.
, затем Статус
памяти.
4 Выберите Память телефона
или Внешняя память.
3 Коснитесь

3 Выберите Стандартные звуки

или Голосовые заметки.
4 Выберите аудиофайл и нажмите
Воспр. для прослушивания.
5 Коснитесь
и выберите
Использовать как.
6 Выберите: Мелодия
голосового вызова, SMS
сигнал, Включение,
Выключение.

Видео

Все для творчества

Примечание. Если карта памяти
отсутствует, невозможно выбрать
пункт Внешняя память.

Папка Видео отображает список
загруженных и записанных на
телефон видеоклипов.

Мои звуки

Просмотр видео

Папка Мои звуки содержит
Стандартные звуки и
Голосовые заметки. В ней можно
работать со звуками, отправлять
их и устанавливать в качестве
сигнала вызова.

1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Использование звука
1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Видео.
3 Выберите любой видеоклип и

П
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1

нажмите Воспр.
СОВЕТ Для быстрого удаления
любого файла из Мои папки
выделите его курсором и нажмите
клавишу c. Подтвердите, нажав Да.

Мои звуки.
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Параметры во время
приостановки видео
Коснитесь
в режиме паузы и
выберите один из следующих
параметров:
Съемка. Сохранить
остановленный кадр как картинку.
Информация о файле.
Отобразить информацию об
имени, размере, дате, времени,
типе, длительности, размере,
защите и авторских правах.
Отправить. Отправить видео в
качестве сообщения, по E-mail
или через Bluetooth.
Удалить. Удалить видео.
Использовать как. Использовать
видео в качестве сигнала
голосового вызова.

Отправка видеоклипа
1 Выберите видеоклип и

.

выберите Сообщение, E-mail
или Bluetooth.
3 Если выбрано Сообщение или
E-mail, видеоклип будет вложен
в сообщение, и можно будет
написать и отправить
сообщение обычным способом.
При выборе Bluetooth будет

Использование видеоклипа
в качестве сигнала вызова
1 Выберите видеоклип и

коснитесь

.

2 Коснитесь Использовать как и

выберите Мелодия голосового
вызова.

Использование меню
параметров видео
В папке Мое видео можно
выбрать следующие параметры:
Использовать как. Установить
видео в качестве сигнала вызова.
Отправить. Отправить видеоклип
в сообщении или по Bluetooth.
Переместить. Переместить
видеоклип из памяти телефона на
карту памяти или наоборот.
Копировать. Копировать
видеоклип из памяти телефона на
карту памяти или наоборот.
Удалить. Удалить видео.
Переименовать. Переименовать
видео.
Установить/снять метку. Выбор

01
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04
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08

Все для творчества

коснитесь

2 Коснитесь Отправить и

предложено включить Bluetooth,
и телефон выполнит поиск
устройства для отправки видео.
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Мультимедиа
нескольких файлов.
Новая папка. Создать новую
папку в папке Мое видео.
Сортировать по. Сортировать
видео по дате, типу или имени.
Статус памяти. Отобразить
состояние памяти.

Игры и приложения
В телефон можно загружать
новые игры и приложения для
развлечения в свободное время.
СОВЕТ Для быстрого удаления
любого файла из Мои папки
выделите его курсором и нажмите
клавишу c. Подтвердите, нажав Да.

Использование меню
параметров игр

И
п

В папке Игры и приложения
доступны следующие параметры:

П
О
по
ф
ка

Создает папку
Новая папка.
внутри папки Игры и
приложения.
Сортировать по. Сортировать
игры и приложения по Дате,
Размеру или Имени.
Менеджер памяти. Отобразить
состояние памяти.

Файлы Flash
Папка “Файлы Flash” содержит все
изначальные и загруженные
файлы SWF.

Все для творчества

Воспроизведение игры

Просмотр файла SWF

1 Коснитесь
, затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Игры и приложения.
3 Выберите игру и нажмите

Запуск.

выберите Файлы Flash.
3 Выберите файл и нажмите

Просмотр.
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Использование параметров
просмотра файла SWF
:

се

Просмотр во весь экран.
Отображение SWF-файла в
полноэкранном режиме (данная
функция отображается при
касании
не в режиме паузы).
Без звука. Отключить звук.
/
Пауза или возобновление
воспроизведения.
Установить обои. Можно
установить SWF-файл как обои.
Информация. Отобразить имя,
размер, дату, время, тип и защиту
файла.

Документы
Получить доступ к документам
можно в папке Мои папки,
коснувшись , а затем
.

Bluetooth является наиболее
простым способом передачи
файла с компьютера на телефон.
Также можно использовать
программное обеспечение LG PC
Suite с кабелем USB. Подробнее
см. раздел Синхронизация с
компьютером.

01

Передача информации через
Bluetooth:

06

1 Убедитесь, что в телефоне и в

компьютере включен Bluetooth и
оба устройства обнаруживают
друг друга.
2 Отправьте файл с компьютера
на телефон в помощью
Bluetooth.
3 После отправки файла его
необходимо принять,
коснувшись на телефоне Да.
4 Файл появится в папке
Документы или Другие.

02
03
04
05

07
08

Все для творчества

В меню Документы можно
просматривать все файлы
документов. Здесь можно
просматривать файлы форматов
Excel, Powerpoint, Word, Text и pdf
из папки Мои папки.

Передача файла на телефон
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Мультимедиа
Просмотр файла
1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Мои папки, затем

Документы.
3 Выберите документ и коснитесь

Открыть.

Другие
Папка Другие создана для
хранения файлов,
неподдерживаемых телефоном.

6 Коснитесь

для перехода к
предыдущей песне.
7 Коснитесь
, чтобы остановить
воспроизведение и вернуться в
меню Все записи.
СОВЕТ Для изменения громкости
при прослушивании музыки
используйте колесо прокрутки.

Воспроизведение
аудиофайлов
1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Музыка, затем Все

записи.
3 Выберите аудиофайл, который

Все для творчества

хотите воспроизвести и нажмите
Воспр.
4 Коснитесь
для приостановки
воспроизведения.
5 Коснитесь
для перехода к
следующей песне.
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1
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3

4

необходимо включить в список
воспроизведения; рядом с их
именем появится метка.
5 Коснитесь Готово.

ть
в

Без звука

Создание списка
воспроизведения
Можно создавать собственные
списки воспроизведения, выбирая
аудиофайлы из папки Все записи.

Плейлисты.
3 Коснитесь Добавить, затем
введите название списка
воспроизведения и нажмите
Сохранить.
4 Будет отображена папка Все
записи. Коснитесь всех
аудиофайлов, которые

02

Для проигрывания списка
воспроизведения коснитесь
Воспр.

03

Примечание. Для добавления
второго списка воспроизведения
коснитесь , затем Добавить
нов. список воспроизведения.

05

Редактирование списка
воспроизведения

04

06
07
08

Время от времени может
потребоваться добавлять песни в
список воспроизведения или
удалять их из него. Список
воспроизведения можно
редактировать.
1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Музыка, затем

Плейлисты.
3 Выберите список

воспроизведения.
и выберите:

4 Коснитесь

Добавить новые песни.
Добавить новые песни в список

Все для творчества

1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Музыка, затем

01
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Все для творчества

воспроизведения. Отметьте
необходимые песни и нажмите
Готово.
Вверх/вниз. Переместить
песню вверх или вниз в списке
для изменения порядка
воспроизведения.
Отправить. Отправить песню в
сообщении или через Bluetooth.
Удалить из списка. Удалить
песню из списка
воспроизведения. Коснитесь Да
для подтверждения.
Установить/снять метку.
Выбор нескольких файлов.
Использовать как. Установить
песню в качестве звукового
эффекта.
Статус памяти. Просмотр
информации о списке
воспроизведения.

Удаление списка
воспроизведения
1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Музыка, затем

Плейлисты.
3 Коснитесь
, затем Удалить
или Удалить все, чтобы
удалить все содержимое
списков воспроизведения.

Поиск радиостанций
Радиостанции на телефоне можно
настраивать как вручную, так и
автоматически. После настройки
станции сохраняются под
определенными номерами, таким
образом, их не требуется каждый
раз заново настраивать. Телефон
позволяет сохранить до 24
станций.
Для автоматической настройки
выполните следующие
действия:
1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Радио, а затем
.
3 Коснитесь Автосканирование,
а затем Да. Найденные станции
будут автоматически добавлены
в телефон под номерами.
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Сбросить каналы
1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Радио, а затем
3 Выберите Сброс, чтобы

01

.

07
08

сбросить текущий канал или
выберите Сбросить все, чтобы
сбросить все каналы. На всех
каналах будет восстановлена
начальная частота 87,5 МГц.

Прослушивание радио
1 Нажмите
, а затем
.
2 Нажмите Радио, а затем

нажмите номер канала станции,
которую необходимо
прослушать.
СОВЕТ Для улучшения приема
удлините шнур гарнитуры,
который служит антенной для
радио.

Все для творчества

и

Для настройки вручную
выполните следующие
действия:
1 Нажмите
, а затем
.
2 Коснитесь Радио.
3 Выберите номер канала, под
которым необходимо сохранить
станцию и коснитесь
Установить.
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Интернет
Благодаря наличию в телефоне
браузера вы сможете получать
свежие новости, информацию о
погоде, спортивные сводки или
информацию о пробках в любой
момент. Кроме того браузер
позволяет загружать последние
музыкальные новинки, мелодии,
фоновые картинки и игры.

Работа с закладками
Для простого и быстрого доступа
к избранным веб-сайтам, можно
добавлять закладки и сохранять
веб-страницы.

Интернет

выберите
, затем коснитесь
и выберите Браузер.
2 Для доступа напрямую
к домашней странице
обозревателя выберите
Домашняя. Другой вариант:
выберите пункт Введите
адрес и введите необходимый
URL-адрес, а затем нажмите
Подключиться.
Примечание. За подключение
к этой службе и загрузку
содержимого взимается
дополнительная плата. Стоимость
передачи данных можно узнать у
поставщика услуг.

4

1 На экране режима ожидания

2

Подключение к Интернету
1 На экране режима ожидания

3

3

4
5

выберите
, затем коснитесь
и выберите Браузер.
Выберите Закладки. На экране
отобразится список закладок.
Чтобы добавить новую закладку,
выберите и коснитесь
Добавить. После указания URL
введите имя для закладки.
Коснитесь Сохранить. Закладка
отобразится в списке закладок.
Для получения доступа к
закладке просто перейдите к
нужной закладке и коснитесь
Открыть. Вы перейдете к
закладке.

П
ст
1

2
3

П
1

Сохранение страницы
1 Перейдите к меню Браузер, как

было описано выше. Выберите
страницу для сохранения.
2 Коснитесь
и выберите
Сохранить страницу.
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3 Для удобства введите имя веб-

страницы.
4 Коснитесь Сохранить.
СОВЕТ В данном меню можно
переименовывать или удалять
сохраненные страницы.

е

ку,
L

ка
.

1 На экране режима ожидания

выберите
, затем коснитесь
и выберите Браузер.
2 Выберите Сохраненные
страницы.
3 Выберите необходимую
страницу, а затем нажмите
Открыть.

Просмотр истории браузера
1 На экране режима ожидания

выберите
, затем коснитесь
и выберите Браузер.
Выберите История.
2 Откроется список заголовков
недавно посещенных вебстраниц. Чтобы открыть одну
из них, выберите необходимую
страницу и коснитесь
Подключиться.

1 На экране режима ожидания

выберите
, затем коснитесь
и выберите Браузер.
Выберите Настройки.
2 Можно настроить Профили,
Кодировку символов, Кэшпамять, Cookies, Java скрипт,
Безопасность или сбросить
все настройки, выбрав Сброс
настроек.
3 После изменения параметров
нажмите OK.

01
02
03
04
05
06
07
08

Использование телефона в
качестве модема
Телефон KF690 можно
использовать как модем для
подключения к Интернету и
электронной почте даже при
отсутствии кабеля. Подключиться
можно через USB кабель или
Bluetooth.
Использование USB кабеля:
1 Установите на компьютер
программное обеспечение LG
PC Suite.

Интернет

к
е

Переход к сохраненной
странице

Изменение настроек
браузера
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Интернет
2 Подключите телефон KF690

к компьютеру с помощью
USB-кабеля и запустите
программное обеспечение LG
PC Suite.
3 На компьютере щелкните
Подключение. Затем щелкните
Параметры и выберите Модем.
4 Выберите LG Mobile USB
Modem и нажмите ОК.
Подключение отобразится на
экране.
5 Щелкните Подключиться,
и компьютер выполнит
подключение через телефон
KF690.
Примечание. Дополнительную
информацию о синхронизации с
помощью LG PC Suite см. далее.
Использование Bluetooth:
1 Установите Bluetooth в
положение Вкл. и Видимы
всем на компьютере и
телефоне KF690.
2 Подключите компьютер и
телефон KF690 так, чтобы для
соединения требовался пароль.

3 Используйте Мастер

4

5
6

7

подключения (Connection
wizard) в LG PC Suite, чтобы
создать активное соединение
через Bluetooth.
На компьютере щелкните
Подключение.
Затем нажмите Параметры.
Щелкните Модем.
Выберите Стандартный
модем через подключение
Bluetooth (Standard Modem over
Bluetooth link) и нажмите ОК.
Подключение отобразится на
экране.
Щелкните Подключиться,
и компьютер выполнит
подключение через телефон
KF690.

Примечание. Дополнительную
информацию о Bluetooth см.
далее.

Почта Google

Интернет

Gmail для мобильных приложений
является загружаемым
приложением Java и лучшей из
имеющихся почтовых служб для
поддерживаемых мобильных
устройств.
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Карты Google
Можно получить доступ к картам,
используя мобильное устройство.
Карты Google это приложение,
предоставляющее доступ к
картам, направлениям, каталогам
коммерческих объектов и
фотографиям со спутника.

Блоггер Google

er

Можно получить доступ к блогам
через мобильное устройство.

Google YouTube

СОВЕТ Службы Google и YouTube
не взимают плату с пользователей
за использование их сервисов
для мобильных устройств. Однако
поставщик услуг может взимать
плату за передачу данных. Для
получения дополнительных
сведений о доступных тарифных
планах обратитесь к поставщику
услуг.

01
02
03
04
05
06
07
08

С помощью службы YouTube
Mobile можно просматривать
видео на мобильном устройстве.
Может потребоваться обратиться
к поставщику услуг для получения
дополнительных сведений о
доступных потоковых данных для
мобильного устройства.
й
Интернет
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Органайзер
Добавление события в
календарь
1 На экране в режиме ожидания

2
3
4

5
6

Органайзер и синхронизация

7

8

выберите
, затем нажмите
и выберите Органайзер.
Выберите Календарь.
Выберите дату, на которую
требуется добавить событие.
Коснитесь , и выберите
Добавить новое событие.
Выберите Встречи, Годовщина
или День рождения и
коснитесь OK.
Отметьте дату и введите время
начала события.
Для встреч и дней рождения
введите время и дату
завершения события в двух
нижних полях времени и даты.
Если для события необходимо
добавить тему или примечание,
нажмите Тема или Имя, а затем
введите запись и нажмите OK.
Выберите Сохранить и
событие будет сохранено в
календаре. День с любыми
сохраненными событиями будет
отмечен квадратным маркером;
в момент начала события

раздастся сигнал, чтобы вы
могли выполнить намеченные
задачи.
СОВЕТ. Можно отметить выходные
дни в календаре. Коснитесь
поочередно каждого выходного
и выберите
дня, затем нажмите
Установить праздник. Выбранный
день будет отмечен красным
цветом. При установке будильника
вы можете отменить срабатывание
сигнала в выходные дни.

Изменение вида календаря

Д
сп
1

2

3

4

1 На экране в режиме ожидания

выберите
, затем коснитесь
и выберите Органайзер.
Выберите Настройки.
2 Коснитесь Настройки
календаря и выберите Вид
по умолчанию или Неделя
начинается с.
3 Выполните необходимые
настройки и нажмите ОК для
подтверждения выбора.
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Добавление записи в
список напоминаний
1 На экране в режиме ожидания

выберите
, затем нажмите
и выберите Органайзер.
2 Выберите Задачи и коснитесь
иконки в правом верхнем
углу.
3 Установите дату для
напоминания, добавьте
примечания и выберите уровень
приоритета: Высокий, Средний
или Низкий.
4 Сохраните список напоминаний,
выбрав Сохранить.

Общий доступ к
напоминаниям
1 На экране в режиме ожидания

выберите
, затем
и
выберите Органайзер.
Выберите Задачи.

хотите открыть для общего
доступа, а затем коснитесь .
3 Выберите Отправить.
Открытое для общего доступа
напоминание можно отправлять
следующими средствами: SMS,
MMS, E-mail или Bluetooth.
СОВЕТ. Можно резервировать
и синхронизировать данные
календаря с компьютером. См.
Синхронизация с компьютером
далее.
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Использование поиска даты
Поиск даты — это удобный
инструмент, помогающий
вычислить дату, которая наступит
после определенного количества
дней. Например, через 60 дней
после 10.10.08 будет 09.12.2008.
Данная функция позволяет
контролировать сроки выполнения
задач.
1 На экране в режиме ожидания

выберите
, затем нажмите
и выберите Органайзер.

Органайзер и синхронизация

СОВЕТ. Можно редактировать
элемент, выбрав его и
коснувшись . Теперь выберите
Редактировать.
Подтвердите изменения, выбрав
Сохранить.

2 Выберите напоминание, которое
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Органайзер
2 Выберите Поиск даты.
3 На вкладке От установите

необходимую дату.
4 На вкладке После установите
количество дней.
5 Целевая дата будет показана
ниже.

Установка будильника
1 На экране в режиме ожидания

2
3

Органайзер и синхронизация

4

5

выберите
, затем
и
нажмите Будильник.
Коснитесь , чтобы Добавить
новый.
Выберите пункт Уст. время
и коснитесь ОК. Введите
необходимое время.
Выберите, когда будет звучать
звуковой сигнал Без повтора,
Ежедневно, Пн — Пт, Пн — Сб,
Сб — Вс или Искл. праздники.
Нажмите ОК.
Выберите
и коснитесь
Изменить, чтобы выбрать
сигнал будильника. Для
прослушивания сигналов
коснитесь звука, после чего
начнется Воспроизведение.
После выбора сигнала
коснитесь Вставить.

6 Добавьте заметки для

оповещения. Коснитесь
ОК после завершения ввода
заметки. После звукового
оповещения заметка будет
отображена.
7 Наконец, можно установить
повтор сигналов через каждые
5, 10, 20, 30 минут, 1 час или
Повтор выкл. Нажмите ОК для
подтверждения выбора.
8 После настройки будильника
коснитесь Сохранить.

Д
1

2
3
4

Примечание. Телефон позволяет
создавать до 5 будильников.
СОВЕТ. Даже если ваш телефон
отключен, функция будильника
сработает в назначенное время. Если
коснуться “Дремать”, то через
выбранное время будильник сработает
снова. При этом появится запрос на
включение телефона.
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1 На экране в режиме ожидания

выберите
, затем нажмите
и выберите Заметки.
2 Коснитесь
, чтобы Добавить
новую.
3 Введите заметку, затем нажмите
Сохранить.
4 Заметка будет отображена на
экране в следующий раз, когда
вы откроете приложение
Заметки.
СОВЕТ. Вы можете редактировать
существующие заметки. Выберите
заметку для редактирования и
коснитесь Редактировать.

Качество. Выберите качество
звука.
Выберите Отличное, Хорошее
или Нормальное.
Перейти к моим звукам.
Отрыть папку Голосовые
заметки в папке Мои звуки.

1 Нажмите
, а затем
2 Коснитесь Диктофон,

.

затем
и выберите:
Длительность. Установить
длительность записи. Выберите
MMS, 1 минута или Нет
ограничений.

02
03
04

Запись звука или голоса

05

1 Нажмите
, а затем
2 Коснитесь Диктофон.

06

3 Коснитесь

.

, чтобы начать
запись.
4 Коснитесь
, чтобы завершить
запись.
5 Коснитесь
, чтобы
прослушать вашу запись.

Диктофон
Используйте диктофон для
записи голосовых заметок и
других звуков.

01

Диктофон

07
08

Органайзер и синхронизация

т

Добавление заметки
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Органайзер
Отправка записей
диктофона
1 По завершении записи

коснитесь

.

2 Коснитесь Отправить и

выберите Сообщение, E-mail
или Bluetooth. Если выбрано
Сообщение или E-mail, запись
будет добавлена в сообщение,
которое можно отправить как
обычно. Если выбрано
Bluetooth, будет предложено
включить функцию Bluetooth.

Органайзер и синхронизация

Примечание. По завершении
записи коснитесь
и выберите
Отправить, Файл
(Переименовать, Информация),
Удалить, Использовать как (для
использования записей в качестве
мелодии вызова) или Перейти к
моим звукам.

Использование
калькулятора
1 На экране в режиме ожидания

3 Нажимайте цифровые клавиши

для ввода цифр.
4 Для простых вычислений

коснитесь необходимой
функции (+, -, /, *), после чего
выберите =.
5 Для более сложных вычислений
и выберите из sin,
коснитесь
cos, tan, log, In, exp, squr, deg
или rad.

Часовой пояс

Ко
1

1 На экране в режиме ожидания

выберите
, затем нажмите
и выберите Инструменты.
2 Выберите Часовой пояс.
3 Коснитесь значка , затем
Добавить город. При вводе
названия необходимого города
он будет отображаться в
верхней части экрана. Другой
вариант: коснитесь Карта и
укажите город, выбранный на
карте.
4 Коснитесь Выбор для
подтверждения выбора.

выберите
, затем коснитесь
и выберите Инструменты.
2 Выберите Калькулятор.
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СОВЕТ. Если вы находитесь за
границей, можно изменить
часовой пояс, коснувшись , а
затем Изменить час. пояс.
Выберите необходимый часовой
пояс, как указано выше, и
коснитесь Выбор.

Секундомер
1 На экране в режиме ожидания

2
3
4

Конвертер

5

1 На экране в режиме ожидания

2
3

5

6

01
02
03
04
05
06
07
08

Органайзер и синхронизация

4

выберите
, затем коснитесь
и выберите Инструменты.
Выберите Конвертер
Выберите вариант
конвертирования: Валюта,
Площадь, Длина, Вес,
Температура, Объем или
Скорость.
Теперь можно выбрать единицу
и ввести значение для
конвертирования, после
которого следует единица, в
которую необходимо
конвертировать.
На экране будет отображено
соответствующее значение.

выберите
, затем коснитесь
и выберите Инструменты.
Выберите “Секундомер”.
Коснитесь “Начало”, чтобы
запустить таймер.
Коснитесь “Круг” для фиксации
времени прохождения круга.
Коснитесь “Остан.”, чтобы
остановить таймер.
Коснитесь “Возобн.”, чтобы
продолжить отсчет после
момента остановки, или “Сброс”
для отсчета времени с нулевой
точки.
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Синхронизация с компьютером
Можно синхронизировать
компьютер с телефоном, чтобы
убедиться в точности всей важной
информации и дат, а также
сделать резервную копию для
большей надежности.

Установка LG PC Suite на
компьютер
1 На экране в режиме ожидания

2
3

Органайзер и синхронизация

4

5
6

выберите
, затем нажмите
и выберите Настройки
телефона.
Выберите Соединение, а затем
Тип USB подключения.
Выберите Модем и коснитесь
Выбор.
Вставьте прилагаемый компактдиск в компьютер. Программа
установки LG PC Suite
Installer будет отображена на
экране. Щелкните Программа
установки LG PC Suite (LG PC
Suite Installer).
Выберите язык для программы
установки и щелкните ОК.
Следуйте инструкциям на
экране для завершения мастера
установки LG PC Suite.

7 После завершения установки на

3

рабочем столе появится значок
LG PC Suite.

Подключение телефона к
компьютеру
1 Подключите USB-кабель к

телефону и компьютеру.
2 Дважды щелкните значок LG

PC Suite на рабочем столе.

4

3 Щелкните Мастер

подключения (Connection
Wizard), а затем USB.
4 Щелкните Далее, затем снова
Далее, затем Завершить.
Теперь телефон и компьютер
подключены.

Резервное копирование
и восстановление
информации телефона
1 Подключите телефон к

компьютеру, как описано выше.
2 Щелкните значок Резервное

копирование и выберите
Резервное копирование или
Восстановить.
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для которого необходимо
создать резервную копию
или восстановить. Выберите
местоположение для
сохранения информации
резервного копирования или
восстановления информации.
Щелкните ОК.
4 Будет выполнено резервное
копирование вашей
информации.

Просмотр файлов на
компьютере
1 Подключите телефон к

компьютеру, как описано выше.
2 Щелкните значок Содержимое.
3 Все документы, содержимое

флэш-памяти, изображения,
звуки и видео, которые вы
сохранили в телефоне, будут
отображены на экране в папке
телефона LG.
СОВЕТ. Просмотр содержимого
телефона на экране компьютера
помогает систематизировать
файлы, упорядочить документы и
удалить ненужное содержимое.

Синхронизация контактов
1 Подключите телефон к

компьютеру.
2 Щелкните значок Контакты.
3 Выберите Перенести, затем
Импортировать с мобильного
телефона. Компьютер
импортирует и отобразит все
контакты, сохраненные на SIMкарте и в телефоне.
4 Щелкните Файл и выберите
Сохранить. Теперь можно
выбрать директорию, куда
необходимо сохранить
контакты.
Примечание. Чтобы создать
резервную копию контактов,
сохраненных на SIM-карте,
щелкните папку SIM-карты в
левой части экрана компьютера.
Выберите Редактировать в
верхней части экрана, затем
Выбрать все. Щелкните
правой кнопкой мыши контакты
и выберите Скопировать в
контакт. Теперь щелкните папку
Телефон в левой части экрана
компьютера, и все номера будут
отображены.

01
02
03
04
05
06
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08

Органайзер и синхронизация

.

3 Отметьте содержимое,
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Синхронизация с компьютером

Н

Синхронизация сообщений

С
из
KF
тр

1 Подключите телефон к

компьютеру.
2 Щелкните значок Сообщения.
3 Все сообщения с телефона или

компьютера будут отображаться
в папках на экране.
4 Используйте панель
инструментов, расположенную
в верхней части экрана, чтобы
редактировать и группировать
сообщения.

Использование телефона
в качестве устройства
хранения
Органайзер и синхронизация

Использовать телефон как
устройство хранения данных
можно только при наличии карты
памяти.
1 Отсоедините телефон от

компьютера.
2 На экране в режиме ожидания

выберите
, затем коснитесь
и выберите Настройки
телефона.
3 Выберите Соединение, а затем
Режим USB-соединения.

4 Выберите Устр. хранения

данных и коснитесь Выбрать.
5 Подключите телефон к
компьютеру. На телефоне
отобразится сообщение: Подкл.
как устр-во хранения… , а
затем Подкл. в реж. Устрво хран. Не разрывайте
соединение во время передачи
данных.
6 Все файлы с телефона будут
автоматически перемещены на
жесткий диск компьютера.
Примечание. Телефон как
устройство хранения данных.
Примечание. Устройство
хранения данных выполняет
резервное копирование
содержимого карты памяти,
а не телефона. Для передачи
содержимого из памяти телефона
(например, контактов) необходимо
выполнить синхронизацию с
компьютером.
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Настройки
С помощью данного меню можно
изменить настройки телефона
KF690 в соответствии с личными
требованиям.
Примечание. Дополнительную
информацию о настройках вызова
см. на стр. 22.

Изменение параметров
экрана
1 Коснитесь
и выберите
.
2 Коснитесь Экран и выберите

одну из следующих опций:
Тема экрана. Выберите тему
для экрана в режиме ожидания,
экрана исходящих вызовов,
экрана включения и
выключения.
Часы и календарь. Можно
выбрать и установить один из
нескольких способов
отображения на экране.

Яркость. Настройте яркость
экрана.

Шрифт. Настройка цвета
шрифта.
3 Коснитесь Сохранить, чтобы
сохранить параметры.

Настройка профилей
Вы можете быстро сменить
профиль на экране в режиме
ожидания. Коснитесь значка
текущего профиля в верхнем
правом углу.
С помощью меню параметров
можно настроить параметры
профиля.

01
02
03
04
05
06
07
08

1 Нажмите
и выберите
.
2 Коснитесь Профили и выберите

профиль для редактирования.
и выберите
Редактировать.
4 Можно изменить все параметры
звуков и сигналов, указанных в
списке, включая Сигнал
вызова, а также Громкость,
Сигналы SMS, Сигнал
слайдера и т. д.
3 Коснитесь

Настройки

Подсветка. Выберите
длительность подсветки.

Тема телефона. Выбор темы
телефона.
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Настройки
Изменение настроек
телефона
Телефон KF690 можно настроить
в соответствии с
индивидуальными требованиями,
чтобы вам было максимально
удобно с ним работать.
СОВЕТ Чтобы просмотреть список
параметров, коснитесь последнего
отображаемого элемента и
проведите по экрану снизу вверх.
Список переместится вверх,
отображая другие элементы.
1 Коснитесь
и выберите
2 Коснитесь Настройки

.

Настройки

телефона и выберите
необходимый параметр из
списка.
Дата и время. Настройте дату и
время или выберите
автообновление даты/времени
при смене часового пояса или
переходе на летнее/зимнее
время.
Экономичный режим.
Установите использование
параметров экономии энергии с
помощью клавиш Вкл. или Выкл.

Языки. Выберите язык
телефона KF690.
Блокировка клавиш. При
активации этой функции
клавиатура автоматически
блокируется после заданного
времени в режиме ожидания
без нажатия кнопки блокировки.
Безопасность. Настройте
параметры безопасности,
включая активацию запроса
PIN-кода, блокировку телефона
и изменение кодов телефона.
Соединение. Для получения
дополнительной информации
см. раздел Изменение
настроек подключения на
след. странице.
Эффект касания. Измените
настройки сенсорного дисплея.
Менеджер памяти. Для
получения дополнительной
информации см. раздел
Использование менеджера
памяти далее.
Калибровка экрана. Позволяет
сделать калибровку экрана для
удобного использования.
Сброс настроек. Сброс всех
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Изменение настроек
подключения
Настройки соединения уже
установлены вашим оператором
сети, и вам остается только
наслаждаться телефоном. Если
требуется изменить настройки,
используйте данное меню.
, а затем
.
Коснитесь
Коснитесь Настройки телефона и
выберите Соединение.
Сеть. Телефон KF690
автоматически выполняет
соединение, используя выбранную
сеть.
Для изменения этих настроек
воспользуйтесь данным меню.
Профили Интернет. Можно
настраивать и просматривать
профили.
Точки доступа. Данная
информация уже сохранена
оператором сети. С помощью
данного меню можно добавлять

новые точки доступа.
Тип USB подключения. Выберите
Съемный диск и выполните
синхронизацию телефона KF690 с
помощью программного
обеспечения LG PC Suite для
копирования файлов с телефона.
Дополнительную информацию о
синхронизации см. на стр. 80.
Синхронизация. Дополнительную
информацию о синхронизации см.
на стр. 80.
Потоковое вещание. Данная
информация уже сохранена
оператором сети. При
необходимости данную
информацию можно изменить.
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Использование менеджера
памяти
Телефон KF690 имеет три вида
памяти: память телефона, SIMкарта и внешняя карта памяти
(карта памяти приобретается
отдельно).
Менеджер памяти используется
для определения способа
использования каждого вида
памяти и просмотра объема
свободного места.

Настройки

ет
я

ранее установленных настроек.
Информация. Позволяет
просмотреть техническую
информацию о телефоне
KF690.
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Настройки
Коснитесь
, а затем
.
Выберите Настройки телефона,
а затем Менеджер памяти.
Общая. Позволяет просмотреть
объем свободного места для
хранения изображений, звуков,
видео, флэш, MMS, эл. почты,
приложений Java и т. д.
Резервная. Позволяет просмотреть
объем свободного места для
хранения текстовых сообщений,
контактов, записей календаря,
списка напоминаний, заметок,
будильника, истории звонков,
закладок и элементов папки
“Разное”.
Память SIM. Позволяет
просматривать объем свободной
памяти на SIM-карте.
Карта памяти. Позволяет
просмотреть объем свободной
памяти на внешней карте памяти
(карта памяти приобретается
отдельно).
Настройки

Память по умолчанию. Выберите
предпочтительный носитель для
сохранения файлов.

СОВЕТ. Подробнее об установке
карты памяти см. пункт Карта
памяти.

Отправка и получение
файлов с помощью
Bluetooth
Bluetooth – отличный способ
отправки и получения файлов это беспроводной способ
передачи данных, а подключение
настраивается быстро и просто.
Совершение и прием звонков
возможен также при помощи
гарнитуры Bluetooth.
Для отправки файла:
1 Откройте файл, который вы
хотите отправить. Как правило,
это будет фото, видео или
музыкальный файл.
2 Коснитесь
и выберите
Отправить.
Выберите Bluetooth.
3 Выберите Да, чтобы включить
Bluetooth.
4 Телефон KF690 автоматически
выполнит поиск других
устройств Bluetooth в зоне
действия.
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Изменение настроек Bluetooth:

которое необходимо отправить
файл и коснитесь Отправить.
6 Файл будет отправлен.

1 Коснитесь
.
2 Выберите Bluetooth, а затем

СОВЕТ. Следите за индикатором
выполнения и убедитесь, что
файл отправлен.

Для получения файла,
выполните следующие
действия:
1 Для получения файла
необходимо выбрать параметры
Вкл. и Видимый всем.
Дополнительные сведения см. в
разделе Изменение настроек
Bluetooth.
2 Отобразится запрос принятия
файла от отправителя.
Коснитесь Да, чтобы получить
файл.
3 Полученный файл будет
сохранен. После этого можно
выбрать Просмотреть файл
или Установить обои. Файлы
обычно сохраняются в
соответствующую папку в
разделе Мои папки.

Настройки.
Вносите следующие изменения:
Видимость телефона.
Выберите Видимый всем или
Скрытый.
Имя моего телефона. Введите
имя для телефона KF690.
Поддерживаемые профили.
Просмотр поддерживаемых BTпрофилей.
Дистанционный режим SIMкарты. Выберите Вкл. или
Выкл.
Мой адрес. Выберите адрес
Bluetooth.

01
02
03
04
05
06
07
08

Соединение с другим
устройством Bluetooth
Телефон KF690 обладает
функцией защищенного паролем
соединения с другим устройством.
То есть соединение можно
сделать более безопасным.
1 Установите Bluetooth в режим
Вкл. и Видимый всем.
Видимость устройства можно
изменить в меню Настройки.

Настройки

и

5 Выделите устройство, на
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Настройки
2 Коснитесь Мои устройства, а
3

4

5

6

затем Создать.
Телефон KF690 выполнит поиск
устройств.
После завершения поиска
на экране появятся функции
Обновить и Добавить.
Выберите устройство для
соединения, введите пароль и
коснитесь OK.
Телефон соединится с другим
устройством, на котором
потребуется ввести тот же
пароль.
Соединение Bluetooth,
защищенное паролем, готово.

А
СОВЕТ Дополнительную
информацию о Режиме ответа
BT см. на стр. 25, чтобы выбрать
способ ответа на звонки при
подключении гарнитуры Bluetooth.

Использование гарнитуры
Bluetooth
1 Установите Bluetooth в режим

Вкл.
2 Для установки гарнитуры в

Настройки

режим связи и для сопряжения
устройств, следуйте
инструкциям, прилагаемым к
гарнитуре.
3 Коснитесь Да, чтобы
Подключиться немедленно.

88 LG KF690 | Руководство пользователя

К
сл

З
ус

А

Н

Аксессуары
К телефону KF690 прилагаются
следующие аксессуары.

Зарядное
устройство

01
02

Кабель USB и
компакт-диск

03

Подключите и
синхронизируйте
KF690 с
компьютером.

04
05
06

Аккумулятор

07
08

Руководство
пользователя
Дополнительная
информация о
телефоне KF690.

KF690

УКРАЇНСЬКА
РУCCКИЙ
ENGLISH

Наушники
Примечание
• Используйте только фирменные
аксессуары LG.

Аксессуары

• Использование других аксессуаров
может вызвать аннулирование
гарантии.
• В разных регионах доступны
разные аксессуары, за
дополнительной информацией
обратитесь к региональному
сервисному представителю.
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Сетевая служба

Технические
данные

Телефон для беспроводной
связи, описываемый в данном
руководстве, допущен к
использованию в сетях GSM 900,
DCS 1800, PCS 1900.

Общая информация

Ряд функций, описанных
в настоящем руководстве,
называются сетевыми
службами. Это особые услуги,
предоставляемые поставщиком
беспроводных услуг. Чтобы
воспользоваться такими сетевыми
службами, следует сначала
подписаться на них у поставщика
услуг и получить от поставщика
инструкции по их использованию.

Рабочая температура

Название изделия: KF690
Система: GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900

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

Сетевая служба
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LG Electronics Inc

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

5
GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Terminal Equipment

KF690

LG

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

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

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives
LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@ lge.com

Seung Hyoun, Ji/ Director

Signature of representative

18.Jun. 2008

Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
Ознакомьтесь с несложными
инструкциями.
Несоблюдение данных
рекомендаций может быть опасно
для здоровья или противоречить
законодательству.

Воздействие
радиочастотного излучения

Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации

Информация о воздействии
радиочастотного излучения
и удельном коэффициенте
поглощения (SAR).
Данная модель телефона, KF690,
соответствует действующим
требованиям безопасности по
воздействию радиоволн. Данные
требования включают в себя
нормы, разработанные для
обеспечения безопасности всех
лиц независимо от возраста и
здоровья.
• В рекомендациях по

ограничению воздействия
радиоволн используется
единица измерения, известная
как удельный коэффициент
поглощения (Specific Absorption

Rate) или SAR. Испытания на
SAR проводятся на основе
стандартного метода при работе
телефона на передачу на самом
высоком разрешенном уровне
мощности во всех используемых
полосах частот.
• Несмотря на то, что возможны

разные уровни SAR для
различных телефонов LG, все
они соответствуют применимым
рекомендациям по ограничению
воздействия радиоволн.

Ух
об

П
д
м
з
а
д
к
о

• Предел SAR,

рекомендованный
международной Комиссией
по вопросам защиты от
неионизирующего излучения
(ICNIRP), составляет 2 Вт/кг,
усредненные на 10 грамм
ткани.

•

• Наибольшее значение

DASY4 для данной модели
телефона, испытанной SGS
при использовании вблизи уха,
составляет 0,423 Вт/кг (10 г).
• Сведения по данным SAR
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для жителей стран/регионов,
которые приняли предел SAR,
рекомендованный Институтом
инженеров по электротехнике
и электронике (IEEE), 1,22 Вт/кг,
усредненные на один (1) грамм
ткани.

Уход и техническое
обслуживание
ВНИМАНИЕ!

• Не разбирайте телефон.

При необходимости
ремонта обратитесь к
квалифицированному
специалисту сервисного центра.
• Держите устройство вдали от

• Телефон следует держать

вдали от источников тепла,
таких как радиаторы и плиты.

01
02
03

• Не роняйте телефон.

04

• Не подвергайте телефон

05

механическим вибрациям и
тряске.

06

• Выключайте телефон, если

07

этого требуют действующие
правила. Например, не
используйте телефон в
больницах, поскольку он может
повлиять на чувствительное
медицинское оборудование.
• Во время зарядки телефона

не касайтесь его мокрыми
руками. Это может вызвать
поражение электрическим
током и серьезное повреждение
телефона.
• Не выполняйте зарядку

08

Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации

Пользуйтесь только одобренными
для использования с данной
моделью телефона аккумуляторами,
зарядными устройствами и
аксессуарами. Использование
других аксессуаров может привести
к аннулированию гарантии и быть
опасно для здоровья.

электрических приборов, таких
как телевизоры, радиоприемники
и компьютеры.
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
телефона рядом с
легковоспламеняющимися
материалами, так как телефон
при зарядке нагревается, что
может привести к возгоранию.
• С помощью сухой салфетки

очищайте корпус телефона
(не используйте растворители,
такие как бензин или спирт).
• Во время зарядки телефона не

кладите его на предметы мягкой
мебели.
• Телефон необходимо заряжать

в хорошо проветриваемой
области.
Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации

• Не подвергайте телефон

воздействию густого дыма или
пыли.
• Не храните телефон рядом

с кредитными картами или
проездными билетами; это
может привести к порче
информации на магнитных
полосах.

• Не касайтесь экрана острыми

•

предметами, это может вызвать
повреждения телефона.
• Не подвергайте телефон

воздействию жидкости или
влаги.
• Не злоупотребляйте

прослушиванием музыки
через наушники. Не касайтесь
антенны без необходимости.

Качественная работа
телефона

Б

Оз
за
ре
ис
те
•

Электронные устройства
Все мобильные телефоны могут
вызывать помехи, влияющие на
работу других приборов.

•
•

• Без разрешения не пользуйтесь

мобильным телефоном рядом
с медицинским оборудованием.
Не кладите телефон рядом с
электрокардиостимуляторами
(т.е. в нагрудный карман).
• Мобильные телефоны могут

вызывать помехи в работе
некоторых слуховых аппаратов.
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• Незначительные помехи могут

возникать в работе телевизора,
радиоприемника, компьютера и
других устройств.

Безопасность на дороге
Ознакомьтесь с местными
законами и правилами,
регламентирующими
использование мобильных
телефонов в автомобиле.
• Не держите телефон в

руке во время управления
автомобилем.
• Внимательно следите за

ситуацией на дороге.
комплектом hands-free.
• Сверните с дороги и

припаркуйтесь, прежде чем
позвонить или ответить на
вызов.
• Радиоизлучение может влиять

на некоторые электронные
системы автомобиля, например,
на стереосистему и устройства
безопасности.

оснащен воздушной
подушкой, не заслоняйте ее
монтируемым или переносным
оборудованием беспроводной
связи. Это может
препятствовать раскрытию
подушки или привести к
серьезным травмам.

01

• При прослушивании музыки на

06

улице, установите громкость
на умеренный уровень,
чтобы оставаться в курсе
происходящего вокруг. Это
особенно важно при движении
возле дороги.

Безопасность при
прослушивании
Воздействие громкого звука в
течение длительного времени
может негативно отразиться на
слухе. Поэтому не рекомендуется
включать и выключать
телефон рядом с ухом. Также
рекомендуется установить
громкость музыки и звонка на
умеренный уровень.

02
03
04
05

07
08

Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации

• По возможности пользуйтесь

• Если ваш автомобиль
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации
Взрывные работы

Не используйте телефон в местах
проведения подрывных работ.
Следите за ограничениями и
всегда соблюдайте предписания и
нормативы.

Взрывоопасная атмосфера
• Не используйте телефон на

бензоколонке.
• Не используйте телефон рядом

с топливом или химическими
веществами.
• Не перевозите и не храните

горючие
Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации

газы и жидкости, а также
взрывоопасные вещества.

В самолете
Устройства беспроводной связи
могут вызывать помехи во время
полета.

• Не пользуйтесь им на земле без

разрешения экипажа.

Меры предосторожности
для защиты детей
Держите телефон в местах,
недоступных для маленьких
детей. В телефоне имеются
мелкие детали, отсоединение и
проглатывание которых может
стать причиной удушья.

С
и
•

•

Вызов экстренных служб
Вызов экстренных служб может
быть недоступен в некоторых
мобильных сетях. Поэтому не
следует полностью полагаться
на мобильный телефон для
вызова экстренных служб. За
информацией обращайтесь к
поставщику услуг.

• Перед посадкой на борт

самолета мобильный телефон
следует выключить.
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Сведения об аккумуляторе
и уходе за ним

• Для продления срока службы

• Перед подзарядкой не

•

•

•

•

•

•

•

01
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Рекомендации по безопасной и
эффективной эксплуатации

•

нужно полностью разряжать
аккумулятор. В отличие
от других аккумуляторных
систем, в данном аккумуляторе
отсутствует эффект памяти,
способный сократить срок
службы аккумулятора.
Используйте только
аккумуляторы и зарядные
устройства LG. Зарядные
устройства LG разработаны для
максимального продления срока
службы аккумулятора.
Не разбирайте аккумулятор
и не допускайте короткого
замыкания его контактов.
Следите за чистотой
металлических контактов
аккумулятора.
Замените аккумулятор в случае
значительного уменьшения
периода его работы без
подзарядки. Аккумулятор можно
зарядить несколько сотен раз,
прежде чем потребуется его
замена.

перезаряжайте аккумулятор
после продолжительного
бездействия.
Не подвергайте зарядное
устройство воздействию прямых
солнечных лучей, а также не
пользуйтесь им в среде высокой
влажности, например, в ванной
комнате.
Не оставляйте аккумулятор
в местах с повышенной или
пониженной температурой,
поскольку это может сократить
срок службы аккумулятора.
В случае установки элемента
питания недопустимого типа
возможен взрыв.
Утилизируйте аккумулятор в
соответствии с инструкцией
производителя. По мере
возможности элементы питания
должны быть утилизированы.
Не выбрасывайте элементы
питания в бытовой мусор.
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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.

Getting to know your phone

Camer
Taking
1 Press th

Call key
Dials a phone number and
answers incoming calls.

KF690

Clear key
Deletes a character with each
press.

QUICK REFERENCE GUIDE

End/Power key
Ends or rejects a call. Turns the
phone on/off. Press once to
return to the standby screen.

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

WARNING : Placing a heavy object on the phone or sitting on it
while it is in your pocket can damage the phone’s LCD and touch
screen functionality.

2 Holding t
subject o

3 Slightly p
in the ce
attempts

4 When th
on your s
5 Press th

Editing

There are
your photo
liven them
And you c
accent to

Calls
In-call options

Charger, Cable, Handsfree
connector
TIP : To connect the USB cable,
wait until the phone has powered
up and has registered to the
network.
Hold

End

Lock/ Unlock key

Capture button

TIP! To scroll through
a list of options or
your list of contacts,
touch the last item
visible and slide your
fi nger up the screen.
The list will move up
so more items are
visible.

Mute - Touch to turn off the
microphone so the person you are
talking to cannot hear you.
Speaker - Touch to turn on the speaker
phone.
End - Touch to end the call.
Hold - Touch to put a caller on hold.
Touch Resume to continue your
conversation.
Options - Choose from a list of further incall options, including Go to contacts and
Go to messages so you can check your
messages and add contacts during a call.
You can also end the call from here by
touching End call.
Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call turn
the jog wheel clockwise to increase
the volume or anti-clockwise to
decrease the volume.

Your new L
the highest
communic
special fea

Touch

Your LG KF
design and
your hands
covers ove
2 .6 in x 1.3

Music

Your LG KF
extra devic
your mobil
days.

Camera

r and
ls.

with each

Video camera

Taking a quick photo

Shooting a quick video

1 Press the

1 Press the camera key on the right side of the phone.

key on the right hand side of the handset.

2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the
subject of the photo.
3 Slightly press the capture button. The white viewfi nder box
in the centre of the screen will change to red as the camera
attempts to focus.
4 When the focus box turns green, the camera has focused
on your subject.

Turns the
nce to
screen.

tting on it
and touch

5 Press the capture button fully.

Editing photos

2 Touch the video camera icon in the viewfi nder to switch to
video mode. The video camera’s viewfi nder will appear on
screen.
3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the
subject of the video.
4 Press the capture button once to start recording.
5 REC and a timer will appear at the bottom of the viewfi nder.
6 To pause the video touch

and resume by selecting

.

7 Touch
on screen or press the capture button a second
time to stop recording.

There are loads of great things you can do to
your photos to change them, add to them or
liven them up a little.
And you can add text to a photo, an effect to a photo, a colour
accent to a photo and swap the colours in a photo.

Multimedia

u are

Your new LG KF690 is designed to look great, perform to
the highest standard and operate all the latest mobile
communication technology. But it’s the truly innovative
special features that make this phone a real joy to own...
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Touchscreen
Your LG KF690 is great to look at, combining stylish
design and sharp imaging. Bet you can’t wait to get
your hands on it! Luckily it’s cutting edge touchscreen
covers over two thirds of the front surface area, a huge
2 .6 in x 1.3 in, for even more touchy-feely action.

Music
Your LG KF690 is also an MP3 player. No need for an
extra device clogging up your pockets, all you need is
your mobile phone to provide the soundtrack to your
days.

You can store any multimedia files into your phone’s
memory so that you have easy access to all of your
pictures, sounds, videos and games. You can also save
your files to a memory card. The advantage of using a
memory card is that you can free up space on your
phone’s memory.

The web
With the browser at your fingertips, you can get up-todate news and weather forecasts as well as
information on sports or traffic whenever you need it. In
addition, the browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Sending and receiving files using
Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive fi les as
no wires are needed and connection is quick and easy.
You can also connect to a Bluetooth headset to make
and receive calls.
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