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Ορισμένα από τα περιεχόμενα
αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται
να διαφέρουν σε σχέση με το
τηλέφωνό σας, ανάλογα με το
λογισμικό του τηλεφώνου σας ή τον
παροχέα υπηρεσιών.

KM500 Οδηγός χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά του
προηγμένου και μικρού κινητού
τηλεφώνου KM500 της LG, που έχει
σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με την
πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία
κινητής επικοινωνίας.
Απόρριψη παλιάς συσκευής
1	Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/EΟΚ.
2	Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων
πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω
καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες
έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές
αρχές.
3	Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην
αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
υγεία του ανθρώπου.
4 Γ ια πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της
παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο,
υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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Η εφαρμογή αυτή περιέχει λογισμικό της Gracenote, Inc. 2000 Powell Street, Suite. 1380,
Emeryville, California 94608 (“Gracenote”). Το λογισμικό της Gracenote («Λογισμικό Gracenote»)
παρέχει στην παρούσα εφαρμογή τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δίσκων και αρχείων
μουσικής και τη λήψη μουσικών πληροφοριών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το όνομα, ο
καλλιτέχνης, το κομμάτι και ο τίτλος («Δεδομένα Gracenote») από συνδεδεμένους διακομιστές
(«Διακομιστές Gracenote»), και τη δυνατότητα πραγματοποίησης λοιπών λειτουργιών. Η
Gracenote σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω των
λειτουργιών Τελικού Χρήστη που παρέχονται με την εφαρμογή αυτή αποκλειστικά για δική σας
χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς.
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και
τους Διακομιστές Gracenote αποκλειστικά για δική σας προσωπική και όχι εμπορική χρήση.
Συμφωνείτε ότι δεν θα αναθέσετε, αντιγράψετε, μεταβιβάσετε ή μεταδώσετε το Λογισμικό
Gracenote ή οποιαδήποτε Δεδομένα Gracenote σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Παρόλα αυτά,
εάν υπάρχουν Δεδομένα Gracenote σε ένα μουσικό αρχείο (για παράδειγμα, στη σήμανση
ID3 ενός αρχείου MP3) ή με τη μορφή κειμένου λίστας αναπαραγωγής, η Gracenote
σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε και να μεταβιβάσετε τα εν λόγω Δεδομένα
Gracenote για προσωπική σας χρήση. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, TO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE Ή ΤΟΥΣ
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ,
ΠΛΑΙΣΙΟΥ.
Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια για τη χρησιμοποίηση των Δεδομένων Gracenote, του
Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote θα λήξει, εφόσον παραβιάσετε τους
παρόντες περιορισμούς. Αν η σύμβασή σας λήξει, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση των
Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote
επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος στο πλαίσιο των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού
Gracenote και των Διακομιστών Gracenote, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η Gracenote δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή
προς εσάς για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
μουσικών αρχείων. Συμφωνείτε ότι η Gracenote δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της στο
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εναντίον σας, στο όνομά της.

Η Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον εντοπισμό ερωτημάτων για
στατιστικούς λόγους. Ο σκοπός του τυχαία ανατιθέμενου αριθμητικού αναγνωριστικού είναι
να επιτρέπει στην Gracenote να μετρά τα ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει τα στοιχεία σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.gracenote.com για
να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Gracenote.
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE
ΣΑΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΔΕΙΑΣ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ
ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE. Η GRACENOTE
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE
Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Η GRACENOTE
ΘΕΩΡΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ GRACENOTE Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ GRACENOTE ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ
GRACENOTE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥΣ Ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η
GRACENOTE ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ
ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ. Η GRACENOTE
ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ
ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ.
© Gracenote 2006

ΡΥΘΜΙΣΗ 01
ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 02
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 03
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 04
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 05
BROWSER 06
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 07
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 08

Περιεχόμενα
01 ΡΥΘΜΙΣΗ

Γνωρίστε τις λειτουργίες του
τηλεφώνου σας.................................10
Τοποθέτηση κάρτας SIM και
μπαταρίας.........................................12
Κάρτα μνήμης...................................14
Χάρτης μενού....................................15

02 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Γραμμή κατάστασης........................16

03 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κλήσεις..............................................18
Πραγματοποίηση κλήσης................ 18
Πραγματοποίηση κλήσης από τις
επαφές............................................18
Απάντηση και απόρριψη κλήσης..... 18
Επιλογές κατά τη διάρκεια
κλήσεων..........................................19
Ρύθμιση έντασης κλήσης ............... 19
Ταχεία κλήση...................................20
Προβολή αρχείων καταγραφής
κλήσεων..........................................20
Χρήση της εκτροπής κλήσεων........ 21
Χρήση της φραγής κλήσεων........... 21
Αλλαγή ρυθμίσεων κλήσης.............. 22

6

LG KM500 | Οδηγός χρήσης

Επαφές..............................................23
Αναζήτηση επαφής..........................23
Προσθήκη νέας επαφής.................. 23
Επιλογές επαφών............................23
Προσθήκη επαφής σε ομάδα.......... 24
Μετονομασία ομάδας...................... 25
Προσθήκη εικόνας σε επαφή........... 25
Αντιγραφή επαφών στη SIM............ 26
Διαγραφή όλων των επαφών.......... 26
Εμφάνιση πληροφοριών................. 26
Μηνύματα..........................................27
Μηνύματα........................................27
Αποστολή μηνύματος...................... 27
Εισαγωγή κειμένου..........................28
Φάκελοι μηνυμάτων........................29
Διαχείριση μηνυμάτων..................... 29
Χρήση προτύπων............................30
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα
κειμένου...........................................31
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα
πολυμέσων......................................31
Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων.............. 32

04 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Φωτογραφική....................................33
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας........... 33
Μετά τη λήψη φωτογραφίας............ 33
Χρήση γραμμής εργαλείων
επιλογών.........................................33
Αλλαγή μεγέθους εικόνας................ 35
Προβολή αποθηκευμένων
φωτογραφιών..................................35
Χρήση του ζουμ κατά την προβολή
φωτογραφίας...................................35
Ορισμός φωτογραφίας ως
ταπετσαρία ή ταυτότητα εικόνας...... 36
Κάμερα..............................................37
Γρήγορη λήψη βίντεο......................37
Μετά τη λήψη βίντεο........................37
Χρήση γραμμής εργαλείων
επιλογών.........................................37
Παρακολούθηση αποθηκευμένων
βίντεο...............................................39
Ρύθμιση της έντασης κατά την
προβολή βίντεο...............................39
Τα προσωπικά μου..........................40
Εικόνες ...........................................40
Μενού επιλογών για εικόνες............ 40
Αποστολή φωτογραφίας.................. 41
Οργάνωση εικόνων.........................41
Διαγραφή εικόνας............................42

Διαγραφή πολλών εικόνων.............. 42
Δημιουργία παρουσίασης................ 42
Ήχοι ..............................................43
Χρήση ενός ήχου.............................43
Βίντεο..............................................43
Παρακολούθηση βίντεο................... 43
Χρήση επιλογών κατά την παύση
βίντεο...............................................44
Αποστολή βίντεο κλιπ .................... 44
Χρήση του μενού επιλογών βίντεο .44
Άλλα ..............................................45
Παιχνίδια και εφαρμογές................. 45
Αναπαραγωγή παιχνιδιού............... 45
Χρήση του μενού επιλογών
παιχνιδιών.......................................45
Εξωτερική μνήμη.............................46
Χρήση του τηλεφώνου ως συσκευή
μαζικής αποθήκευσης..................... 46
Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο... 47
Πολυμέσα..........................................48
Μουσική..........................................48
Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο... 49
Αναπαραγωγή τραγουδιών............. 49
Χρήση επιλογών κατά την
αναπαραγωγή μουσικής.................. 50
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής... 50
Αναπαραγωγή λίστας
αναπαραγωγής................................51
7

Περιεχόμενα
Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής.. 51
Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής.... 52
Χρήση του ραδιοφώνου.................. 53
Αναζήτηση σταθμών........................ 53
Επαναφορά καναλιών..................... 54
Ακρόαση ραδιοφώνου..................... 54
Φωνητική εγγραφή..........................54
Αποστολή εγγραφής φωνής ........... 55

05 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Organizer/Εργαλεία..........................56
Προσθήκη συμβάντος στο
ημερολόγιο......................................56
Επεξεργασία συμβάντος
ημερολογίου....................................57
Κοινή χρήση συμβάντος
ημερολογίου....................................57
Προσθήκη σημείωσης..................... 57
Προσθήκη συμβάντος στη λίστα
εκκρεμών εργασιών.........................58
Ρύθμιση αφύπνισης........................58
Χρήση της αριθμομηχανής.............. 59
Χρήση του χρονομέτρου................. 59
Μετατροπή μονάδων....................... 59
Προσθήκη πόλης στο παγκόσμιο
ρολόι ..............................................60
Χρήση υπηρεσιών SIM................... 60
Χρήση της λειτουργίας Φιλοδώρημα.. 60
8

LG KM500 | Οδηγός χρήσης

06 ΤΟ WEB

Το web...............................................61
Πρόσβαση στο Browser.................. 61
Προσθήκη και πρόσβαση στους
σελιδοδείκτες...................................61
Αποθήκευση σελίδας.......................62
Πρόσβαση σε αποθηκευμένη
σελίδα..............................................62
Προβολή ιστορικού προγράμματος
περιήγησης......................................62
Αλλαγή των ρυθμίσεων του
προγράμματος περιήγησης
στο Browser....................................63

07 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρυθμίσεις...........................................64
Εξατομίκευση των προφίλ............... 64
Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης.............. 64
Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου....... 65
Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης.......... 66
Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω
Bluetooth.........................................67
Σύζευξη με άλλη συσκευή
Bluetooth.........................................68
Χρήση σετ ακουστικών-μικροφώνου
Bluetooth.........................................69
Αλλαγή ρυθμίσεων ασφάλειας........ 69

08 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αξεσουάρ..........................................71
Υπηρεσία δικτύου............................72
Τεχνικά δεδομένα.............................72
Γενικά..............................................72
Θερμοκρασίες περιβάλλοντος......... 72
Οδηγίες για ασφαλή και
αποτελεσματική χρήση.................... 74

9

Γνωρίστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας
Πλήκτρο τερματισμού/
λειτουργίας
Τερματίζει ή
απορρίπτει μια κλήση.
Ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί το
τηλέφωνο. Πατήστε
το μία φορά για να
επιστρέψετε στην
οθόνη αναμονής

Φορτιστής, Καλώδιο,
Υποδοχή handsfree
Ένταση

Κύρια οθόνη
Πλήκτρο διαγραφής
Διαγράφει ένα
χαρακτήρα με
κάθε πάτημα.
Χρησιμοποιήστε αυτό
το πλήκτρο για να
επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
Πλήκτρο κλήσης

Ρύθμιση

Πραγματοποιεί
κλήση ενός αριθμού
τηλεφώνου και απαντά
σε εισερχόμενες
κλήσεις.
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Πλήκτρο
λήψης

Υποδοχή
ακουστικών

01
02
03

Κάλυμμα μπαταρίας

Φακός φωτογραφικής
04
μηχανής
Φλας

05
06
07
08

Υποδοχή κάρτας
μνήμης
Κάρτα SIM
Ρύθμιση

Μπαταρία
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Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

1	Αφαιρέστε το κάλυμμα της
μπαταρίας
	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
απελευθέρωσης της μπαταρίας
στο πάνω μέρος του τηλεφώνου
και ανασηκώστε το κάλυμμα της
μπαταρίας

2	Αφαιρέστε τη μπαταρία
	Ανασηκώστε το πάνω άκρο της
μπαταρίας και αφαιρέστε την
προσεκτικά από τη θέση της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε τα νύχια σας για να
αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Ρύθμιση
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε
τη μπαταρία όταν είναι ενεργοποιημένο το
τηλέφωνο, καθώς ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη στο τηλέφωνο.
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5	Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της
μπαταρίας
	Τοποθετήστε το κάτω μέρος του
καλύμματος μπαταρίας στο άκρο
της θέσης μπαταρίας και σπρώξτε
το κάλυμμα έως ότου ασφαλίσει στη
θέση του.

01
02
03
04
05
3	Τοποθετήστε την κάρτα SIM
	Σύρετε την κάρτα SIM και τοποθετήστε
τη στη βάση συγκράτησης της κάρτας
SIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή
της κάρτας είναι στραμμένη προς τα
κάτω.
	Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM,
τραβήξτε την απαλά προς την
αντίθετη κατεύθυνση.

4	Τοποθετήστε τη μπαταρία
	Τοποθετήστε πρώτα το κάτω μέρος
της μπαταρίας στην κάτω πλευρά της
θέσης της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε
ότι οι επαφές της μπαταρίας είναι
ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες
του τηλεφώνου. Πιέστε προς τα κάτω
το πάνω μέρος της μπαταρίας έως
ότου εφαρμόσει στη θέση του.

07
08

Ρύθμιση

6	Φορτίστε το τηλέφωνό σας
	Σύρετε προς τα πίσω το κάλυμμα
της υποδοχής φόρτισης στο πλάι
του KM500. Βάλτε το φορτιστή και
συνδέστε τον σε μια πρίζα. Θα πρέπει
να φορτίσετε το KM500 έως ότου
εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα
πλήρους φόρτισης.

06
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Κάρτα μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Μεταφορά επαφών

Επεκτείνετε το διαθέσιμο χώρο μνήμης
του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας
μια κάρτα μνήμης. Το KM500
υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως και 2 GB.
1	Αφαιρέστε το κάλυμμα της
μπαταρίας και τη μπαταρία, όπως
προηγουμένως.
2	Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης.
Σύρετε την κάρτα μνήμης στην
υποδοχή που υπάρχει στο πάνω
μέρος έως ότου ασφαλίσει στη θέση
της. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή
είναι στραμμένη προς τα πάνω.

Για να μεταφέρετε τις επαφές σας από
την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας:
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε το
ή το
και επιλέξτε
.
2 Επιλέξτε Αντιγραφή όλων.
3	Επιλέξτε Από τηλέφωνο στη SIM και
έπειτα Διατήρηση πρωτοτύπου ή
Μετακίνηση ευρετηρίου.
4	Επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

3	Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της

μπαταρίας, όπως και προηγουμένως.

Ρύθμιση
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Χάρτης μενού
Παιχνίδια &
εφαρμογές
1 Παιχνίδια
2 Εφαρμογές
3	Προφίλ
δικτύου

Kλήδειξ

1 Όλες οι κλήσεις
2	Αναπάντητες
3	Εξερχόμενες
4 Εισερχόμενες
5 Διάρκεια κλήσεων
6 Κόστος κλήσεων
7	Πληροφορίες
δεδομένων

Organizer
1 Ημερολόγιο
2 Σημείωση
3	Εργασίες

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

1 Φωτογραφική
2 Κάμερα
3	Ραδιόφωνο
FM
4	Φωνητική
εγγραφή

01
02
03
04
05
06

Mηνύατα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

Νέο μήνυμα
Εισερχόμενα
Θυρίδα e-mail
Bluetooth
Πρόχειρα
Εξερχόμενα
Απεσταλμένα
Ακρόαση φωνητ. ταχυδρ.
Μηνύματα πληροφοριών
Πρότυπα
Ρυθμίσεις

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ

1 Γενικό
2 Αθόρυβο
3	Μόνο
δόνηση
4	Εξωτερικοί
χώροι
5 Ακουστικά

1 Αναζήτηση
2 Νέα επαφή
3	Ταχείεε
κλήσεις
4 Ομάδες
5	Αντιγραφή
όλων
6	Διαγραφή
όλων
7 Ρυθμίσεις
8 Πληροφορίες

Browser

Αναπαραγωγή MP3

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1 Εικόνες
2 Ήχοι
3 Βίντεο
4 Άλλα
5	Παιχνίδια &
εφαρμογές
6	Eξωτερική
μνήμη

1	Αρχική σελίδα
2 Yahoo
3 Σελιδοδείκτες
4	Μετάβαση σε URL
5 Ιστορικό
6	Αποθηκευμένες
σελίδες
7 Ρυθμίσεις
8 Πληροφορίες

1	Όλα τα τραγούδια
2	Λίστες
αναπαραγωγής
μου
3 Καλλιτέχνες
4 Άλμπουμ
5 Είδη
6	Τυχαία
σειρά

1	Ημερομηνία & ώρα
2 Γλώσσες
3 Οθόνη
4 Συνδεσιμότητα
5 Κλήση
6 Ασφάλεια
7 Λειτουργία πτήσης
8	Εξοικονόμηση
ισχύος
9 Επαναφορά
0 Κατάστ. μνήμης

07
08

Ρύθμιση

1 Ξυπνητήρι
2 Αριθμομηχανή
3	Φιλοδώρημα
4 Χρονόμετρο
5	Μετατροπέας
μονάδων
6	Παγκόσμιο
ρολόι
7	Υπηρεσίες
SIM

ΕΠΑΦΕΣ

Tα αρχεία
μου
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Οθόνη αναμονής
Γραμμή κατάστασης
Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει ενδείξεις,
μέσω διαφόρων εικονιδίων, σχετικά με
στοιχεία όπως η ισχύς του σήματος,
νέα μηνύματα και η διάρκεια ζωής της
μπαταρίας, ενώ σας ενημερώνει εάν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.
Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας πίνακας,
ο οποίος εξηγεί το νόημα των εικονιδίων
που ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή
κατάστασης.
Εικονίδιο

Περιγραφή
Προφίλ δόνησης σε χρήση
Γενικό προφίλ σε χρήση
Προφίλ εξωτερικών χώρων
σε χρήση
Αθόρυβο προφίλ σε χρήση

Περιγραφή

Προφίλ ακουστικών σε
χρήση

Ισχύς σήματος δικτύου (ο
αριθμός των γραμμών διαφέρει)

Εκτροπή κλήσεων

Δεν υπάρχει σήμα δικτύου

Διαθέσιμο GPRS

Υπόλοιπο διάρκειας μπαταρίας

Διαθέσιμο EDGE

Κενή μπαταρία
Νέο SMS
Νέο φωνητικό μήνυμα.
Οθόνη αναμονής
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Εικονίδιο

Ο φάκελος “Εισερχόμενα”
είναι πλήρης
Νέο SMS και φωνητικό μήνυμα
Ξυπνητήρι ενεργό
LG KM500 | Οδηγός χρήσης

Περιαγωγή
Έχει επιλεγεί λειτουργία
πτήσης
Bluetooth

01
02
03
04
05
06
07
08

Οθόνη αναμονής
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Κλήσεις
Πραγματοποίηση κλήσης
1	Πληκτρολογήστε τον αριθμό

χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
	Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε
το C.
2	Πατήστε το πλήκτρο
για να
πραγματοποιήσετε την κλήση.
3	Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε
το πλήκτρο
.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εισαγάγετε
το σύμβολο + προκειμένου να
πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση,
πατήστε παρατεταμένα το 0.

Πραγματοποίηση κλήσης από
τις επαφές
1	Πατήστε το πλήκτρο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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για να
ανοίξετε το βιβλίο διευθύνσεων.
2	Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα
της επαφής που θέλετε να καλέσετε,
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Δηλαδή, για να καλέσετε την επαφή
“Office”, πατήστε τρεις φορές το 6.
3	Για να περιηγηθείτε στις επαφές και
στους διάφορους αριθμούς τους,
χρησιμοποιήστε το
και το .
LG KM500 | Οδηγός χρήσης

4	Πατήστε το πλήκτρο

για να
πραγματοποιήσετε την κλήση.

Απάντηση και απόρριψη κλήσης
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε το
πλήκτρο
για να απαντήσετε στην
κλήση.
Ενώ χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε το
πλήκτρο
για να αποκόψετε τον ήχο
κλήσης. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική,
εάν έχετε ξεχάσει να αλλάξετε το προφίλ
σας σε “Αθόρυβο” για μια συνάντηση.
Πατήστε το πλήκτρο
για να
απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου προκειμένου
να απαντάτε σε κλήσεις με διάφορους
ή το
και
τρόπους. Πατήστε το
και έπειτα Κλήση.
επιλέξτε
Επιλέξτε Τρόπος απάντησης και, στη
συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ρυθμίσεις
Ανοιχτό καπάκι, Με οποιοδήποτε
πλήκτρο ή Με το Απάντηση μόνο.

Επιλογές κατά τη διάρκεια
κλήσεων

01
02
Επιλογές - Επιλέξτε από μια λίστα
επιπλέον επιλογών κατά τη διάρκεια
κλήσης, που περιλαμβάνει τις επιλογές
Επαφές και Μηνύματα, για να ελέγξετε
τα μηνύματά σας και να προσθέσετε
επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

03
04
05
06

Ρύθμιση έντασης κλήσης

07

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε
τα πλήκτρα έντασης στη δεξιά πλευρά
του τηλεφώνου.

08

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Κλήσεις
Ταχεία κλήση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια επαφή
που καλείτε συχνά με έναν αριθμό
ταχείας κλήσης.
1	Πατήστε
ή
και επιλέξτε
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
και
.
2 Επιλέξτε Ταχεία κλήση.
3	Το φωνητικό ταχυδρομείο έχει ήδη
αντιστοιχιστεί στον αριθμό ταχείας
κλήσης 1. Τη ρύθμιση αυτή δεν
μπορείτε να την αλλάξετε. Επιλέξτε
οποιονδήποτε άλλο αριθμό είτε
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
και
και πατώντας το
για
να επιλέξετε Αντιστοίχιση είτε
πατώντας το αριθμητικό πλήκτρο.
4	Θα ανοίξει το βιβλίο διευθύνσεων.
Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να
αντιστοιχίσετε σε αυτόν τον αριθμό
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
και
και επιλέξτε OK.
Για να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας
κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το
αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο, έως ότου
εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα της
επαφής. Η κλήση θα πραγματοποιηθεί
αυτόματα. Δεν χρειάζεται να πατήσετε
το
.
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Προβολή αρχείων καταγραφής
κλήσεων
Πατήστε
ή
και επιλέξτε
για
να εμφανιστούν οι εξής επιλογές:
Όλες οι κλήσεις - Εμφανίζεται
πλήρης λίστα όλων των εξερχόμενων,
εισερχόμενων και αναπάντητων
κλήσεων.
Αναπάντητες - Εμφανίζεται η λίστα με
όλες τις αναπάντητες κλήσεις.
Εξερχόμενες - Εμφανίζεται η λίστα με
όλους τους αριθμούς που έχετε καλέσει.
Εισερχόμενες - Εμφανίζεται η λίστα
με όλους τους αριθμούς που σας έχουν
καλέσει.
Διάρκεια κλήσεων - Εμφανίζονται
πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των
κλήσεών σας.
Κόστος κλήσεων - Εμφανίζονται οι
χρεώσεις για τους αριθμούς που έχετε
καλέσει (η υπηρεσία αυτή εξαρτάται
από το δίκτυο, καθώς μερικές εταιρείες
δεν μπορούν να την υποστηρίξουν)
και η διάρκεια όλων των κλήσεων,
εισερχόμενων και εξερχόμενων.
Πληροφορίες δεδομένων –
Εμφανίζεται το μέγεθος όλων των
δεδομένων που έχετε λάβει και στείλει
σε kilobyte.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Από οποιοδήποτε
αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε
“Επιλογές΄’ και επιλέξτε “Διαγραφή” για
να διαγράψετε τα επιλεγμένα ή όλα τα
καταχωριμένα στοιχεία.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Χρησιμοποιώντας τα
και
, επισημάνετε μια οποιαδήποτε
καταχώριση κλήσης για να δείτε την
ημερομηνία και την ώρα κλήσης. Για να
δείτε τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε Εμφάνιση.

Χρήση της εκτροπής κλήσεων
1	Πατήστε

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να
απενεργοποιήσετε όλες τις εκτροπές
κλήσεων, επιλέξτε Ακύρωση όλων από το
μενού Εκτροπή κλήσεων.

Χρήση της φραγής κλήσεων
1	Πατήστε

ή , επιλέξτε
και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση.
2	Επιλέξτε Φραγή κλήσεων.
3	Επιλέξτε μία ή όλες από τις επτά
παρακάτω ρυθμίσεις:
Όλες οι εξερχόμενες
Διεθνείς εξερχόμενες
	Διεθνείς εξερχόμενες εκτός της
χώρας μου
Όλες οι εισερχόμενες
Εισερχόμενες στο εξωτερικό
Ακύρωση όλων των φραγών
Αλλαγή κωδικού
4	Επιλέξτε Ενεργοποίηση και
εισαγάγετε τον κωδικό φραγής
κλήσεων. Συμβουλευτείτε τον
παροχέα δικτύου για αυτή την
υπηρεσία.

01
02
03
04
05
06
07
08

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ή , επιλέξτε
και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση.
2 Επιλέξτε Εκτροπή κλήσεων.
3	Επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή
όλων των κλήσεων, όταν είναι
κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν
υπάρχει απάντηση ή όταν δεν είστε
διαθέσιμος.
4	Επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή σε
φωνητικό ταχυδρομείο, σε άλλον
αριθμό ή στον αγαπημένο σας αριθμό.
5	Πληκτρολογήστε τον αριθμό εκτροπής
ή επιλέξτε Αναζήτηση για να
περιηγηθείτε στον αριθμό εκτροπής.

Σημείωση: Η εκτροπή κλήσεων
επιφέρει χρεώσεις. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.
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Κλήσεις
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Επιλέξτε Κλήση
καθορισμένου αριθμού από το
μενού Κλήση για να ενεργοποιήσετε
και να δημιουργήσετε μια λίστα με
αριθμούς που μπορείτε να καλείτε από
το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον
κωδικό PIN2 από την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας με την οποία συνεργάζεστε.
Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε
να καλείτε μόνο τους αριθμούς
που περιλαμβάνονται στη λίστα
καθορισμένων αριθμών.

Αλλαγή ρυθμίσεων κλήσης
1	Πατήστε

ή , επιλέξτε
και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση.
2	Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε
τις ρυθμίσεις για τις παρακάτω
επιλογές:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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	Εκτροπή κλήσης – Επιλέξτε εάν θα
γίνεται εκτροπή των κλήσεων.
	Τρόπος απάντησης – Επιλέξτε
εάν θα απαντάτε στις κλήσεις με το
πλήκτρο αποδοχής, οποιοδήποτε
πλήκτρο ή ανοίγοντας το καπάκι του
τηλεφώνου.
Αποστολή αριθμού μου – Επιλέξτε
εάν θα εμφανίζεται ο αριθμός του
τηλεφώνου σας όταν καλείτε κάποιον.
LG KM500 | Οδηγός χρήσης

	Αναμονή κλήσης – Θα ειδοποιήστε,
όταν υπάρχει μια κλήση σε αναμονή.
	Υπενθύμιση λεπτού – Επιλέξτε
Ενεργοποίηση για να ακούτε έναν
ήχο ανά λεπτό κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης.
	Αυτόμ. επανάκληση – Επιλέξτε
Ενεργ. ή Απενεργ.
	Κλειστή ομάδα χρηστών – Επιλέξτε
Ενεργ. ή Απενεργ.
	Αποστολή τόνων DTMF – Επιλέξτε
Ενεργ. ή Απενεργ.

Επαφές
Αναζήτηση επαφής
1	Πατήστε

ή , επιλέξτε
και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση.
Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την λίγο
ταχύτερη μέθοδο…
1 Πατήστε
.
2	Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα
της επαφής που θέλετε να καλέσετε.
Δηλαδή, για να καλέσετε την επαφή
“Office”, πατήστε τρεις φορές το 6.
3	Για να περιηγηθείτε στις επαφές και
στους διάφορους αριθμούς τους,
χρησιμοποιήστε το
και το .

Προσθήκη νέας επαφής
1	Πατήστε

όπως και πιο πάνω, και επιλέξτε
Αποθήκευση.

Σημείωση: Όταν πρόκειται να
αποθηκεύσετε τη διεύθυνση e-mail μιας
επαφής, πατήστε
για να εισαγάγετε
ένα σύμβολο και περιηγηθείτε με τα
πλήκτρα
και
έως ότου βρείτε το
σύμβολο @.

01
02
03
04
05

Επιλογές επαφών

06

Υπάρχουν πολλά πράγματα που
μπορείτε να κάνετε κατά την προβολή
μιας επαφής. Στη συνέχεια περιγράφεται
ο τρόπος πρόσβασης και χρήσης του
μενού επιλογών:
1	Ανοίξτε την επαφή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αναζήτηση επαφής πιο
πάνω.
2	Πατήστε
για να ανοίξετε τη λίστα
επιλογών.
	Από εδώ μπορείτε να κάνετε τις
ακόλουθες επιλογές:
	Εμφάνιση - Περιηγηθείτε στα στοιχεία
που έχετε για αυτή την επαφή.
	Επεξεργασία - Αλλάξτε οποιοδήποτε
από τα στοιχεία της επαφής.

07
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ή , επιλέξτε
και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα επαφή.
2	Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε
τη νέα επαφή στο Τηλέφωνο ή στην
κάρτα SIM.
3	Εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες που
έχετε και επιλέξτε Αποθήκευση.
Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την λίγο
ταχύτερη μέθοδο…
1	Πληκτρολογήστε τον αριθμό
που θέλετε να αποθηκεύσετε,
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Αποθήκευση αριθμού” ή “Ενημέρωση
υπάρχουσας”.

2	Εισαγάγετε τις σχετικές πληροφορίες,
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
24

	Νέο μήνυμα - Στείλτε μήνυμα στην
επαφή. Εάν η επαφή έχει διεύθυνση
e-mail, επιλέξτε εάν θέλετε να στείλετε
SMS ή Mήνυμα πολυμέσων. Για
λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή
μηνυμάτων, δείτε τη σελίδα 27.
	Αποστολή μέσω - Στείλτε τα στοιχεία
της επαφής σε άλλο πρόσωπο ως
επαγγελματική κάρτα. Επιλέξτε
αποστολή με SMS, MMS ή μέσω
Bluetooth.
	Διαγραφή - Διαγράψτε την επαφή.
Πατήστε OK ή πατήστε , εάν είστε
βέβαιοι.
	Νέα επαφή - Προσθέστε μια νέα
επαφή.
	Πολλαπλή διαγραφή - Επισημάνετε
πολλές επαφές για διαγραφή.
	Αντιγραφή στη SIM/Τηλέφωνο
- Επιλέξτε να μετακινήσετε ή να
αντιγράψετε την κάρτα SIM ή το
τηλέφωνο (ανάλογα πού είχατε
αποθηκεύσει αρχικά την επαφή).
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Προσθήκη επαφής σε ομάδα
Μπορείτε να συγκεντρώσετε τις
επαφές σε ομάδες, ξεχωρίζοντας τους
συνάδελφους από την οικογένειά σας,
για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορες
ομάδες που έχουν ήδη διαμορφωθεί στο
τηλέφωνο, όπως Φίλοι, Συνάδελφοι
κα VIP.
1	Πατήστε
ή , επιλέξτε
και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Ομάδες.
2	Μεταβείτε στην ομάδα όπου θέλετε
να προσθέσετε μια επαφή, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε Προσθήκη
μέλους.
3	Θα ανοίξει η λίστα επαφών.
Περιηγηθείτε στις επαφές που θέλετε
να προσθέσετε στην ομάδα, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε “Επισήμανση
όλων” (ή απλά πατήστε
και έπειτα
Εκτελέστηκε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης ή ένα
εικονίδιο σε μια ομάδα. Επιλέξτε την ομάδα
με την οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε
τον ήχο κλήσης ή το εικονίδιο, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε το στοιχείο που
θέλετε.

Προσθήκη εικόνας σε επαφή

Μπορείτε να μετονομάσετε οποιαδήποτε
από τις ομάδες προκειμένου να ταιριάζει
στον τρόπο ζωής σας.
1	Πατήστε
ή , και επιλέξτε
και
έπειτα Ομάδες.
2	Επισημάνετε την ομάδα που θέλετε
να μετονομάσετε.
3	Πατήστε “Επιλογές”, επιλέξτε
Μετονομασία και πληκτρολογήστε το
νέο όνομα της ομάδας.

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των
επαφών στο βιβλίο διευθύνσεων έτσι
ώστε να περιλαμβάνεται φωτογραφία.
1	Πατήστε
ή , επιλέξτε
και
έπειτα Ρυθμίσεις.
2	Επιλέξτε Επιλογές εμφάνισης και
έπειτα Με φωτογραφία.
3	Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο βιβλίο
διευθύνσεων και επιλέξτε την επαφή
στην οποία θέλετε να προσθέσετε
φωτογραφία.
4	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Επεξεργασία.
5	Μεταβείτε στην ενότητα
“Φωτογραφία”.
	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε Νέα
φωτογραφία.
	Θα ανοίξει το σκόπευτρο της
φωτογραφικής μηχανής προκειμένου
να βγάλετε φωτογραφία της επαφής.

4 Επιλέξτε Αποθήκευση.

Σημείωση: Μπορείτε να αντιστοιχίσετε
μόνο μια επαφή σε μια ομάδα ή να
προσθέσετε μια εικόνα σε επαφή που
είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του
τηλεφώνου (όχι στη SIM).
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Μετονομασία ομάδας
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Αντιγραφή επαφών στη SIM

Εμφάνιση πληροφοριών

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τις
επαφές από τη SIM στο τηλέφωνο ή
από το τηλέφωνο στη SIM.
1 Πατήστε
ή , επιλέξτε
και
έπειτα Αντιγραφή όλων.
2	Επιλέξτε να κάνετε αντιγραφή των
επαφών Από SIM στο τηλέφωνο ή
Από τηλέφωνο στη SIM.
3	Επιλέξτε εάν θέλετε να κρατήσετε
τις αρχικές καταχωρίσεις ή να τις
διαγράψετε.

1	Πατήστε

Διαγραφή όλων των επαφών
1	Πατήστε

ή , επιλέξτε
και
έπειτα Απαλοιφή επαφών.
2	Επιλέξτε να διαγράψετε τις επαφές
από τη SIM ή το Τηλέφωνο.
3	Επιλέξτε OK, εάν είστε βέβαιοι.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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ή , επιλέξτε
έπειτα Πληροφορίες.

και

 πό εδώ μπορείτε να δείτε τα πεδία Ο
Α
αριθμός μου και Επαγγελματική
κάρτα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν δεν έχετε
δημιουργήσει ακόμα επαγγελματική
κάρτα, η οθόνη Επαγγελματική
κάρτα θα σας δώσει τη δυνατότητα να
δημιουργήσετε μία. Επιλέξτε Νέο και
πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας, όπως θα
κάνατε για οποιαδήποτε επαφή. Επιλέξτε
Αποθήκευση.

Μηνύματα
Μηνύματα
Το KM500 συνδυάζει τα μηνύματα
κειμένου, τα μηνύματα πολυμέσων και τα
μηνύματα Bluetooth σε ένα έξυπνο και
εύχρηστο μενού. Απλά πατήστε
ή
και επιλέξτε
.

Αποστολή μηνύματος

Εισαγωγή για να προσθέσετε μια
εικόνα, ένα βίντεο, έναν ήχο, ένα
πρότυπο κειμένου, μια επαφή, μια
επαγγελματική κάρτα ή ένα σύμβολο.
6	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Αποστολή σε ή απλά πατήστε .
7	Πληκτρολογήστε τον αριθμό
τηλεφώνου ή πατήστε “Επιλογές”
και επιλέξτε Επαφές για να ανοίξει η
λίστα επαφών.
	Μπορείτε να προσθέσετε πολλές
επαφές.
8	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Αποστολή” ή απλά πατήστε .
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Ο γρήγορος τρόπος για να ξεκινήσετε
την αποστολή ενός μηνύματος
κειμένου είναι να πατήσετε
και να
προχωρήσετε απευθείας στο βήμα 4
που αναφέρεται παρακάτω. Διαφορετικά:
1	Πατήστε
ή , επιλέξτε
και
στη συνέχεια επιλέξτε Νέο μήνυμα.
2	Επιλέξτε εάν θα στείλετε SMS ή
Μήνυμα πολυμέσων. (Εάν θέλετε να
στείλετε κάτι μέσω Bluetooth, δείτε τη
σελίδα 67).
3 Θα ανοίξει ένα νέο μήνυμα.
4	Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
έξυπνης δημιουργίας κειμένου Τ9 ή τη
λειτουργία μη αυτόματης εισαγωγής
κειμένου Abc.
	Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
εναλλαγής μεταξύ των διαφορετικών
λειτουργιών εισαγωγής κειμένου, δείτε
την ενότητα Εισαγωγή κειμένου
παρακάτω.

5	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
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Μηνύματα
Εισαγωγή κειμένου
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να
εισαγάγετε κείμενο:
Λειτουργία έξυπνης δημιουργίας
κειμένου T9 και μη αυτόματη εισαγωγή
κειμένου Abc
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
έξυπνης δημιουργίας κειμένου Τ9,
ξεκινήστε ένα νέο μήνυμα, πατήστε
“Επιλογές”, επιλέξτε Γλώσσες Τ9 και,
στη συνέχεια, επιλέξτε T9 ενεργ. Όταν
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
T9, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
εναλλαγή μεταξύ έξυπνης δημιουργίας
κειμένου Τ9, μη αυτόματης εισαγωγής
κειμένου Abc και αριθμών πατώντας
το
.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Έξυπνη δημιουργία κειμένου T9
Η λειτουργία T9 χρησιμοποιεί
ένα ενσωματωμένο λεξικό για να
αναγνωρίζει τις λέξεις που γράφετε
σύμφωνα με την ακολουθία των
πλήκτρων που πατάτε. Απλά πατήστε το
αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο
γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε και
το λεξικό θα αναγνωρίσει τη λέξη όταν
θα έχετε εισαγάγει όλα τα γράμματα. Για
παράδειγμα, πατήστε 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6,
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6, 3 για να γράψετε τη λέξη “telephone”.
Εάν η λέξη που θέλετε δεν εμφανίζεται,
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Νέα λέξη. Πληκτρολογήστε τη λέξη
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μη
αυτόματης εισαγωγής Abc και η λέξη ή
το όνομα θα προστεθεί στο λεξικό.
Μη αυτόματη εισαγωγή Abc
Στη λειτουργία Abc, πρέπει να πατήσετε
το πλήκτρο επανειλημμένα για να
εισαγάγετε ένα γράμμα. Για παράδειγμα,
για να γράψετε τη λέξη “hello”, πατήστε
δύο φορές το 4, δύο φορές το 3, τρεις
φορές το 5, τρεις φορές το 5 ξανά και
τρεις φορές το 6.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για κάθε
πρόσωπο στο οποίο στέλνετε το μήνυμα,
θα χρεώνεστε με μήνυμα κειμένου 160
χαρακτήρων .

Φάκελοι μηνυμάτων

Μηνύματα πληροφοριών - Όλα
τα μηνύματα πληροφοριών και οι
ενημερώσεις που λαμβάνετε από τον
παροχέα
Πρότυπα - Μια λίστα με έτοιμα χρήσιμα
μηνύματα για να μπορείτε να απαντάτε
γρήγορα.
Από εδώ μπορείτε επίσης να
αποκτήσετε πρόσβαση στο φωνητικό
σας ταχυδρομείο επιλέγοντας Ακρόαση
φωνητ. ταχυδρ., καθώς και στις
ρυθμίσεις μηνυμάτων, επιλέγοντας
Ρυθμίσεις.

Διαχείριση μηνυμάτων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
“Εισερχόμενα” για να διαχειριστείτε τα
μηνύματά σας.
1	Πατήστε
ή , επιλέξτε
Μηνύματα και στη συνέχεια επιλέξτε
Εισερχόμενα.
2	Κάντε την επιλογή σας και έπειτα
επιλέξτε μια από τις παρακάτω
ενέργειες:
	Απάντηση - Στείλτε μια απάντηση στο
επιλεγμένο μήνυμα.
	Προώθηση - Στείλτε το επιλεγμένο
μήνυμα σε άλλο άτομο.
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Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.Η
δομή των φακέλων που χρησιμοποιείται
στο KM500 είναι αρκετά ευνόητη και θα
την αντιληφθείτε εύκολα.
Εισερχόμενα - Όλα τα μηνύματα
που λαμβάνετε τοποθετούνται στα
εισερχόμενα. Από εδώ μπορείτε να
απαντήσετε, να προωθήσετε και
πολλά άλλα. Για λεπτομέρειες, δείτε τη
συνέχεια.
Bluetooth - Ο φάκελος “Πλαίσιο
Bluetooth” περιέχει τους φακέλους
μηνυμάτων Bluetooth.
Πρόχειρα - Εάν δεν έχετε χρόνο να
ολοκληρώσετε τη δημιουργία ενός
μηνύματος, μπορείτε να αποθηκεύσετε
ό,τι έχετε κάνει μέχρι το σημείο αυτό.
Εξερχόμενα - Αυτός ο φάκελος
χρησιμοποιείται για την προσωρινή
αποθήκευση των μηνυμάτων κατά την
αποστολή τους.
Απεσταλμένα - Όλα τα μηνύματα που
στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο
“Απεσταλμένα”.
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	Αποθήκευση αριθμού - Μπορείτε να
αποθηκεύσετε στις επαφές τον αριθμό
από τον οποίο σας έχει σταλέι το
μήνυμα.
	Κλήση - Καλέστε το άτομο που σας
έστειλε το μήνυμα.
	Πληροφορίες - Δείτε τις λεπτομέρειες
ενός μηνύματος όπως, για
παράδειγμα, την ώρα αποστολής του.
Πολλαπλή διαγραφή - Διαγράψτε τα
επιλεγμένα μηνύματα.
	Διαγραφή όλων των
αναγνωσμένων - Διαγράφονται όλα
τα μηνύματα που έχουν ανοιχτεί.
Διαγραφή όλων - Μπορείτε να
επιλέξετε να διαγράψετε όλα τα
μηνύματα ή ορισμένους τύπους
μηνυμάτων.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Δεν υπάρχει
χώρος για μήνυμα στη SIM, πρέπει
να διαγράψετε μερικά μηνύματα από τα
εισερχόμενά σας.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Δεν
υπάρχει χώρος για μηνύματα,
μπορείτε να διαγράψετε είτε μηνύματα
είτε αποθηκευμένα αρχεία για να
απελευθερώσετε χώρο.
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Χρήση προτύπων
Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα
για τα μηνύματα κειμένου και
πολυμέσων που στέλνετε πιο συχνά.
Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν ήδη
κάποια πρότυπα, τα οποία μπορείτε να
επεξεργαστείτε, εάν θέλετε.
1	Πατήστε
ή , επιλέξτε
Μηνύματα και έπειτα Πρότυπα.
2	Επιλέξτε Πρότυπα κειμένου ή
Πρότυπα πολυμέσων. Στη συνέχεια,
μπορείτε να πατήσετε “Επιλογές” και
να επιλέξετε Επεξεργασία για να
αλλάξετε τα υπάρχοντα πρότυπα,
Νέο για να προσθέσετε νέα πρότυπα
ή Διαγραφή για να διαγράψετε
πρότυπα.
3	Για να στείλετε ένα πρότυπο, επιλέξτε
το πρότυπο που θέλετε να στείλετε,
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Αποστολή μέσω.
4	Επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε
το πρότυπο: με SMS, μήνυμα
πολυμέσων ή μέσω Bluetooth.
5	Επιλέξτε μια επαφή, πατήστε
“Επιλογές” και έπειτα “Αποστολή” (ή
απλά πατήστε ).

Αλλαγή ρυθμίσεων για τα
μηνύματα κειμένου

Αλλαγή ρυθμίσεων για τα
μηνύματα πολυμέσων
Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KM500
είναι προκαθορισμένες, έτσι ώστε να
μπορείτε να στέλνετε μηνύματα άμεσα.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις,
δείτε παρακάτω για περισσότερες
πληροφορίες.
Πατήστε
ή , επιλέξτε Μηνύματα
και, έπειτα, επιλέξτε Ρυθμίσεις και
Μήνυμα πολυμέσων.
Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:
Θέμα- Συμπεριλάβετε ένα πεδίο
θέματος στα μηνύματα πολυμέσων που
αποστέλλετε.
Διάρκεια slide - Επιλέξτε τη διάρκεια
εμφάνισης των slide στην οθόνη.
Προτεραιότητα - Επιλέξτε το επίπεδο
προτεραιότητας των μηνυμάτων MMS.
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Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KM500
είναι προκαθορισμένες, έτσι ώστε να
μπορείτε να στέλνετε μηνύματα άμεσα.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις,
δείτε παρακάτω για περισσότερες
πληροφορίες.
Πατήστε
ή , επιλέξτε Μηνύματα
και, έπειτα, επιλέξτε Ρυθμίσεις και SMS.
Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:
Τύποι μηνυμάτων - Μετατρέψτε το
κείμενο σε φωνή, φαξ, τηλεειδοποίηση,
X.400 e-mail ή ERMES.
Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το χρονικό
διάστημα για το οποίο το μήνυμα
θα μένει αποθηκευμένο στο κέντρο
μηνυμάτων.
Αναφορά παράδοσης - Επιλέξτε
να λαμβάνετε επιβεβαίωση για την
παράδοση του μηνύματος.
Χρέωση απάντησης - Επιλέξτε να
χρεωθείτε εσείς για το κόστος του
μηνύματος απάντησης του παραλήπτη.
Αρ. κέντρου μηνυμάτων - Εισαγάγετε
τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων - Επιλέξτε
τον τρόπο κωδικοποίησης των
χαρακτήρων. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει
το μέγεθος του μηνύματός σας και κατά
συνέπεια τις χρεώσεις.
Ρύθμιση φορέα - Επιλέξτε εάν η
αποστολή των μηνυμάτων θα γίνεται
μέσω GSM ή GPRS.
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Μηνύματα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το χρονικό
διάστημα για το οποίο το μήνυμα
θα μένει αποθηκευμένο στο κέντρο
μηνυμάτων.
Αναφορά παράδοσης - Επιλέξτε να
επιτρέπεται ή/και να ζητείται αναφορά
παράδοσης.
Αναφορά ανάγνωσης - Επιλέξτε να
επιτρέπεται ή/και να αποστέλλεται
αναφορά ανάγνωσης.
Αυτόμ. λήψη - Επιλέξτε εάν θα γίνεται
αυτόματη ή μη αυτόματη λήψη των
μηνυμάτων πολυμέσων, ανάλογα με
το αν βρίσκεστε στο οικείο δίκτυο ή
χρησιμοποιείτε την περιαγωγή.
Προφίλ δικτύου - Επιλέξτε ένα
συγκεκριμένο προφίλ δικτύου του
παροχέα για την αποστολή μηνυμάτων
πολυμέσων.
Επιτρεπόμενος τύπος μηνυμάτων
- Επιλέξτε τον τύπο αποστολέων από
τους οποίους θα επιτρέπεται η λήψη
μηνυμάτων.
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Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων
Πατήστε
ή , επιλέξτε Μηνύματα,
Ρυθμίσεις και έπειτα:
Αριθμός φωνητ. ταχυδρ. - Εδώ
αποθηκεύεται ο αριθμός του φωνητικού
σας ταχυδρομείου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την
παρεχόμενη υπηρεσία, επικοινωνήστε
με τον παροχέα δικτύου.
Μήνυμα Push - Εδώ μπορείτε να
απενεργοποιήσετε ένα μήνυμα Push,
πράγμα που σημαίνει ότι τα μηνύματά
σας δεν θα προωθούνται πλέον στη
συσκευή απευθείας μόλις λαμβάνονται
αλλά μόνο όταν πραγματοποιείτε έλεγχο
για νέα μηνύματα.
Μήνυμα πληροφοριών - Επιλέξτε
την κατάσταση λήψης, τις ειδοποιήσεις
και τη γλώσσα για τα μηνύματα
πληροφοριών.

Φωτογραφική
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας
1	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο

στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου
και στην οθόνη θα εμφανιστεί
σκόπευτρο της φωτογραφικής
μηχανής.
2	Κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια και
στρέψτε το φακό προς το αντικείμενο
της φωτογραφίας.
3	Πατήστε το πλήκτρο
ή
στη
δεξιά πλευρά του τηλεφώνου για
να πραγματοποιήσετε λήψη της
φωτογραφίας.

Χρήση γραμμής εργαλείων
επιλογών
Εάν πατήσετε “Επιλογές”, στο κάτω
μέρος της οθόνης του σκοπεύτρου θα
εμφανιστεί μια νέα γραμμή εργαλείων με
επιλογές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
και για να περιηγηθείτε στις διάφορες
επιλογές.
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Μετά τη λήψη φωτογραφίας
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φωτογραφία
που έχετε τραβήξει. Το όνομα της
εικόνας θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος
της οθόνης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Πατήστε “Επιλογές” για να ανοίξετε ένα
υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε
μεταξύ λήψης νέας φωτογραφίας,
ορισμού της εικόνας ως Ταπετσαρία
ή Ταυτότητα εικόνας, προβολής των
άλλων φωτογραφιών που υπάρχουν στο
άλμπουμ ή αποστολής της φωτογραφίας
με μήνυμα πολυμέσων ή Bluetooth.

Ανάλυση – Δείτε την ενότητα
“Αλλαγή μεγέθους εικόνας” στη σελίδα
34.
Ποιότητα - Επιλέξτε μεταξύ των
ρυθμίσεων Κανονική, Υψηλή και Πολύ
υψηλή. Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα,
τόσο πιο ευκρινής είναι η φωτογραφία
αλλά θα αυξηθεί το μέγεθος του αρχείου,
γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να
αποθηκεύσετε λιγότερες φωτογραφίες
στη μνήμη.
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Φωτογραφική

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
34

Φλας – Αλλάξτε τη λειτουργία
του φλας σε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το φλας
είναι Απενεργοποίηση για λόγους
εξοικονόμησης μπαταρίας. Κάθε
φορά που κλείνετε τη φωτογραφική
μηχανή, το φλας θα επανέρχεται
στην προεπιλεγμένη ρύθμιση
“Απενεργοποίηση”.
Xρονόμετρο - Ο χρονοδιακόπτης
καθυστέρησης σας δίνει τη δυνατότητα
να ορίσετε μια καθυστέρηση μετά το
πάτημα του πλήκτρου λήψης. Επιλέξτε
3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα ή 10
δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αυτή είναι
ιδανική για ομαδικές φωτογραφίες στις
οποίες θέλετε να συμμετέχετε.
Πολλαπλή λήψη - Η λειτουργία
αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να
τραβήξετε έως και έξι φωτογραφίες
αυτόματα, σε πολύ γρήγορη διαδοχή
και είναι ιδανική για φωτογραφίες
κινούμενων αντικειμένων ή φωτογραφίες
από αθλητικές διοργανώσεις.
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Χρωματικό εφέ – Επιλέξτε μία
από τις τέσσερις επιλογές χρωματικών
αποχρώσεων: Απενεργοποίηση
(κανονικό/έγχρωμο), Σέπια,
Ασπρόμαυρο (ασπρόμαυρο) ή
Αρνητικό.
Ισορ/πία λευκού - Η ισορροπία
λευκού διασφαλίζει ότι όλα τα λευκά
χρώματα στις φωτογραφίες σας
θα είναι ρεαλιστικά. Προκειμένου
η φωτογραφική να προσαρμόσει
σωστά την ισορροπία λευκού, μπορεί
να χρειαστεί να προσδιορίσετε τις
συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε μεταξύ
των ρυθμίσεων Αυτόματο, Φως
ημέρας, Πυρακτώσεως, Συννεφιά και
Φθορισμού.
Ήχος διαφράγματος - Επιλέξτε
έναν από τους τρεις ήχους
διαφράγματος.
Ρυθμίσεων – Επιλέξτε Ναι για
να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο
επαναφέροντας τις αρχικές ρυθμίσεις
της φωτογραφικής μηχανής.

Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Προβολή αποθηκευμένων
φωτογραφιών
1	Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση

στις αποθηκευμένες φωτογραφίες
μέσα από τη λειτουργία κάμερας,
καθώς και από την οθόνη αναμονής.
Από την οθόνη του σκοπεύτρου, απλά
επιλέξτε Άλμπουμ. Από την οθόνη
αναμονής, πατήστε
ή , και
επιλέξτε
και μετά “Εικόνες”.
2	Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή
σας.
3	Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να
επιλέξετε τη φωτογραφία που
θέλετε να προβάλλετε και πατήστε
“Επιλογές” και έπειτα “Εμφάνιση”
ή απλά πατήστε
για να τη
μεγεθύνετε.
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Χρήση του ζουμ κατά την
προβολή φωτογραφίας
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλη για να
μετακινήσετε την περιοχή εστίασης και
να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή
σμίκρυνση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας για
να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη.
Όσο περισσότερα pixel, τόσο
μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας,
πράγμα που συνεπάγεται τη χρήση
περισσότερου χώρου στη μνήμη. Εάν
θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερες
φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας,
μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των
pixel έτσι ώστε να μικρύνετε το μέγεθος
του αρχείου.
1	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
από τη γραμμή εργαλείων.
2	Επιλέξτε μια τιμή για τα pixel από
τις τέσσερις αριθμητικές επιλογές
(QV: 320X240, V: 640X480, 1M:
1280X960, 2M: 1600X1200).
3	Επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε και πατήστε OK
για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που
κάνατε. Το μενού ρυθμίσεων θα
κλείσει αυτόματα και θα είστε έτοιμοι
να αποτυπώσετε τη φωτογραφία που
θέλετε.
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Φωτογραφική
Ορισμός φωτογραφίας ως
ταπετσαρία ή ταυτότητα εικόνας
Ορίστε την προβολή της εικόνας σε
συγκεκριμένα διαστήματα. Από την
έκθεση εικόνων, χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα και για να επιλέξετε μια
εικόνα και πατήστε “Επιλογές”. Ορίστε
την επιλεγμένη εικόνα ως ταπετσαρία ή
ταυτότητα εικόνας για μία από τις
επαφές σας.
Σημείωση: Η ταυτότητα εικόνας μπορεί
να προστεθεί μόνο στις επαφές που
είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο και
όχι στις επαφές που είναι
αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
36
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Κάμερα
Γρήγορη λήψη βίντεο
1	Πατήστε το πλήκτρο

ή
και
επιλέξτε
και έπειτα “Κάμερα”.
2	Στρέψτε το φακό της κάμερας προς το
αντικείμενο του βίντεο.
3	Πατήστε το πλήκτρο
μία φορά
ή πατήστε το πλήκτρο
στη
δεξιά πλευρά του τηλεφώνου για να
ξεκινήσει η εγγραφή.
4	Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης
του σκοπεύτρου θα εμφανιστεί η
ένδειξη REC και ένα χρονόμετρο που
θα δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
5	Για να διακόψετε προσωρινά το
βίντεο, επιλέξτε Παύση και για να
συνεχίσετε επιλέξτε Συνέχεια.
6	Επιλέξτε Διακοπή για να διακοπεί η
λήψη.

Μετά τη λήψη βίντεο

Χρήση γραμμής εργαλείων
επιλογών
Εάν πατήσετε “Επιλογές”, στο κάτω
μέρος της οθόνης του σκοπεύτρου θα
εμφανιστεί μια νέα γραμμή εργαλείων με
επιλογές. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
βέλη για να περιηγηθείτε στις επιλογές.
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Λειτουργία βίντεο – Για να
πραγματοποιήσετε λήψη ενός βίντεο
που θέλετε να στείλετε με μήνυμα
πολυμέσων, επιλέξτε “Mήνυμα
πολυμέσων”.
Ανάλυση – Εάν θέλετε να χωρέσουν
περισσότερα βίντεο στο τηλέφωνό
σας, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό
των pixel προκειμένου να μικρύνει το
μέγεθος του αρχείου. Επιλέξτε μεταξύ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια σταθερή
εικόνα που αντιπροσωπεύει το βίντεο
που έχετε εγγράψει. Το όνομα της
εικόνας θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος
της οθόνης.
Πατήστε “Επιλογές” για να ανοίξετε
ένα υπομενού από το οποίο μπορείτε
να επιλέξετε τη λήψη νέου βίντεο, την
αναπαραγωγή του βίντεο, την αποστολή

του βίντεο με μήνυμα πολυμέσων
ή Bluetooth ή την προβολή των
υπόλοιπων βίντεο που υπάρχουν στο
άλμπουμ.
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Κάμερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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των δύο επιλογών για βίντεο, 320 x 240
και 176 x 144.
Ποιότητα - Επιλέξτε μεταξύ των
ρυθμίσεων Πολύ υψηλή, Υψηλή
και Κανονική. Όσο πιο καλή είναι η
ποιότητα, τόσο πιο καθαρό θα είναι το
βίντεο αλλά το αυξηθεί το μέγεθος του
αρχείου, πράγμα που σημαίνει ότι ο
αριθμός των βίντεο που θα μπορείτε
να αποθηκεύσετε στη μνήμη του
τηλεφώνου θα είναι μικρότερος.
Φλας – Αλλάξτε τη λειτουργία
του φλας σε Ενεργοποίηση ή
Απενεργοποίηση.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το φλας
είναι Απενεργοποίηση για λόγους
εξοικονόμησης μπαταρίας.
Χρωματικό εφέ - Επιλέξτε ένα
εφέ εικόνας για να το εφαρμόσετε στο
βίντεο που τραβάτε. Επιλέξτε μία από
τις τέσσερις επιλογές χρωματικών
αποχρώσεων: Απενεργοποίηση
(κανονικό/έγχρωμο), Σέπια,
Ασπρόμαυρο (ασπρόμαυρο) ή
Αρνητικό.
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Ισορ/πία λευκού - Η ισορροπία
λευκού διασφαλίζει ότι όλα τα
λευκά χρώματα στα βίντεό σας
θα είναι ρεαλιστικά. Προκειμένου
η φωτογραφική να προσαρμόσει
σωστά την ισορροπία λευκού, μπορεί
να χρειαστεί να προσδιορίσετε τις
συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε μεταξύ
των ρυθμίσεων Αυτόματο, Φως
ημέρας, Πυρακτώσεως, Συννεφιά και
Φθορισμού.
Ρυθμίσεων – Επιλέξτε Ναι για
να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο
επαναφέροντας τις αρχικές ρυθμίσεις
της κάμερας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού ρυθμίσεων
εμφανίζεται πάνω από το σκόπευτρο,
έτσι ώστε όταν αλλάζετε στοιχεία του
χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας, να
μπορείτε να δείτε την αλλαγμένη εικόνα
σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού
ρυθμίσεων.

Παρακολούθηση αποθηκευμένων
βίντεο
1	Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση

στα αποθηκευμένα βίντεο είτε από
τη λειτουργία κάμερας είτε από την
οθόνη αναμονής. Από την οθόνη
του σκοπεύτρου, απλά επιλέξτε
Άλμπουμ. Από την οθόνη αναμονής,
πατήστε
ή , και επιλέξτε
και μετά “Βίντεο”.
2	Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή
σας.
3	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και
για να επιλέξετε το βίντεο που
θέλετε να προβάλετε και στη συνέχεια
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Αναπαραγωγή” ή απλά πατήστε
για να παρακολουθήσετε το βίντεο.
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Ρύθμιση της έντασης κατά την
προβολή βίντεο
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
ενός βίντεο ενώ γίνεται αναπαραγωγή,
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που
υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του
τηλεφώνου.
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Τα προσωπικά μου
Στη μνήμη του τηλεφώνου σας μπορείτε
να αποθηκεύσετε όποια αρχεία
πολυμέσων θέλετε, έτσι ώστε να έχετε
εύκολη πρόσβαση σε όλες τις
φωτογραφίες, τους ήχους, τα βίντεο και
τα παιχνίδια σας. Επίσης, μπορείτε να
αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε μια
κάρτα μνήμης. Το πλεονέκτημα που
παρουσιάζει η χρήση της κάρτας μνήμης
είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να
απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του
τηλεφώνου.
Όλα τα αρχεία πολυμέσων
αποθηκεύονται στο φάκελο “Τα
προσωπικά μου”. Για πρόσβαση στο
φάκελο “Τα προσωπικά μου”, πατήστε
ή
και έπειτα
για να ανοίξετε
μια λίστα με τους φακέλους στους
οποίους αποθηκεύονται όλα τα αρχεία
πολυμέσων.

Εικόνες
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
40

Στις Εικόνες περιλαμβάνεται ένας
φάκελος με εικόνες που έχουν
προφορτωθεί στο τηλέφωνό σας, εικόνες
που έχετε λάβει εσείς και εικόνες που
έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική
μηχανή του τηλεφώνου.
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Μενού επιλογών για εικόνες
Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας
για τις εικόνες εξαρτώνται από τον τύπο
της εικόνας που έχετε επιλέξει. Όλες οι
επιλογές θα είναι διαθέσιμες για τις
φωτογραφίες που έχετε αποτυπώσει με
τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου,
αλλά μόνο οι επιλογές Εμφάνιση,
Ορισμός ως, Πληροφορίες αρχείου,
Παρουσίαση, Ταξινόμηση κατά και
Προβολή μικρογραφιών/ Εμφάνιση
καταλόγου θα είναι διαθέσιμες για τις
προεπιλεγμένες εικόνες.
Στο φάκελο “Εικόνες”, πατήστε
“Επιλογές” για να εμφανιστεί η λίστα
επιλογών.
Διαγραφή - Διαγράψτε την επιλεγμένη
εικόνα.
Αποστολή μέσω - Στείλτε την
επιλεγμένη εικόνα σε ένα φίλο με MMS,
Bluetooth ή e-mail.
Σημείωση: Για να στείλετε την εικόνα
με MMS, θα πρέπει να αλλάξετε το
μέγεθός της.
Αρχείο - Επεξεργαστείτε, μετονομάστε
ή δείτε τις πληροφορίες (Όνομα,
Μέγεθος, Ημερομηνία, Μέγεθος
εικόνας και Πνευματικά δικαιώματα)
της επιλεγμένης εικόνας. Εάν έχετε
τοποθετήσει εξωτερική κάρτα μνήμης,

θα εμφανιστούν δύο επιπλέον επιλογές:
Μετακίνηση στην εξωτερική μνήμη και
Αντιγραφή στην εξωτερική μνήμη.
Εκτύπωση μέσω Bluetooth Εκτυπώστε ένα αρχείο εικόνας μέσω
Bluetooth®.
Παρουσίαση - Δείτε την ενότητα
“Δημιουργία παρουσίασης” στη σελίδα
43.
Νέος φάκελος - Δημιουργήστε ένα
νέο φάκελο μέσα στον κύριο φάκελο
“Εικόνες”.
Πολλαπλή διαγραφή - Επιλέξτε
περισσότερες από μία εικόνες πριν
επιλέξετε Διαγραφή.
Διαγραφή όλων - Διαγράψτε όλες τις
φωτογραφίες από το φάκελο Εικόνες.
Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τις
εικόνες σας κατά Ημερομηνία, Τύπο ή
Όνομα.
Προβολή λίστας / Προβολή
μικρογραφιών - Αλλάξτε τον τρόπο
προβολής των φωτογραφιών.

Αποστολή φωτογραφίας
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

2	Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε

Εικόνες.

3	Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε

“Επιλογές”.
4	Επιλέξτε Αποστολή μέσω και
στη συνέχεια επιλέξτε Μήνυμα
πολυμέσων, Bluetooth ή E-mail.
5	Εάν επιλέξετε Μήνυμα πολυμέσων
ή E-mail, η φωτογραφία σας θα
επισυναφθεί στο μήνυμα και μπορείτε
να γράψετε και να στείλετε το μήνυμα
ως συνήθως. Εάν επιλέξετε Bluetooth,
θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth και το τηλέφωνο
θα αναζητήσει τη συσκευή στην οποία
θα αποστείλει τη φωτογραφία.

01
02
03
04
05
06
07
08

Οργάνωση εικόνων
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

Εικόνες.

3	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε

Ταξινόμηση κατά.

4	Επιλέξτε ανάμεσα σε Ημερομηνία,

Τύπος και Όνομα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

2	Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε
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Διαγραφή εικόνας

5 Αφού επισημάνετε τα κατάλληλα

1	Πατήστε

ή
και επιλέξτε
.
2	Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε
Εικόνες.
3	Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε
“Επιλογές”.
4	Επιλέξτε Διαγραφή.

Διαγραφή πολλών εικόνων
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

2	Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε

Εικόνες.

3	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε

Πολλαπλή διαγραφή.

4	Δίπλα σε κάθε εικόνα θα εμφανιστεί

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
42

ένα πλαίσιο. Επιλέξτε την εικόνα,
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Επισήμανση όλων” ή απλά πατήστε
για να την επισημάνετε. Για να
καταργήσετε την επισήμανση μιας
εικόνας, πατήστε “Επιλογές”΄και
επιλέξτε “Αναίρεση επισήμανσης
όλων” ή απλά πατήστε
έτσι ώστε
να εξαφανιστεί το σημάδι επιλογής
από το πλαίσιο.

LG KM500 | Οδηγός χρήσης

πλαίσια, επιλέξτε Ολοκληρώθηκε
και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να
διαγράψετε όλες τις επισημασμένες
εικόνες.

Δημιουργία παρουσίασης
Εάν θέλετε να εμφανίσετε όλες τις
εικόνες του τηλεφώνου σας ή να
περιηγηθείτε σε αυτές που διαθέτετε,
μπορείτε να δημιουργήσετε μια
παρουσίαση προκειμένου να αποφύγετε
το άνοιγμα και κλείσιμο κάθε
μεμονωμένης εικόνας.
1	Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
2	Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε
Εικόνες.
3	Επιλέξτε τη φωτογραφία με την οποία
θέλετε να ξεκινήσει η παρουσίαση και
πατήστε “Επιλογές”.
4	Επιλέξτε Παρουσίαση για να
ξεκινήσει.
5	Πατήστε Επιλογές, Παύση για
να διακόψετε προσωρινά την
παρουσίαση και “Έξοδος” για να
τερματίσετε την παρουσίαση και να
επιστρέψετε στο φάκελο “Εικόνες”.

Πατώντας “Επιλογές” κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης, εμφανίζονται
περαιτέρω επιλογές:
Ενεργ./Απενεργ. επανάληψης Επιλέξτε εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται
η παρουσίαση ή όχι.

Ήχοι
Ο φάκελος Ήχοι περιέχει τους
Προεπιλεγμένους ήχους και τις
εγγραφές φωνής. Από εδώ μπορείτε να
διαχειριστείτε και να αποστείλετε ήχους ή
να τους ορίσετε ως ήχους κλήσης.

Χρήση ενός ήχου
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

2	Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε

Ήχοι.

3	Επιλέξτε Προεπιλεγμένοι ήχοι

Ορισμός ως και στη συνέχεια
επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων
Ήχοι κλήσεων και Ταυτότητα ήχου
κλήσης.

Βίντεο
Ο φάκελος “Τα βίντεό μου” εμφανίζει τον
κατάλογο με τα βίντεο που έχετε λάβει
και τα βίντεο που έχετε εγγράψει στο
τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση βίντεο
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

01
02
03
04
05
06
07
08

2	Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε

Βίντεο.

3	Επιλέξτε ένα βίντεο, πατήστε

“Επιλογές” και στη συνέχεια επιλέξτε
“Αναπαραγωγή” ή απλά πατήστε .

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ή επιλέξτε από τον κατάλογο των
αρχείων εγγραφής φωνής.
4	Επιλέξτε έναν ήχο, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε
“Αναπαραγωγή” ή απλά πατήστε
για να ακούσετε τον ήχο.

5	Πατήστε “Επιλογές”, επιλέξτε
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Χρήση επιλογών κατά την
παύση βίντεο
Εάν πατήσετε “Επιλογές”, το βίντεο που
αναπαράγεται θα διακοπεί προσωρινά
και θα μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των
παρακάτω ρυθμίσεων:
Διαγραφή - Διαγράψτε το βίντεο.
Αποστολή μέσω - Στείλτε το βίντεο με
μήνυμα πολυμέσων, Bluetooth ή e-mail.
Αρχείο - Μετονομάστε το βίντεο,
μετακινήστε το επιλεγμένο βίντεο σε ένα
φάκελο ή εμφανίστε τις πληροφορίες του
βίντεο (Όνομα, Μέγεθος, Ημερομηνία,
Αναπαραγωγή και Πνευματικά
δικαιώματα).
Λειτουργία τοπίου / πλήρους οθόνης Αλλάξτε τον τρόπο προβολής του βίντεο.

Αποστολή βίντεο κλιπ
1	Επιλέξτε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας

τα πλήκτρα βέλους.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

2	Πατήστε “Επιλογές”, επιλέξτε

Αποστολή μέσω και στη συνέχεια
επιλέξτε Μήνυμα πολυμέσων,
Bluetooth ή E-mail.
3	Εάν επιλέξετε Μήνυμα ή E-mail, το
απόσπασμα βίντεο θα επισυναφθεί
στο μήνυμα και μπορείτε να γράψετε
και να στείλετε το μήνυμα ως
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συνήθως. Εάν επιλέξετε Bluetooth,
θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Bluetooth και το τηλέφωνο
θα αναζητήσει τη συσκευή στην οποία
θα αποστείλει το βίντεο.
Σημείωση: Για να στείλετε το βίντεο με
MMS, θα πρέπει να αλλάξετε το μέγεθός
του. Μερικά βίντεο μπορεί να είναι πολύ
μεγάλα για να αποσταλούν με MMS
ούτως ή άλλως. Σε αυτή την περίπτωση,
κάντε μία από τις άλλες επιλογές
αποστολής.

Χρήση του μενού επιλογών
βίντεο
Στο φάκελο “Βίντεο”, πατήστε “Επιλογές”
για να εμφανίσετε την ακόλουθη λίστα
επιλογών.
Διαγραφή - Διαγράψτε το επιλεγμένο
βίντεο.
Αρχείο - Μετονομάστε το βίντεο και
δείτε τις πληροφορίες (όνομα, μέγεθος,
ημερομηνία, αναπαραγωγή και
πνευματικά δικαιώματα).
Νέος φάκελος - Δημιουργήστε ένα
νέο φάκελο μέσα στον κύριο φάκελο
“Βίντεο”.

Πολλαπλή διαγραφή - Επιλέξτε
περισσότερα από ένα βίντεο κλιπ πριν
επιλέξετε Διαγραφή.
Διαγραφή όλων - Διαγράψτε όλα τα
κλιπ που υπάρχουν στο φάκελο “Βίντεο”.
Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τα
βίντεό σας κατά ημερομηνία, τύπο ή
όνομα.
Προβολή λίστας / Προβολή
μικρογραφιών - Αλλάξτε τον τρόπο
προβολής των βίντεο.

Άλλα
Ο φάκελος Άλλα χρησιμοποιείται για την
αποθήκευση αρχείων που δεν είναι
φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο, παιχνίδια ή
εφαρμογές.
Μπορεί να διαπιστώσετε ότι κατά τη
μεταφορά αρχείων από τον υπολογιστή
στο τηλέφωνό σας, τα αρχεία αυτά
εμφανίζονται στο φάκελο Άλλα.

Παιχνίδια και εφαρμογές
Το KM500 διαθέτει προφορτωμένα
παιχνίδια για να περνάτε ευχάριστα τον
ελεύθερο χρόνο σας. Εάν επιλέξετε να
λάβετε επιπλέον παιχνίδια ή εφαρμογές,
αυτά θα αποθηκευτούν σε αυτό το
φάκελο.

01

Αναπαραγωγή παιχνιδιού

05

1	Πατήστε

06

ή
και επιλέξτε
.
2	Μεταβείτε και επιλέξτε Παιχνίδια &
εφαρμογές.
3	Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε,
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Αναπαραγωγή” ή απλά πατήστε .

02
03
04

07
08

Χρήση του μενού επιλογών
παιχνιδιών

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Στο φάκελο “Παιχνίδια”, πατήστε
“Επιλογές” για να εμφανίσετε την
ακόλουθη λίστα επιλογών.
Αναπαραγωγή – Επιλέξτε το για να
παίξετε το παιχνίδι.
Πληροφορίες - Δείτε το όνομα, την
έκδοση, τον προμηθευτή, το μέγεθος
δεδομένων και τον τομέα του αρχείου.
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Εξωτερική μνήμη
Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, η
κάρτα αυτή θα εμφανίζεται ως φάκελος
μέσα στο φάκελο “Τα προσωπικά μου”. Ο
φάκελος της εξωτερικής μνήμης χωρίζεται
σε τέσσερις υποφακέλους: Εικόνες, Ήχοι,
Βίντεο και Άλλα. Κάθε φάκελος περιέχει
όλα τα αρχεία αυτού του τύπου που είναι
αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης και όχι
στο τηλέφωνο.

Χρήση του τηλεφώνου ως
συσκευή μαζικής αποθήκευσης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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Το KM500 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συσκευή μαζικής αποθήκευσης, ακριβώς
όπως ένα USB stick. Αυτός είναι ένας
ιδανικός τρόπος για να μεταφέρετε αρχεία
από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.
Εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα μνήμης
όταν συνδέετε το τηλέφωνο ως συσκευή
μαζικής αποθήκευσης, θα εμφανιστούν
δύο μονάδες στον υπολογιστή σας. Η
μνήμη του τηλεφώνου και η εξωτερική
μνήμη.
1	Πατήστε
ή ,επιλέξτε
και στη συνέχεια επιλέξτε
Συνδεσιμότητα.
2	Επιλέξτε Σύνδεση USB.
LG KM500 | Οδηγός χρήσης

3	Μεταβείτε στην επιλογή Μαζική

αποθήκευση και πατήστε OK.

4	Συνδέστε το μικρότερο άκρο του

καλωδίου USB στην υποδοχή
καλωδίου USB στην άκρη του KM500.
Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο στη
θύρα USB του υπολογιστή σας.
5	Θα ανοίξει αυτόματα ένας φάκελος
αφαιρούμενου δίσκου - δύο εάν έχετε
τοποθετήσει κάρτα μνήμης - που θα
δείχνει όλους τους φακέλους που
υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου
ή στην κάρτα μνήμης
6	Μεταφέρετε τα αρχεία εικόνων, βίντεο,
μουσικής ή άλλου είδους στους
σωστούς φακέλους.
7	Αποσυνδέστε το τηλέφωνο με
ασφάλειας, κάνοντας κλικ στο
εικονίδιο Ασφαλής κατάργηση
υλικού στη γραμμή εργαλείων της
επιφάνειας εργασίας.
8	Για πρόσβαση στις εικόνες, για
παράδειγμα, πατήστε
ή
,
επιλέξτε
, έπειτα Εξωτερική
μνήμη και τέλος Εικόνες. Θα
περιλαμβάνονται όλες οι εικόνες που
μεταφέρατε.

Μεταφορά αρχείου στο
τηλέφωνο

01
02
03
04
05
06
07
08

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από τον
υπολογιστή στο τηλέφωνο μέσω
Bluetooth.
1	Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth
είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο
και στον υπολογιστή και ότι οι
συσκευές μπορούν να εντοπίσουν η
μία την άλλη.
2	Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή
σας για να στείλετε το αρχείο μέσω
Bluetooth.
3	Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει
να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο,
πατώντας Ναι.
4	Το αρχείο θα αποθηκευτεί στον
κατάλληλο φάκελο, ανάλογα με τον
τύπο του. Έτσι, για παράδειγμα, οι
φωτογραφίες θα αποθηκευτούν στο
φάκελο “Εικόνα” και η μουσική στο
φάκελο “Ήχοι” Εάν το τηλέφωνο δεν
μπορεί να αναγνωρίσει τον τύπο του
αρχείου, το αρχείο θα αποθηκευτεί
στο φάκελο “Άλλα”.

Σημείωση: Τα αρχεία που
αποστέλλονται μέσω Bluetooth
αποθηκεύονται στη μνήμη του
τηλεφώνου.

47

Πολυμέσα
Μουσική

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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Το LG KM500 διαθέτει ενσωματωμένο
πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3, έτσι
ώστε να μπορείτε να αναπαραγάγετε
όλα τα αγαπημένα σας μουσικά
κομμάτια.
Η τεχνολογία αναγνώρισης
μουσικής και τα σχετικά
δεδομένα παρέχονται από την
Gracenote®.
Το Gracenote είναι το βιομηχανικό
πρότυπο στην τεχνολογία αναγνώρισης
μουσικής και στην παροχή σχετικού
περιεχομένου. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.gracenote.com.
CD και μουσικά δεδομένα από την
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007
Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000-2007 Gracenote. Το
παρόν προϊόν και η υπηρεσία ενδέχεται
να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
των ΗΠΑ: #5,987,525, #6,061,680,
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,304,523,
#6,330,593, #7,167,857 και άλλα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν
εκδοθεί ή είναι σε εκκρεμότητα.
LG KM500 | Οδηγός χρήσης

Τα σήματα Gracenote και CDDB είναι
σήματα κατατεθέντα της Gracenote.
Το λογότυπο της Gracenote και το
λογότυπο “Powered by Gracenote” είναι
εμπορικά σήματα της Gracenote.
Για πρόσβαση στο πρόγραμμα
αναπαραγωγής MP3, πατήστε
ή
και επιλέξτε
. Από εδώ έχετε
πρόσβαση στα εξής:
Όλα τα τραγούδια - Περιλαμβάνει όλα
τα τραγούδια που έχετε στο τηλέφωνό
σας.
Η λίστα αναπαραγωγής μου Περιλαμβάνει τις λίστες αναπαραγωγής
που έχετε δημιουργήσει, καθώς
και τις επιλογές Λίστα εν κινήσει,
Καλλιτέχνες, Άλμπουμ, Είδη και
Τυχαία αναπαραγωγή όλων των
τραγουδιών. Μπορείτε να επιλέξετε
συγκεκριμένη μουσική με βάση διάφορα
χαρακτηριστικά.

Μεταφορά μουσικής στο
τηλέφωνο

Αναπαραγωγή τραγουδιών

Ο πιο εύκολος τρόπος για να μεταφέρετε
μουσική στο τηλέφωνό σας είναι μέσω
Bluetooth ή χρησιμοποιώντας το
καλώδιο συγχρονισμού.
Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά
μέσω Bluetooth:
1	Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth
είναι ενεργοποιημένη και στις δύο
συσκευές και ότι οι συσκευές μπορούν
να εντοπίσουν η μία την άλλη.
2	Επιλέξτε το αρχείο μουσικής στην
άλλη συσκευή και επιλέξτε αποστολή
μέσω Bluetooth.
3	Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει
να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο,
πατώντας Ναι.
4	Το αρχείο θα εμφανιστεί στο φάκελο
Αναπαραγωγή ΜP3 > Όλα τα
τραγούδια.

2	Επιλέξτε “Όλα τα τραγούδια” και, στη

1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

συνέχεια, το τραγούδι που θέλετε να
αναπαράγετε. Πατήστε .
3	Πατήστε
για παύση της
αναπαραγωγής του τραγουδιού.
4	Πατήστε
για προώθηση στο
επόμενο τραγούδι.
5	Πατήστε
για επιστροφή στο
προηγούμενο τραγούδι.
6	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Ελαχιστοποίηση” για να κρυφτεί
η οθόνη του προγράμματος
αναπαραγωγής και να συνεχίσετε
να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας
κανονικά ενώ γίνεται αναπαραγωγή
μουσικής.
7	Πατήστε “Πίσω” για να διακόψετε τη
μουσική και να επιστρέψετε στο μενού
μουσικής.

01
02
03
04
05
06
07
08

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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Πολυμέσα
Χρήση επιλογών κατά την
αναπαραγωγή μουσικής

Δημιουργία λίστας
αναπαραγωγής

Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε μεταξύ
των παρακάτω:
Ελαχιστοποίηση
Ενεργοπ. φυσικού ήχου
Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής
Ακρόαση μέσω Bluetooth
Ορισμός ως ήχος κλήσης
Βαθμολογία
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις - Αλλάξτε τις λειτουργίες
Ισοσταθμιστής, Λειτουργία
αναπαραγωγής και Τυχαία σειρά για
να μιξάρετε τη μουσική.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές
σας λίστες αναπαραγωγής επιλέγοντας
διάφορα τραγούδια από το φάκελο Όλα
τα τραγούδια.
1	Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
2	Επιλέξτε Η λίστα αναπαραγωγής
μου.
3	Επιλέξτε Νέο, πληκτρολογήστε το
όνομα της λίστας αναπαραγωγής και
επιλέξτε Αποθήκευση.
4	Θα εμφανιστεί ο φάκελος
Όλα τα τραγούδια. Επιλέξτε
όλα τα τραγούδια που θέλετε
να συμπεριλάβετε στη λίστα
αναπαραγωγής, μεταβαίνοντας
στα τραγούδια που επιθυμείτε και
πατώντας . Δίπλα στα ονόματά
τους θα εμφανιστεί ένα σύμβολο
επιλογής. Εάν προσθέσετε κατά
λάθος ένα τραγούδι που δεν θέλετε,
επιλέξτε το και πατήστε
ξανά για
να καταργήσετε την επιλογή του.
5	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε
τη λίστα αναπαραγωγής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να αλλάξετε
την ένταση κατά την ακρόαση μουσικής,
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο
πλάι του τηλεφώνου σας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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Επεξεργασία λίστας
αναπαραγωγής

1	Πατήστε

Κατά διαστήματα μπορεί να θελήσετε να
προσθέσετε νέα τραγούδια σε μια λίστα
αναπαραγωγής.
Επίσης, μπορεί να θελήσετε να
οργανώσετε τις λίστες αναπαραγωγής
σας. Όταν θελήσετε να κάνετε κάτι
τέτοιο, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη
λίστα αναπαραγωγής.
1	Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
2	Επιλέξτε Η λίστα αναπαραγωγής
μου.
3	Μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής
που θέλετε να επεξεργαστείτε,
επιλέξτε Εμφάνιση και στη συνέχεια
πατήστε “Επιλογές”.
	Αναπαραγωγή - Αναπαραγάγετε τη
λίστα αναπαραγωγής.
	Προσθήκη - Με αυτή την επιλογή
μπορείτε να προσθέσετε ή να
διαγράψετε τραγούδια από τη λίστα
αναπαραγωγής.
	Διαγραφή - Καταργήστε ένα τραγούδι
από τη λίστα αναπαραγωγής.
Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε.

ή
και επιλέξτε
.
2	Επιλέξτε Η λίστα αναπαραγωγής
μου.
3	Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής
που θέλετε να αναπαράγετε, επιλέξτε
“Εμφάνιση” και στη συνέχεια πατήστε
.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη νέων τραγουδιών
στο KM500 χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή Music Sync που υπάρχει στο
CD που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Τα τραγούδια αυτά θα έχουν μια πρόσθετη
λειτουργία, που ονομάζεται More Like
This™, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα
να δημιουργείτε αυτόματα, με μία κίνηση,
λίστες αναπαραγωγής με παρόμοια
τραγούδια, ανάλογα με τον τίτλο του
άλμπουμ, τον καλλιτέχνη ή το είδος
της μουσικής. Οι ειδικές αυτές λίστες
αναπαραγωγής αποθηκεύονται στο
φάκελο “Η λίστα αναπαραγωγής μου”, ο
οποίος περιλαμβάνεται στο φάκελο More
Like This. Μπορείτε να απολαύσετε
και να διαχειριστείτε αυτές τις λίστες
αναπαραγωγής όπως θέλετε.

01
02
03
04
05
06
07
08
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Αναπαραγωγή λίστας
αναπαραγωγής
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	Μετακίνηση πάνω/Μετακίνηση
κάτω - Μετακινήστε το τραγούδι προς
τα πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα για
να αλλάξετε τη σειρά αναπαραγωγής.
	Πολλαπλή διαγραφή - Διαγράψτε
τραγούδια από τη λίστα
αναπαραγωγής.
	Διαγραφή όλων - Διαγράψτε
όλα τα τραγούδια από τη λίστα
αναπαραγωγής.
	Πληροφορίες- Εμφανίστε
τις πληροφορίες της λίστας
αναπαραγωγής.

Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

2	Επιλέξτε Η λίστα αναπαραγωγής

μου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

3	Μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής

που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε
“Επιλογές”.
4	Επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ναι για επιβεβαίωση.
Σημείωση:
DRM (Ψηφιακή διαχείριση δικαιωμάτων)
Εξαιτίας του συστήματος ψηφιακής
διαχείρισης δικαιωμάτων (DRM),
ορισμένα από τα στοιχεία μέσων που
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λαμβάνετε από το Internet ή μέσω MMS
ενδέχεται να έχουν ένα μενού “Αγορά
δικαιωμάτων”, προκειμένου
να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά.
Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί για να
αγοράσετε τα σχετικά δικαιώματα από
την τοποθεσία web που διαθέτει όλα τα
δικαιώματα επί των περιεχομένων.
Τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών
κομματιών προστατεύονται από τις
διεθνείς συνθήκες και τους εθνικούς
νόμους περί προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων. Ενδέχεται να χρειάζεται να
λάβετε σχετική άδεια για να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή
αντιγραφή μουσικής. Σε ορισμένες
χώρες, η εθνική νομοθεσία απαγορεύει
την αντιγραφή υλικού που προστατεύεται
από τους νόμους περί πνευματικών
δικαιωμάτων από ιδιώτες. Ελέγξτε τη
νομοθεσία της χώρα σας σχετικά με τη
χρήση παρόμοιου υλικού.
Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή
ενός κομματιού MP3 στο πρόγραμμα
αναπαραγωγής MP3, εάν πατήσετε το
πλήκτρο συντόμευσης MP3, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BGM.
Στη λειτουργία BGM μπορεί να
πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των

MP3 παράλληλα με τη χρήση άλλων
λειτουργιών. Η λειτουργία BGM μπορεί
να διακοπεί από την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής MP3.

Χρήση του ραδιοφώνου
Το LG KM500 διαθέτει λειτουργία
ραδιοφώνου FM, ώστε να μπορείτε να
συντονίζεστε με τους αγαπημένους σας
σταθμούς και να τους ακούτε καθ’ οδόν.
Σημείωση: Για να ακούσετε ραδιόφωνο,
θα πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά
σας. Συνδέστε τα στην υποδοχή
ακουστικών (είναι η ίδια υποδοχή στην
οποία συνδέετε το φορτιστή σας).

Αναζήτηση σταθμών

Για μη αυτόματο συντονισμό:
1	Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
2	Επιλέξτε Ραδιόφωνο FM.
3	Επιλέξτε έναν αριθμό καναλιού στον
οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε ένα
σταθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Επεξεργασία.
4	Για να καταχωρίσετε το σταθμό,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα βέλη για να αναζητήσετε
τη συχνότητα ή να εισαγάγετε τη
συχνότητα χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο.
5	Επιλέξτε Αποθήκευση.

01
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Μπορείτε να συντονιστείτε με
ραδιοφωνικούς σταθμούς από το
τηλέφωνό σας, αναζητώντας τους είτε
αυτόματα είτε μη αυτόματα. Έπειτα,
μπορείτε να τους αποθηκεύσετε σε
συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών, έτσι
ώστε να μην χρειάζεται να συντονίζεστε
ξανά κάθε φορά. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε έως και 12 κανάλια στο
τηλέφωνό σας.

Για αυτόματο συντονισμό:
1	Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
2 Επιλέξτε Ραδιόφωνο FM.
3	Επιλέξτε Αυτόματη αναζήτηση και
έπειτα Ναι.
4	Κάθε φορά που το KM500 θα
εντοπίζει ένα σταθμό, θα σας ρωτάει
εάν θέλετε να τον αποθηκεύσετε.
Επιλέξτε Ναι, εάν θέλετε να
αποθηκεύσετε το κανάλι και Όχι,
εάν δεν θέλετε. Κάθε σταθμός
που επιλέγετε να αποθηκεύσετε
αντιστοιχίζεται αυτόματα σε έναν
αριθμό καναλιού στο τηλέφωνό σας.
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Σημείωση: Μπορείτε επίσης να
επεξεργαστείτε τους σταθμούς που έχετε
αποθηκεύσει σε έναν αριθμό καναλιού
χρησιμοποιώντας την λειτουργία
Επεξεργασία που χρησιμοποιείτε και
για τον μη αυτόματο συντονισμό των
σταθμών.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να βελτιώσετε τη
ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο
των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως
ραδιοφωνική κεραία.

Επαναφορά καναλιών
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

2	Επιλέξτε Ραδιόφωνο FM.
3	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε

Επαναφορά καναλιών. Επιλέξτε Ναι
για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
Όλα τα κανάλια θα επανέλθουν στην
αρχική συχνότητα 87,5Mhz.

Ακρόαση ραδιοφώνου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε
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2	Επιλέξτε Ραδιόφωνο FM.
3	Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού του

σταθμού που θέλετε να ακούσετε.

.

Φωνητική εγγραφή
Χρησιμοποιήστε τη φωνητική εγγραφή
για να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις
ή άλλους ήχους.
1 Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
2 Επιλέξτε Φωνητική εγγραφή.
3	Πατήστε
για να ξεκινήσει η
εγγραφή.
4	Επιλέξτε Παύση για να διακόψετε
προσωρινά την εγγραφή.
5	Επιλέξτε Διακοπή για να τερματίσετε
την εγγραφή.
6	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Αναπαραγωγή για να ακούσετε την
εγγραφή.
Σημείωση: Μπορείτε να ακούσετε όλες
τις φωνητικές εγγραφές που έχετε
αποθηκεύσει πατώντας “Επιλογές” και
επιλέγοντας Άλμπουμ.

Αποστολή εγγραφής φωνής
1	Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή,

πατήστε “Επιλογές”.
2	Επιλέξτε Αποστολή μέσω και
στη συνέχεια επιλέξτε Μήνυμα
πολυμέσων, Bluetooth ή E-mail.
Εάν επιλέξετε Μήνυμα ή E-mail, η
εγγραφή θα προστεθεί στο μήνυμα
και μπορείτε να γράψετε και να
στείλετε το μήνυμα ως συνήθως. Εάν
επιλέξετε Bluetooth, θα σας ζητηθεί
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth.

01
02
03
04
05
06
07
08

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν σκοπεύετε
να στείλετε την εγγραφή ως μήνυμα,
πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε Λειτουργία
εγγραφής. Επιλέξτε MMS. Με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η εγγραφή
χωράει σε ένα μήνυμα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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Προσθήκη συμβάντος στο
ημερολόγιο
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή ,
επιλέξτε
και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Ημερολόγιο.
2	Επιλέξτε την ημερομηνία στην
οποία θέλετε να προσθέσετε ένα
συμβάν. Μπορείτε να επιλέξετε
μια ημερομηνία είτε μεταβαίνοντας
σε αυτή με τα πλήκτρα βέλη είτε
πατώντας “Επιλογές” και εισάγοντας
την ημερομηνία μόνοι σας.
Σημείωση: Αφού αποθηκεύσετε ένα
συμβάν στο ημερολόγιο, πρέπει να
επιλέξετε Μετάβαση σε ημερομηνία,
αφού έχετε πατήσει πρώτα “Επιλογές”,
προκειμένου να εισάγετε μια ημερομηνία
για το συμβάν.
3	Πατήστε “Επιλογές”, επιλέξτε “Νέο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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χρονοδιάγραμμα” και εισαγάγετε
την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει το
συμβάν. Πραγματοποιήστε κύλιση με
τα πλήκτρα βέλη και εισάγετε την ώρα
λήξης του συμβάντος.
4	Πραγματοποιήστε κύλιση και εισάγετε
ένα Θέμα για το συμβάν.
LG KM500 | Οδηγός χρήσης

5	Πραγματοποιήστε ξανά κύλιση και

επιλέξτε εάν θέλετε να ρυθμίσετε
μια Ειδοποίηση για το συμβάν.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε
τις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε
να επιλέξετε την ενεργοποίηση της
ειδοποίησης κατά το χρόνο έναρξης
του συμβάντος ή σε ορισμένο χρονικό
διάστημα πριν από την έναρξη του
συμβάντος, ως υπενθύμιση για το
επερχόμενο συμβάν.
6	Πραγματοποιήστε κύλιση ακόμη μία
φορά για να επιλέξετε εάν το συμβάν
είναι μεμονωμένο ή εάν πρόκειται να
επαναλαμβάνεται σε Καθημερινά,
Εβδομαδιαία, Μηνιαία ή Ετήσια
διαστήματα. Εάν το συμβάν είναι
επαναλαμβανόμενο, μπορείτε επίσης
να πραγματοποιήσετε κύλιση για να
εισάγετε μια Ημερομηνία λήξης κατά
την οποία θα διακοπούν οριστικά τα
συμβάντα.
7	Επιλέξτε Αποθήκευση και το συμβάν
θα αποθηκευτεί στο ημερολόγιο. Ένας
τρίγωνος δρομέας θα σημειώσει τις
ημέρες στις οποίες έχουν αποθηκευτεί
συμβάντα.

Επεξεργασία συμβάντος
ημερολογίου

Κοινή χρήση συμβάντος
ημερολογίου

1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και στη
συνέχεια επιλέξτε Ημερολόγιο.
2	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Όλα τα χρονοδιαγράμματα για να
εμφανιστεί ένας κατάλογος με όλα τα
συμβάντα. Μεταβείτε στο συμβάν που
θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε “Εμφάνιση”
ή απλά πατήστε . Εναλλακτικά,
επιλέξτε την ημέρα του συμβάντος
από το ημερολόγιο, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε “Εμφάνιση” ή
απλά πατήστε .
3	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Επεξεργασία” ή απλά πατήστε
και
μεταβείτε στο στοιχείο του συμβάντος
που θέλετε να αλλάξετε. Κάντε τις
αλλαγές που θέλετε και επιλέξτε
Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το
συμβάν που επεξεργαστήκατε.

02
03
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Προσθήκη σημείωσης
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1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

08

ή , επιλέξτε
και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Σημείωση.
2	Επιλέξτε Νέο και πληκτρολογήστε τη
σημείωση που θέλετε.
3	Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Αποθήκευση ή απλά πατήστε .
4	Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε
την εφαρμογή Σημείωση, η σημείωση
θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Συμβουλή! Μπορείτε να
επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα
σημείωση.
Επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να
επεξεργαστείτε, πατήστε “Επιλογές” και
επιλέξτε Επεξεργασία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σημείωση: Για να διαγράψετε ένα
συμβάν από το ημερολόγιο, επιλέξτε να
γίνει εμφάνιση του συμβάντος και έπειτα
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
Διαγραφή.

ή , επιλέξτε
και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Ημερολόγιο.
2	Επιλέξτε το συμβάν που θέλετε να
μοιραστείτε και πατήστε “Επιλογές”.
3	Πατήστε Αποστολή μέσω και
επιλέξτε ανάμεσα σε SMS, Μήνυμα
πολυμέσων, Bluetooth και E-mail.

01
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Προσθήκη συμβάντος στη λίστα
εκκρεμών εργασιών
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και, στη
συνέχεια, επιλέξτε “Εκκρεμής
εργασία”.
2	Επιλέξτε “Νέο” και εισαγάγετε την
ημερομηνία προθεσμίας, τη
σημείωση, την προτεραιότητα και την
κατάσταση της νέας εκκρεμούς
εργασίας. (Χρησιμοποιήστε το μενού
“Επιλογές” για να επιλέξετε την
ημερομηνία που παραπέμπει στο
ημερολόγιό σας)
3	Πατήστε “Επιλογές” και έπειτα
“Αποθήκευση”.
4	Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα
εκκρεμών εργασιών και μπορείτε να
δείτε τις επιλογές “Εμφάνιση”,
“Προσθήκη”, “Διαγραφή”, καθώς και
να κάνετε διάφορες ενέργειες
επιλέγοντας μία από τις Επιλογές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
58

LG KM500 | Οδηγός χρήσης

Ρύθμιση αφύπνισης
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Ξυπνητήρι.
2 Επιλέξτε Νέο.
3	Πραγματοποιήστε κύλιση και
εισαγάγετε την ώρα που θέλετε να
ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.
4	Επιλέξτε εάν θέλετε να λειτουργεί το
ξυπνητήρι Μία φορά, Καθημερινά,
Δευ - Παρ, Δευ - Σαβ ή Σαβ - Κυρ.
5	Πραγματοποιήστε κύλιση για να
επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης.
Πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε Ήχοι
για να επιλέξετε ένα νέο ήχο.
6	Πραγματοποιήστε κύλιση και
εισαγάγετε ένα όνομα για το
ξυπνητήρι ή διατηρήστε το
προτεινόμενο όνομα.
7 Επιλέξτε Αποθήκευση.
Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε έως
και 5 ξυπνητήρια.

Χρήση της αριθμομηχανής
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Αριθμομηχανή.
2	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
εισαγάγετε τους αριθμούς.
3	Για απλούς υπολογισμούς, επιλέξτε τη
λειτουργία που θέλετε (+, –, *, /) και
έπειτα πατήστε =.
4	Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς,
επιλέξτε “Συνάρτηση” για να επιλέξετε
μια εντολή.
5	Επιλέξτε “Απαλοιφή” για να διαγραφεί
ότι υπάρχει στην οθόνη και να
ξεκινήσετε νέο υπολογισμό.

Χρήση του χρονομέτρου
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

επανεκκινήσετε το χρονόμετρο από το
χρονικό σημείο που είχε σταματήσει ή
επιλέξτε Μηδενισμός για να ξεκινήσει
η χρονομέτρηση από την αρχή.

Μετατροπή μονάδων
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και έπειτα
επιλέξτε Μετατροπέας μονάδων.
2	Επιλέξτε το είδος της μετατροπής που
θέλετε να κάνετε: Νόμισμα,
Επιφάνεια, Μήκος, Βάρος,
Θερμοκρασία, Όγκος ή Ταχύτητα.
3	Πραγματοποιήστε κύλιση για να
επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης που
θέλετε να εισάγετε. Μετακινηθείτε
αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε μια
μονάδα και έπειτα πραγματοποιήστε
κύλιση και εισαγάγετε την ποσότητα
της μονάδας αυτής.
4	Μεταβείτε στο πλαίσιο μετατροπής
μονάδων και επιλέξτε τη μονάδα
μέτρησης στην οποία θέλετε να γίνει η
μετατροπή. Η μετατροπή θα
εμφανιστεί αυτόματα στην κάτω
γραμμή.
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ή , επιλέξτε
και έπειτα
επιλέξτε Χρονόμετρο.
2	Επιλέξτε Έναρξη για να ξεκινήσει το
χρονόμετρο.
3	Επιλέξτε Ενδιάμεσος χρόνος, εάν
θέλετε να καταγράψετε ενδιάμεσο
χρόνο.
4	Επιλέξτε Διακοπή για να τερματίσετε
το χρονόμετρο.

5	Επιλέξτε Συνέχεια για να
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Organizer/Εργαλεία
Προσθήκη πόλης στο
παγκόσμιο ρολόι

Χρήση της λειτουργίας
Φιλοδώρημα

1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

1	Στην οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και έπειτα
επιλέξτε Παγκόσμιο ρολόι.
2	Πατήστε “Επιλογές΄’ και επιλέξτε
Αλλαγή πόλης. Στη συνέχεια,
επιλέξτε την πόλη που θέλετε.
3	Επιλέξτε Νέα πόλη από το μενού
επιλογών για να προσθέσετε
περισσότερες πόλεις στη λίστα.

Χρήση υπηρεσιών SIM
Το μενού αυτό εξαρτάται από την κάρτα
SIM και τις υπηρεσίες δικτύου.
Σε περίπτωση που η κάρτα SIM
υποστηρίζει υπηρεσίες SAT (π.χ. SIM
Application Toolkit), τότε το μενού αυτό
θα έχει το όνομα της συγκεκριμένης
υπηρεσίας του παροχέα που είναι
αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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, επιλέξτε
και έπειτα
“Φιλοδώρημα”.
2	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για
να εισάγετε αριθμούς.
3	Για να υπολογίσετε την Υπόδειξη,
εισάγετε το Λογαριασμό, την
Υπόδειξη(%) και τη Διαίρεση.
4	Επιλέξτε Μηδενισμός για
εκκαθάριση της οθόνης και έναρξη
νέου υπολογισμού.

ή

Browser
Μέσω του προγράμματος περιήγησης
μπορείτε να λαμβάνετε τις πιο
πρόσφατες ειδήσεις, μετεωρολογικές
προβλέψεις, καθώς και πληροφορίες για
τα αθλητικά ή την κίνηση στους δρόμους
όποτε θέλετε. Επιπλέον, το πρόγραμμα
περιήγησης σας δίνει τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσετε λήψη των πιο
πρόσφατων κομματιών μουσικής, ήχων
κλήσης, ταπετσαριών και παιχνιδιών.

Πρόσβαση στο Browser
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

Για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις
αγαπημένες σας τοποθεσίες στο web,
μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες
και να αποθηκεύετε σελίδες web.
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε
ή , επιλέξτε
και έπειτα
πατήστε OK.
2	Επιλέξτε Σελιδοδείκτες. Στην οθόνη
θα εμφανιστεί μια λίστα με τους
σελιδοδείκτες σας.
3	Για να προσθέσετε ένα νέο
σελιδοδείκτη, πατήστε “Επιλογές”
και επιλέξτε Νέος σελιδοδείκτης.
Εισαγάγετε ένα όνομα για το
σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση URL.
4	Επιλέξτε Αποθήκευση. Ο
σελιδοδείκτης θα εμφανιστεί στη λίστα
με τους σελιδοδείκτες.
5	Για εύκολη πρόσβαση σε ένα
σελιδοδείκτη, μεταβείτε στο
σελιδοδείκτη που θέλετε, πατήστε
“Επιλογές” και επιλέξτε “Σύνδεση” ή
απλά πατήστε . Θα συνδεθείτε με
τη σελίδα στην οποία αναφέρεται ο
σελιδοδείκτης.
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ή , επιλέξτε
και έπειτα
πατήστε OK.
2	Για να αποκτήσετε απευθείας
πρόσβαση στην αρχική σελίδα του
προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε
Αρχική σελίδα. Εναλλακτικά,
επιλέξτε Μετάβαση σε URL και
πληκτρολογήστε το URL της επιλογής
σας.
Σημείωση: Όταν συνδέεστε σε αυτή
την υπηρεσία και πραγματοποιείτε
λήψη περιεχομένου, ενδέχεται να
επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις.
Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις
δεδομένων, συμβουλευτείτε τον
παροχέα δικτύου.

Προσθήκη και πρόσβαση στους
σελιδοδείκτες
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Browser
Αποθήκευση σελίδας
1	Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα web

που θέλετε, όπως περιγράφεται πιο
πάνω.
2	Πατήστε “Επιλογές”, επιλέξτε
Αποθήκευση και, έπειτα, επιλέξτε
Αυτή η σελίδα.
3 Επιλέξτε OK.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού αυτό
σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να
επεξεργαστείτε τίτλους αποθηκευμένων
σελίδων, να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την προστασία της
σημείωσης οθόνης και να διαγράψετε
αποθηκευμένες σελίδες.

Πρόσβαση σε αποθηκευμένη
σελίδα
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

Browser
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ή , επιλέξτε
και πατήστε
OK.
2 Επιλέξτε Αποθηκευμένες σελίδες.
3	Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε,
πατήστε “Επιλογές” και επιλέξτε
“Σύνδεση” ή απλά πατήστε .
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Προβολή ιστορικού
προγράμματος περιήγησης
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και έπειτα
πατήστε OK.
2 Επιλέξτε Ιστορικό και πατήστε OK.
3	Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους
τίτλους των σελίδων web που
επισκεφτήκατε πρόσφατα. Για
πρόσβαση σε μία από αυτές τις
σελίδες, μεταβείτε στη σελίδα που
θέλετε, πατήστε “Επιλογές” και
επιλέξτε “Σύνδεση” ή απλά πατήστε
.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του
προγράμματος περιήγησης στο
Browser
1	Από την οθόνη αναμονής, πατήστε

ή , επιλέξτε
και έπειτα
πατήστε OK. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.
2 Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με
τον οποίο το κινητό σας χειρίζεται,
εμφανίζει και χρησιμοποιεί τις
πληροφορίες κατά την περιήγηση
στο Internet. Μπορείτε να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις από τα μενού Προφίλ
δικτύου, Rendering mode, Μνήμη
Cache, Cookies, Πιστοποιητικά
ασφάλειας, Εμφάνιση εικόνας, Java
script και Μνήμη σε χρήση.
3	Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε
OK.
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Ρυθμίσεις
Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι
ώστε να εξατομικεύσετε το KM500.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με
τις ρυθμίσεις κλήσεων, δείτε τη σελίδα
22.

Εξατομίκευση των προφίλ
Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το
προφίλ σας από την οθόνη αναμονής.
Απλά επιλέξτε
και έπειτα το προφίλ
που θέλετε να ενεργοποιήσετε.. Επιλέξτε
μεταξύ των παρακάτω:
Γενικό
Αθόρυβο
Μόνο δόνηση
Εξωτερικοί χώροι
Ακουστικά
Χρησιμοποιήστε το μενού Ρυθμίσεις για
να εξατομικεύσετε κάθε ρύθμιση προφίλ.
1	Πατήστε

ή

και επιλέξτε

2	Επιλέξτε τη ρύθμιση προφίλ που

Ρυθμίσεις
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.

θέλετε και επιλέξτε
Προσωποποίηση.
3	Για τα προφίλ Αθόρυβο και Μόνο
δόνηση, μπορείτε να προσαρμόσετε
τη δόνηση. Για τα άλλα προφίλ,
μπορείτε να αλλάξετε όλες τις
LG KM500 | Οδηγός χρήσης

επιλογές ήχων και ειδοποιήσεων που
υπάρχουν στη λίστα,
περιλαμβανομένων των επιλογών
Τύπος ειδοποίησης κουδουνισμού,
Ήχοι κλήσεων και Ένταση
κουδουνισμού, Τύπος ειδοπ.
μηνύματος και Ήχοι μηνυμάτων,
Ένταση ήχου μηνύματος, Ήχοι
πληκτρολογίου, Ένταση
πληκτρολογίου, Ήχοι slide,
Ένταση ηχ. εφέ και Ένταση on/off.

Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης
1 Πατήστε

ή

και επιλέξτε

.

2	Επιλέξτε Οθόνη και επιλέξτε μεταξύ

των παρακάτω:
Ταπετσαρία -Επιλέξτε την
ταπετσαρία που θα εμφανίζεται στην
οθόνη σας.
Χρονοδιακόπτης φωτισμού Επιλέξτε το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο θα παραμένει ενεργοποιημένος
ο φωτισμός.
Φωτεινότητα - Ρυθμίστε τη
φωτεινότητα της οθόνης.
Συντόμευση αρχικής οθόνης Αλλάξτε τις συντομεύσεις της οθόνης
αναμονής.

 έμα - Αλλάξτε γρήγορα ολόκληρη
Θ
την εμφάνιση της οθόνης.
Στυλ μενού - Αλλάξτε την προβολή
των μενού από Προβολή πλέγματος
σε Προβολή λίστας ή το αντίστροφο.
Στυλ κλήσης - Ρυθμίστε το στυλ της
γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται
κατά την πληκτρολόγηση ενός
αριθμού τηλεφώνου.
Κείμενο λειτουργίας αναμονής Επιλέξτε να προσθέσετε ένα μήνυμα
στην οθόνη αναμονής.
Όνομα δικτύου - Επιλέξτε μεταξύ
εμφάνισης και απόκρυψης του
ονόματος δικτύου.
Σημείωση: Όσο μεγαλύτερο είναι το
διάστημα που παραμένει
ενεργοποιημένος ο φωτισμός, τόσο
περισσότερη ισχύς μπαταρίας
καταναλώνεται και ενδέχεται να πρέπει να
φορτίζετε το τηλέφωνό σας πιο συχνά.

Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου
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Απολαύστε την ελευθερία να
προσαρμόσετε το KM500 έτσι ώστε να
λειτουργεί με τον τρόπο που σας
εξυπηρετεί καλύτερα.
Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα:
Ημερομηνία & ώρα - Προσαρμόστε
τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας ή
επιλέξτε την αυτόματη ενημέρωση της
ώρας όταν ταξιδεύετε.
	Γλώσσα - Επιλέξτε τη γλώσσα που
θα εμφανίζεται στην οθόνη του
KM500.
	Οθόνη - Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της
οθόνης.
Συνδεσιμότητα - Ανατρέξτε στην
ενότητα “Αλλαγή ρυθμίσεων
συνδεσιμότητας” για περισσότερες
πληροφορίες.
	Κλήση - Ανατρέξτε στην ενότητα
“Ρυθμίσεις κλήσης” στη σελίδα 22 για
περισσότερες πληροφορίες.
	Ασφάλεια - Ανατρέξτε στην ενότητα
“Αλλαγή ρυθμίσεων ασφάλειας” στη
σελίδα 69 για περισσότερες
πληροφορίες.
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Ρυθμίσεις
 ειτουργία πτήσης Λ
Πραγματοποιήστε εναλλαγή της
λειτουργίας πτήσης μεταξύ των
ρυθμίσεων Ενεργοποίηση και
Απενεργοποίηση. Όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης,
δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε
κλήσεις, να συνδέεστε στο Internet, να
στέλνετε μηνύματα ή να
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Bluetooth.
Εξοικονόμηση ισχύος - Επιλέξτε μία
από τις παρακάτω ρυθμίσεις για την
επιλογή εξοικονόμησης ισχύος: Πάντα
ενεργοποιημένη, Μόνο νύχτα ή
Απενεργοποίηση.
	Επαναφορά - Επαναφέρετε όλες τις
ρυθμίσεις στις εργοστασιακές
επιλογές.
Κατάσταση μνήμης - Δείτε την
ενότητα “Χρήση της διαχείρισης
μνήμης” στη σελίδα 71 για
περισσότερες πληροφορίες

Ρυθμίσεις
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Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης
Οι ρυθμίσεις σύνδεσης έχουν ήδη
οριστεί από τον παροχέα δικτύου, έτσι
ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το νέο
σας τηλέφωνο άμεσα. Εάν θέλετε να
αλλάξετε κάποια από αυτές τις
ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε αυτό το
μενού.
Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
Επιλέξτε Συνδεσιμότητα. Έχετε τις
παρακάτω επιλογές:
Bluetooth - Ρυθμίστε το KM500 για
χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ορατότητα
προς άλλες συσκευές ή να αναζητήσετε
συσκευές με τις οποίες έχει γίνει
σύζευξη.
Δίκτυο - Το KM500 συνδέεται αυτόματα
στο δίκτυο της επιλογής σας.
Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις,
χρησιμοποιήστε αυτό το μενού.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέα
σημεία πρόσβασης, χρησιμοποιώντας
αυτό το μενού.
Σύνδεση USB - Επιλέξτε Υπηρεσία
δεδομένων και συγχρονίστε το KM500
χρησιμοποιώντας το λογισμικό LG PC
Suite για να αντιγράψετε αρχεία από το
τηλέφωνο. Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα

μνήμης, επιλέξτε Μαζική αποθήκευση
για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό
σας όπως θα χρησιμοποιούσατε ένα
USB stick. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή
και μεταφέρετε αρχεία στο φάκελο
αφαιρούμενης συσκευής KM500. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τη
σελίδα 46.

Αποστολή και λήψη αρχείων
μέσω Bluetooth
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Η λειτουργία Bluetooth είναι ένας
ιδανικός τρόπος για να στέλνετε και να
λαμβάνετε αρχεία, καθώς δεν
απαιτούνται καλώδια και η σύνδεση είναι
γρήγορη και εύκολη. Επίσης, μπορείτε
να συνδεθείτε με ένα σετ ακουστικώνμικροφώνου Bluetooth για να
πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε
κλήσεις.
Για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση
αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth,
θα πρέπει πρώτα να συζεύξετε τη
συσκευή σας με μια άλλη συσκευή
Bluetooth. Για πληροφορίες σχετικά με
τη σύζευξη συσκευών, δείτε την ενότητα
Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth:
1	Πατήστε
ή
και επιλέξτε
.
Επιλέξτε Συνδεσιμότητα και έπειτα
Bluetooth.
2	Επιλέξτε Bluetooth ενεργό/
ανενεργό και, έπειτα, επιλέξτε
Ενεργοποίηση.
3	Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth.
Για να στείλετε ένα αρχείο:
1	Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να
στείλετε. Συνήθως πρόκειται για
αρχείο φωτογραφίας, βίντεο ή
μουσικής.
2	Πατήστε “Επιλογές” , επιλέξτε
Αποστολή μέσω και έπειτα
Bluetooth.
3	Επιλέξτε Ναι για να ενεργοποιήσετε
το Bluetooth, εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιημένο.
4	Το KM500 θα αναζητήσει αυτόματα
άλλες συσκευές με ενεργοποιημένο
Bluetooth εντός εμβέλειας.
5	Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία
θέλετε να στείλετε το αρχείο και
πατήστε Αποστολή.
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6 Θα γίνει αποστολή του αρχείου.

Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth:

Για να λάβετε ένα αρχείο:
1	Για να λάβετε αρχεία, η λειτουργία
Bluetooth θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί
σε Ενεργοποίηση και Ορατό. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων
Bluetooth παρακάτω.
2	Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα
σας ζητάει να αποδεχτείτε το αρχείο
που στέλνει ο αποστολέας. Επιλέξτε
Ναι για να λάβετε το αρχείο.

1	Πατήστε

Συμβουλή! Παρακολουθείτε τη γραμμή
προόδου για να βεβαιωθείτε ότι έχει
σταλεί το αρχείο.

Σύζευξη με άλλη συσκευή
Bluetooth
Πραγματοποιώντας σύζευξη του KM500
με άλλη συσκευή, μπορείτε να
δημιουργήσετε μια σύνδεση που
προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.
Αυτό σημαίνει ότι η σύζευξη είναι πιο
ασφαλής.
1	Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για
τη λειτουργία Bluetooth είναι
Ενεργοποίηση και Ορατό. Μπορείτε
να αλλάξετε την ορατότητα από
το μενού Ρυθμίσεις Bluetooth,

Ρυθμίσεις
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ή
και επιλέξτε
. Επιλέξτε Συνδεσιμότητα και έπειτα
Bluetooth.
2	Επιλέξτε Ρυθμίσεις Bluetooth.
Κάντε τις αλλαγές σας στις παρακάτω
ρυθμίσεις:
Ορατότητα - Επιλέξτε εάν θέλετε να
γίνεται Εμφάνιση ή Απόκρυψη της
συσκευής σας από τους τρίτους.
Το όνομά μου - Πληκτρολογήστε ένα
όνομα για το KM500.
	Η διεύθυνση μου - Αλλάξτε τη
διεύθυνση Bluetooth.

LG KM500 | Οδηγός χρήσης

επιλέγοντας Ορατότητα και έπειτα
Εμφάνιση.
2	Επιλέξτε Λίστα συσκευών από το
μενού Bluetooth και έπειτα επιλέξτε
Νέο.
3	Το KM500 θα πραγματοποιήσει
αναζήτηση για συσκευές.
	Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, στην
οθόνη θα εμφανιστούν οι επιλογές
Σύζευξη και Ανανέωση.
4	Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία
θέλετε να γίνει σύζευξη, επιλέξτε
Σύζευξη, πληκτρολογήστε τον κωδικό
πρόσβασης και πατήστε OK.
5	Το τηλέφωνο θα συνδεθεί με την
άλλη συσκευή, στην οποία πρέπει να
εισαχθεί ο ίδιος κωδικός πρόσβασης.
6	Η σύνδεση Bluetooth με προστασία
κωδικού πρόσβασης είναι πλέον
έτοιμη.

Χρήση σετ ακουστικώνμικροφώνου Bluetooth
1	Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για το

Bluetooth είναι Ενεργοποίηση και
Ορατό.
2	Ακολουθήστε τις οδηγίες που
συνοδεύουν το σετ ακουστικώνμικροφώνου για να το θέσετε
σε λειτουργία σύζευξης και να
πραγματοποιήσετε σύζευξη των
συσκευών.
3	Επιλέξτε Ναι για Σύνδεση τώρα.
Το KM500 θα μεταβεί αυτόματα στο
προφίλ “Ακουστικά”.

01
02
03
04
05
06
07
08

Αλλαγή ρυθμίσεων ασφάλειας

Ρυθμίσεις

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας του
KM500 και των σημαντικών
πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες
σε αυτό.
Πατήστε
ή
και επιλέξτε
. Επιλέξτε Ρυθμίσεις ασφάλειας και
επιλέξτε από την παρακάτω λίστα:
Αίτημα κωδικού PIN - Επιλέξτε έναν
κωδικό PIN που θα ζητείται όταν
ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
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Κλείδωμα τηλεφώνου - Επιλέξτε έναν
κωδικό ασφαλείας για να κλειδώνετε το
τηλέφωνό σας Κατά την
ενεργοποίηση, Όταν αλλάξει η SIM ή
Αμέσως.
Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων Επιλέξτε το χρονικό διάστημα
αυτόματου κλειδώματος των πλήκτρων.
Αλλαγή κωδικών - Αλλάξτε τους
παρακάτω κωδικούς: Κωδικός
ασφαλείας, Κωδικός PIN1 και
Κωδικός ΡIN2.

Ρυθμίσεις
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Αξεσουάρ
Τα αξεσουάρ αυτά παρέχονται με το
KM500.

Φορτιστής

Μπαταρία

01

Καλώδιο
δεδομένων/CD

02
03

Μπορείτε να
συνδέσετε το
τηλέφωνό σας με
τον υπολογιστή για
ανταλλαγή δεδομένων.

04
05
06
07

Οδηγός χρήσης

08

Στερεοφωνικά
ακουστικά

ȅȡȚıȝȑȞĮĮʌȩĲĮʌİȡȚİȤȩȝİȞĮ
ĮȣĲȠȪĲȠȣİȖȤİȚȡȚįȓȠȣİȞįȑȤİĲĮȚ
ȞĮįȚĮĳȑȡȠȣȞıİıȤȑıȘȝİĲȠ
ĲȘȜȑĳȦȞȩıĮȢĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȠ
ȜȠȖȚıȝȚțȩĲȠȣĲȘȜİĳȫȞȠȣıĮȢȒĲȠȞ
ʌĮȡȠȤȑĮȣʌȘȡİıȚȫȞ

.0 ȅįȘȖȩȢȤȡȒıȘȢ

Εξωτερική μνήμη

Αξεσουάρ
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Υπηρεσία δικτύου

Τεχνικά δεδομένα

Το ασύρματο τηλέφωνο που
περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό είναι
εγκεκριμένο για χρήση σε δίκτυα GSM
900, DCS 1800, PCS1900.
Κάποιες από τις λειτουργίες που
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό
ονομάζονται “Υπηρεσίες δικτύου”.
Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες, για τις
οποίες συνεννοείστε με τον παροχέα
ασύρματων υπηρεσιών. Για να μπορείτε
να εκμεταλλευτείτε οποιαδήποτε από
αυτές τις υπηρεσίες δικτύου, πρέπει
να εγγραφείτε συνδρομητές μέσω του
παροχέα υπηρεσιών και να λάβετε από
αυτόν οδηγίες για τη χρήση τους.

Γενικά

Υπηρεσία δικτύου
72
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Όνομα προϊόντος: KM500
Σύστημα: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Μεγ. : +
 55°C (αποφόρτιση),
+45°C (φόρτιση)
Ελαχ. : -10°C

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
•	Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι

•	Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η
μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί
να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.
Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες
παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

απενεργοποιημένα καθ’ όλη τη
διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων.
•	Μην κρατάτε το τηλέφωνο ενόσω
οδηγείτε.
•	Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο
κοντά σε πρατήρια καυσίμων,
αποθήκες καυσίμων, εργοστάσια
χημικών και χώρους εργασίας όπου
γίνεται χρήση εκρηκτικών.
•	Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε
ΜΟΝΟ τις προσδιορισμένες ΓΝΗΣΙΕΣ
μπαταρίες και φορτιστές.
•	Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα
χέρια όταν φορτίζεται. Μπορεί να
υποστείτε ηλεκτροπληξία ή να
προκληθεί σοβαρή βλάβη στο
τηλέφωνο.
•	Διατηρείτε το τηλέφωνο σε ασφαλές
σημείο, μακριά από παιδιά.
Περιλαμβάνει μικρά τμήματα, τα οποία
αν αποκολληθούν

74

LG KM500 | Οδηγός χρήσης

εύφλεκτα υλικά, καθώς το τηλέφωνο
μπορεί να θερμανθεί και να ζεστάνει
το υλικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει
πιθανότητα πυρκαγιάς.

περιοχές όπου αυτό απαιτείται
από ειδικούς κανονισμούς. Για
παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το
τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς
η χρήση του μπορεί να επηρεάσει
ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
•	Η πραγματοποίηση επειγουσών
κλήσεων μπορεί να μην είναι
διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, ποτέ
δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά
σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες
κλήσεις.
•	Χρησιμοποιείτε μόνο ΓΝΗΣΙΑ
αξεσουάρ, για να αποφύγετε την
πρόκληση βλάβης στο τηλέφωνό σας.

•	Όλοι οι ραδιοπομποί μπορεί να

προκαλέσουν παρεμβολές στις
ηλεκτρονικές συσκευές που
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
Μικρές παρεμβολές ενδέχεται
να επηρεάσουν συσκευές, όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνο, υπολογιστές
κλπ.
•	Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει
να γίνεται σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία.
•	Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο
ή τη μπαταρία.

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε
ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής
απορρόφησης (ΣΕΑ)
Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου
KM500 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
απαιτήσεις ασφάλειας για την έκθεση
σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές
βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που
περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας
για την προστασία όλων των ατόμων,
ανεξάρτητα από την ηλικία ή την
κατάσταση της υγείας τους.

σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται
μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι
γνωστή ως συντελεστής ειδικής
απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για
το ΣΕΑ διεξάγονται με τυποποιημένες
μεθόδους με το τηλέφωνο να
εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο
επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες
συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
•	Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές
μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για
διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της
LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να
ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες
για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
•	Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από
τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από
τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP)
είναι 2W/kg με βάση τον υπολογισμό
της μέσης τιμής για δέκα (10)
γραμμάρια σωματικού ιστού.
•	Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό
το μοντέλο τηλεφώνου όπως έχει
ελεγχθεί με το σύστημα DASY4 για
χρήση στο αυτί είναι 0,594 W/kg (10 g)
και στο σώμα είναι 0,799 W/kg (10 g).

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Έκθεση σε ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων

•	Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
•	Δεδομένα του ΣΕΑ για τους

κατοίκους χωρών/περιοχών που
έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το
οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών (IEEE), το οποίο είναι
0,631 W/kg κατά μέσο όρο για ένα (1)
γραμμάριο σωματικού ιστού.

Φροντίδα και συντήρηση του
προϊόντος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες,
τους φορτιστές και τα αξεσουάρ
που έχουν εγκριθεί για χρήση με το
συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η
χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται
να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή
εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και
μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.
•	Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής,
παραδώστε την σε εξειδικευμένο
τεχνικό.
•	Διατηρείτε τη συσκευή μακριά
από ηλεκτρικές συσκευές όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και
υπολογιστές.
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•	Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται

μακριά από πηγές θερμότητας, όπως
τα καλοριφέρ ή οι ηλεκτρικές κουζίνες.
•	Μην τη ρίχνετε κάτω.
•	Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται
σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
•	Εάν χρησιμοποιηθεί κάλυμμα απλό ή
βινυλίου, μπορεί να προκληθεί βλάβη
στην επικάλυψη του τηλεφώνου.
•	Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό ύφασμα
για να καθαρίζετε το εξωτερικό
της συσκευής. (Μη χρησιμοποιείτε
διαλύτες, όπως βενζίνη, διαλυτικό ή
οινόπνευμα.)
•	Η συσκευή δεν πρέπει να
υφίσταται υπερβολικό καπνό ή
σκόνη.
•	Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο
δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή
εισιτήρια μέσων μεταφοράς.
Μπορεί να επηρεάσει τις
πληροφορίες που περιέχονται στις
μαγνητικές ταινίες.
•	Μη χτυπάτε την οθόνη με
αιχμηρά αντικείμενα. Μπορεί
να προκαλέσετε βλάβη στο
τηλέφωνο.
•	Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε
υγρά ή υγρασία.

•	Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ,

Οδική ασφάλεια

Αποτελεσματική λειτουργία του
τηλεφώνου

Ελέγξτε τους νόμους και τους
κανονισμούς για τη χρήση των
κινητών τηλεφώνων στις περιοχές
όπου οδηγείτε.

όπως τα ακουστικά, με προσοχή.
Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

Ηλεκτρονικές συσκευές
Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί
να δέχονται παρεμβολές που
ενδεχομένως να επηρεάζουν την
απόδοσή τους.
•	Μην χρησιμοποιείτε το κινητό

τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.

•	Εστιάστε όλη σας την προσοχή

στην οδήγηση.

•	Χρησιμοποιείτε kit handsfree,

εφόσον υπάρχει.

•	Σταματήστε στην άκρη του

δρόμου και σταθμεύστε πριν
πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε
σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι
συνθήκες οδήγησης.
•	Η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα
ηλεκτρονικά συστήματα στο
όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο
του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό
ασφαλείας.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό
εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει
σχετική άδεια. Αποφεύγετε να
τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε
βηματοδότη, δηλαδή σε τσέπη στο
στήθος σας.
•	Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα
ενδέχεται να υφίστανται
παρεμβολές από κινητά
τηλέφωνα.
•	Μικρές παρεμβολές ενδέχεται
να επηρεάσουν συσκευές,
όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο,
υπολογιστές κλπ.

•	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
•	Εάν το όχημά σας είναι

εξοπλισμένο με έναν ή
περισσότερους αερόσακους, μην
εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε
ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία
όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία
του αερόσακου. Μπορεί να
παρουσιαστεί αποτυχία
λειτουργίας ή να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός λόγω
ακατάλληλης λειτουργίας.

Περιοχές όπου εκτελούνται
ανατινάξεις
Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε
περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις.
Ακολουθείτε τους περιορισμούς και
τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.
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Περιβάλλοντα όπου υπάρχει
κίνδυνος εκρήξεων
•	Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο

σε σημεία ανεφοδιασμού
καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε
κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
•	Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε
εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά
στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου
όπου φυλάσσετε το κινητό
τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

Σε αεροσκάφος
Οι ασύρματες συσκευές μπορούν
να προκαλέσουν παρεμβολές στα
συστήματα αεροσκαφών.
•	Πριν την επιβίβασή σας σε
αεροσκάφος να απενεργοποιείτε το
κινητό σας τηλέφωνο.
•	Μην το χρησιμοποιείτε όσο βρίσκεστε
στο έδαφος χωρίς άδεια από το
πλήρωμα.

Παιδιά
Διατηρείτε το τηλέφωνο σε ασφαλές
σημείο, μακριά από παιδιά.
Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού
μεγέθους που ενδέχεται, εάν
αποσπαστούν από το τηλέφωνο, να
αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό.

Επείγουσες κλήσεις

•	Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί

πλήρως η μπαταρία για να την
επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα
συστήματα μπαταριών, δεν
εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που
μπορεί να επηρεάσει την απόδοση
της μπαταρίας.
•	Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και
φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν
σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
•	Μην αποσυναρμολογείτε ή
βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.
•	Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της
μπαταρίας καθαρές.
•	Αντικαθιστάτε τη μπαταρία όταν
μειώνετε σημαντικά η απόδοσή της. Η
μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί
εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί
αντικατάσταση.
•	Επαναφορτίζετε τη μπαταρία
εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα για να
μεγιστοποιήσετε τη χρήση της.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Η πραγματοποίηση επειγουσών
κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη
σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Για το λόγο αυτό, ποτέ δεν πρέπει
να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό
το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις.
Συμβουλευτείτε τον τοπικό παροχέα
υπηρεσιών.

Πληροφορίες και φροντίδα
μπαταρίας
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Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
•	Μην εκθέτετε το φορτιστή της

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
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μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και
μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με
πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
•	Μην αφήνετε τη μπαταρία σε θερμούς
ή κρύους χώρους, καθώς μπορεί να
μειωθεί η απόδοσή της.
•	Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία
με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης.
•	Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε,
εάν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε ως
οικιακά απορρίμματα.
•	Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.

LG KM500 | Οδηγός χρήσης

Some of the contents in this manual
may differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.

KM500 User Guide

Congratulations on your purchase of the
advanced and compact KM500 phone by
LG, designed to operate with the latest
digital mobile communication technology.

Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it
means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be disposed of separately
from the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city ofﬁce, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.

Gracenote® End User License Agreement
Version 20061005
This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(“Gracenote”). The software from Gracenote (the “Gracenote Software”) enables this application
to perform disc and/or ﬁle identiﬁcation and obtain music-related information, including
name, artist, track, and title information (“Gracenote Data”) from online servers or embedded
databases (collectively, “Gracenote Servers”) and to perform other functions. You may use
Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.
You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for
your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit
the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR
EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT
AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.
You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software,
and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates,
you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and
Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software,
and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will
Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide.
You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly
in its own name.
The Gracenote service uses a unique identiﬁer to track queries for statistical purposes.
The purpose of a randomly assigned numeric identiﬁer is to allow the Gracenote service to
count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web
page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you “AS IS.”
Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy
of any Gracenote Data from in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete
data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote
deems sufﬁcient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are
error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted.
Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or
categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at
any time.
GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS
THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE
SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL
DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.
© Gracenote 2006
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Getting to know your phone

Charger, Cable,
Handsfree connector
End/Power key

Volume

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the standby screen.
Clear key
Deletes a character with
each press. Use this
key to go back to the
previous screen.
Main screen

Call key
Dials a phone number
and answers incoming
calls.
Capture
button
Set up
10
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Headset
connector

01
02
03
Battery cover

Camera lens
Flash

04
05
06
07
08

Memory card slot

SIM card
Battery
Set up
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Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover
Press and hold down the battery release
button at the top of the phone and pull off
the battery cover.

2 Remove the battery
Lever the top edge of the battery and
remove it carefully from the battery
compartment.

WARNING: Do not use your fingernail
when removing the battery

WARNING: Do not remove the battery
when the phone is switched on, as this may
damage the phone.

Set up

5 Replace the battery cover
Insert the bottom of the battery cover into
the edge of the battery compartment and
push it until it the cover clicks into place.

12
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01
02
03
04
05
3 Install the SIM card
Slide the SIM card into the SIM card holder.
Make sure that the gold contact area on
the card is facing downwards.
To remove the SIM card, pull it gently in
the reverse direction.

4 Install the battery
Insert the bottom of the battery ﬁrst
into the bottom edge of the battery
compartment. Ensure the battery contacts
align with the terminals on the phone.
Press down the top of the battery until it
clips into place.
6 Charging your phone
Slide back the cover of the charger socket
on the side of your KM500. Insert the
charger and plug into a mains electricity
socket. Your KM500 will need to be
charged until a message reading Fully
Charged appears on screen.

06
07
08

Set up
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Memory card
Installing a memory card

Transferring your contacts

You can expand the memory space available
on your phone using a memory card. The
KM500 will support a memory card of up
to 2 GB.
1 Remove the battery cover and battery as
shown on pages 12-13.
2 Slide the memory card into the slot at
the top, until it clicks into place. Make
sure that the gold contact area is facing
upwards.

To transfer your contacts from your SIM to
your phone:
1 From the standby screen press the
or
, and choose
.
2 Select Copy all.
3 Choose SIM to Phone then Keep
original or Delete original.
4 Select OK to conﬁrm.

3 Replace the battery cover as shown.

Set up
14
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Menu map
GAMES &
APPS
1 Games
2 Applications
3 Network
Proﬁles

CALL HISTORY

ORGANISER

MULTIMEDIA

01

1
2
3
4
5
6
7

1 Calendar
2 Memo
3 To do

1
2
3
4

02

All calls
Missed calls
Dialled calls
Received calls
Call duration
Call costs
Data information

Camera
Video camera
FM radio
Voice recorder

03
04
05
06

MESSAGING

MY STUFF

PROFILES

CONTACTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

New message
Inbox
Email box
Bluetooth box
Drafts
Outbox
Sent
Listen to voicemail
Info messages
Templates
Settings

Images
Sounds
Videos
Others
Games & Apps

BROWSER

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

Alarm clock
Calculator
Tip calculator
Stopwatch
Unit converter
World clock

Home
Yahoo
Bookmarks
Go to URL
History
Saved pages
Settings
Information

Search
New contact
Speed dials
Groups
Copy all
Delete all
Settings
Information

MP3 PLAYER

SETTINGS

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Now playing*
All songs
My playlist
Artists
Albums
Genres
Shufﬂe all
songs

* Only appears when
music is playing.

Date & Time
Languages
Display
Connectivity
Call
Security
Flight mode
Power save
Reset
Memory status

07
08

Set up

TOOLS

General
Silent
Vibrate only
Outdoor
Headset

15

Your standby screen
The status bar
The status bar uses various icons to indicate
things like signal strength, new messages
and battery life, as well as telling you whether
your Bluetooth is active.
Below is a table explaining the meaning of
icons you are likely to see in the status bar.
Icon

Your standby screen
16

Icon

Description
Vibrate proﬁle in use
General proﬁle in use
Outdoor proﬁle in use

Description

Silent proﬁle in use

Network signal strength (number
of bars will vary)

Headset proﬁle in use

No network signal

Calls are diverted

Remaining battery life

GPRS available

Battery empty

EDGE available

New text message

Roaming

New voice message

Flight mode is selected

Message inbox is full

Bluetooth

New text+voice message
An alarm is set

LG KM500 | User Guide

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen
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Calls
Making a call or video call

Answering and rejecting a call

1 Key in the number using the keypad.

When your phone rings press the
key
to answer the call.
While your phone is ringing, open your
handset or press the camera key, then select
Silent to mute the ringing. This is great if
you’ve forgotten to change your proﬁle to
Silent for a meeting.
Press the
key to reject the incoming call.

To delete a digit press C.
2 Press the
key to initiate the call.
3 To end the call, press the
key.
TIP! Enter + when making an
international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts
1 Press the

key to open the address
book.
2 Using the keypad to enter the ﬁrst letter of
the contact you want to call. For example
for Ofﬁce, press 6 three times.
3 To scroll through the contacts and their
different numbers use
and .
4 Press the
key to initiate the call.

The Basics
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TIP! You can change the settings on
your phone to answer your calls in different
or
and , select
and
ways. Press the
choose Call.
Select Answer mode and choose from Slide
open, Any key or Send key only.

In-call options
01
02

Adjusting the call volume
To adjust the volume during a call, press the
volume keys on the right-hand side of your
phone.
Options - Choose from a list of further in-call
options, including Contacts and Messaging
so you can check your messages and add
contacts during a call.

03
04
05
06
07
08

The Basics
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Calls
Speed dialling

Viewing your call logs

You can assign a speed dial number to a
contact you call frequently.
1 Press
or
and select
.
2 Select Speed dials.
3 Your voicemail is set to speed dial 1. You
cannot change this. Select any other
number either by using the
and
keys, and pressing the
to select
Assign, or by pressing the hard key
number.
4 Your address book will open. Select the
contact you would like to assign to that
number using the
and
keys, then
select OK.

Press
or
and select
to view:
All calls - View the complete list of all your
dialled, received and missed calls.
Missed calls - View the list of any calls you
have missed.
Dialled calls - View the list of all the
numbers you have called.
Received calls - View the list of all the
numbers that have called you.
Call duration - View details of how long you
have spent on your calls.
Call costs – View the charges applied to
your dialled numbers and the call duration of
all your received and dialled calls. This service
is network dependent, some operators are
unable to support this.
Data information – View the amount of all
your received and sent data in kilobytes.

To call a speed dial number, press and
hold the assigned number until the contact
appears on screen. The call will initiate
automatically; there’s no need to press
.

TIP! From any call log select Options
and choose Delete to delete selected or all the
recorded items.

The Basics

TIP! Using
and
, highlight any
single call entry to view the date and time of the
call. To view the call duration select Options and
choose View.

20
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Using call divert
1 Press
2
3

4

5

or

, select

Using call barring
and choose

Call.
Select Call divert.
Choose whether to divert all calls, when
the line is busy, when there is no reply or
when you are out of reach.
Choose Activate and select whether to
divert to voicemail, another number or your
favourite number.
Enter your divert number or select
Contacts to browse for your divert
number.

Note: Charges are incurred for diverting
calls. Please contact your network provider
for details.
TIP! To turn off all call diverts, choose
Cancel all from the Call divert menu.

1 Press

or , select
and choose
Call.
2 Select Call Barring.
3 Choose any or all of the seven options:
All outgoing
Outgoing international
O/G international except home
country
All incoming
Incoming when abroad
Cancel all barrings
Change password
4 Select Activate and enter the call barring
password. Please check with your network
operator for this service.

01
02
03
04
05
06
07
08

TIP! Select Fixed dial number
from the Call menu to turn on and compile
a list of numbers which can be called from
your phone. You’ll need your PIN2 code from
your operator. When activated, only numbers
included in the fixed dial list can be called
from your phone.

The Basics
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Calls
Changing the call settings
1 Press

or , select
and choose
Call.
2 From here you can amend the settings for:
Call divert – Choose whether to divert
your calls.
Call Barring – Select when you would like
calls to be barred.
Answer mode – Choose whether to
answer the phone using the accept key,
any key or by sliding your handset open.
Send my number – Choose whether your
number will be displayed when you call
someone.
Call waiting – Be alerted when you have
a call waiting.
Minute minder – Select On to hear a
tone every minute during a call.
Auto redial – Choose On or Off.
Closed User Group – Default, On. OFF
Send DTMF tones – Choose On or Off.

The Basics
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Contacts
Searching for a contact

Contact options

Press
or , select
and choose
Search.
Or, using the slightly quicker method…
1 Press
from the standby screen.
2 Enter the ﬁrst letter of the contact you
want to call.
3 To scroll through the contacts and their
different numbers use
and .

There are many things you can do when
viewing a contact. Here’s how to access and
use the options menu:
1 Open the contact you’d like to use. See
Searching for a contact above.
2 Press
to open the list of options.
From here you can:
Edit - Change any of the contact’s details.
Send via - Send the contact’s details to
another person as a business card. Choose
to send as a Text message, Multimedia
message, via Bluetooth or by Email.
Delete - Delete the contact. Select OK or
press
if you are sure.
New contact - Add a new contact.
Copy to SIM/Phone - Choose to move or
copy to the SIM card or phone (depending
on where you originally saved the contact).

Adding a new contact
1 Press

or , select
and choose
New Contact.
2 Choose whether to store your new contact
on your Phone or SIM card.
3 Enter all the information you have in the
ﬁelds provided and select Save.
Or, using the slightly quicker method…
1 Enter the number you wish to store from
the standby screen and select Options
and choose Save, Set number type.
2 Enter the relevant information as above
and select Save.

02
03
04
05
06
07
08

The Basics

Note: When you are storing a contact’s email
address, press
to enter a symbol and
scroll with
and
until you see @.

01
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Contacts
Adding a contact to a group

Renaming a group

You can collect your contacts into groups,
for example, keeping your work colleagues
and family separate. There are a number of
groups including Friends, Colleagues and
VIP already set up on the phone.
1 Press
or , select
and choose
Groups.
2 Scroll to the group you wish to add a
contact to and select Add member.
3 Your contacts will open. Scroll to any
contacts you would like to add to the group
and select Options and Mark all (or just
press ), then Done.

You can rename any of the groups to ﬁt your
lifestyle.
1 Press
or , select
and choose
Groups.
2 Highlight the one you want to rename.
3 Choose Options, select Rename and enter
your new group name.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a
group. Select the group you wish to assign
the ringtone or icon to and select Options and
choose an item you want.

The Basics
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4 Select Save.

Note: You can only assign a contact to a
group or add a picture to a contact that is
saved on your Phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

Deleting all your contacts

You can change the appearance of your contacts
in your address book to include a picture.
1 Press
or , select
and choose
Settings.
2 Select View Options and choose With
picture.
3 Then return to the address book and select
the contact you want to add a photo to.
4 Choose Options and select Edit.
5 Scroll down to the Picture section.
Choose Options and select New Picture.
Your camera viewﬁnder will open, so
you can take a picture of your contact.
Alternatively you can select a picture from
the Image ﬁle.

1 Press

Copying your contacts to your SIM

, select

and choose

02

2 Select to delete contacts from SIM or

Phone.

05

Viewing information
, select

03
04

3 Select OK if you are sure.

Press
or
Information.

01

and choose

From here you can view Service dial
numbers, your Own number and your My
business card.

06
07
08

TIP! If you haven’t yet created a business
card, the My business card screen will give
you the option to create one. Select New and
enter your details as you would for any contact.
Choose Save.

The Basics

You can also choose to copy your contacts
from your SIM to your handset or from your
handset to your SIM.
1 Press
or , select
and choose
Copy All.
2 Select to copy the contacts from SIM to
phone or Phone to SIM.
3 Choose whether to keep the original
records or delete them.

or

Delete all.

25

Messaging

The Basics
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Messaging

7 Enter the phone number or select Options

Your KM500 combines Text messages,
Multimedia messages, Bluetooth messages
and Email into one intuitive and easy to use
menu. Simply Press
or
and select
.

and choose Contacts to open your
contacts list.
You can add multiple contacts.
8 Select Options and choose Send or just
press .

Sending a message

Entering text

The quick way to begin sending a Text
message is to press
from the standby
screen and go straight to step 4 below.
Otherwise:
1 Press
or , select
and then
New message.
2 Choose to send Text or Multimedia.
(If you want to send a message using
Bluetooth, see page 54).
3 A new message will open.
4 Enter your message using T9 predictive
mode or Abc manual mode.
See Entering text to see how to switch
between the different text entry modes.
5 Select Options and choose Insert to add
a symbol, image, animation, sound, text
template, contact or business card.
6 Select Options and choose Send to or just
press .

There are two ways to enter text:
T9 predictive and Abc manual.
To turn on T9 predictive text, begin a
new message, choose Options, select T9
languages and choose T9 on. With T9 on,
you can switch between T9 predictive, Abc
manual and numbers by pressing
.
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T9 predictive
T9 mode uses a built-in dictionary to
recognise words you are rewriting based
on the key sequences you press. Simply
press the number key associated with the
letter you want to enter, and the dictionary
will recognise the word as you type. For
example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write
‘telephone’.
If the word you want doesn’t appear, choose
Options and select New T9 word. Enter the
word using Abc manual mode and your word
or name will be added to the dictionary.

Abc manual
In Abc mode you must press the key repeatedly
to enter a letter. For example, to write ‘hello’,
press 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three
times again, then 6 three times.
WARNING: You will be charged per 160
character text message for each person that
you send the message to.

Message folders

Managing your messages
You can use your Inbox to manage your
messages.
1 Press
or , select
and then
Inbox.
2 Select Options and then choose to:
View - View a selected message.
Delete - Delete a selected message.
Reply - Send a reply to the selected
message.
Forward - Send the selected message on
to another person.
Return call - Call the person who sent
you the message.
Save number - Save as a new or existing
contact.
Information - View the details of a
message, for example, the time it was
sent.
Multi Delete - Delete selected messages.
Delete all read - All opened messages
will be deleted.
Delete all - You can select whether to
delete all of each message type.
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Press
or , select
. You’ll
recognise the folder structure used on your
KM500, it’s fairly self-explanatory.
Inbox - All the messages you receive are
placed into your inbox. From here you can
reply, forward and more, see below for details.
Email box - Contains all your email messages.
Bluetooth box - The Bluetooth box folder
contains your Bluetooth message folders.
Drafts - If you don’t have time to ﬁnish
writing a message, you can save what you
have done so far here.
Outbox - This is a temporary storage folder
while messages are being sent.
Sent - All the messages you send are placed
into your Sent folder.
Info messages - All info messages and
updates received from your operator

Templates - A list of useful messages,
already written for a quick reply.
You can also access your voicemail from
here by selecting Listen voicemail and your
messaging settings by selecting Settings.
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Messaging
If you see the message No space for SIM
message you should delete some messages
from your inbox.
If you see the message No space for
messages you can delete either messages
or saved ﬁles to create space.

Using templates

The Basics
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You can create templates for the Text and
Multimedia messages you send most
frequently. There are some templates already
on your phone, which you can edit if you wish.
1 Press
or , select
and then
Templates.
2 Choose Text templates or Multimedia
templates. You can then select Options
and choose Edit to change existing
templates or select Options to add New
template or Delete templates.
3 To send a template, select the one you
want to send, choose Options and select
Send via.
4 Choose how you’d like to send the
template; as a Text, Multimedia or
Bluetooth message.
5 Select a contact and choose Options,
Send (or just press ).
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Changing your text message settings
Your KM500 message settings are predeﬁned so that you can send messages
immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
Press
or , select
, then choose
Settings and Text message. You can make
changes to:
Message types - Convert your text into
Voice, Fax, Paging, X.400 Email or ERMES.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Delivery report - Choose to receive
conﬁrmation that your message was delivered.
Reply charging - Choose to be billed for
your message recipient’s reply.
Message centre number - Enter the details
for your message centre.
Character encoding - Choose how your
characters are encoded. This impacts the size
of your message and therefore data charges.
Bearer setting - Choose whether to send
your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message
settings

Changing your other settings
Press
or , select
, choose
Settings then:
Email - Set your email account, choose your
access point and retrieve interval, and add
a signature.
Voicemail number - Your voicemail number
is stored here. Contact your network operator
for more information on the service they
provide.
Push message - Here you can switch off
Push message, which means your messages
will no longer be pushed directly to your
device as they are received, only when you
check for new messages.
Info messages - View all the info messages
and updates received from your operator.
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Your KM500 message settings are predeﬁned so that you can send messages
immediately.
If you’d like to change the settings, see below
for more information.
Press
or , select
, then choose
Settings and Multimedia message.
You can make changes to:
Subject- Include a subject ﬁeld in your
multimedia messages.
Slide duration - Choose how long your
slides appear on screen.
Delivery time - Choose how long before
each message is sent.
Priority - Choose the priority level of your
multimedia message.
Validity period - Choose how long your
message is stored at the message centre.
Delivery report - Choose to allow and/or
request a delivery report.
Read report - Choose to allow and/or send
a read report.
Auto download - Choose to automatically
or manually download multimedia messages,
depending on whether you are at home or
roaming.

Network Proﬁles - Select a operator
speciﬁc network proﬁle for sending
multimedia messages.
Permitted message Types - Select
which type of senders to allow multimedia
messages from.
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Camera
Taking a quick photo

Using your toolbar options

1 Press and hold down the

Selecting Options will display a new toolbar
across the bottom of the viewﬁnder screen.
Use and to navigate through the toolbar
options.

key on the
right hand side of the handset and the
camera’s viewﬁnder will appear on screen.
2 Holding the phone horizontally, point the
lens towards the subject of the photo.
3 Press
or the
key on the right side
of the handset to take a photo.

After you’ve taken your photo
Your captured photo will appear on screen.
The name of the image runs along the bottom
of the screen.
Select Options to open a sub menu where
you can choose to take a New Photo, set your
image as Wallpaper or Picture ID, look at
the other photos in your Album, or send the
photo as a Multimedia message, Bluetooth or
email. To exit the Camera, press and hold C.

Get creative
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Resolution – See Changing the image
size on page 31.
Quality - Choose between Normal, Fine
and Super ﬁne. The ﬁner the quality the
sharper a photo will be but the ﬁle size will
increase as a result. You’ll be able to store
fewer larger photo ﬁles in your memory.
Flash – Turn the ﬂash On or Off.
The ﬂash is set to Off as default, saving
battery power. Whenever you exit the camera
it will return to the default Off setting.
Self timer - The delay-timer allows
you to set a delay after the capture button
is pressed. Choose from Off, 3 seconds,
5 seconds or 10 seconds. Great for that
group photo you want to be part of.

Multi shot - This enables you to take
up to six shots automatically in very quick
succession. Great for taking photos of moving
objects or at sporting events.
Colour effect – Choose from four colour
tone options: Off (normal/colour), Sepia,
Mono (black and white) or Negative.
White balance - The white balance
ensures that any white in your photo is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy or
Fluorescent.
Shutter tone - Select one of the three
shutter sounds or switch the sound off.
Reset settings – Choose Yes to reset
your phone to its original camera settings.

Changing the image size
You can change the size of the photo to save
memory space. The more pixels, the larger
the ﬁle size, which in turn means they take up
more of your memory. If you want to ﬁt more
pictures on your phone, you can alter the pixel
number to make the ﬁle size smaller.
1 Choose Options and select
from the
toolbar.
2 Select a pixel value from the four numerical
options (QV: 320X240, V: 640X480, 1M:
1280X960, 2M: 1600X1200).
3 Select the size you would like to use
and choose OK. The settings menu will
automatically close, ready for you to take
your picture.
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Viewing your saved photos
1 You can access your saved photos from

Get creative

within the camera mode and from the
standby screen. From the viewﬁnder,
simply select Album. From the standby
screen you should press
or , then
select
and Images.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Use the arrows to select the photo you
want to view and choose Options, View or
to enlarge it.
just press
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Camera
Using zoom when viewing a photo
Use the arrow keys to move the focus area
and zoom in and out.

Setting a photo as wallpaper or
Picture ID
You can set the image to appear at certain
times. From your image gallery, use and
to select an image and choose Options, Set
as to use the selected image as wallpaper or
Picture ID for one of your contacts.
Note: Picture ID can only be added to
contacts saved to your phone, not your SIM.

Get creative
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Video camera
Shooting a quick video
1 Press the
2
3
4

5
6

or

and select

Using your toolbar options
, then

Video camera.
Point the camera lens towards the subject
of the video.
Press
once or press the
key on the
right side of the handset to start recording.
REC will appear in the bottom left corner
of the viewﬁnder and a timer will show the
length of your video.
To pause the video choose Pause and
resume by selecting Resume.
Select Stop to stop recording.

After you’ve shot your video
A still image representing your captured video
will appear on screen. The name of the image
runs along the bottom the screen.
Select Options to open a sub menu where
you can choose to take a New video, play
the video, or Send the video via Multimedia
message, Bluetooth or Email, or look at the
other videos in your Album.

Selecting Options will display a new toolbar
across the bottom of the viewﬁnder screen.
Use the arrow keys to navigate the toolbar
options.
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Video mode – To shoot a video you
want to send in a multimedia message, select
MMS.
Resolution – If you want to ﬁt more
videos onto your phone you can alter the pixel
number to make the ﬁle size smaller. Choose
between two options for your video, 320 x
240 or 176 x 144.
Quality - Choose between Fine, Normal
and Super Fine. The ﬁner the quality the
sharper a video will be, but the ﬁle size
will increase as a result. You’ll be able to
store fewer larger video ﬁles in the phone’s
memory.
Flash – Turn the ﬂash On or Off.
The ﬂash is set to Off as default, saving
battery power.
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Video camera
Colour effect - Choose an Image effect
to apply to the video you’re taking. Choose
from four colour tone options: Off (normal/
colour), Sepia, Mono (black and white) or
Negative.
White balance - The white balance
ensures that any white in your video is
realistic. In order for your camera to correctly
adjust the white balance you may need to
determine the light conditions. Choose from
Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy or
Fluorescent.
Reset settings – Choose Yes to reset
your phone to it’s original video camera
settings.
TIP! The settings menu is superimposed
over the viewfinder. When you change elements
of the image colour or quality, you’ll be able to
see the image change in preview behind the
settings menu.

Get creative
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Watching your saved videos
1 You can access your saved videos either

from within video camera mode or from
the standby screen. From the viewﬁnder,
simply select Album. From the standby
screen you should press
or , then
select
and Videos.
2 Your gallery will appear on screen.
3 Use the and to select the video you
want to view and choose Options, Play or
just press
to watch it.

Adjusting the volume when viewing
a video
To adjust the volume of the audio on a video
whilst it is playing, use the keys on the right
side of the handset.

My stuff
You can store any multimedia ﬁles on 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.
All your multimedia ﬁles will be saved in My
stuff. To access My stuff, press
or
then
to open a list of folders storing all of
your multimedia ﬁles.

Images
Images contains a folder of default images
pre-loaded onto your phone, images
downloaded by you and images taken on your
phone’s camera.

Images options menu
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The options which are available to you in
Images depend on what type of image you
have selected. All of the options will be
available for pictures you have taken on the
phone’s camera. Only the View, Set as, File
info, Slide show, Sort by and Thumbnail /
List view options are available for default
images.
In the Images folder, select Options to bring
up your list of options.

View - View the selected message.
Delete - Delete the selected image.
Send via - Send the selected image to a
friend via MMS, Bluetooth or Email.
Note: The image may need to be resized
before it can be sent by MMS.
Set as - Set selected image as your
wallpaper or as a picture ID.
File - Edit image, rename or view the
information (Name, Size, Date, Image size
and Copyright) of the selected image. If you
have an external memory card inserted,
two additional options will show: Move to
external memory and Copy to external
memory.
Print via Bluetooth - Print an image ﬁle via
Bluetooth.
Slide show - See Creating a slide show on
page 37.
New folder - Create a new folder within the
main Images folder.
Multi delete - Select more than one image
to be deleted.
Delete all - Delete all the photos in your
Images folder.
Sort by - Arrange your images by Date, Type
or Name.
List view / Thumbnail view - Change the
way you view your photos.
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My stuff
Sending a photo

Deleting an image

1 Press

1 Press

2

2 Scroll to and select Images.

3
4

5

or
then select
.
Scroll to and select Images.
Select a photo and choose Options.
Select Send via and choose from
Multimedia message, Bluetooth or
Email.
If you choose Multimedia message or
Email, your photo will be attached to the
message and you can write and send
the message as normal. If you choose
Bluetooth, you will be prompted to turn
Bluetooth on and your phone will search
for a device to send the picture to.

Organising your images
1 Press

or

then select

.

2 Scroll to and select Images.
3 Select Options then Sort by.
4 Choose from Date, Type or Name.

Get creative
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or

then select

.

3 Select an image and choose Options.
4 Select Delete.

Deleting multiple images
1 Press

or

then select

.

2 Scroll to and select Images.
3 Choose Options and select Multi delete.
4 A box will appear next to each image.

Select the image and select Options, Mark
all or just press
to mark it. To unmark
an image, select Options, Unmark all or
just press
so that the tick disappears
from the box.
5 Once you have marked all of the
appropriate boxes, select Done and
conﬁrm you want to delete all of the
marked images.

Creating a slide show

Sounds

If you want to look at all of the images on your
phone or scan through what you’ve got, you
can create a slide show to save you from
having to open and close each individual
image.
1 Press
or
then select
.
2 Scroll to and select Images.
3 Select the photo you would like to begin the
slideshow and choose Options.
4 Select Slide show and it will begin.
5 Select Options, Pause to pause the slide
show and Quit to end the slide show and
return to the Images folder.

The Sounds folder contains the Default
sounds and your voice recordings. From here
you can manage, send or set sounds as
ringtones.

01

Using a sound

04

Selecting Options during the slide show
presents further choices:
Repeat on/off - Decide whether you want
the slide show on repeat or not.

1 Press
2
3
4
5

or
then select
.
Scroll to and select Sounds.
Select Default sounds or choose from the
list of voice recording ﬁles.
Select a sound and choose Options, Play
or just press
to listen to it.
Select Options, Set as and choose from
Ringtone and Ringtone ID.

02
03

05
06
07
08

Videos
The Videos folder shows the list of
downloaded videos and videos you have
recorded on your phone.

Watching a video
1 Press

or

then select

.

2 Scroll to and select Videos.

just press

.

Get creative

3 Select a video and choose Options, Play or
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My stuff
Using options while video is paused

Using the video options menu

By selecting Options, the video you are
playing will be in pause mode and you can
choose from:
Delete - Delete the video.
Send via - Send the video in a Multimedia
message, by Bluetooth or by Email.
File - Rename the video, Move the selected
video to a folder, View the Information (Name,
Date, Size, Playback and Copyright).
Landscape / Full mode - Change how you
view your video.

In the Videos folder, select Options to bring up
the following list of options.
Play - watch the selected video.
Delete - Delete the selected video.
Send via - Send the video using a
Multimedia message, Bluetooth or email.
File - Edit or rename the video, or view the
information (Name, Size, Date, Playback and
Copyright).
New folder - Create a new folder within the
main Videos folder.
Multi delete - Select more than one video
clip to be deleted.
Delete all - Delete all the clips in your Video
folder.
Sort by - Arrange your videos by Date, Type
or Name.
List view / Thumbnail View - Change the
way you view your videos.

Sending a video clip
1 Select a video by using the arrow keys.
2 Select Options, Send via and choose from

Get creative
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Multimedia message, Bluetooth or
Email.
3 If you choose Multimedia Message or
Email, your video clip will be attached to a
message and you can write and send it as
normal. If you choose Bluetooth, you will
be prompted to turn Bluetooth on and your
phone will search for a device to send the
video to.
Note: The video may need to be resized before
it can be sent by MMS. Some videos may be
too large to send by MMS at all, in which case
choose one of the other sending options.
LG KM500 | User Guide

Others
The Others folder is used to store ﬁles which
are not pictures, sounds, videos, games or
applications.
You may ﬁnd that when you transfer ﬁles from
your computer to your phone, they will appear
in the Others folder.

Games and Apps

External memory

Your KM500 comes with preloaded games to
keep you amused when you have time to
spare. If you choose to download any
additional games or applications they will be
saved into this folder.

If you’ve inserted a memory card it will be
displayed as a folder within My stuff. Your
external memory folder will be divided into four
further folders: Images, Sounds, Videos and
Others. Each folder will contain all the ﬁles of
that type saved to your memory card rather
than your handset.

Playing a game
1 Press

or

then select

.

2 Scroll to and select Games & Apps.
3 Select the game of your choice and choose

Options, Play or just press

.

Using the games options menu
In the Games folder, select Options to bring
up the following list:
Play – Select this to play the game.
Information - View the Name, Version,
Vendor, Data-size and Domain of the ﬁle.

Using your phone as a Mass
storage device
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Your KM500 can be used as a mass storage
device, just like a USB stick. This is a great way
of moving your ﬁles from your computer to your
phone. If you’ve inserted a memory card, when
connecting as Mass storage it will be displayed
as two drives on your computer. The handset
memory and external memory.
1 Press
or , select
then
Connectivity.
2 Select USB Connection mode.
3 Scroll to Mass storage and select OK.
4 Insert the smaller end of the USB cable
into the USB cable connector on the edge
of the KM500. Plug the larger end into the
USB port of your computer.

01
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My stuff
5 A removable disk folder will open

automatically, two if you have a memory
card inserted, showing all the folders on
your phone or memory card.
6 Drag and drop your images, videos, music
or others into the correct folders.
7 Safely remove your phone by clicking on
the Safely remove hardware icon in
your desktop toolbar.
8 When you want to then access a ﬁle, for
example an image, press
or
then
select
followed by External memory
then Images. All the images you just
transferred will be contained in this ﬁle.

Transferring a ﬁle to your phone
You can also transfer ﬁles from your computer
to your phone using Bluetooth.
1 Make sure your phone and computer have
Bluetooth switched on and are visible to
one another.
2 Use your computer to send the ﬁle via
Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by selecting Yes.
4 The ﬁle will be saved within the appropriate
folder depending on its type. For example,
photographs will be saved in the Image
folder and music in the Sounds folder. If
your phone cannot identify the ﬁle type, the
ﬁle will be saved in the Others folder.
Note: Files sent using Bluetooth will be saved
to the phone memory.

Get creative
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Multimedia
Music
Your LG KM500 has a built-in MP3 player so
you can play all your favourite music.
Music recognition technology
and related data are provided by

To access the MP3 player, press
or
and select
. From here you have access
to:
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TIP! You can access the MP3 player
through the MP3 hot key
on the front. By using
key, you can get directly to your playlist.
the

05

Transferring music onto your phone

07

The easiest way to transfer music onto your
phone is via Bluetooth or your USB cable.
To transfer using Bluetooth:
1 Make sure both devices have Bluetooth
switched on and are visible to one another.
2 Select the music ﬁle on the other device
and choose to send it via Bluetooth.
3 When the ﬁle is sent you will have to
accept it on your phone by selecting Yes.
4 The ﬁle should appear in MP3 Player >
All songs.

08
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Gracenote®.
Gracenote is the industry standard in music
recognition technology and related content
delivery. For more information, visit www.
gracenote.com.
CD and music-related data from Gracenote,
Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000-2006
Gracenote. This product and service may
practice one or more of the following U.S.
Patents: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and
other patents issued or pending. Some
services supplied under license from Open
Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The Gracenote logo
and logotype, and the “Powered by
Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.

All songs - Contains all of the songs you
have on your phone.
My playlist - Contains any playlists you
have created as well as On the go. You
can select speciﬁc music by each of these
characteristics: Artists, Albums, Genres
and Shufﬂe all songs.

41

Multimedia
Playing a song
1 Press
2
3
4
5
6

7

or
and select
.
Select All songs and then the song you
want to play. Press .
Press
to pause the song.
Press
to skip to the next song.
Press
to skip to the previous song.
Select Options, Minimize to hide the
music player screen so that you can
continue using your phone as normal while
music is playing.
Select Back to stop the music and return
to the music menu.

Using options while playing music

Get creative
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Select Options and choose from:
Minimise
Natural sound on
Add to playlist
Listen via Bluetooth
Set as ringtone
Rating
Information
Settings - Change the Equalizer or Play
mode, change the music light settings or Set
shufﬂe to mix up the music.

LG KM500 | User Guide

TIP! To change the volume while
listening to music, use the volume keys on the
side of your phone.

Creating a playlist
You can create your own playlists by choosing
a selection of songs from the All songs
folder.
1 Press
or
and select
.
2 Choose My playlist.
3 Select New, enter the playlist name and
choose Save.
4 The All songs folder will show. Select
all of the songs that you would like to
include in your playlist by scrolling to the
ones you want and pressing ; a tick
will show next to the song name. If you
accidentally add a song you don’t want,
select it and press
again to untick it.
5 Select Options, Save to store the playlist.

Playing a playlist
1 Press

or

and select

.

2 Choose My playlist.
3 Select the playlist you would like to play

and choose View, then press

.

1 Press

or

and select

.

2 Choose My playlist.

01

3 Scroll to the playlist you want to edit and

02

select View, then choose Options.
Now playing – Play the playlist.
Add – You can add or delete songs from
the playlist using this option.
Remove – Remove a song from the
playlist. Select Yes to conﬁrm.
TIP! You can download new songs to
your KM500 using the Music Sync application
in the bundled CD.
Those songs get an additional feature called
More Like This™, which allows you to generate one-touch automatic playlists composed
of similar songs, according to the title of the
album or artist, or the mood of the music. These
special playlists are saved in My playlist in a
folder called More Like This. You can enjoy and
manage these playlists as you like.
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Editing a playlist
Get creative

From time to time, you may want to add new
songs or delete songs from a playlist.
You may also want to organise your playlists.
When you want to do this, you can edit the
playlist.
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Multimedia
Move up/Move down – Move the song
up or down the list to change the playing
order.
Multi delete – Delete songs from the
playlist.
Remove all – Remove all of the songs
from the playlist.
Information – View the playlist
information.

Deleting a playlist
1 Press

Get creative
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or
and select
.
2 Choose My playlist.
3 Scroll to the playlist you want to delete and
choose Options.
4 Select Delete and select Yes to conﬁrm.
Note:
DRM (Digital Rights Management)
As a result of the Digital Rights Management
(DRM) system, some of the media items you
download from the Internet or receive by
MMS may have a “Purchase right” menu to
access them. You can acquire the key to
purchase the right from the website which
owns the rights to the contents.
Music is copyright protected in international
treaties and national copyright laws. It may be
necessary to obtain permission or a license to
LG KM500 | User Guide

reproduce or copy music. In some countries
national law prohibits private copying of
copyrighted material. Please check the
national legislation of the applicable country
concerning the use of such material.
When an MP3 is playing on the MP3 player, if
you press MP3 short key, you can use BGM
mode. In BGM mode MP3 can be played
while other functions are being used. BGM
can be stopped on the MP3 player screen.

Using the radio
Your LG KM500 has an FM radio feature so
you can tune into your favourite stations to
listen to on the move.
Note: You will need to insert your headphones
in order to listen to the radio. Insert them
into the headphone socket (this is the same
socket that you plug your charger into).

Searching for stations
You can tune radio stations into your phone
by searching for them either manually or
automatically. They will then be saved to
speciﬁc channel numbers so you don’t have
to keep re-tuning. You can save up to 12
channels in your phone.
To auto tune:

1 Press

or
and select
.
2 Choose FM radio.
3 Select Auto scan then Yes.
4 Each time a station is found, your KM500
will ask if you want to save it. Select Yes
if you want to store the channel and No if
you don’t. Any stations you choose to save
will automatically be allocated to a channel
number in your phone.
To manually tune:
1 Press
or
and select
.
2 Choose FM radio.
3 Select a channel number that you want to
save a station to and choose Edit.
4 To enter your station, you can either use
the arrow keys to search for the frequency,
or you can enter the frequency using the
keypad.
5 Select Save.
Note: You can also edit the stations you have
saved in a channel number by using the same
Edit feature you use to manually tune in
stations.

1 Press

or

and select

.

2 Choose FM radio.
3 Select Options, Reset channels. Choose

Yes to conﬁrm the reset. Each channel will
return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio
1 Press

or
and select
.
2 Choose FM radio.
3 Select the channel number of the station
you would like to listen to.

Voice recorder
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Use your voice recorder to record voice
memos or other sounds.
1 Press
or
and select
.
2 Choose Voice recorder.
to begin recording.
3 Press
4 Select Pause to pause the recording.
5 Choose Stop to end the recording.
6 Select Options, Play to listen to the
recording.
Note: You can listen to all of the voice
recordings you have saved by selecting
Album.

Get creative

TIP! To improve the radio reception,
extend the headset cord, which functions as the
radio antenna.

Resetting channels
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Organiser/Tools
Adding an event to your calendar
1 From the standby screen press

or

6 Scroll down once more to select whether

,

, then Calendar.
and select
2 Select the date you would like to add an
event to. You can choose a date either by
scrolling to it using ,
or by selecting
Options and manually entering the date.
Note: Once you’ve already got an event
saved in your calendar, you will need to select
Go to date after selecting Options in order to
enter a date to set your event to.

Get organised
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the event is a one-off or if it is to be
repeated at Daily, Weekly, Monthly or
Yearly intervals. If the event is repeated,
you can also scroll down to enter an
Expiration date for when the events will
stop completely.
7 Select Save and your event will be saved
in the calendar. A triangular cursor will
mark the days that any events have been
saved to.

3 Select Options and choose New schedule

Editing a calendar event

and enter the time you would like your
event to begin. Scroll down using the arrow
keys and enter the end time of your event.
4 Scroll down and enter a Subject for the
event.
5 Scroll down again and choose whether you
would like to set an Alarm for the event.
Scroll left or right to see the available
options. You can set the alarm to go off at
the starting time of the event or at a set
period of time before the event starts to
remind you the event is coming up.

1 From the standby screen press

or ,
, then Calendar.
and select
2 Choose Options and select All schedules
to see a list of all your events. Scroll
to the event you would like to edit and
select Options, View or just press .
Alternatively select the day of the event in
the calendar and choose Options, View or
just press .
3 Select Options, Edit or just press
and scroll to the event detail you want
to change. Make your modiﬁcations and
select Save to store the edited event.
Note: You can delete an event from your
calendar by selecting to view the event and
then select Options, Delete.
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Sharing a calendar event
1 From the standby screen press

Adding an event to your To do list
or

,

and select
, then Calendar.
2 Select the event you would like to share
and choose Options.
3 Choose Send via and select from Text
message, Multimedia message,
Bluetooth or Email.

Adding a memo
1 From the standby screen press

and select

or

,

1 From the standby screen, press

or
and select
, then To do.
2 Select New and type Due date, Note,
Priority and Status of your new to do.
(Using the Options, you can select the date
referring to your calendar)
3 Choose Options, Save.
4 Your to do list will appear on screen and
you can View, Add, Delete and do several
things by choosing from the Options.

, then Memo.

2 Select New and type your memo.

Setting your alarm

3 Choose Options, Save or just press

1 From the standby screen press

.
4 Your memo will appear on screen the next
time you open the Memo application.

and select

01
02
03
04
05
06
07
08

or

,

, then Alarm clock.

2 Select New.
3 Scroll down and enter the time you would

Tip! You can edit an existing memo.
Select the one you want to edit, select Options and select Edit.

like the alarm to sound at.
4 Choose whether you would like your

Note: You can set up to 5 alarms.

Get organised

alarm to sound Once, Daily, Mon - Fri,
Mon - Sat or Sat - Sun.
5 Scroll down to choose the alarm sound.
Choose Options, Sounds to select a new
sound.
6 Scroll down and enter a name for the
alarm or keep the suggested name.
7 Select Save.
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Organiser/Tools
Using your calculator
1 From the standby screen press
2
3
4
5

Converting a unit
or

,

and select
, then Calculator.
Press the numeric keys to input numbers.
For simple calculations, select the function
you require (+, –, ×, ÷), followed by =.
For more complex calculations, select
Function to select a command.
Select Clear to clear the screen to start a
new calculation.

Using the stopwatch
1 From the standby screen press
2
3
4
5

or ,
and select
, then Stopwatch.
Select Start to begin the timer.
Choose Lap if want to record a lap time.
Select Stop to end the timer.
Choose Resume to restart the stopwatch
at the time you stopped it at, or select
Reset to begin the time again.

Get organised
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1 From the standby screen press

or ,
and select
, then Unit converter.
2 Choose whether you would like to convert
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume or Velocity.
3 Scroll up to choose from the unit of
measurement you want to enter. Scroll left
and right to select a unit, then scroll down
and enter the unit quantity.
4 Scroll down to the unit conversion box and
choose the unit measurement you want to
convert into. The conversion will show
automatically in the line below.

Using your Tip calculator
1 From the standby screen press

or ,
and select
, then Tip Calculator.
2 Press the numeric keys to input numbers.
3 For calculating the Tip, enter your Bill, the
Tip(%) and the Split.
4 Select Reset to clear the screen to start a
new calculation.

Adding a city to your world clock
1 From the standby screen press

or ,
and select
, then World clock.
2 Select Options and choose Change time
zone and select a city.
3 Choose New city from the options to add
more cities in your list.

01
02
03
04
05
06
07
08

Get organised
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The web
With browser at the tip of your ﬁngers, you
can get the up to date news and weather
forecast as well as information on sports
or trafﬁc whenever you need it. In addition,
browser allows you to download the latest
music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web
1 From the standby screen press

or ,
select
and choose OK.
2 To access the browser homepage directly,
select Home. Alternately select Go to URL
and type in your desired URL.
Note: An additional cost is incurred when
connecting to this service and downloading
content. Check your data charges with your
network provider.

The web
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Adding and accessing bookmarks
For easy and fast access to your favourite
websites, you can add bookmarks and save
web pages.
1 From the standby screen press
or ,
select
and choose OK.
2 Select Bookmarks. A list of your
Bookmarks will appear on the screen.
3 To add a new bookmark, select Options
and choose New bookmark. Enter a
name for your bookmark followed by the
URL.
4 Select Save. Your Bookmark will now
appear in the list of bookmarks.
5 To access the bookmark simply scroll to
the required bookmark and select Options,
Connect or just press . You will be
connected to your bookmarked page.

Saving a page

Viewing your browser history

1 Access your required web page as

1 From the standby screen press

or
select
and choose OK.
2 Select History and choose OK.
3 A list of web page titles you have
accessed recently will be displayed.
To access one of these pages, scroll to
the required page and select Options,
Connect or just press .

described above.
2 Choose Options and scroll to Save, select
This page.
3 Select OK.
TIP! This menu will also allow you to
edit titles of saved pages, protect or unprotect
the screen memo, and delete saved pages.

,

01
02
03
04
05
06

Changing the web browser settings
Accessing a saved page
1 From the standby screen press

select
and choose OK.
2 Select Saved pages.
3 Select the required page and select
Options, Connect or just press .

1 From the standby screen press

or

,

or ,
select
. Select Settings.
2 You can choose the way your mobile
handles, displays and uses information
when browsing the internet. You can
amend settings within Network Proﬁles,
Rendering mode, Cache, Cookies,
Security certiﬁcates, Show image,
Java script and Memory in use.
3 Once you have changed your settings,
select OK.

07
08

The web
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Settings
Within this folder you can adapt your settings
to make your KM500 personal to you.
Note: For information on call settings see
page 22.

Personalising your proﬁles
You can quickly change your proﬁle from the
standby screen. Simply press
and select
, then the proﬁle you would like to
activate. Choose from:
General
Silent
Vibrate only
Outdoor
Headset
Using the Settings menu you can personalise
each proﬁle setting.
1 Press

or

and select

.

2 Choose the proﬁle setting you want to edit

and select Personalise.
3 For the Silent and Vibrate only proﬁles,

Settings
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you can adapt the vibration. For the other
proﬁles, you can change all of the sounds
and alert options available in the list,
including your Call alert type, Ring tones,
Ring Volume and Message alert type and
so on (please refer to your handset for
details).
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Changing your screen settings
1 Press

or

and select

.

2 Select Display and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to
appear on your screen display.
Clocks - Choose a style of the clock to
appear on your screen display.
Backlight timer - Choose how long the
backlight remains on for.
Brightness - Adjust the screen
brightness.
Home screen shortcut - Change your
standby screen shortcuts.
Theme - Quickly change the whole look of
your screen.
Menu style - Change the menu view from
Grid view to List view or vice versa.
Dial style - Adjust the font style for when
you are typing a phone number.
Standby text - Choose to add a message
to your standby screen.
Network name - Choose to show or hide
the network name.
Note: The longer the backlight is on for, the
more battery power is used and you may need
to charge your phone more often.

Changing your phone settings

Changing your connectivity settings

Enjoy the freedom of adapting your KM500 so
that it works in a way which suits you best.
or
and select
. Choose
Press
from the list below:
Date & time - Adjust your date and time
settings or choose to auto update the time
when you travel.
Language - Change the language of your
KM500’s display.
Display - Change your screen settings.
Connectivity - See Changing your
connectivity settings for more information.
Call - See Call settings on page 22 for
more information.
Security - See Changing your security
settings on page 56 for more information.
Flight mode - Switch the ﬂight mode On
or Off. You will not be able to make calls,
connect to the Internet, send messages or
use Bluetooth when Flight mode is
switched on.
Power save - Choose to set the power
saving option Always on, on for Night
only or Off.
Reset - Reset all the settings to their
factory deﬁnitions.
Memory status - See current status of
the memories (Common, Reserved and
SIM card) in your KM500.

Your connectivity settings have already been
set up by your network operator, so you can
enjoy your new phone from the off. If you
want to change any settings, use this menu.
or
and select
. Choose
Press
Connectivity. Your options are:

01

Bluetooth - Set up your KM500 for Bluetooth
use. You can adapt your visibility to other
devices or search through devices you’re
paired with.

05

Network - Your KM500 connects
automatically to your preferred network.
To change these settings use this menu.
You can also attach GPRS and add new
access points using this menu.

02
03
04

06
07
08

USB connection mode - Choose Data
service and synchronise your KM500 using
the LG PC Suite software to copy ﬁles from
your phone. If you have a memory card
inserted select Mass storage to use your
phone in the same way as you would a USB
stick. Connect to your computer and drag and
drop ﬁles to the KM500 removable device
folder. See page 39 for further details.
Settings
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Settings
Sending and receiving your ﬁles
using Bluetooth
Bluetooth is a great way to send and receive
ﬁles as no wires are needed and connection
is quick and easy. You can also connect to a
Bluetooth headset to make and receive calls.
Before you can start sharing ﬁles with
Bluetooth, you will need to pair your device
with another Bluetooth device. For information
on pairing devices, see Pairing with
another Bluetooth device.
To switch Bluetooth on:
1 Press
or
and select
. Choose
Connectivity, then Bluetooth.
2 Select Bluetooth on/off and choose On.
3 Select Off to switch Bluetooth off.

To send a ﬁle:
1 Open the ﬁle you want to send, typically

this will be a photo, video or music ﬁle.
2 Select Options and choose Send via, then

Bluetooth.
3 Select Yes to turn Bluetooth on if it is not

already activated.
4 Your KM500 will automatically search for

other Bluetooth enabled devices within
range.
5 Choose the device you want to send the
ﬁle to and select Send.
6 Your ﬁle will be sent.
To receive a ﬁle:
1 To receive ﬁles, your Bluetooth must be
both On and Visible. See Changing your
Bluetooth settings for more information.
2 A message will prompt you to accept the
ﬁle from the sender. Select Yes to receive
the ﬁle.
Tip! Keep an eye on the progress bar to
make sure your file is sent.

Settings
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Changing your Bluetooth settings:

5 Your phone will then connect to the other

1 Press

device, on which you should enter the
same passcode.
6 Your passcode protected Bluetooth
connection is now ready.

or
and select
. Choose
Connectivity, then Bluetooth.
2 Choose Bluetooth settings to make
changes to:
My visibility - Choose whether to Show
or Hide your device to others.
My name - Enter a name for your KM500.
My address - Change your Bluetooth
address.

Pairing with another Bluetooth device

1 Check your Bluetooth is On and Visible.
2 Follow the instructions that came with your

headset to put it in pairing mode and pair
your devices.
3 Select Yes to Connect now. Your KM500
will automatically switch to Headset proﬁle.

02
03
04
05
06
07
08

Settings

By pairing your KM500 and another device,
you can set up a passcode protected
connection. This means your pairing is more
secure.
1 Check your Bluetooth is On and Visible.
You can change your visibility in the
Bluetooth Settings menu, by selecting
My visibility, then Show.
2 Select Device list from the Bluetooth
menu and choose New.
3 Your KM500 will search for devices.
When the search is completed Pair and
Refresh will appear on screen.
4 Choose the device you want to pair with,
select Pair, enter the passcode and then
choose OK.

Using a Bluetooth headset

01
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Settings
Changing your security settings
Change your security settings to keep your
KM500 and the important information it holds
protected.
Press
or
and select
. Choose
Security then select from the list below:
PIN code request - Choose a PIN code to be
requested when you turn your phone on.
Auto key lock - Choose a duration for
locking the key automatically.
Phone lock - Choose a security code to lock
your phone, When powered on, When SIM
changed or Immediately.
Fixed dial number – Choose a list of
numbers that can be called from your phone.
Change codes - Change your Security
code, PIN1 code or PIN2 code.

Settings
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Accessories
These accessories were supplied with your
KM500.

Charger

01

Data cable
and CD

02
03

Connect and
synchronise your
KM500 and PC.

04
05

Battery
User Guide

06

Learn more about your
KM500.

07
08

Stereo headset
Some of the contents in this manual
may differ from your phone depending
on the software of the phone or your
service provider.

KM500 User Guide

External memory

Accessories
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Network service

Technical data

The wireless phone described in this guide is
approved for use on the GSM 900, DCS 1800
and PCS1900 networks.
A number of features included in this guide
are called Network Services. These are
special services that you arrange through
your wireless service provider. Before you
can take advantage of any of these Network
Services, you must subscribe to them through
your service provider and obtain instructions
for their use from your service provider.

General

Accessories
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Product name : KM500
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures
Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)
Min : -10°C

Guidelines for safe and efﬁcient use
Please read these simple guidelines. Not
following these guidelines may be dangerous
or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Guidelines for safe and efﬁcient use
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Radio wave exposure and Speciﬁc Absorption
Rate (SAR) information.
This mobile phone model KM500 has been
designed to comply with applicable safety
requirements for exposure to radio waves.
These requirements are is based on scientiﬁc
guidelines that include safety margins
designed to assure the safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines
employ a unit of measurement known as
the Speciﬁc Absorption Rate, or SAR. Tests
for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at
its highest certiﬁed power level in all used
frequency bands.
• While there may be differences between
the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the
relevant guidelines for exposure to radio
waves.
• The SAR limit recommended by the
International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP), is 2W/kg
averaged over 10g of tissue.
LG KM500 | User Guide

• The highest SAR value for this model

phone tested by DASY4 for use at the ear
is 0.594 W/kg (10g) and when worn on the
body is 0.799 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the
SAR limit recommended by the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
which is 0.631 W/kg averaged over 1g of
tissue.

WARNING
• Mobile Phones must be switched off at all

times in an aircraft.
• Do not hold the phone in your hand while

driving.
• Do not use your phone near petrol stations,

fuel depots, chemical plants or blasting
operations.
• For your safety, use ONLY speciﬁed
ORIGINAL batteries and chargers.
• Do not handle the phone with wet hands
while it is being charged. It may cause an
electric shock and can seriously damage
your phone.
• Keep the phone in a safe place out of small
children’s reach. It includes small parts
which if detached may cause a choking
hazard.

• Don’t charge a handset near ﬂammable

material as the handset can become hot
and create a ﬁre hazard.
• Do not charge the phone when it is on soft
furnishings.
• The phone should be charged in a well
ventilated area.

“Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.”

Product care and maintenance
WARNING!

• Switch off the phone in any area where

Only use batteries, chargers and accessories
approved for use with this particular phone
model. The use of any other types may
invalidate any approval or warranty applying
to the phone, and may be dangerous.
• Do not disassemble this unit. Take it to a
qualiﬁed service technician when repair
work is required.
• Keep away from electrical appliances such
as TVs, radios, and personal computers.
• The unit should be kept away from heat
sources such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical
vibration or shock.
• The coating of the phone may be damaged
if covered with wrap or vinyl wrapper.
• Use a dry cloth to clean the exterior of the
unit. (Do not use solvent such as benzene,
thinner or alcohol.)

•

•
•

•
•

you are required by special regulations.
For example, do not use your phone
in hospitals as it may affect sensitive
medical equipment.
Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls.
Only use ORIGINAL accessories to avoid
damage to your phone.
All radio transmitters carry risks of
interference with electronics in close
proximity. Minor interference may affect
TVs, radios, PCs, etc.
Batteries should be disposed of in
accordance with relevant legislation.
Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efﬁcient use

CAUTION
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• Do not subject this unit to excessive smoke
•

•
•
•

or dust.
Do not keep the phone next to credit
cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
Do not tap the screen with a sharp object
as it may damage the phone.
Do not expose the phone to liquid or
moisture.
Use the accessories like earphones
cautiously. Do not touch the antenna
unnecessarily.

Efﬁcient phone operation
Electronics devices
All mobile phones may get interference,
which could affect performance.
Guidelines for safe and efﬁcient use

• Do not use your mobile phone near
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medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over
pacemakers, for example, in your breast
pocket.
• Some hearing aids might be disturbed by
mobile phones.
• Minor interference may affect TVs, radios,
PCs, etc.

Road safety
Check the laws and regulations on the use of
mobile phones in the areas when you drive.
• Do not use a hand-held phone while driving.
• Give full attention to driving.
• Use a hands-free kit, if available.
• Pull off the road and park before making

or answering a call if driving conditions so
require.
• RF energy may affect some electronic
systems in your vehicle such as car
stereos and safety equipment.
• When your vehicle is equipped with an air
bag, do not obstruct with installed or
portable wireless equipment. It can cause
the air bag to fail or cause serious injury
due to improper performance.
If you are listening to music whilst out and
about, please ensure that the volume is at a
reasonable level so that you are aware of
your surroundings. This is particularly
imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

In aircraft

Damage to your hearing can occur if you are
exposed to loud sound for long periods of
time. We therefore recommend that you do
not turn on or off the handset close to your
ear. We also recommend that music and call
volumes are set to a reasonable level.

Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your mobile phone off before boarding
any aircraft.
• Do not use it on the ground without
permission from the crew.

Blasting area

Children

Do not use the phone where blasting is in
progress. Observe restrictions, and follow any
regulations or rules.

Keep the phone in a safe place out of the
reach of small children. It includes small
parts which may cause a choking hazard if
detached.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the phone at a refueling point.

Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone
for emergency calls. Check with your local
service provider.

Guidelines for safe and efﬁcient use

Do not use near fuel or chemicals.
• Do not transport or store ﬂammable gas,
liquid, or explosives in the compartment
of your vehicle as your mobile phone and
accessories.

Emergency calls
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Battery information and care
• You do not need to completely discharge

•

•
•
•

•

Guidelines for safe and efﬁcient use
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•

•

•

the battery before recharging. Unlike other
battery systems, there is no effect that
could compromise the battery’s
performance.
Use only LG batteries and chargers. LG
chargers are designed to maximize the
battery life.
Do not disassemble or short-circuit the
battery pack.
Keep the metal contacts of the battery
pack clean.
Replace the battery when it no longer
provides acceptable performance. The
battery pack maybe recharged hundreds of
times until it needs replacing.
Recharge the battery if it has not been
used for a long time to maximize usability.
Do not expose the battery charger to direct
sunlight or use it in high humidity, such as
in the bathroom.
Do not leave the battery in hot or cold
places, this may deteriorate the battery
performance.
There is risk of explosion if the battery is
replaced by an incorrect type.
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• Dispose of used batteries according to

the manufacturer’s instructions. Please
recycle when possible. Do not dispose as
household waste.
• Dispose of used batteries according to the
manufacturer’s instructions.

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

