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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. Για 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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Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά του
προηγμένου και μικρού κινητού
τηλεφώνου KP260, που έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί με την
πλέον πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία
κινητής επικοινωνίας.

Ο παρών οδηγός χρήσης
περιέχει σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση και τη λειτουργία του
τηλεφώνου. Διαβάστε όλες
τις πληροφορίες προσεκτικά
για βέλτιστη απόδοση
και προς αποφυγή τυχόν
βλάβης ή κακής χρήσης του
τηλεφώνου. Τυχόν αλλαγές
ή τροποποιήσεις που δεν
εγκρίνονται ρητά στον
παρόντα οδηγό, ενδέχεται να
καθιστούν άκυρη την εγγύηση
του εξοπλισμού.

Εισαγωγή
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Για την ασφάλειά σας
Προσοχή!

• Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι
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 συγκεκριμένες ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ
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 εξαρτήματα
μικρού μεγέθους που ενδέχεται, εάν
αποσπαστούν από το τηλέφωνο, να
αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό.
• Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά, καθώς το τηλέφωνο
μπορεί να θερμανθεί και να ζεστάνει
το υλικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει
πιθανότητα πυρκαγιάς.

• Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις
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 στο κινητό σας
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.
• Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με
λανθασμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης.

Για την ασφάλειά σας

Προειδοποίηση
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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.

Έκθεση σε ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων
Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
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Πληροφορίες σχετικά με την
έκθεση σε ραδιοκύματα και το
συντελεστή ειδικής απορρόφησης
(ΣΕΑ)
Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου
KP260 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.

Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση
σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται
μια μονάδα μέτρησης, η οποία
είναι γνωστή ως συντελεστής
ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι
έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται
χρησιμοποιώντας τυπικές 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 2 W/kg κατά μέσο όρο
ανά δέκα (10) γραμμάρια ιστού.
] Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό
το μοντέλο τηλεφώνου όπως έχει
ελεγχθεί με το σύστημα DASY4 για
χρήση στο αυτί είναι 0.524 W/kg
(10 g) και στο σώμα είναι 0.269 W/kg
(10 g).
]

] Τα

Φροντίδα και
συντήρηση του
προϊόντος
Προειδοποίηση
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.

Διατηρήστε τη μακριά από
ηλεκτρικές συσκευές, όπως
τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή
υπολογιστές.
] Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται
μακριά από πηγές θερμότητας,
όπως τα καλοριφέρ ή οι ηλεκτρικές
κουζίνες.
] Ποτέ μην τοποθετείτε το τηλέφωνό
σας σε φούρνο μικροκυμάτων,
καθώς θα προκληθεί έκρηξη της
μπαταρίας.
] Προσέξτε να μην πέσει.
] 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.
] Μην χρησιμοποιείτε σκληρά
χημικά (όπως οινόπνευμα, βενζίνη,
διαλυτικά κτλ.) ή καθαριστικά
για να καθαρίσετε το τηλέφωνό
σας. Προσοχή υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης.
] Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται
υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
]

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), είναι 1.6 W/kg
με βάση τον υπολογισμό της
μέσης τιμής για ένα (1) γραμμάριο
σωματικού ιστού (για παράδειγμα, οι
Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία και
η Ταϊβάν).
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Οδηγίες για ασφαλή και
αποτελεσματική χρήση
Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα
σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια
μέσων μεταφοράς. Μπορεί να
επηρεάσει τις πληροφορίες που
περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
] Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά
αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να
προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
] Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά
ή υγρασία.
] Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ, όπως
ακουστικά και σετ ακουστικών
με μικρόφωνο, με προσοχή.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζέψει τα
καλώδια με ασφάλεια και ότι δεν
έρχονται άσκοπα σε επαφή με την
κεραία.
] Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο
να αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων.
]

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
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Ηλεκτρονικές συσκευές
Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί
να δέχονται παρεμβολές που
ενδεχομένως να επηρεάζουν την
απόδοσή τους.

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό
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.
]

Οδική ασφάλεια
Ελέγξτε τους νόμους και τους
κανονισμούς για τη χρήση των
κινητών τηλεφώνων στις περιοχές
όπου οδηγείτε.
] Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο
χειρός όταν οδηγείτε.
] Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην
οδήγηση.
] Χρησιμοποιείτε κιτ handsfree,
εφόσον υπάρχει.

Αποφύγετε την
πρόκληση βλάβης στην
ακοή σας
Βλάβη στην ακοή μπορεί να
προκληθεί εάν εκτίθεστε σε
δυνατό ήχο για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα. Επομένως, σας
συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά
στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε
να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής
και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό
επίπεδο.

Περιοχές όπου
εκτελούνται ανατινάξεις
Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε
περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις.
Ακολουθείτε τους περιορισμούς και
τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

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 ή τον εξοπλισμό
ασφαλείας.
] Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο
με αερόσακους, μην εγκαθιστάτε ή
τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό
σε σημεία όπου θα εμποδίζεται
η λειτουργία του αερόσακου.
Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός λόγω εσφαλμένης
λειτουργίας.
Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε
έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει
την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για
να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει
γύρω σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα
όταν επιχειρείτε να διασχίσετε το
δρόμο.
]
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Οδηγίες για ασφαλή και
αποτελεσματική χρήση
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 με το κινητό
τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.
]

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση
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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
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
στο κινητό σας τηλέφωνο για
επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε
με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών
για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό
το θέμα.

Πληροφορίες και
φροντίδα μπαταριών

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Δεν χρειάζεται 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 φορτιστεί
εκατοντάδες φορές μέχρι να
χρειαστεί αντικατάσταση.
] Επαναφορτίζετε τη μπαταρία
εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα για να
μεγιστοποιήσετε τη χρήση της.
]

Μην εκθέτετε το φορτιστή της
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 λανθασμένο τύπο μπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
] Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
] Σε περίπτωση που χρειαστεί να
αντικαταστήσετε τη μπαταρία,
επισκεφτείτε το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο σημείο
εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο
μεταπωλητή της LG Electronics για
βοήθεια.
] Για να μην αποφύγετε την άσκοπη
κατανάλωση ενέργειας από το
φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το
φορτιστή από την πρίζα μετά την
πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
]
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Λειτουργίες του KP260
Μέρη του τηλεφώνου
Μπροστινή όψη

Ακουστικό

Μικρόφωνο για λειτουργία
μεγαφώνου

Οθόνη LCD
] Επάνω: Ισχύς σήματος,
επίπεδο μπαταρίας και
διάφορες λειτουργίες
] Κάτω: Ενδείξεις πλήκτρων
επιλογής

Πλήκτρο πλοήγησης
] Σε λειτουργία αναμονής:
Σύντομα: Μήνυμα
Σύντομα: Επαφές
Σύντομα:
Λίστα των Προφίλ
Σύντομα:
Αναπαραγωγή MP3
] Σε μενού:

Λειτουργίες του KP260
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Κύλιση επάνω & κάτω

Αλφαριθμητικά πλήκτρα
] Σε λειτουργία αναμονής:

Μικρόφωνο

Ηχείο

Εισαγωγή ονομάτων για
πραγματοποίηση κλήσης
Κρατήστε πατημένο το
- Διεθνείς κλήσεις
- Tηλεψωvητής
έως
- Ταχείες
κλήσεις
] Σε λειτουργία επεξεργασίας:
Εισαγωγή αριθμών και
χαρακτήρων

Αριστερό πλήκτρο επιλογής/
Δεξί πλήκτρο επιλογής
Τα πλήκτρα αυτά εκτελούν τη λειτουργία που
υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πλήκτρο τερματισμού
] Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
(παρατεταμένο πάτημα)
] Τερματισμός ή απόρριψη μιας κλήσης.

Πλήκτρο αποστολής
] Πραγματοποιείτε κλήση και απαντάτε σε
κλήση.
] Σε λειτουργία αναμονής: Εμφάνιση της λίστας
πρόσφατων εξερχόμενων, εισερχόμενων και
αναπάντητων κλήσεων.

Λειτουργίες του KP260

Πλήκτρο διαγραφής
Διαγράφει ένα χαρακτήρα με κάθε πάτημα.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να
διαγράψετε όλα τα δεδομένα εισόδου.
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να
επιστρέψετε σε μια προηγούμενη οθόνη.
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Λειτουργίες του KP260
Εμφάνιση από την αριστερή
πλευρά

Εμφάνιση από τη δεξιά
πλευρά

Οπές για λουράκι μεταφοράς
Υποδοχή φορτιστή
μπαταρίας/Υποδοχή
καλωδίου και ακουστικού
Πλευρικά πλήκτρα
] Σε λειτουργία αναμονής

(ανοικτό): Ένταση ήχου
κλήσης.
] Κατά τη διάρκεια κλήσης:
Αύξηση/μείωση της έντασης
του ακουστικού.

Σημείωση
] Βεβαιωθείτε πως το τηλέφωνο

είναι ενεργοποιημένο και σε
κατάσταση αδράνειας, πριν
συνδέσετε το καλώδιο USB.

Σημείωση
] Η αφαίρεση της μπαταρίας

Λειτουργίες του KP260
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από το τηλέφωνο όταν είναι
ενεργοποιημένο μπορεί
να προκαλέσει βλάβη του
τηλεφώνου.

MicroSD card

Πλευρικό πλήκτρο
φωτογραφικής μηχανής
Παρατεταμένο πάτημα Ενεργοποίηση φωτογραφικής
μηχανής

Πίσω όψη

Μάνταλο ασφάλισης
μπαταρίας
Πατήστε το κουμπί για
να απελευθερώσετε τη
μπαταρία.
Φακός
φωτογραφικής
μηχανής
Μπαταρία

Ακροδέκτες
μπαταρίας

Λειτουργίες του KP260

Υποδοχή κάρτας SIM
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Λειτουργίες του KP260
Πληροφορίες για την
οθόνη

Εικονίδια στην οθόνη
Εικονίδιο

Περιοχή εικονιδίων

Περιοχή κειμένου
και γραφικών

Μενού

Λειτουργίες του KP260
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my view

Ενδείξεις πλήκτρων
επιλογής

Περιγραφή
Δείχνει την ένταση του σήματος
δικτύου.
Υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείτε
μια υπηρεσία περιαγωγής.
Έχετε ορίσει και ενεργοποιήσει
ξυπνητήρι.
Δείχνει την κατάσταση της
μπαταρίας.

Περιοχή

Περιγραφή

Έχετε λάβει ένα μήνυμα
κειμένου.

Πρώτη
γραμμή

Εμφανίζει διάφορα
εικονίδια.

Έχετε λάβει ένα φωνητικό
μήνυμα.

Μεσαίες
γραμμές

Εμφανίζει μηνύματα,
οδηγίες και τις πληροφορίες
που εισάγετε, όπως έναν
αριθμό που επιθυμείτε να
καλέσετε.

Τελευταία
γραμμή

Εμφανίζει τις λειτουργίες
που έχετε εκχωρήσει στα
δύο πλήκτρα επιλογών.

Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα
εικονίδια. Περιγράφονται παρακάτω.

Μενού “Μόνο δόνηση” στα
Προφίλ.
Χρονοδιάγραμμα
Εξωτερική μνήμη
Λειτουργία πτήσης
Σύνδεση my view
Διαθέσιμο GPRS
Κλήση

Εικονίδιο

Περιγραφή
Μενού “Γενικό” στα Προφίλ.
Μενού “Δυνατό” στα Προφίλ.
Μενού “Αθόρυβο” στα Προφίλ.
Μενού “Ακουστικά” στα Προφίλ.
Μπορείτε να εκτρέψετε μια
κλήση.
Έχετε ενεργοποιήσει τη
συνδεσιμότητα Bluetooth.

Λειτουργίες του KP260

* Η ποιότητα της συνομιλίας ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα με την κάλυψη
του δικτύου. Όταν η ισχύς του σήματος
είναι μικρότερη από 2 μπάρες, μπορεί να
υπάρξει σίγαση, απόρριψη της κλήσης
και κακή ποιότητα ήχου. Χρησιμοποιήστε
το παρόν σήμα ως ένδειξη για τις κλήσεις
σας. Όταν δεν υπάρχουν μπάρες, τότε
δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου. Σε αυτή την
περίπτωση, δεν μπορείτε να συνδεθείτε με
οποιαδήποτε υπηρεσία δικτύου (κλήση,
μηνύματα και λοιπά).
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Εγκατάσταση
Εγκατάσταση της κάρτας
SIM και της μπαταρίας
του τηλεφώνου
Πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία,
βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι
απενεργοποιημένο.

1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας και
τραβήξτε έξω τη μπαταρία.

Σημείωση
] Η αφαίρεση της μπαταρίας από το

τηλέφωνο όταν είναι ενεργοποιημένο
μπορεί να προκαλέσει βλάβη του
τηλεφώνου.

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
Εισαγάγετε και σπρώξτε την κάρτα SIM
στη βάση συγκράτησης της κάρτας
SIM. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι
σωστά τοποθετημένη και ότι η περιοχή
με τις χρυσές επαφές στην κάρτα
είναι στραμμένη προς τα κάτω. Για να
αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πατήστε
απαλά προς τα κάτω και τραβήξτε την
προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Εγκατάσταση
Αφαίρεση της κάρτας SIM
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Σημείωση
] Η μεταλλική επαφή της κάρτας SIM

μπορεί εύκολα να πάθει ζημιά από
γρατσουνιές. Να είστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά το χειρισμό της
κάρτας SIM. Ακολουθείτε τις οδηγίες που
συνοδεύουν την κάρτα SIM.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.
Τοποθετήστε τη μπαταρία στο πίσω
μέρος του τηλεφώνου και σπρώξτε
το κάλυμμα έως ότου ασφαλίσει στη
θέση του.

Προειδοποίηση
• Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε
την κάρτα SIM ενώ το τηλέφωνο
χρησιμοποιείται ή ενεργοποιείται,
γιατί ενδέχεται να καταστραφούν
τα δεδομένα που υπάρχουν στην
κάρτα SIM.

Εγκατάσταση
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Εγκατάσταση
Φόρτιση της μπαταρίας
Πριν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού
στο τηλέφωνό σας, θα πρέπει να
τοποθετήσετε τη μπαταρία.

Εγκατάσταση
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1. Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία
είναι πλήρως φορτισμένη, πριν να
χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για
πρώτη φορά.
2. Με το βέλος στραμμένο προς τα
εσάς, όπως φαίνεται στην εικόνα,
σπρώξτε το βύσμα του φορτιστή
ταξιδιού στην υποδοχή στο πλαϊνό
μέρος του τηλεφώνου μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση του.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του
φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το
φορτιστή που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία.

4. Οι μπάρες του εικονιδίου της
μπαταρίας θα σταματήσουν να
κινούνται μόλις ολοκληρωθεί η
φόρτιση.

Προσοχή!
• Εάν η μπαταρία είναι εντελώς
αποφορτισμένη, η ένδειξη φόρτισης
θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD
περίπου 1 με 1,5 λεπτό μετά τη
σύνδεση του φορτιστή.
• Μην ασκείτε πίεση στο βύσμα
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
φθορά στο τηλέφωνό σας ή/και στο
φορτιστή ταξιδιού.
• Τοποθετήστε το φορτιστή
κατακόρυφα σε μια πρίζα τοίχου.
• Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το φορτιστή μπαταρίας ενώ δεν
βρίσκεστε στη χώρα σας, να
χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα
ώστε να επιτύχετε τη σωστή ρύθμιση.
• Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή την
κάρτα SIM κατά τη διάρκεια της
φόρτισης.

Προειδοποίηση
• Κατά τη διάρκεια καταιγίδων
να αποσυνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας και το φορτιστή από
την παροχή ρεύματος, προκειμένου
να αποφεύγετε την πρόκληση
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν
έρχεται σε επαφή με αιχμηρά
αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή
καρφιά. Προσοχή υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης.

Αποσύνδεση του
φορτιστή
Αποσυνδέστε το φορτιστή από το
τηλέφωνο τραβώντας το βύσμα και
όχι το καλώδιο.

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
συσκευής
Ενεργοποίηση της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα USIM έχει
τοποθετηθεί στη συσκευή και η
μπαταρία είναι φορτισμένη. Πατήστε
και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
μέχρι να ενεργοποιηθεί η
συσκευή. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN
της κάρτας USIM που περιλαμβανόταν
στην κάρτα USIM, αν η επιλογή
Αίτηση κωδικού PIN έχει οριστεί σε
Ενεργ..
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα
συνδεθείτε στο δίκτυο.

Απενεργοποίηση της
συσκευής
Εγκατάσταση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο
μέχρι να
απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση
λίγων δευτερολέπτων, ενώ
απενεργοποιείται η συσκευή. Μην
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή σε
αυτό το διάστημα.
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Γενικές λειτουργίες
Πραγματοποίηση
κλήσης
1. Βεβαιωθείτε πως το τηλέφωνό σας
είναι ενεργοποιημένο.
2. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου
μαζί με τον κωδικό περιοχής. Για να
επεξεργαστείτε έναν αριθμό στην
οθόνη, πατήστε το πλήκτρο
για να διαγράψετε ένα ψηφίο κάθε
φορά.
] Πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο
για να διαγράψετε
όλο τον αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο
για να
πραγματοποιήσετε κλήση.
4. Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε την
κλήση, πατήστε το πλήκτρο
.

Γενικές λειτουργίες
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Πραγματοποίηση κλήσης με
το πλήκτρο αποστολής
1. Πατήστε το πλήκτρο
και
θα εμφανιστούν οι αριθμοί των
πιο πρόσφατων εισερχόμενων,
εξερχόμενων και αναπάντητων
κλήσεων.

2. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε με
το πλήκτρο πλοήγησης.
3. Πατήστε το πλήκτρο
.

Πραγματοποίηση διεθνών
κλήσεων
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο
για το διεθνή
κωδικό. Ο χαρακτήρας + μπορεί να
αντικατασταθεί με το διεθνή κωδικό
πρόσβασης.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό της χώρας,
τον κωδικό της περιοχής και τον
αριθμό του τηλεφώνου.
3. Πατήστε το πλήκτρο
.

Τερματισμός κλήσης
Όταν ολοκληρώσετε την κλήση,
πατήστε το πλήκτρο
.

Πραγματοποίηση κλήσης από
τον κατάλογο επαφών
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα
και αριθμούς τηλεφώνων που καλείτε
συχνά τόσο στην κάρτα SIM όσο και
στη μνήμη του τηλεφώνου.
Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό
αναζητώντας απλά το όνομα που
επιθυμείτε στον κατάλογο επαφών.

Ρύθμιση της έντασης ήχου
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης,
μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση
του ακουστικού, χρησιμοποιώντας τα
πλευρικά πλήκτρα του τηλεφώνου.
Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε
να ρυθμίσετε την ένταση των
πλήκτρων με τα πλευρικά πλήκτρα.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, το
τηλέφωνο χτυπά και στην οθόνη
εμφανίζεται το εικονίδιο ενός
τηλεφώνου που αναβοσβήνει. Εάν
είναι δυνατή η αναγνώριση του
καλούντος, εμφανίζεται ο αριθμός του
καλούντος (ή το όνομά του, εφόσον
είναι αποθηκευμένο στον Κατάλογο).

Σημείωση
] Μπορείτε να απαντήσετε σε μια

κλήση ενώ χρησιμοποιείτε το Βιβλίο
διευθύνσεων ή άλλες λειτουργίες μενού.
Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο
σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB,
οι κλήσεις και τα μηνύματα δεν είναι
διαθέσιμα.

Γενικές λειτουργίες

Απάντηση σε κλήση

1. Ανοίξτε το καπάκι και πατήστε
το πλήκτρο
ή το αριστερό
πλήκτρο επιλογής για να
απαντήσετε σε μια εισερχόμενη
κλήση. Εάν έχετε ορίσει την επιλογή
μενού “Με οποιοδήποτε πλήκτρο”
(Μενού #.5.4.2), μπορείτε να
απαντήσετε σε μια κλήση πατώντας
οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από
το πλήκτρο
ή το δεξί πλήκτρο
επιλογής.
2. Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το
τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο
.
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Μενού κατά τη διάρκεια κλήσης
Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές
λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να
χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση
σε αυτές τις λειτουργίες κατά τη
διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το
αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Επιλογές].

Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μενού κατά τη διάρκεια κλήσης
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Το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη
της συσκευής σας κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης είναι διαφορετικό από
το προεπιλεγμένο βασικό μενού που
εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στην
οθόνη αναμονής και οι επιλογές του
περιγράφονται παρακάτω.

Πραγματοποίηση δεύτερης
κλήσης
(Εξαρτάται από το δίκτυο)
Για να πραγματοποιήσετε δεύτερη
κλήση, μπορείτε να αναζητήσετε
και να καλέσετε τον αριθμό από τον
Κατάλογο.

Εναλλαγή μεταξύ δύο
κλήσεων
Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή
μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε το
πλήκτρο
ή το αριστερό πλήκτρο
επιλογής και επιλέξτε “Εναλλαγή κλ.”.

Απάντηση σε εισερχόμενη
κλήση
Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη
κλήση όταν χτυπάει το τηλέφωνο,
απλά πατήστε το πλήκτρο
. Το
τηλέφωνο έχει επίσης τη δυνατότητα
να σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη
κλήση ενώ πραγματοποιείτε ήδη
κλήση. Ακούγεται ένας ήχος στο
ακουστικό και η οθόνη δείχνει ότι μια
δεύτερη κλήση είναι σε αναμονή.
Αυτή η λειτουργία, γνωστή ως
Αναμονή κλήσης, διατίθεται μόνο
εάν υποστηρίζεται από το δίκτυό
σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
αυτής της λειτουργίας, δείτε
την ενότητα “Αναμονή κλήσης”
(Μενού #.5.6).

Εάν η λειτουργία αναμονής κλήσης
είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να
θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή
και να απαντήσετε στη δεύτερη
πατώντας το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
.

Απόρριψη εισερχόμενης
κλήσης

Η υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης
σας δίνει τη δυνατότητα να
συνομιλείτε ταυτόχρονα με
περισσότερους από έναν συνομιλητές,
εφόσον ο παροχέας υπηρεσιών
δικτύου υποστηρίζει αυτή τη
λειτουργία. Η πραγματοποίηση
κλήσης συνδιάσκεψης είναι εφικτή
μόνο όταν έχετε μια ενεργή κλήση
και μια κλήση σε αναμονή και έχετε
απαντήσει και στις δύο αυτές κλήσεις.
Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση
μιας κλήσης συνδιάσκεψης, μπορεί
να γίνει προσθήκη, αποσύνδεση
και διαχωρισμός κλήσης από αυτή
(δηλαδή, να γίνει διαχωρισμός από
την κλήση συνδιάσκεψης αλλά να
παραμείνει συνδεδεμένη σε εσάς)
από το άτομο που πραγματοποίησε
την κλήση συνδιάσκεψης. Αυτές οι
επιλογές είναι διαθέσιμες από το
μενού “In-Call”. Ο μέγιστος αριθμός
καλούντων σε κλήση συνδιάσκεψης
είναι πέντε. Μετά την εκκίνηση της
κλήσης, έχετε τον έλεγχο της και μόνο
εσείς μπορείτε να προσθέσετε κλήσεις
σε αυτή.

Μενού κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να απορρίψετε μια
εισερχόμενη κλήση χωρίς να την
απαντήσετε πατώντας απλά το
πλήκτρο
.
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης,
μπορείτε να απορρίψετε μια
εισερχόμενη κλήση πατώντας το
πλήκτρο
.

Κλήσεις συνδιάσκεψης
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Μενού κατά τη διάρκεια κλήσης
Πραγματοποίηση δεύτερης
κλήσης

Ενεργοποίηση κλήσης
συνδιάσκεψης σε αναμονή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια
δεύτερη κλήση ενώ πραγματοποιείτε
ήδη μια κλήση. Εισαγάγετε το δεύτερο
αριθμό και πατήστε το πλήκτρο
.
Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση
της δεύτερης κλήσης, η πρώτη τίθεται
αυτόματα σε αναμονή. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ
των κλήσεων πατώντας το πλήκτρο
.

Για να ενεργοποιήσετε μια κλήση
συνδιάσκεψης που βρίσκεται σε
αναμονή, πατήστε το πλήκτρο
. Εναλλακτικά, πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής [Επιλογές] και
επιλέξτε “Ένωση κλήσεων/Αναμονή
κλήσης”. Οι συνομιλητές σας που
είναι σε αναμονή θα παραμείνουν
συνδεδεμένοι. Για να επιστρέψετε στη
λειτουργία κλήσης συνδιάσκεψης,
πατήστε το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Επιλογές] και, στη
συνέχεια, επιλέξτε “Συνδιάσκεψη”.

Πραγματοποίηση κλήσης
συνδιάσκεψης
Μενού κατά τη διάρκεια κλήσης
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Για μια κλήση συνδιάσκεψης,
πραγματοποιήστε μία κλήση και
ενώ η συγκεκριμένη κλήση είναι
ενεργή, πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το μενού Συμμετοχή από το
Συνδιάσκεψη.

Προσθήκη κλήσεων στην
κλήση συνδιάσκεψης
Για προσθήκη κλήσης σε υπάρχουσα
κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε το
αριστερό πλήκτρο επιλογής και, στη
συνέχεια, το μενού Συμμετοχή από το
Συνδιάσκεψη.

Ιδιωτική κλήση κατά τη
διάρκεια μιας συνδιάσκεψης
Για να έχετε ιδιωτική κλήση με
κάποιον από τους καλούντες της
κλήσης συνδιάσκεψης, εμφανίστε τον
αριθμό του καλούντος με τον οποίο
επιθυμείτε να συνομιλήσετε στην
οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το
αριστερό πλήκτρο επιλογής. Επιλέξτε
το μενού “Ιδιωτική” της κλήσης
συνδιάσκεψης για να θέσετε όλες τις
άλλες κλήσεις σε αναμονή.

Τερματισμός κλήσης
συνδιάσκεψης
Μενού κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αποσύνδεση του καλούντος
της κλήσης συνδιάσκεψης που
εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή,
πατώντας το πλήκτρο
.
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Χάρτης μενού
Το μενού σε αυτό το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίζεται με 2 τρόπους. Είτε σε
μορφή πλέγματος είτε σε προβολή λίστας. Έχετε υπόψη σας ότι οι επιλογές
αριθμών μενού είναι διαφορετικές σε κάθε προβολή.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση στο τηλέφωνο έχει οριστεί να εμφανίζει το μενού σε
τύπο πλέγματος, οπότε όλες οι επιλογές αριθμών μενού που εμφανίζονται σε
αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση.
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη διαθέσιμη δομή μενού και υποδεικνύει:
] Τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε κάθε επιλογή μενού.
] Τη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε την περιγραφή της λειτουργίας.
Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού που θέλετε χρησιμοποιώντας το αριστερό
πλήκτρο επιλογής [Μενού], τα πλήκτρα πλοήγησης και το πλήκτρο [ΟΚ]. Επίσης,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση, πατώντας το αριστερό πλήκτρο
επιλογής [Μενού] και έπειτα το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο μενού
που θέλετε.

Χάρτης μενού
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Ψυχαγωγία
Παιχνίδια

Μενού 1.1

Το KP260 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.

Εφαρμογές

Μενού 1.2

Μπορείτε να διαχειριστείτε
τις εφαρμογές Java που είναι
εγκατεστημένες στο τηλέφωνό
σας χρησιμοποιώντας το μενού
Εφαρμογές. Επίσης, μπορείτε να
διαγράψετε εφαρμογές που έχετε
λάβει.

Προφίλ δικτύου

Μενού 1.3

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός
παιχνιδιού, μπορείτε να ρυθμίσετε
την τιμή σύνδεσης στο δίκτυο από το
Προφίλ δικτύου.

Ψυχαγωγία
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Κλήσεις
Μπορείτε να ελέγξετε το αρχείο
αναπάντητων, εισερχόμενων και
εξερχόμενων κλήσεων μόνο εάν το
δίκτυο υποστηρίζει αναγνώριση
γραμμής καλούντων (CLI) στην
περιοχή του δικτύου σας.
Ο αριθμός και το όνομα (εάν είναι
διαθέσιμο) εμφανίζονται μαζί με
την ημερομηνία και την ώρα κατά
την οποία πραγματοποιήθηκε η
κλήση. Μπορείτε επίσης να δείτε
τον αριθμό των κλήσεων που έχετε
πραγματοποιήσει.

]

Όλες

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει
να εμφανίσετε τις 50 τελευταίες
εξερχόμενες κλήσεις (που
πραγματοποιήσατε ή που
επιχειρήσατε). Μπορείτε επίσης:
] Να εμφανίσετε τον αριθμό, εφόσον
είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε
ή να τον αποθηκεύσετε στο Βιβλίο
διευθύνσεων.
] Να εισάγετε ένα νέο όνομα για τον
αριθμό και να το αποθηκεύσετε στο
Βιβλίο διευθύνσεων.

Μενού 2.1

Μπορείτε να εμφανίσετε όλες
τις εξερχόμενες, αναπάντητες ή
εισερχόμενες κλήσεις.

Αναπάντητες

Μενού 2.2

Εξερχόμενες

Μενού 2.3

Κλήσεις

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει
να εμφανίσετε τις 50 τελευταίες
αναπάντητες κλήσεις. Μπορείτε
επίσης:

Να εμφανίσετε τον αριθμό, εφόσον
είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε
ή να τον αποθηκεύσετε στο Βιβλίο
διευθύνσεων.
] Να εισάγετε ένα νέο όνομα για τον
αριθμό και να το αποθηκεύσετε στο
Βιβλίο διευθύνσεων.
] Να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό
αυτό.
] Να διαγράψετε την κλήση από τον
κατάλογο.

33

Κλήσεις
Να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό
αυτό.
] Να διαγράψετε την κλήση από τον
κατάλογο.
]

Εισερχόμενες

Μενού 2.4

Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει
να εμφανίσετε τις 50 τελευταίες
εισερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε
επίσης:
] Να εμφανίσετε τον αριθμό, εφόσον
είναι διαθέσιμος, και να τον καλέσετε
ή να τον αποθηκεύσετε στο Βιβλίο
διευθύνσεων.
] Να εισάγετε ένα νέο όνομα για τον
αριθμό και να τα αποθηκεύσετε και
τα δύο στο Βιβλίο διευθύνσεων.
] Να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό
αυτό.
] Να διαγράψετε την κλήση από τον
κατάλογο.

Κλήσεις
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Διάρκεια κλήσεων
Μενού 2.5

Σας δίνει τη δυνατότητα να
εμφανίσετε τη διάρκεια των
εισερχόμενων και εξερχόμενων
κλήσεων. Μπορείτε επίσης να
μηδενίσετε τους μετρητές των
κλήσεων.
Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω
χρονόμετρα:
] Τελευταία κλήση: Διάρκεια της
τελευταίας κλήσης.
] Όλες οι κλήσεις: Συνολική διάρκεια
όλων των εξερχόμενων και
εισερχόμενων κλήσεων από την
τελευταία φορά που μηδενίστηκε ο
μετρητής χρόνου.
] Εξερχόμενες: Διάρκεια των
εξερχόμενων κλήσεων.
] Εισερχόμενες: Διάρκεια των
εισερχόμενων κλήσεων.

Κόστος κλήσεων

Μενού 2.6

]

Αυτόματη εμφάνιση: Αυτή η
υπηρεσία δικτύου σας δίνει τη
δυνατότητα να εμφανίσετε αυτόματα
το κόστος των τελευταίων κλήσεων.
Εάν ορίσετε την επιλογή σε “Ενεργ.”,
μπορείτε να δείτε το τελευταίο
κόστος κατά την πραγματοποίηση
της κλήσης.

Πληροφορίες
δεδομένων

Μενού 2.7

Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα
των δεδομένων που μεταφέρονται
από το δίκτυο μέσω της επιλογής
Πληροφορίες GPRS.
Επιπλέον, μπορείτε να εμφανίσετε το
χρόνο που παραμένετε συνδεδεμένοι.

Κλήσεις

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε
το κόστος της τελευταίας κλήσης και
όλων των κλήσεων.
Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις κόστους,
πρέπει να ελέγξετε τα παρακάτω
μενού.
] Ρύθμιση πίστωσης: Αυτή η
υπηρεσία δικτύου σάς δίνει τη
δυνατότητα να περιορίσετε
το κόστος των κλήσεών σας
επιλέγοντας μονάδες χρέωσης.
Εάν επιλέξετε Ανάγνωση,
εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων
που απομένουν. Εάν επιλέξετε
Αλλαγή, μπορείτε να αλλάξετε το
όριο.
] Ρύθμιση τιμής: Μπορείτε να
ορίσετε τον τύπο νομίσματος και
την τιμή μονάδας. Επικοινωνήστε
με τον παροχέα υπηρεσιών για να
αποκτήσετε τις τιμές των μονάδων
χρέωσης. Για να ενεργοποιήσετε
την επιλογή Νόμισμα ή Μονάδα
σε αυτό το μενού, χρειάζεστε τον
κωδικό PIN2.
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Organizer
Ημερολόγιο

Μενού 3.1

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού,
εμφανίζεται το ημερολόγιο. Στο
επάνω μέρος της οθόνης, εισάγετε
την ημερομηνία. Όποτε αλλάζετε
την ημερομηνία, το ημερολόγιο θα
ενημερώνεται αυτόματα. Ταυτόχρονα,
πάνω στην τρέχουσα ημερομηνία
υπάρχει ένας τετράγωνος δρομέας.
Οι επισημασμένες ημερομηνίες
σε ένα ημερολόγιο σημαίνουν ότι
υπάρχει πρόγραμμα για εκείνη την
ημέρα. Αυτή η λειτουργία σας βοηθά
να θυμάστε το πρόγραμμα και τη
σημείωσή σας.
Για να αλλάξετε την ημέρα, το μήνα
και το έτος:

Στη λειτουργία προγράμματος,
πατήστε το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Eπιλ.].

Σημειώσεις

Μενού 3.2

1. Επιλέξτε “Σημειώσεις” πατώντας το
αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Eπιλοуή].
2. Εάν η καταχώρηση είναι κενή,
πατήστε το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Νέα].
3. Εισαγάγετε τη σημείωση και, στη
συνέχεια, πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής
[Eπιλ.] >
[Aπoθήκ.].
Σημείωση
] Εάν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία

πλήκτρο

Organizer
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Περιγραφή

,

Ετησίως

,

Μηνιαία

,

Εβδομαδ/α

,

Καθημερινά

εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο
διαδοχικά.

Εργασίες

Μενού 3.3

Μπορείτε να εμφανίσετε και να
δημιουργήσετε σημειώσεις για
εργασίες.
1. Επιλέξτε “Εργασίες” πατώντας το
αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Eπιλοуή].
2. Εάν η σημείωση δεν έχει
δημιουργηθεί ακόμη, πατήστε το
αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Νέα].
3. Εισαγάγετε την εργασία και, στη
συνέχεια, πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής
[Eπιλ.] >
[Αποθήκευση].

Organizer
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Πολυμέσα
Μπορείτε να απολαύσετε τις
λειτουργίες πολυμέσων, όπως τη
φωτογραφική μηχανή, την εγγραφή
φωνής και την αναπαραγωγή MP3 με
την άνεση σας και να διασκεδάσετε.
Σημείωση
] Αν η κατάσταση της μπαταρίας

υποδεικνύει χαμηλό επίπεδο ισχύος,
δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Φωτογραφική μηχανή ή
Πολυμέσα.
] Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
“Πολυμέσα”, η κατάσταση της μπαταρίας
αλλάζει.

Αναπαραγωγή MP3
Μενού 4.1

Πολυμέσα
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Το KP260 διαθέτει ενσωματωμένο
πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3.
Μπορείτε να ακούσετε μουσικά
αρχεία MP3 από το τηλέφωνό σας
χρησιμοποιώντας ένα συμβατό σετ
ακουστικών ή μέσω του εσωτερικού
ηχείου.

Σημείωση
] Λόγω των μικρών διαστάσεων του

ακουστικού, σε μερικές περιπτώσεις έχει
παρατηρηθεί παραμόρφωση του ήχου,
ειδικά στο μέγιστο επίπεδο ήχου και όταν
πολλοί από τους ήχους είναι σε χαμηλές
συχνότητες. Σας προτείνουμε, λοιπόν, να
χρησιμοποιήσετε το στερεοφωνικό σετ
ακουστικών προκειμένου να εκτιμήσετε
την υψηλή ποιότητα της μουσικής που
ακούτε.

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία MP3
από συμβατό υπολογιστή στη μνήμη
του τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας
μαζική αποθήκευση.
Αν συνδέσετε το τηλέφωνο σε
υπολογιστή χρησιμοποιώντας το
καλώδιο USB, θα μπορείτε να δείτε
τον αφαιρούμενο δίσκο μέσω
της Εξερεύνησης των Windows.
Αφού αντιγράψετε τραγούδια στον
αφαιρούμενο δίσκο, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε ασφαλή αφαίρεση
της συσκευής από το σύστημά σας.

Σημείωση
] Θα πρέπει να αντιγράψετε το MP3 στο

φάκελο “Ήχοι\MP3”. Εάν η αντιγραφή
γίνει σε άλλο φάκελο, δεν θα μπορείτε να
δείτε τα αρχεία MP3.
] Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή
πρέπει να είναι Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000 ή
Windows XP.
] Τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών
κομματιών προστατεύονται με 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 οι διατάξεις του
νόμου απαγορεύουν την αντιγραφή
από ιδιώτες υλικού που προστατεύεται
από τους νόμους περί πνευματικών
δικαιωμάτων. Ελέγξτε τις διατάξεις του
νόμου στη χώρα σας σχετικά με τη χρήση
παρόμοιου υλικού.

Κάμερα

Μενού 4.2

Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη
φωτογραφική μηχανή του
τηλεφώνου, μπορείτε να τραβήξετε
φωτογραφίες. Επιπλέον, μπορείτε
να στείλετε φωτογραφίες σε άλλους
και να επιλέξετε φωτογραφίες ως
ταπετσαρία.
Σημείωση
] Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική

μηχανή, η κατανάλωση ενέργειας
αυξάνεται. Εάν εμφανίζεται αυτό το
στην ταπετσαρία,
εικονίδιο
υποδεικνύοντας ότι το επίπεδο ισχύος
είναι χαμηλό, επαναφορτίστε την
μπαταρία πριν τη χρήση.

Ο ήχος διαφράγματος ή ο ήχος
εγγραφής βίντεο εκπέμπεται
ακόμα και κατά τη ρύθμιση,
συμπεριλαμβανομένης της αθόρυβης
λειτουργίας .

Πολυμέσα
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Πολυμέσα
• Για λήψη φωτογραφίας
Κρατήστε πατημένο το κουμπί της
φωτογραφικής μηχανής.
- Για να βγάλετε καθαρές
φωτογραφίες, πατήστε το κουμπί
της φωτογραφικής μηχανής ενώ
κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή
σταθερή.
- Προσαρμόστε κατάλληλα την
απόσταση του θέματος από το οποίο
θέλετε να τραβήξετε φωτογραφία
(πάνω από 50 cm).
- Να χειρίζεστε τη φωτογραφική
μηχανή προσεκτικά καθώς είναι
ευαίσθητη στους κραδασμούς και να
χρησιμοποιείτε ένα απαλό ύφασμα
όταν καθαρίζετε το φακό της.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή
τροποποιείτε τη φωτογραφική
μηχανή γιατί η ενέργεια αυτή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή
δυσλειτουργία.

Πολυμέσα
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1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
σε λειτουργία αναμονής.
2. Εστιάστε στο αντικείμενο για
να πραγματοποιήσετε λήψη της
φωτογραφίας και, στη συνέχεια,
πατήστε το πλήκτρο / .
Σημείωση
] Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα

με τα

και

.

Για να αλλάξετε τις παρακάτω
λειτουργίες, πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής
[Eπιλ.].
] Ανάλυση: Σας δίνει τη δυνατότητα
να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας.
(1280x960), (640x480) και (320x240).
] Ποιότητα: Σας δίνει τη δυνατότητα
να ορίσετε την ποιότητα της εικόνας
σε Κανονική, Καλή και Πολύ καλή.

Timer: Σας δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξετε τη χρονική καθυστέρηση
(Απενεργοπ., 3 δευτ., 5 δευτ.,
10 δευτ.).
Στη συνέχεια, το τηλέφωνο
πραγματοποιεί λήψη της
φωτογραφίας μετά την πάροδο του
καθορισμένου διαστήματος.
] Προβολή: Σας δίνει τη δυνατότητα
να επιλέξετε μεταξύ των ρυθμίσεων
“Πλήρης εικόνα” και “Πλήρης οθόνη”.
] Αποθήκευση σε: Μπορείτε να
ορίσετε το χώρο αποθήκευσης
μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
(Εξωτερικό/Τηλέφωνο)
] Πολλαπλή λήψη: Σας δίνει τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσετε
διαδοχική λήψη πολλών
φωτογραφιών.
] Εφέ: Υπάρχουν 4 διαθέσιμες
ρυθμίσεις.
]

Ισορ. λευκού: Σας δίνει τη
δυνατότητα να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις σύμφωνα με το
περιβάλλον.
] Ήχος κλείστρου: Μπορείτε να
ορίσετε τον ήχο κατά τη λήψη
φωτογραφιών.
] Επαν/ρά: Σας δίνει τη δυνατότητα να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.
]

Βιντεοκάμερα

Μενού 4.3

Πολυμέσα

1. Επιλέξτε το μενού Κάμερα.
2. Το μενού ρυθμίσεων για τη
Βιντεοκάμερα είναι όμοιο
με το μενού ρυθμίσεων της
Φωτογραφικής μηχανής, με
εξαίρεση τα παρακάτω στοιχεία:
Για να αλλάξετε την παρακάτω
λειτουργία, πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής
[Eπιλ.].
] Λειτουργία βίντεο: Σας δίνει τη
δυνατότητα να στείλετε ένα αρχείο
βίντεο μέσω των μενού MMS ή
Γενικό.
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Πολυμέσα
Ραδιόφωνο FM

Μενού 4.4

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών
και να ακούσετε ραδιόφωνο.
Σημείωση
] Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη,

επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών,
το οποίο λειτουργεί ως ραδιοφωνική
κεραία.

Πολυμέσα
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1. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο
που αντιστοιχεί σε κάποιο
κανάλι για να αποθηκεύσετε τον
ραδιοφωνικό σταθμό που έχετε
επιλέξει τη δεδομένη στιγμή.
2. Αφού προκαθορίσετε τα κανάλια
του ραδιοφώνου, μπορείτε να
ακούσετε άλλα κανάλια πατώντας
το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο
(σύντομο πάτημα).
3. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
στα παρακάτω μενού επιλογών
πατώντας το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Eπιλ.].

Επεξεργασία καναλιού: Μπορείτε
να προσαρμόσετε τη συχνότητα και
να αλλάξετε ραδιοφωνικό σταθμό
στο επιλεγμένο κανάλι. Μπορείτε
να πραγματοποιήσετε αλλαγή της
συχνότητας κατά 0,1 MHz τη φορά
πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης
Αριστερά/Δεξιά και τα αριθμητικά
πλήκτρα.
] Αυτόματη αναζήτηση: Εάν επιλέξετε
“Αυτόματη αναζήτηση τώρα;” με την
ενεργοποίηση ρυθμίζεται αυτόματα
το ραδιοφωνικό κανάλι.
Και όταν εμφανιστεί το μήνυμα
“Να αποθηκευτεί ο σταθμός;”, εάν
επιλέξετε “Ναι”, αποθηκεύεται η
επιλεγμένη συχνότητα.
] Επαναφορά καναλιών: Μπορείτε
να διαγράψετε όλα τα κανάλια που
έχετε αποθηκεύσει.
] Ακρόαση μέσω Bluetooth:
Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο
μέσω του ηχείου.
]

Φωνητική εγγραφή
Μενού 4.5

Μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές
σημειώσεις.

Εγγραφή
1. Πατήστε το OK για να αρχίσει η
εγγραφή. Από τη στιγμή που θα
ξεκινήσει η εγγραφή, προβάλλεται
το μήνυμα Εγγραφή και ο μετρητής.
2. Εάν θέλετε να τερματίσετε την
εγγραφή, πατήστε το δεξί πλήκτρο
επιλογής [Διακοπή].

Άλμπουμ
Μπορείτε να δείτε το φάκελο Ήχοι, ο
οποίος περιλαμβάνει όλα τα αρχεία
ήχου που είναι αποθηκευμένα στη
μνήμη.

Πολυμέσα
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Μηνύματα
Νέο μήνυμα

Μενού 5.1

Το μενού αυτό περιλαμβάνει
λειτουργίες σχετικές με μηνύματα SMS
(Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων),
μηνύματα MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων
πολυμέσων), φωνητικό ταχυδρομείο,
καθώς και μηνύματα υπηρεσιών
δικτύου.

Μήνυμα

Μηνύματα
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Μπορείτε να συντάξετε και να
επεξεργαστείτε μηνύματα κειμένου,
ελέγχοντας τον αριθμό των σελίδων
του μηνύματος.
1. Μεταβείτε στο μενού “Νέο μήνυμα”
πατώντας το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Eπιλοуή].
2. Εάν θέλετε να γράψετε νέο μήνυμα,
επιλέξτε “Μήνυμα”.
3. Για πιο εύκολη εισαγωγή κειμένου,
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Τ9.
4. Πατήστε το [Επιλογές] για να
επισυνάψετε τα ακόλουθα.

Επιλ.
Αποστολή σε: Πραγματοποιεί
αποστολή μηνυμάτων κειμένου.
1. Εισαγάγετε τους αριθμούς των
παραληπτών.
2. Πατήστε το πλήκτρο
για
να προσθέσετε περισσότερους
παραλήπτες.
3. Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς
τηλεφώνου από το βιβλίο
διευθύνσεων.
4. Πατήστε το πλήκτρο
[Επιλογές]
και, στη συνέχεια, πατήστε
“Αποστολή”, αφού έχετε εισάγει τους
αριθμούς. Εάν αποτύχει η αποστολή
του μηνύματος, το μήνυμα θα
αποθηκευτεί στο φάκελο των
εξερχόμενων.
]

Μήνυμα Bluetooth
Για να στείλετε/λάβετε το μήνυμα
μέσω Bluetooth, πρέπει να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth.

Εισερχόμενα

Μενού 5.2

Επιστροφή κλήσης: Μπορείτε να
καλέσετε τον αποστολέα.
] Αριθμό: Επιλέξτε τον τύπο επαφής
(Προσθήκη νέας ή Ενημέρωση
επαφής).
] Πληροφορίες: Μπορείτε να
εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά
με τα μηνύματα που έχετε λάβει: τη
διεύθυνση του αποστολέα, το θέμα
(μόνο για μηνύματα πολυμέσων), την
ημερομηνία και ώρα του μηνύματος,
τον τύπο του μηνύματος και το
μέγεθος του μηνύματος.
] Νέο μήνυμα: Επιλέγοντας αυτό το
μενού, μπορείτε να γράψετε ένα νέο
μήνυμα.
] Πολλαπλή διαγραφή: Αφού
επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε
να αφαιρέσετε, μπορείτε να τα
διαγράψετε.
] Διαγραφή όλων των
αναγνωσμένων: Μπορείτε να
διαγράψετε όλα τα αναγνωσμένα
μηνύματα.
] Διαγραφή όλων: Μπορείτε να
διαγράψετε όλα τα μηνύματα.
]

Μηνύματα

Θα ειδοποιηθείτε όταν λάβετε
μηνύματα. Αυτά θα αποθηκευτούν
στο φάκελο Εισερχόμενα. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε έως και 110 μηνύματα
SMS (SMS: 100, Αναφορά παράδοσης:
10).
Εάν στο τηλέφωνο εμφανιστεί
το μήνυμα ‘Ανεπαρκής χώρος για
μήνυμα SIM’, πρέπει να διαγράψετε
μόνο μηνύματα SIM από το φάκελο
εισερχομένων.
Εάν στο τηλέφωνο εμφανιστεί το
μήνυμα “Μνήμη μηνυμάτων πλήρης”,
μπορείτε να δημιουργήσετε χώρο
διαγράφοντας μηνύματα, μέσα και
εφαρμογές.
] Προβολή: Μπορείτε να εμφανίσετε
τα μηνύματα που έχετε λάβει.
] Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε
το τρέχον μήνυμα.
] Απάντηση: Μπορείτε να απαντήσετε
στον αποστολέα.
] Προώθηση: Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε προώθηση του
επιλεγμένου μηνύματος σε άλλο
παραλήπτη.
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Μηνύματα
Bluetooth

Μενού 5.3

Μενού 5.6

Το συγκεκριμένο μενού σας δίνει τη
δυνατότητα να εμφανίσετε μηνύματα
που έχετε στείλει. Μπορείτε να
ελέγξετε την ώρα και τα περιεχόμενα
του μηνύματος.

Πρόχειρα

Akpόαση ψωv.ταχ.

Μενού 5.4

Με το μενού αυτό, μπορείτε να
προκαθορίσετε μηνύματα MMS
που χρησιμοποιείτε τακτικότερα.
Το μενού αυτό δείχνει τη λίστα
των προεπιλεγμένων μηνυμάτων
πολυμέσων.

Εξερχόμενα

Μηνύματα
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Σταλμένα

Όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε
μέσω Bluetooth τοποθετούνται στη
θυρίδα Bluetooth. Από εδώ μπορείτε
να διαβάσετε, να απαντήσετε και να
προωθήσετε τα μηνύματά σας.

Μενού 5.5

Αυτό το μενού σάς δίνει τη
δυνατότητα να δείτε το μήνυμα που
πρόκειται να αποσταλεί ή η αποστολή
του οποίου απέτυχε.
Αφού το αποστείλετε με επιτυχία, το
μήνυμα θα μεταφερθεί στο φάκελο
απεσταλμένων.

Μενού 5.7

Αφού επιλέξετε αυτό το μενού,
απλώς πατήστε το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Eπιλοуή] για να
ακούσετε το φωνητικό μήνυμα.
Μπορείτε επίσης να κρατήσετε
πατημένο το πλήκτρο
στην
κατάσταση αναμονής για να ακούσετε
το φωνητικό μήνυμα.
Σημείωση
] Μόλις λάβετε ένα μήνυμα φωνητικού

ταχυδρομείου, στο τηλέφωνο
εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο και
παράγεται ένας ήχος ειδοποίησης.
Επικοινωνήστε με τον παροχέα
υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες σχετικά
με την υπηρεσία, ώστε να ρυθμίσετε
σωστά τη συσκευή.

Μηνύματα
πληροφοριών

Πρότυπα
Μενού 5.8

(Εξαρτάται από το δίκτυο και τη συνδρομή)

Τα μηνύματα πληροφοριών είναι
μηνύματα που παραδίδει το
δίκτυο στο GSM. Παρέχουν γενικές
πληροφορίες, όπως δελτία καιρού,
νέα σχετικά με την κυκλοφορία, τα
ταξί, τα φαρμακεία και τις τιμές του
χρηματιστηρίου.
Κάθε τύπος μηνύματος πληροφοριών
έχει το δικό του αριθμό. Έτσι,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον
παροχέα υπηρεσιών αρκεί να έχετε
πληκτρολογήσει το σχετικό αριθμό για
την πληροφορία.
Όταν λάβετε ένα μήνυμα
πληροφοριών, εμφανίζεται ένα
αναδυόμενο μήνυμα που υποδεικνύει
πως λάβατε μήνυμα. Διαφορετικά,
εμφανίζεται απευθείας το μήνυμα
πληροφοριών.

Μενού 5.9

Πρότυπα SMS
Εμφάνιση: Μπορείτε να εμφανίσετε
τα πρότυπα πολυμέσων.
] Επεξεργασία: Χρησιμοποιήστε το
για να πραγματοποιήσετε εγγραφή
ενός νέου μηνύματος ή επεξεργασία
του επιλεγμένου προτύπου
μηνύματος από τον κατάλογο
προτύπων SMS.
] Αποστολή μέσω
- Μήνυμα: Χρησιμοποιήστε αυτή
την επιλογή για να αποστείλετε το
επιλεγμένο πρότυπο μηνύματος με
μήνυμα.
- Μήνυμα Bluetooth: Αυτό το
μενού σας δίνει τη δυνατότητα
να στείλετε το μήνυμα μέσω
Bluetooth.
] Διαγραφή: Το πρότυπο διαγράφεται.
] Νέο πρότυπο: Χρησιμοποιήστε
το για να δημιουργήσετε ένα νέο
πρότυπο.
] Διαγραφή όλων: Σας δίνει τη
δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα
μηνύματα MMS.
]

Μηνύματα
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Μηνύματα
Πρότυπα MMS
Αφού αποθηκεύσετε ένα νέο πρότυπο,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
παρακάτω επιλογές.
] Προβολή: Μπορείτε να εμφανίσετε
πρότυπα κειμένου.
] Επεξεργασία: Χρησιμοποιήστε το
για να πραγματοποιήσετε εγγραφή
ενός νέου μηνύματος ή επεξεργασία
του επιλεγμένου προτύπου
μηνύματος από τον κατάλογο
προτύπων SMS.
] Αποστολή: Χρησιμοποιήστε αυτή
την επιλογή για να στείλετε το
επιλεγμένο μήνυμα προτύπου.
] Διαγραφή: Το πρότυπο διαγράφεται.
] Νέο πρότυπο: Χρησιμοποιήστε
το για να δημιουργήσετε ένα νέο
πρότυπο.
] Διαγραφή όλων: Σας δίνει τη
δυνατότητα να διαγράψετε όλα τα
μηνύματα MMS.

Μηνύματα
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Ρυθμίσεις μηνυμάτων
Μενού 5.0

SMS
Τύπος μηνύματος:
Κείμενα, Φωνητική πύλη, Φαξ,
Τηλεειδοποίηση, X.400, Email,
ERMES.
] Περίοδος ισχύος: Αυτή η υπηρεσία
δικτύου σας επιτρέπει να ορίζετε
το διάστημα κατά το οποίο τα
μηνύματα κειμένου θα παραμένουν
αποθηκευμένα στο κέντρο
μηνυμάτων.
] Αναφορά παράδοσης: Εάν επιλέξετε
“Ενεργ.”, μπορείτε να ελέγχετε κατά
πόσο ήταν επιτυχής η αποστολή του
μηνύματός σας.
] Χρέωση απάντησης: Μόλις το
μήνυμα σταλεί, οι παραλήπτες
μπορούν να απαντήσουν
χρεώνοντας το δικό σας λογαριασμό
τηλεφώνου.
] Αριθμός κέντρου μηνυμάτων: Εάν
θέλετε να στείλετε SMS, μπορείτε να
λάβετε τη διεύθυνση του κέντρου
SMS μέσα από αυτό το μενού.
]

Κωδικοποίηση χαρακτήρων:
Επιλέξτε τον τρόπο κωδικοποίησης
των χαρακτήρων στα μηνύματά
σας. Η κωδικοποίηση επηρεάζει το
μέγεθος του μηνύματος και κατά
συνέπεια και τη χρέωση δεδομένων.
] Αποστολή μεγάλου κειμένου ως:
Επιλέξτε να γίνει αποστολή του
μηνύματος ως Πολλαπλά μηνύματα
κειμένου ή ως Ως MMS.
]

MMS

Μηνύματα

Διάρκεια slide: Εμφανίζει τη
διάρκεια κάθε σελίδας κατά την
προβολή του μηνύματος.
] Χρόνος παράδοσης: Παραδώστε το
μήνυμά σας σε καθορισμένη ώρα.
] Προτεραιότητα: Μπορείτε να
ρυθμίσετε την προτεραιότητα του
μηνύματος που επιλέγετε.
] Περίοδος ισχύος: Αυτή η υπηρεσία
δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε
το διάστημα κατά το οποίο τα SMS
θα παραμένουν αποθηκευμένα στο
κέντρο μηνυμάτων.
]

Αναφορά παράδοσης: Εάν επιλέξετε
“Ενεργ.”, μπορείτε να ελέγχετε κατά
πόσο ήταν επιτυχής η αποστολή του
μηνύματός σας.
] Αποστολή αναφοράς ανάγνωσης;:
Μπορείτε να λαμβάνετε αναφορά
σχετικά με τη λήψη ή όχι του
μηνύματος από τον παραλήπτη.
] Αυτόματη λήψη: Εάν επιλέξετε
Ενεργοπ., θα λαμβάνετε μηνύματα
MMS αυτόματα. Εάν επιλέξετε
Απενεργοπ., θα λαμβάνετε μόνο ένα
μήνυμα ειδοποίησης στο φάκελο
εισερχομένων και θα μπορείτε,
στη συνέχεια, να ελέγχετε αυτή
την ειδοποίηση. Εάν επιλέξετε
“Μόνο οικείο δίκτυο”, τότε η λήψη
μηνυμάτων MMS θα εξαρτάται από
το οικείο δίκτυο.
] Προφίλ δικτύου: Εάν επιλέξετε
διακομιστή μηνυμάτων πολυμέσων,
μπορείτε να ορίσετε το URL για
αυτόν το διακομιστή.
] Επιτρεπτοί τύποι μηνυμάτων
Προσωπικό: Προσωπικό μήνυμα.
Διαφήμιση: Διαφημιστικό μήνυμα.
Πληροφορίες: Απαραίτητες
πληροφορίες.
]
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Μηνύματα
Αριθμός τηλεφωνητή
Μπορείτε να ανακτάτε τα μηνύματα
τηλεφωνητή, εφόσον ο παροχέας
υπηρεσιών δικτύου υποστηρίζει αυτή
τη δυνατότητα. Μόλις λάβετε νέο
μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου,
στην οθόνη θα εμφανιστεί το
σχετικό σύμβολο. Επικοινωνήστε
με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου
για λεπτομέρειες σχετικά με την
υπηρεσία, ώστε να ρυθμίσετε σωστά
τη συσκευή.

Μήνυμα υπηρεσίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή
ασχέτως του εάν θα λάβετε ή όχι το
μήνυμα.

Μήνυμα πληροφοριών
]

Μηνύματα
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Λήψη
Ενεργ.: Εάν επιλέξετε αυτό το μενού,
το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει
μηνύματα από την υπηρεσία
πληροφοριών.
Απενεργ.: Εάν επιλέξετε αυτό το
μενού, το τηλέφωνό σας δεν θα
λαμβάνει πλέον μηνύματα από την
υπηρεσία πληροφοριών.

Ειδοποίηση
Ενεργ.: Το τηλέφωνό σας θα παράγει
ένα ηχητικό σήμα κατά τη λήψη
μηνυμάτων από την υπηρεσία
πληροφοριών.
Απενεργ.: Το τηλέφωνό σας δεν
θα παράγει ηχητικό σήμα ακόμη κι
αν έχετε λάβει μηνύματα από την
υπηρεσία πληροφοριών.
] Γλώσσες
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα
που επιθυμείτε πατώντας το
πλήκτρο OK. Έτσι, το μήνυμα
από την υπηρεσία πληροφοριών
θα εμφανιστεί στη γλώσσα που
επιλέξατε.
]

Τα αρχεία μου
Εικόνες

Μενού 6.1

Ταξινόμηση κατά: Μπορείτε να
ταξινομήσετε τα αρχεία κατά
Ημερομηνία, Τύπος και Όνομα.
] Στυλ προβολής: Σας δίνει τη
δυνατότητα να ορίσετε τον τύπο
προβολής.
]

Ήχοι

Μενού 6.2

Εμφανίζει τον κατάλογο αρχείων
MP3, MIDI, AAC, AMR και MMF που
βρίσκονται στο φάκελο Τα αρχεία
μου/Μουσική στη μνήμη πολυμέσων.
] Αναπαραγωγή: Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή
του αρχείου MP3 πατώντας το
πλήκτρο OK ή επιλέγοντας το μενού
“Αναπαραγωγή” από το μενού
“Επιλογή”.
] Ορισμός ως: Μπορείτε να ορίσετε
τον τρέχοντα επιλεγμένο ήχο ως
Hχoς κλήσης/ Κλήση επαφής.
] Ταξινόμηση κατά: Μπορείτε να
ταξινομήσετε τα αρχεία κατά
Ημερομηνία, Τύπος και Όνομα.

Τα αρχεία μου

Εμφανίζει τη λίστα αρχείων JPG στο
φάκελο “Τα αρχεία μου/Εικόνες” στη
μνήμη πολυμέσων.
] Προβολή: Μπορείτε να εμφανίσετε
το αρχείο JPG πατώντας το πλήκτρο
OK ή επιλέγοντας το μενού
“Εμφάνιση” από το μενού “Επιλογή”.
] Ορισμός ως
- Φόντο: Μπορείτε να ορίσετε την
τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα ως
φόντο.
- Εικόνα ευρετηρίου: Μπορείτε να
ορίσετε την τρέχουσα επιλεγμένη
εικόνα ως εικόνα ευρετηρίου.
] Πληροφορίες αρχείου: Μπορείτε
να εμφανίσετε πληροφορίες για το
αρχείο, όπως το όνομα, το μέγεθος,
την ημερομηνία, την ώρα και τον
τύπο.
] Παρουσίαση slide: Μπορείτε να
δείτε μια παρουσίαση των αρχείων
που έχετε αποθηκεύσει.
] Νέος φάκελος: Μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.
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Τα αρχεία μου
Βίντεο

Τα αρχεία μου
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Προειδοποίηση

Μενού 6.3

Εμφανίζει τον κατάλογο αρχείων
3GP και 3G2 που βρίσκονται
αποθηκευμένα στο φάκελο Τα αρχεία
μου/Βίντεο στη μνήμη πολυμέσων.
Υποστηρίζονται μόνο αρχεία .3gp που
έχουν κωδικοποιηθεί με τα videocodec MPEG4 και h.263 και το audiocodec AMR.
] Αναπαραγωγή: Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή
αρχείων βίντεο πατώντας το
πλήκτρο OK ή επιλέγοντας το μενού
“Αναπαραγωγή” από το μενού
“Επιλογή”.
] Αποστολή μέσω: Στείλτε το
επιλεγμένο αρχείο σε άλλη συσκευή
μέσω Μήνυμα ή Bluetooth.

• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους
χαρακτήρες \ / : * ? < > |

Νέος φάκελος: Μπορείτε να
δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.
] Πολλαπλή διαγραφή: Μπορείτε να
διαγράψετε έναν αριθμό αρχείων
που έχετε επιλέξει.
] Διαγραφή όλων: Μπορείτε να
διαγράψετε όλα τα αρχεία της
λίστας.
] Ταξινόμηση κατά: Μπορείτε να
ταξινομήσετε τα αρχεία κατά
Ημερομηνία, Τύπος και Όνομα.
]

Άλλα

Μενού 6.4

Εμφανίζει τον κατάλογο των αρχείων
που βρίσκονται αποθηκευμένα
στο φάκελο Μέσα/Άλλα στη μνήμη
πολυμέσων.

Ψυχαγωγία

Μενού 6.5

Το KP260 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.

Εξωτερική μνήμη

Μενού 6.6

Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης,
η κάρτα αυτή θα εμφανίζεται ως
φάκελος μέσα στο φάκελο Αρχεία.
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.

Τα αρχεία μου
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Προφίλ ήχου
Στα Προφίλ, μπορείτε να
προσαρμόσετε και να
προσωποποιήσετε τους ήχους
του τηλεφώνου για διαφορετικά
συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες
καλούντων.
Υπάρχουν πέντε προκαθορισμένα
προφίλ:
Γενικό, Αθόρυβο, Μόνο δόνηση,
Δυνατό και Ακουστικά.
Μπορεί να γίνει προσωποποίηση όλων
των προφίλ. Πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής [Μενού] και
επιλέξτε Προφίλ χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα πλοήγησης επάνω/κάτω.

Προφίλ ήχου
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Επαφές
Αναζήτηση

Μενού 8.1

1. Επιλέξτε “Αναζήτηση” πατώντας το
αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Eπιλοуή].
2. Εισάγετε το όνομα που θέλετε να
αναζητήσετε.
Σημείωση
] Η γρήγορη αναζήτηση διατίθεται με την

εισαγωγή του πρώτου γράμματος του
ονόματος.

3. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε, να
διαγράψετε ή να αντιγράψετε μια
καταχώρηση ή να προσθέσετε
φωνή, πατήστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής
[Eπιλ.].

Προσθήκη νέας

Μενού 8.2

] Το μέγιστο μήκος αποθηκευμένου

ονόματος και αριθμού εξαρτάται από τον
τύπο της κάρτας SIM.

1. Επιλέξτε “Προσθήκη νέας” πατώντας
το αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Eπιλοуή].
2. Εισάγετε ένα όνομα
και, στη συνέχεια,
3. Πατήστε
μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό.
4. Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα
για την καταχώρηση πατώντας τα
και .
5. Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο
κλήσης και μια φωτογραφία για την
καταχώρηση πατώντας το αριστερό
πλήκτρο επιλογής
[Eπιλ.].

Ταχεία κλήση

Μενού 8.3

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε
οποιαδήποτε από τα πλήκτρα
έως
με μια καταχώρηση του
καταλόγου ονομάτων. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε κλήση απευθείας
πατώντας αυτό το πλήκτρο.

Επαφές

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε
να προσθέσετε μια καταχώρηση
ευρετηρίου.
Η χωρητικότητα της μνήμης της
κάρτας SIM εξαρτάται από τον
παροχέα υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας. Ο αριθμός των
χαρακτήρων εξαρτάται από την κάρτα
SIM.

Σημείωση
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Επαφές
1. Επιλέξτε “Ταχεία κλήση” και πατήστε
το αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Eπιλοуή].
2. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια
ταχεία κλήση, επιλέξτε <Κενό>
πατώντας το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Ανάθεση]. Στη
συνέχεια, μπορείτε να αναζητήσετε
το όνομα στις επαφές.
3. Αφού αντιστοιχίσετε τον
αριθμό σε καταχώρηση
ταχείας κλήσης, μπορείτε να
αλλάξετε και να διαγράψετε την
καταχώρηση. Μπορείτε, επίσης,
να πραγματοποιήσετε κλήση ή να
στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό
αυτό.

Αντιγραφή όλων

Ομάδες

Πληροφορίες

Μενού 8.4

Μπορείτε να δημιουργήσετε
καταλόγους με μέλη ανά ομάδα.
Υπάρχουν 7 ομάδες στις οποίες
μπορείτε να συμπεριλάβετε μέλη.

Επαφές
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Μενού 8.5

Μπορείτε να αντιγράψετε
καταχωρήσεις από τη μνήμη της
κάρτας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου
και το αντίστροφο.

Διαγραφή όλων

Μενού 8.6

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
διαγραφή όλων των καταχωρήσεων
από την κάρτα SIM ή το τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις

Μενού 8.7

Επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και πατήστε το
αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Eπιλοуή].
Μενού 8.8

] Αριθμός υπηρεσίας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία
για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα
συγκεκριμένο κατάλογο υπηρεσιών
από τον παροχέα του δικτύου σας
(εφόσον υποστηρίζεται από την
κάρτα SIM).

] Κατάλογος αριθμών μου

(εξαρτάται από την κάρτα SIM)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να
ελέγξετε τον δικό σας αριθμό στην
κάρτα SIM.
] Η κάρτα μου
Η επιλογή αυτή σας δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε τη
δική σας επαγγελματική κάρτα, στην
οποία θα εμφανίζεται το όνομα
και ένας αριθμός του κινητού σας
τηλεφώνου.
Για να δημιουργήσετε μια νέα
επαγγελματική κάρτα, πατήστε
το αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Nέα] και εισαγάγετε τις
πληροφορίες στα πεδία.
Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε,
να διαγράψετε ή να στείλετε μια
επαγγελματική κάρτα, πατήστε το
αριστερό πλήκτρο επιλογής
[Επιλογές].

Επαφές
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Εργαλεία
Ξυπνητήρια

Μενού 9.1

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι
να ενεργοποιείται σε συγκεκριμένη
ώρα.

Υπολογιστής

Μενού 9.2

Περιλαμβάνει τις τυπικές λειτουργίες,
όπως +, -, x, / πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
Επιπλέον, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις διάφορες
λειτουργίες της αριθμομηχανής, όπως
+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp και sqrt.
1. Εισάγετε τους αριθμούς πατώντας
τα αριθμητικά πλήκτρα.
2. Χρησιμοποιήστε ένα πλήκτρο
πλοήγησης για να επιλέξετε ένα
σύμβολο υπολογισμού.
3. Στη συνέχεια, εισάγετε τους
αριθμούς.

Εργαλεία
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4. Πατήστε το πλήκτρο
για να
δείτε το αποτέλεσμα.
5. Για να εισάγετε δεκαδικό αριθμό,
πατήστε το πλήκτρο
.
6. Για να κλείσετε την αριθμομηχανή,
πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής
[Πίσω].

Χρονόμετρο

Μενού 9.3

1. Πατήστε το [Έναρξη] για να πάρετε
το χρόνο και καταγράψτε τον
ενδιάμεσο χρόνο πατώντας [LAP].
2. Πατήστε το [Διακοπή] για να
εξακριβώσετε την καταγραφή του
ενδιάμεσου χρόνου.
3. Πατήστε το [Eπαv/pα] για να
επανέλθετε στην προεπιλεγμένη
κατάσταση.

Μετατροπέας

Μενού 9.4

Μετατρέπει οποιαδήποτε μέτρηση
στη μονάδα που θέλετε. Υπάρχουν 7
τύποι που μπορούν να μετατραπούν
σε μονάδες: Νόμισμα, Εμβαδόν,
Μήκος, Βάρος, Θερμοκρασία, Oyκoς
και Ταχύτητα.
1. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από
τους τύπους μονάδων πατώντας το
πλήκτρο
[Eπιλοуή].
2. Επιλέξτε τη μονάδα που επιθυμείτε
να μετατρέψετε πατώντας τα
και
.
Δεν μπορείτε να εισάγετε το
σύμβολο“-” στον μετατροπέα.

Παγκόσμια ώρα

Υπηρεσίες SIM

Μενού 9.6

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

Μενού 9.5

Εργαλεία

Μπορείτε να δείτε την ώρα σε μεγάλες
πόλεις του κόσμου.
1. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία
ανήκει η πόλη πατώντας
,
.
2. Μπορείτε να ορίσετε την τρέχουσα
ώρα στην ώρα της πόλης που έχετε
επιλέξει πατώντας το αριστερό
πλήκτρο επιλογής [ΟΚ].
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my view

my view
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Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
σε διάφορες υπηρεσίες WAP, όπως
τραπεζικές συναλλαγές, ειδήσεις,
δελτία καιρού και πληροφορίες
σχετικά με τις πτήσεις. Οι υπηρεσίες
αυτές είναι σχεδιασμένες ειδικά για
κινητά τηλέφωνα και τη λειτουργία
τους φροντίζουν οι παροχείς
υπηρεσιών my view.
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των
υπηρεσιών my view καθώς και τις
τιμές τους επικοινωνώντας με τον
παροχέα δικτύου ή/και τον παροχέα
του οποίου τις υπηρεσίες επιθυμείτε
να χρησιμοποιήσετε.
Οι παροχείς υπηρεσιών θα σας
δώσουν και οδηγίες για τη χρήση των
υπηρεσιών τους.
Μόλις συνδεθείτε, προβάλλεται
η αρχική σελίδα. Το περιεχόμενό
της εξαρτάται από τον παροχέα
υπηρεσιών. Για να πραγματοποιήσετε
έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης
ανά πάσα στιγμή, πατήστε το πλήκτρο
. Το τηλέφωνο επιστρέφει στην
οθόνη αναμονής.

Χρήση των πλήκτρων του
τηλεφώνου
Όταν περιηγείστε στο Διαδίκτυο, τα
πλήκτρα του τηλεφώνου λειτουργούν
διαφορετικά από ότι σε λειτουργία
τηλεφώνου.
πλήκτρο

,

Περιγραφή
Πραγματοποιεί
κύλιση κάθε γραμμής
της περιοχής
περιεχομένου
Επιστρέφει στην
προηγούμενη σελίδα
Ενεργοποιεί επιλογές
και επιβεβαιώνει
ενέργειες

my view

Μενού *.1

Γίνεται σύνδεση με την αρχική σελίδα.
Η αρχική σελίδα θα είναι η τοποθεσία
η οποία ορίζεται στο ενεργοποιημένο
προφίλ. Θα ορίζεται από τον παροχέα
υπηρεσιών εάν δεν την έχετε ορίσει
στο ενεργοποιημένο προφίλ.

Yahoo! oneSearch
Μενού *.2

Για πρόσβαση στις υπηρεσίες
Yahoo! πατήστε Μενού, επιλέξτε
my view και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Yahoo! oneSearch.
Σημείωση
] Σε ορισμένες χώρες μπορεί να μην έχετε

δυνατότητα πρόσβασης στο Yahoo!.
Εξαρτάται από τις υπηρεσίες δικτύου.

Σελιδοδείκτες

Μενού *.3

Δώστε διεύθ/ση

Μενού *.4

Μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας
στην τοποθεσία που επιθυμείτε. Αφού
εισάγετε ένα συγκεκριμένο URL,
πατήστε το πλήκτρο OK.

Ιστορικό

Μενού *.5

Το μενού αυτό δείχνει τις σελίδες στις
οποίες περιηγηθήκατε πρόσφατα.

Αποθηκευμένες σελίδες
Μενού *.6

Το τηλέφωνο μπορεί να αποθηκεύσει
τη σελίδα που προβάλλεται στην
οθόνη ως αρχείο εκτός σύνδεσης.

Ρυθμίσεις

Μενού *.7

Μπορείτε να ορίσετε προφίλ, cache
και ασφάλεια σχετικά με την υπηρεσία
internet.

my view

Το μενού αυτό σας δίνει τη
δυνατότητα να αποθηκεύετε
τη διεύθυνση URL αγαπημένων
ιστοσελίδων για να έχετε εύκολη
πρόσβαση σε αυτές αργότερα.
Για να δημιουργήσετε ένα
σελιδοδείκτη:
1. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο
επιλογής
[Eπιλ.].
2. Επιλέξτε Προσθήκη νέου και
πατήστε το πλήκτρο OK.
3. Αφού εισάγετε το επιθυμητό URL
και τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο
OK.

Αφού διαλέξετε έναν επιθυμητό
σελιδοδείκτη, είναι διαθέσιμες οι
παρακάτω επιλογές.
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my view
Προφίλ δικτύου

Εμφάνιση εικόνας

Το προφίλ είναι οι πληροφορίες
δικτύου που χρησιμοποιούνται για τη
σύνδεση στο Internet.
Ορισμένοι παροχείς δικτύου έχουν
προεπιλεγμένα προφίλ, τα οποία
είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του
τηλεφώνου.
Δεν είναι δυνατή η μετονομασία των
προεπιλεγμένων προφίλ.

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση
ή όχι μιας εικόνας κατά την περιήγηση
my view.

Cache
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες
στις οποίες είχατε πρόσβαση
αποθηκεύονται στη μνήμη cache του
τηλεφώνου.
Σημείωση
] Η μνήμη cache είναι μια ενδιάμεση

μνήμη, η οποία χρησιμοποιείται για την
προσωρινή αποθήκευση δεδομένων.

Πιστοποιητικά ασφαλείας
my view
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Μπορείτε να δείτε τη λίστα
προσωπικών πιστοποιητικών που
έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό
σας.

Δέσμη ενεργειών
Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε ή
θα απενεργοποιήσετε τη Δέσμη
ενεργειών.

Πληροφορίες

Μενού *.8

Το μενού αυτό εμφανίζει πληροφορίες
για την έκδοση του my view.

Συνδεσιμότητα
Bluetooth

Μενού 0.1

Το Bluetooth δίνει σε συμβατές
φορητές συσκευές, περιφερειακά
και υπολογιστές, που βρίσκονται σε
μικρή απόσταση, τη δυνατότητα να
επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους
χωρίς καλώδια.
Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει
ενσωματωμένη υποστήριξη σύνδεσης
Bluetooth, η οποία καθιστά δυνατή τη
σύνδεσή του με συσκευές συμβατές
με Bluetooth, εφαρμογές υπολογιστών
και άλλα.
Σημείωση
] Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια

αξεσουάρ LG.
] Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να

ακυρωθεί η εγγύηση.
] Τα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν

Δίκτυο

Μενού 0.2

Μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο, το
οποίο θα καταχωρηθεί είτε αυτόματα
είτε μη αυτόματα.

Συνήθως, η επιλογή δικτύου είναι
ρυθμισμένη στην επιλογή Αυτόματο.
] Αυτόματα: Εάν επιλέξετε τη
λειτουργία Αυτόματο, το τηλέφωνο
θα αναζητήσει αυτόματα και
θα επιλέξει ένα δίκτυο για εσάς.
Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή
“Αυτόματο”, το τηλέφωνο θα
παραμένει ορισμένο στην επιλογή
αυτή, ακόμη κι αν απενεργοποιηθεί
και ενεργοποιηθεί.
] Χειροκίνητα: Το τηλέφωνο θα
εντοπίσει τον κατάλογο των
διαθέσιμων δικτύων και θα σας τα
εμφανίσει. Στη συνέχεια, μπορείτε να
επιλέξετε το δίκτυο, το οποίο θέλετε
να χρησιμοποιείτε, εφόσον διαθέτει
συμφωνία περιαγωγής με το οικείο
σας δίκτυο. Το τηλέφωνο σας δίνει
τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποιο
άλλο δίκτυο, εάν η πρόσβαση στο
επιλεγμένο δίκτυο αποτύχει.

Συνδεσιμότητα

ανάλογα με την περιοχή. Απευθυνθείτε
στην εταιρεία εξυπηρέτησης ή στον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας για
περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή δικτύου
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Συνδεσιμότητα
]

Προτιμητέα: Μπορείτε να ορίσετε
ένα κατάλογο με προτιμητέα
δίκτυα, στα οποία θα πρέπει να
προσπαθήσει πρώτα να εγγραφεί
το τηλέφωνο, πριν επιχειρήσει να
εγγραφεί σε κάποιο άλλο δίκτυο.
Αυτός ο κατάλογος ορίζεται από τον
προκαθορισμένο κατάλογο γνωστών
δικτύων του τηλεφώνου.

Ρύθμιση GPRS
Μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία
GPRS ανάλογα με την περίπτωση.

Λειτουργία σύνδεσης
USB
Μενού 0.3

Συνδεσιμότητα
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Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία
υπηρεσίας δεδομένων και μαζικής
αποθήκευσης USB.
] Μαζική αποθήκευση
Μπορείτε να συνδέσετε το
τηλέφωνό σας σε υπολογιστή,
ως συσκευή αποθήκευσης USB,
χρησιμοποιώντας το καλώδιο με
τρεις τρόπους.
1. Συνδέστε το τηλέφωνο στον
υπολογιστή όταν εμφανιστεί η οθόνη
αναμονής (ή το αρχικό μενού).

2. Συνδέστε το τηλέφωνο κατά
την εκτέλεση μιας ενέργειας ή
μιας λειτουργίας μενού και, στη
συνέχεια, μεταβείτε στην οθόνη
αναμονής (ή στο αρχικό μενού).
3. Συνδέστε το τηλέφωνο κατά
την εκτέλεση μιας ενέργειας
ή λειτουργίας μενού και, στη
συνέχεια, επιλέξτε το μενού μαζικής
αποθήκευσης USB.
Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση
της μνήμης του τηλεφώνου, κάντε
κλικ στην επιλογή Έξοδος και
ακολουθήστε τα εξής βήματα.
1. Κάντε κλικ στην περιοχή
ειδοποίησης.
[Αποσύνδεση ή εξαγωγή υλικού]
2. Επιλέξτε “Συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB” και κάντε κλικ
στο κουμπί “Διακοπή”.
Θα εμφανιστεί το ακόλουθο
μήνυμα: Η συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB μπορεί να
αφαιρεθεί με ασφάλεια από το
σύστημα.
3. Έπειτα, αφαιρέστε το καλώδιο.

Ρυθμίσεις
Ώρα & ημερομηνία
Μενού #.1

Μπορείτε να ρυθμίσετε λειτουργίες
που σχετίζονται με την ημερομηνία
και την ώρα.

Γλώσσες

Μενού #.2

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των
μηνυμάτων οθόνης που εμφανίζονται
στο τηλέφωνό σας. Αυτή η αλλαγή
θα επηρεάσει, επίσης, τη λειτουργία
Εισαγωγής γλώσσας.

Φωτεινότητα
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα της οθόνης LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

Εμφάνιση πλήκτρων
συντόμευσης
Ο ορισμός της επιλογής Ενεργοπ.
εμφανίζει τις λειτουργίες των 4
πλήκτρων πλοήγησης και του
πλήκτρου Μενού ως εικόνες στο μέσο
του παραθύρου αναμονής.

Στυλ μενού

Οθόνη

Μενού #.3

Φόντο
Μπορείτε να επιλέξετε τις εικόνες
φόντου που θα εμφανίζονται στη
λειτουργία αναμονής.

Χρόνος φωτισμού

Κείμενο λειτουργίας αναμονής
Εάν επιλέξετε Ενεργοπ., μπορείτε
να πραγματοποιήσετε επεξεργασία
του κειμένου που εμφανίζεται στη
λειτουργία αναμονής

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική
διάρκεια που θα παραμένει ενεργός ο
φωτισμός της οθόνης.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τα θέματα
μενού “Πλέγμα” και “Κύκλος”. Ορίστε
το στυλ μενού πραγματοποιώντας
κύλιση και πατώντας το αριστερό
πλήκτρο επιλογής
[Eπιλοуή].
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Ρυθμίσεις
Όνομα δικτύου

Κλήση

Εάν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη, το όνομα δικτύου θα
εμφανίζεται στην οθόνη LCD.

Μπορείτε να ορίσετε το μενού που
σχετίζεται με μια κλήση πατώντας
[Επιλογή] στο μενού “Ρύθμιση”.

Συντομεύσεις

Εκτροπή κλήσης

Μενού #.4

Η επιλογή αυτή σας δίνει τη
δυνατότητα να προσθέσετε τα δικά
σας αγαπημένα στη λίστα που σας
παρέχεται. Μόλις δημιουργήσετε
το δικό σας μενού, μπορείτε να
αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση
στη λειτουργία που επιθυμείτε από
την οθόνη αναμονής, πατώντας το
πλήκτρο πλοήγησης δεξιά.
Σημείωση
] Το μενού ραδιοφώνου υπάρχει ήδη στα

αγαπημένα σας.

Ρυθμίσεις
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Μενού #.5

Η υπηρεσία εκτροπής κλήσης
σάς δίνει τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσετε εκτροπή
εισερχομένων φωνητικών κλήσεων,
κλήσεων φαξ και δεδομένων σε έναν
άλλον αριθμό. Για λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τον παροχέα
δικτύου.

Φραγή κλήσης
Η υπηρεσία Φραγής κλήσεων
αποτρέπει την πραγματοποίηση και
λήψη συγκεκριμένων κατηγοριών
κλήσεων στο τηλέφωνό σας. Αυτή
η λειτουργία απαιτεί τη χρήση του
κωδικού φραγής κλήσεων. Μπορείτε
να δείτε τα ακόλουθα υπομενού.

Κλήση καθορισμένου αριθμού

Εμφάνιση του αριθμού μου

(Εξαρτάται από την κάρτα SIM)

(εξαρτάται από το δίκτυο και τη
συνδρομή)

Μπορείτε να περιορίσετε τις
εξερχόμενες κλήσεις σας σε
επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου.
Οι αριθμοί προστατεύονται από τον
κωδικό PIN2.

Τρόπος απάντησης
] Με οποιοδήποτε πλήκτρο

Εάν επιλέξετε αυτό το μενού, θα
μπορείτε να απαντήσετε σε μια
κλήση πατώντας οποιοδήποτε
πλήκτρο εκτός των πλήκτρων
[Τέλος]/
.
] Μόνο πλήκτρο αποστολής
Εάν επιλέξετε αυτό το μενού,
μπορείτε να απαντήσετε σε μια
κλήση πατώντας μόνο το πλήκτρο
[Αποστολή].

] Ρύθμιση από δίκτυο

Εάν επιλέξετε αυτό το μενού,
μπορείτε να στείλετε τον αριθμό
του τηλεφώνου σας, ανάλογα με
την υπηρεσία δύο γραμμών, όπως
γραμμή 1 ή γραμμή 2.

Αναμονή κλήσεων
(εξαρτάται από το δίκτυο)
] Ενεργοπ.

Ρυθμίσεις

Εάν επιλέξετε Ενεργοποίηση,
μπορείτε να δεχτείτε μια
(εισερχόμενη) κλήση σε αναμονή.
] Ακύρωση
Εάν επιλέξτε Ακύρωση, δεν μπορείτε
να αναγνωρίσετε την (εισερχόμενη)
κλήση σε αναμονή.
] Εμφάνιση κατάστασης
Εμφανίζει την κατάσταση της
αναμονής κλήσης.
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Ρυθμίσεις
Υπενθύμιση λεπτού
Εάν επιλέξτε Ενεργοπ., μπορείτε να
ελέγχετε τη διάρκεια των κλήσεων
χάρη σε ένα ηχητικό σήμα που θα
παράγεται ανά ένα λεπτό κατά τη
διάρκεια της κλήσης.

Αυτόμ. επανάκληση
] Ενεργ.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή
η λειτουργία, το τηλέφωνο θα
επιχειρεί αυτόματη επανάκληση
σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιείται με επιτυχία η
σύνδεση κλήσης.
] Απενεργ.
Το τηλέφωνό σας δεν θα επιχειρεί
επανάκληση όταν δεν έχει συνδεθεί
η αρχική κλήση.

Αποστολή DTMF
Ρυθμίσεις

68

Μπορείτε να στείλετε ήχους αφής
κατά τη διάρκεια ενεργούς κλήσης για
έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου
ή άλλων αυτοματοποιημένων
υπηρεσιών τηλεφώνου.

Ασφάλεια

Μενού #.6

Αίτηση κωδικού PIN
Σε αυτό το μενού, μπορείτε να
ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας
ζητείται ο κωδικός PIN της κάρτας SIM
όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.
Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η
λειτουργία, θα πρέπει να εισάγετε τον
κωδικό PIN.
1. Επιλέξτε “Αίτηση κωδικού PIN” στο
μενού των ρυθμίσεων ασφαλείας
και, στη συνέχεια, πατήστε
[Eπιλoyή].
2. Επιλέξτε “Ενεργ./Απενεργοπ.”.
3. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση,
θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό
PIN όταν ενεργοποιήσετε το
τηλέφωνο.
4. Εάν εισάγετε λανθασμένο
κωδικό PIN πάνω από 3 φορές,
το τηλέφωνο θα κλειδωθεί. Εάν
μπλοκάρει το PIN, θα πρέπει να
πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK.

5. Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό
PUK έως και 10 φορές. Εάν εισάγετε
λανθασμένο κωδικό PUK πάνω από
10 φορές, δεν θα μπορέσετε να
ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας. Θα
πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
παροχέα υπηρεσιών.

Αυτ. κλείδ. πλήκτρ.
Το μενού αυτό σας δίνει τη
δυνατότητα να ρυθμίσετε το χρονικό
όριο του αυτόματου κλειδώματος
πλήκτρων.

Κλείδωμα τηλεφώνου
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κωδικό
ασφαλείας για να αποφεύγετε τη
μη εξουσιοδοτημένη χρήση του
τηλεφώνου.
Εάν ρυθμίσετε το κλείδωμα της
συσκευής Κατά την ενεργοποίηση,
κάθε φορά που θα ενεργοποιείτε το
τηλέφωνο θα σας ζητείται να εισάγετε
ένα κωδικό ασφαλείας.

Εάν ρυθμίσετε το κλείδωμα της
συσκευής Όταν αλλάξει η SIM, τότε
το τηλέφωνό σας θα ζητά κωδικό
ασφαλείας μόνο όταν αλλάζετε κάρτα
SIM.

Αλλαγή κωδικών
Το PIN είναι μια συντομογραφία
της φράσης Personal Identification
Number (Προσωπικός αριθμός
αναγνώρισης) και αποτρέπει τη χρήση
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς
πρόσβασης: Κωδικός ασφαλείας,
Κωδικός ΡΙΝ2.
1. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό
ασφαλείας/κωδικό ΡΙΝ2, εισαγάγετε
τον αρχικό κωδικό σας και πατήστε
[Eπιλoyή].
2. Εισαγάγετε το νέο κωδικό
ασφαλείας/κωδικό ΡΙΝ2 και
επαληθεύστε.

Ρυθμίσεις
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Ρυθμίσεις
Λειτουργία πτήσης
Μενού #.7

Με αυτή τη λειτουργία έχετε τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε
μόνο τις λειτουργίες του τηλεφώνου
που δεν απαιτούν τη χρήση
ασύρματου δικτύου όταν βρίσκεστε
σε αεροπλάνο ή σε μέρη όπου
εμποδίζεται το ασύρματο δίκτυο.
Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πτήσης, το εικονίδιο εμφανίζεται στην
οθόνη αντί του εικονιδίου σήματος
του δικτύου.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Μενού #.8

Εάν επιλέξετε “Ενεργ.”, μπορείτε να
εξοικονομείτε ενέργεια όταν δεν
χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις
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Επαναφορά

Μενού #.9

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
εκκίνηση όλων των εργοστασιακών
ρυθμίσεων.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, απαιτείται Κωδικός
ασφαλείας.

Κατάστ. μνήμης

Μενού #.0

Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο
χώρο και τη χρήση της μνήμης του
τηλεφώνου, της κάρτας SIM και
της εξωτερικής μνήμης (εάν έχει
τοποθετηθεί).

Αξεσουάρ
Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ για το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να
επιλέξετε εκείνα που καλύπτουν τις προσωπικές σας απαιτήσεις επικοινωνίας.

Βασική μπαταρία

Φορτιστής ταξιδιού
Αυτός ο
φορτιστής
σάς επιτρέπει
να φορτίζετε
την μπαταρία
όταν βρίσκεστε
εκτός σπιτιού ή
γραφείου.

Ακουστικό με μικρόφωνο
handsfree

Σημείωση
] Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια

αξεσουάρ LG.
] Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να

ακυρωθεί η εγγύηση.
] Τα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν

ανάλογα με την περιοχή. Απευθυνθείτε
στην εταιρεία εξυπηρέτησης ή στον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας για
περισσότερες πληροφορίες.

Αξεσουάρ
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Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Όνομα προϊόντος: KP260
Σύστημα: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Όριο θερμοκρασίας
χρήσης τηλεφώνου
Κανονική λειτουργία: 55 °C
Κατά τη φόρτιση: 45 °C

Τεχνικά δεδομένα
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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 off
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.
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Introduction
Congratulations on your purchase
of the advanced and compact
KP260 mobile phone, designed to
operate with the latest digital mobile
communication technology.

This user’s guide contains
important information on
the use and operation of
this phone. Please read all
the information carefully for
optimal performance and
to prevent any damage or
misuse of the phone. Any
changes or modifications not
expressly approved in this
user’s guide could void your
warranty for this equipment.

Introduction
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For your safety
Caution!

• Mobile Phones must be switched off
at all times in aircrafts.
• 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 or
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.
• Not to charge a handset near
flammable material as the handset
can get hot and smoulder the
material, hence possible house fire.

• Switch off the phone in any area
where required by special regulations.
For example, do not use your phone
in hospitals or it may affect sensitive
medical equipment.
• Emergency calls may not be available
under all mobile networks. Therefore,
you should never depend solely on
your mobile 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 off in
accordance with relevant legislation.
• Do not dismantle the phone or
battery.
• Risk of explosion if battery is replaced
by an incorrect type.

For your safety

Warning!
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Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may
be dangerous or illegal. Further
detailed information is given in this
manual.

Exposure to radio
frequency energy
Radio wave exposure and Specific
Absorption Rate (SAR) information

Guidelines for safe and efficient use
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This mobile phone model KP260
has been designed to comply with
applicable safety requirements
for exposure to radio waves. This
requirement 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 2 W/kg averaged over
ten (10) gram of tissue.
] The highest SAR value for this
model phone tested by DASY4 for
use at the ear is 0.524 W/kg (10g)
and when worn on the body is
0.269 W/kg 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 1.6 W/kg averaged
over one (1) gram of tissue (for
example USA, Canada, Australia
and Taiwan).

Product care and
maintenance
Warning!
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.

coating of the phone may be
damaged if covered with wrap or
vinyl wrapper.
] Do not use harsh chemicals (such
as alcohol, benzene, thinners, etc.)
or detergents to clean your phone.
There is a risk of this causing a fire.
] 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 accessories, such as earphones
and headsets, with caution. Ensure
that cables are tucked away safely
and do not touch the antenna
unnecessarily.
] Please remove the data cable
before powering on the handset.

Guidelines for safe and efficient use

Do not disassemble this unit. Take
it to a qualified service technician
when repair work is required.
] Keep away from electrical
appliances such as a TVs, radios or
personal computers.
] The unit should be kept away from
heat sources such as radiators or
cookers.
] Never place your phone in a
microwave oven as it will cause
battery to explode.
] Do not drop.
] Do not subject this unit to
mechanical vibration or shock.
]

] The
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Guidelines for safe and efficient use
Electronic devices

Guidelines for safe and efficient use
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All mobile phones may get
interference, which could affect
performance.
] Do not use your mobile phone
near medical equipment
without requesting permission.
Avoid placing the phone over
pacemakers (i.e. 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 motor
vehicle such as a car stereo or
safety equipment.
] If your vehicle is equipped with
an air bag, do not obstruct
it with installed or portable
wireless equipment. It can 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 attempting to cross
the street.
]

Avoid damage to your
hearing
Damage to your hearing can occur
if you are exposed to loud sound for
long period 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.

Blasting area

Potentially explosive
atmospheres
Do not use the phone at a
refueIling point. Don’t use near fuel
or chemicals.
] Do not transport or store
flammable gas, liquid, or explosives
in the compartment of your
vehicle, which contains your
mobile phone and accessories.
]

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

Children
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.

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

Guidelines for safe and efficient use

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

In aircraft
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Guidelines for safe and efficient use
Battery information and
care
] You

Guidelines for safe and efficient use
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need not completely discharge
the battery before recharging.
Unlike other battery systems,
there is no memory 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 may
be 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 the bathroom.
] Do not leave the battery in hot or
cold places, this may deteriorate
the battery performance.
] Risk of explosion: If battery is
replaced by an incorrect type.
] Dispose of used batteries according
to the manufacturer’s instructions.
] If you need to replace the battery,
take it to the nearest authorized
LG Electronics service point or
dealer for assistance.
] Always unplug the charger from
the wall socket after the phone is
fully charged to save unnecessary
power consumption of the charger.
]

KP260 features
Parts of the phone
Front view

Earpiece

Microphone for
speakerphone mode

LCD
] Top: Signal strength, battery
level and various functions
] Bottom: Soft key indications

Navigation key
] In standby mode:
Briefly: Messaging
Briefly: Contacts
Briefly: List of Profiles
Briefly: MP3 player
] In menu: scroll up & down

Microphone

Speaker

KP260 features

Alpha numeric keys
] In standby mode: Input
numbers to dial Hold down
- International calls
- Voice mail
to
- Speed dials
] In editing mode: Enter
numbers & characters
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KP260 features

Left soft key/Right soft key
These keys performs the function indicated in
the bottom of the display.

End key
] Switch on/off (hold down)
] End or reject a call.

Clear key
Deletes a character with each press. Hold the
key down to clear all input. Use this key to go
back to a previous screen.

Send key

KP260 features
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] Dial a phone number and answer a call.
] In standby mode: Shows recently dialed,

received and missed call list.

Left side view

Right side view

Holes for a carrying strap
Battery Charging Connector/
Cable connector and Ear jack
Side keys
] In standby mode (opened):
Volume of Ring volume.
] During a call: increase/
decrease the volume of the
earpiece.

Note
] Please ensure phone is

powered on and be in idle
mode before connecting the
USB cable.

Note
] Removing the battery from

the phone when the power
is on may cause the phone
to malfunction.

Side camera key
Long press - Photo camera
activation

MicroSD card

KP260 features
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KP260 features
Rear view

Battery latch
Push the button in, to
release the battery.

Camera lens

Battery

Battery Terminals
SIM Card Socket

KP260 features
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Display Information
Icon area

On-Screen Icons
Icon

Description
Tells you the strength of the
network signal.

Text and graphic
area

Menu

my view

Soft key indications

Shows that you are using a
roaming service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.

Area

Description

You have received a text message.

First line

Displays various icons.

You have received a voice
message.

Middle
lines

Display messages,
instructions and any
information that you enter,
such as number to dialled.

Last line

Shows the functions
currently assigned to the
two soft keys.

Vibrate only menu in Profiles.
Schedule
External memory
Flight mode

GPRS available
Calling

KP260 features

WAP Connection

The screen displays several icons.
These are described below.

17

KP260 features
Icon

Description
Normal menu in Profiles.
Outdoor menu in Profiles.
Silent menu in Profiles.
Headset menu in Profiles.
You can divert a call.
You have activated Bluetooth
connectivity.

* The quality of the conversation may
change depending on network coverage.
When the signal strength is below 2 bars,
you may experience muting, call drop
and poor audio. Please refer to this signal
as an indicator for your calls. When there
are no bars, that means that there is no
network coverage: in this case, you won’t
be able to access the network for any
service (call, messages and so on).

KP260 features
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Installation
Installing the SIM card
and the handset battery
Make sure the power is off before
you remove the battery.

Note
] Removing the battery from the phone

when the power is on may cause the
phone to malfunction.

1. Remove the battery.

2. Install the SIM card.

Slide down the battery cover and
pull out the battery.

Insert and slide the SIM card into the
SIM card holder. Make sure that the
SIM card is inserted properly and
that the gold contact area on the
card is facing downwards. To remove
the SIM card, press down lightly and
pull it in the reverse direction.

To insert the SIM card

Installation

To remove the SIM card
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Installation
Note
] The metal contact of the SIM card

can be easily damaged by scratches.
Pay special attention to the SIM card
while handling. Follow the instructions
supplied with the SIM card.

Warning!
• Do not replace or remove the SIM
card while your phone is being used
or turns on, or data on the SIM card
might be damaged.

Installation
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3. Install the battery.
Insert the battery onto the back of
the phone, and push the battery
cover upwards until it snaps back
into place.

Charging the Battery

Caution!

Before connecting the travel adapter
to the phone you must first install
the battery.

• If the battery is completely
discharged, the charging display will
appear on the LCD approximately 1
to 1.5 minutes after connecting TA.
• Do not force the connector as this
may damage the phone and/or the
travel adapter.
• Insert the battery pack charger
vertically to wall power outlet.
• If you use the battery pack charger
out of your own country, use an
attachment plug adaptor for the
proper configuration.
• Do not remove your battery or the
SIM card while charging.

Warning!
• Unplug the power cord and charger
during lightning storms to avoid
electric shock or fire.
• Make sure that no sharp-edged items
such as animal teeth or nails, come
into contact with the battery. There is
a risk of this causing a fire.

Installation

1. Ensure the battery is fully charged
before using the phone for the
first time.
2. With the arrow facing you as
shown in the diagram push the
plug on the travel adapter into the
socket on the side of the phone
until it clicks into place.
3. Connect the other end of the
travel adapter to the main socket.
Use only the charger included in
the box.
4. The moving bars of battery
icon will stop after charging is
complete.
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Installation
Disconnecting the
charger

Turning Handset ON/
OFF

Disconnect the charger from the
phone by pulling the connector, not
the cord.

Turning your Handset On
Ensure that your USIM card is in your
handset and the battery is charged.
Press and hold
until the power
comes on. Enter the USIM PIN code
that was supplied with your USIM
card if the PIN code request is set
to On.
After a few seconds you will be
registered on the network.

Turning your Handset Off
Press and hold
until the power
goes off. There may be a few seconds
delay while the handset powers
down. Do not turn the handset on
again during this time.

Installation

22

General functions
Making a Call

Making International Calls

1. Make sure your phone is powered
On.
2. Enter a phone number including
the area code. To edit a number
on the display screen, simply press
the
key to erase one digit
at a time.
] Press and hold the
key to
erase the entire number.
3. Press the
key to call.
4. When you want to finish, press the
key.

1. Press and hold the
key for
the international prefix. The +
character can be replaced with the
international access code.
2. Enter the country code, area code,
and the phone number.
3. Press the
key.

Making a Call by Send Key

When you have finished a call, press
the
key.

Making a Call From the
Contact list
You can store names and phone
numbers dialed frequently in the SIM
card as well as the phone memory.
You can dial a number by simply
looking up a name in the contact list.

General functions

1. Press the
key, and the most
recent incoming, outgoing and
missed phone numbers will be
displayed.
2. Select the desired number by
using the navigation key.
3. Press the
key.

Ending a Call
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General functions
Adjusting the Volume
During a call, if you want to adjust
the earpiece volume, use the side
keys of the phone.
In idle mode, you can adjust the key
volume using the side keys.

Answering a Call

General functions
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When you receive a call, the phone
rings and the flashing phone icon
appears on the screen. If the caller
can be identified, the caller’s phone
number (or name if stored in your
Address Book) is displayed.
1. Slide up and press the
key
or the left soft key to answer an
incoming call. If the Any Key menu
option (Menu #.5.4.2) has been
set, any key press will answer a call
except for the
key or the right
soft key.
2. End the call by closing the phone
or pressing the
key.

Note
] You can answer a call while using the

Address Book or other menu features.
In case phone is connected with PC via
USB cable, call and messages are not
available.

In-call menu
Your phone provides a number
of control functions that you can
use during a call. To access these
functions during a call, press the left
soft key
[Options].

Answering an Incoming Call

Swapping Between Two Calls

Rejecting an Incoming Call

To switch between two calls, press
key or the left soft key, and then
select Swap Call.

You can reject an incoming call
without answering by simply
pressing the
key.
During a call, you can reject an
incoming call by pressing the
key.

During a Call
The menu displayed on the handset
screen during a call is different than
the default main menu displayed
when in idle screen, and the options
are described below.

Making a Second Call
(Network Dependent)

In-call menu

You can search and dial the number
from Address Book to make a second
call.

To answer an incoming call when
the handset is ringing, simply press
the
key. The handset is also
able to warn you of an incoming
call while you are already on a call.
A tone sounds in the earpiece, and
the display will show that a second
call is waiting.
This feature, known as Call waiting,
is only available if your network
supports it. For details of how to
activate and deactivate it see Call
waiting (Menu #.5.6).
If Call Waiting is On, you can put
the first call on hold and answer the
second, by pressing the left soft
key
.
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In-call menu

In-call menu
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Conference Calls

Making a Second Call

The conference service provides
you with the ability to have a
simultaneous conversation with
more than one caller, if your network
service provider supports this
feature. A conference call can only
be set up when you have one active
call and one call on hold, both calls
having been answered.
Once a conference call is set up,
calls may be added, disconnected or
separated (that is, removed from the
conference call but still connected to
you) by the person who set up the
conference call. These options are
all available from the In-Call menu.
The maximum callers in a conference
call are five. Once started, you are
in control of the conference call,
and only you can add calls to the
conference call.

You can make a second call while
currently in call. Enter the second
number and press the
key.
When the second call is connected,
the first call is automatically placed
on hold. You can swap between calls,
key.
by pressing the

Setting Up a Conference Call
To set up a conference call, place one
call on hold and while the active call
is on, press the left soft key and then
select the Join menu of Conference
call.

Activate the Conference Call
on Hold
To activate a conference call on hold,
press the
key. Alternatively press
the left soft key [Options] and select
Join all/Hold all calls. Other users on
hold will stay connected. To return to
conference call mode, press the left
soft key
[Options] followed by
Conference call.

Adding Calls to the
Conference Call
To add a call to an existing
conference call, press the left soft
key, and then select the Join menu
of Conference call.

Private Call in a Conference
Call
To have a private call with one caller
from a conference call, display the
number of the caller you wish to talk
to on the screen, then press the left
soft key. Select the Private menu of
Conference call to put all the other
callers on hold.

Ending a Conference Call
Currently displayed caller from a
conference call can be disconnected
by pressing the
key.

In-call menu
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Menu Tree
The menu in this phone can be displayed in 2 ways. One is by grid type
and secondly by list view type. Please note that menu number options are
different in each view.
The default setting on the phone is set to show the menu in grid type, so
therefore all the menu number selections throughout the manual are shown
according to that setting.
The following illustration shows the available menu structure and indicates
the:
] Number assigned to each menu option.
] Page where you can find the feature description.
You can go to the desired menu using the left soft key [Menu], navigation
keys and the [OK] key. And you can also take a shortcut by pressing the
corresponding number key of desired menu after pressing the left soft key
[Menu].

Menu Tree
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1. Games & Apps

3. Organiser

5. Messaging

1.1 Games
1.2 Applications
1.3 Network profiles

3.1 Calendar
3.2 Memo
3.3 To do

2. Call history

4. Multimedia

2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialed calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information

4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM Radio
4.5 Voice recorder

5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Bluetooth box
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent
5.7 Listen to voicemail
5.8 Info messages
5.9 Templates
5.0 Message settings

6. My stuff

9. Tools

0. Connectivity

6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Others
6.5 Games & Apps
6.6 External memory

9.1 Alarm clock
9.2 Calculator
9.3 Stopwatch
9.4 Unit converter
9.5 World clock
9.6 SIM services

0.1 Bluetooth
0.2 Network
0.3 USB connection

7. Profiles

*. my view

7.1 Normal
7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset

*.1 my view
*.2 Yahoo! oneSearch
*.3 Bookmarks
*.4 Enter address
*.5 History
*.6 Saved pages
*.7 Settings
*.8 Information

8. Contacts

#.1 Date & Time
#.2 Languages
#.3 Display
#.4 Shortcut
#.5 Call
#.6 Security
#.7 Flight mode
#.8 Power save
#.9 Reset
#.0 Memory status

Menu Tree

8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dial
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information

#. Settings
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Games & Apps
Games

Menu 1.1

Your KP260 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.

Applications

Menu 1.2

You can manage the Java
applications installed in your phone
by using the Applications menu.
You can also delete downloaded
applications.

Network profiles

Menu 1.3

To download a game, you can set
the value to connect to the network
using Network profile.

Games & Apps
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Call history
You can check the record of missed,
received, and dialed calls only if the
network supports the Calling Line
Identification (CLI) within the service
area.
The number and name (if available)
are displayed together with the date
and time at which the call was made.
You can also view the number of
times you have called.

All calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 50
outgoing calls (called or attempted).
You can also:
] View the number if available and
call it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number
and save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing,
missed and incoming calls.

Missed calls

Dialed calls

Menu 2.2

Menu 2.4

This option lets you view the last 50
incoming calls. You can also:
] View the number if available and
call it or save it in the Address Book
] Enter new name for the number
and save both in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Call history

This option lets you view the last 50
unanswered calls. You can also:
] View the number if available and
call it, or save it in the Address Book
] Enter a new name for the number
and save in the Address Book
] Send a message by this number
] Delete the call from the list

Received calls
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Call history
Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of
your incoming and outgoing calls.
You can also reset the call timers.
The following timers are available:
] Last call: Length of the last call.
] All calls: Total length of all calls
made and incoming calls since the
timer was last reset.
] Dialed calls: Length of the
outgoing calls.
] Received calls: Length of the
incoming calls.

Call costs

Call history
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Menu 2.6

Allows you to check the cost of your
Last call and All calls.
To check Cost settings, you should
check the following menus.
] Set credit: This network service
allows you to limit the cost of your
calls by selected charging units.
If you select Read, the number of
remaining unit is shown. If you
select Change, you can change
your change limit.

Set tariff: You can set the currency
type and the unit price. Contact
your service providers to obtain
charging unit prices. To select the
currency or unit in this menu, you
need the PIN2 code.
] Auto display: This network service
allows you to see automatically the
cost of your last calls. If set to On,
you can see the last cost when the
call is released.
]

Data information

Menu 2.7

You can check the amount of
data transferred over the network
through the GPRS information
option.
In addition, you can also view how
much time you were Online.

Organiser
Calendar

Menu 3.1

When you enter this menu a
calendar will show up. On top of the
screen there are sections for date.
Whenever you change the date, the
calendar will be updated according
to the date. And square cursor will
be used to locate the certain day. If
you see marked date in the calendar,
it means that there is a schedule
on that day. This function helps to
remind you of your schedule and
memo.
To change the day, month, and year.
Key

Description

,

Yearly

,

Monthly

,

Weekly

,

Daily

Menu 3.2

1. Select the Memo by pressing the
left soft key
[OK].
2. If the entry is empty, press the left
[New].
soft key
3. Input the memo and then press
left soft key
[Options] >
[Save].
Note
] If you want to change the text input

mode, press the

To do

in order.

Menu 3.3

You can view and create To do notes.
1. Select the To do by pressing the
left soft key
[OK].
2. If the note is not created yet, press
[New].
the left soft key
3. Input the to do and then press
the left soft key
[Options] >
[Save].

Organiser

In the scheduler mode, press left soft
key
[Options].

Memo
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Multimedia
You can enjoy your multimedia
function such as camera, voice
recorder, MP3 for your fun and
convenience.
Note
] When the status of the battery indicates

low, you may not use Camera or
Multimedia function.

Note
] Because of the small dimension of the

speaker, in some cases the audio could
be distorted, especially at maximum
volume and when there are lots of bass
sounds. Therefore, we recommend
you to use the stereo headset in order
to appreciate the high quality of your
music.

] While using Multimedia function, the

status of the battery is changeable.

MP3 player

Menu 4.1

The KP260 has an integrated MP3
player built-in.
You can enjoy listening to MP3
music files on your phone using
a compatible headset or via the
internal loudspeaker.

Multimedia
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You can transfer MP3 files from a
compatible PC to the memory in
your phone using the Mass Storage.
When you connect the phone to a
PC using the USB cable, and then
you can show removable disk
through windows explorer. After you
copy songs in removable disk, you
should execute safe remove from
your system.

Note

Note

] You should copy MP3 to Sounds/MP3

] When using the camera, power

folder. If you copy another folder, you
can't see MP3 files.
] The PC should run Windows 98 SE,
Windows ME, Windows 2000,
Windows XP operating system.
] Music is copyright protected in
international treaties and national
copyright laws. It may be necessary
to obtain permission or a license to
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.

Camera

Menu 4.2

Using the camera module built in
your phone, you can take pictures of
people. Additionally, you can send
photos to other people and select
photos as wallpaper.

consumption increases. If this icon
appears on the wallpaper,
indicating low battery, recharge the
battery before use.

Shutter sound or video recording
sound is omitted even when setting
mode, including silent mode .

• To take a picture

Multimedia

Hold down the camera button.
- To take clear pictures, press the
camera button while holding the
camera without any movement.
- Appropriately adjust distance to the
object that you want take a picture
of (more than 50 cm).
- Handle carefully since the camera
is vunerable to shock and use a soft
cloth when cleaning the camera
lens.
- Do not disassemble or modify the
camera as this may lead to fire or
malfunctioning.
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Multimedia
1. Hold down the in standby
mode.
2. Focus on the subject to capture
the image, and then press
the / key.
Note
] You can adjust the brightness by using

the

,

.

To change the below functions, press
the left soft key
[Options].
] Resolution: Allows you to set the
image size. (1280x960), (640x480)
and (320x240).
] Quality: Allows you to set the
image quality from Normal, Fine
and Super fine.

Multimedia
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Self timer: Allows you to select
the delay time (Off, 3 seconds,
5 seconds, 10 seconds).
Then the phone takes a photo after
the specified time.
] View option: Allows you choose
Full image or Full screen.
] Save to: You can set the space after
taking a picture. (External/Phone)
] Multi shot: Allows to take
multishot photos successively.
] Effects: 4 settings are available.
] White balance: Allows you to
change the settings according to
the environment.
] Shutter tone: You can set the
sound when taking a picture.
] Reset settings: Allows you to reset
the settings.
]

Video camera

Menu 4.3

1. Select Video camera menu.
2. Video camera settings menu is the
same with Photo camera settings,
except following items:
To change the below function, press
the left soft key
[Options].
] Video mode: Allows you to set to
send a video file through MMS or
General.

FM Radio

Menu 4.4

You can search radio stations and
enjoy listening to the radio.
Note
] To improve the radio reception, extend

the headset cord which functions as the
FM antenna.

Multimedia

1. Press the corresponding number
key of a channel to store the
currently selected radio station.
2. After presetting radio channels,
you can listen to other channel
by pressing the corresponding
number key (short press).
3. You can access the following
option menus by pressing the left
soft key
[Options].
] Edit channels: You can adjust
frequency and change the radio
station in the selected channel. You
can change the frequency 0.1 MHz
at a time with Left/Right navigation
keys and number keys.
] Auto scan: If you select "Auto Scan
Now?" On, automatically set the
radio channel.
And when "Save channel pop-up?"
message will be popped up, if you
select Yes, the selected frequency
will be stored.
] Reset channels: You can delete all
channels you saved.
] Listen via: You can listen to the
radio via speaker or Wired headset.
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Multimedia
Voice recorder

Menu 4.5

You can record voice memo.

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

Album
You can view the Sounds folder
which lists all sound files saved in
the memory.

Multimedia
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Messaging
New message

Menu 5.1

This menu includes functions related
to SMS (Short Message Service),
MMS (Multimedia Message Service),
voice mail, as well as the network’s
service messages.

Message
You can write and edit text message,
checking the number of message
pages.
1. Enter the New message menu by
pressing the left soft key
[OK].
2. If you want to write a new
message, select Message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Options] to attach the
followings.

Options

Bluetooth message
To send/receive the message via
Bluetooth, you should switch on the
Bluetooth.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have
received messages. They will be
stored in Inbox. You can save SMS up
to 110 (SMS: 100, Delivery report: 10).
If the phone shows ‘No space for SIM
message’, you have to delete only
SIM messages from Inbox.
If the phone displays ‘No space
for new message’, you can make
space of each repository as deleting
messages, media and applications.

Messaging

] Send to: Sends text messages.
1. Enter numbers of recipients.
key to add more
2. Press
recipients.

3. You can add phone numbers from
the address book.
4. Press the
[Options] and then
press send after entering numbers.
If the message sent is failed ,it will
be saved in the outbox folder.
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Messaging
View: You can view the received
messages.
] Delete: You can delete the current
message.
] Reply: You can reply to the sender.
] Forward: You can forward the
selected message to another party.
] Return call: You can call back to
the sender.
] Save number: Choose the contact
type (New contact or Update
contact).
] Information: You can view
information about received
messages; Sender’s address,
Subject (only for Multimedia
message), Message date & time,
Message type, Message size.
] New message: By selecting
this menu, you can write a new
message.
] Multi delete: After selecting the
messages you want to remove, you
can delete the selected messages.
]

Messaging
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Delete all read: You can delete all
messages read.
] Delete all: You can delete all
messages.
]

Bluetooth box

Menu 5.3

All messages you receive via
Bluetooth are placed into your
Bluetooth box. Here you can read,
reply to and forward your messages.

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset
multimedia messages that you use
most frequently. This menu shows
the preset multimedia message list.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows to view the
message which is about to send or is
failed to send.
After sending the message
successfully, the message will be
moved to sent box.

Sent

Menu 5.6

This menu allows you to view the
messages which are already sent.
You can check the time and the
contents of message.

Listen to voicemail
Menu 5.7

Once this menu has been selected,
simply press the left soft key
[OK] to Listen to voicemail. You
can also hold down the
key in
standby mode to Listen to voicemail.
Note
] When you receive a voice mail, your

phone displays the icon and you
hear an alert. Please check with your
network provider for details of their
service in order to configure the
handset correctly.

Info messages

Menu 5.8

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text
messages delivered by the network
to GSM. They provide general
information such as weather reports,
traffic news, taxis, pharmacies, and
stock prices.
Each type of info message has the
number; therefore, you can contact
service provider as long as you have
input the certain number for the
information.
When you have received an info
service message, you can see the
popup message to show you that
you have received a message or
the info service message is directly
displayed.

Messaging
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Messaging
Templates

Menu 5.9

Text templates
View: You can see multimedia
templates.
] Edit: Use this to write a new
message or edit the selected
template message from the text
template list.
] Send via
- Message: Use this to send the
selected template message by
message.
- Bluetooth message: This menu
allows you to send the message
via Bluetooth.
] Delete: Deletes the template.
] New template: Use this to create
new template.
] Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.
]

Messaging
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Multimedia templates
After saving new template, you can
use the following options.
] View: You can see text templates.
] Edit: Use this to write a new
message or edit the selected
template message from the text
template list.
] Send: Use this to send the selected
template message.
] Delete: Deletes the template.
] New template: Use this to create
new template.
] Delete all: Allows you to delete all
multimedia messages.

Message settings

Menu 5.0

Text message
Message type:
Text, Voice, Fax, Paging, X.400,
Email, ERMES.
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your messages will be stored at the
message centre.
] Delivery report: If you set to
On, you can check whether your
message is sent successfully.
] Reply charging: When a message
is sent, it allows the recipients to
reply and charge the cost of the
reply to your telephone bill.
] Message center number: If you
want to send the text message,
you can receive the address of SMS
centre through this menu.
]

Character encoding: Choose how
the characters in your messages are
encoded, this impacts the size of
your message and therefore data
charges.
] Send long text as: Choose to send
as Multiple text message or as
Multimedia message.
]

Multimedia message
Slide duration: Displays the
duration of each page when
viewing the message.
] Delivery time: Deliver your
message at a specific time.
] Priority: You can set the priority of
the message you choose.
] Validity period: This network
service allows you to set how long
your text messages will be stored
at the message centre.
] Delivery report: If you set to
On, you can check whether your
message is sent successfully.
]

Messaging
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Messaging
Read report: You can receive the
report whether the receiver read
the message or not.
] Auto download: If you select On,
you receive multimedia messages
automatically. If you select Off, you
receive only notification message
in the inbox and then you can
check this notification. If you select
Home network only, you receive
multimedia messages depends on
Home network.
] Network profiles: If you select
multimedia message server,
you can set URL for multimedia
message server.
] Permitted message type
Personal: Personal message.
Advertisements: Commercial
message.
Information: Necessary
information.
]

Messaging

44

Voicemail number
You can receive voicemail if your
network service provider supports
this feature. When a new voicemail is
arrived, the symbol will be displayed
on the screen. Please check with
your network service provider for
details of their service in order to
configure the phone accordingly.

Service message
You can set the option whether you
will receive the message or not.

Info message
]

Receive
On: If you select this menu, your
phone will receive Info service
messages.
Off: If you select this menu, your
phone will not receive Info service
messages any more.

Alert
On: Your phone will beep when
you have received Info service
message numbers.
Off: Your phone will not beep even
though you have received info
service messages.
] Languages
You can select the language you
want by pressing OK key. Then, the
info service message will be shown
in the language that you selected.
]

Messaging
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My stuff
Images

My stuff
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Menu 6.1

Shows the list of JPG files at My stuff/
Images in Multimedia memory.
] View: You can see the JPG file when
pressing OK key or selecting View
menu of Option menus.
] Set as
- Wallpaper: Currently selected
image can be set as a wallpaper.
- Picture ID: Currently selected
image can be set as a Picture ID.
] File info: Show the file information
such as name, size, date, time and
type.
] Slide show: You can view a slide
show of the files you stored.
] New folder: You can create a new
folder.
] Sort by: You can arrange the files
as a date, type and name.
] View style: Allows you to set the
view type among Grid view, List
with detail view and List view.

Sounds

Menu 6.2

Displays the list of MP3, MIDI, AAC,
AMR, MMF files at My stuff/Music in
Multimedia memory.
] Play: You can play the MP3 file
when pressing OK key or selecting
Play menu of Option menu.
] Set as: Currently selected sound
can be set as a Ringtone/Ringtone
ID.
] Sort by: You can arrange the files
as a date, type and name.

Videos

Menu 6.3

Show the list of 3GP, 3G2 files at My
stuff/Videos in Multimedia memory.
Supported only .3gp files, that are
encoded with MPEG4 and h.263
video-codecs and AMR audiocodecs.
] Play: You can play the video file
when pressing OK key or selecting
Play menu of Option menu.
] Send via: Send the selected file
to another device via Message or
Bluetooth.

Warning!

External memory

• You can't use the following characters,
\/:*?<>|

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 further
folders: Images, Sounds, Videos and
Others.
Each folder will contain all the files
of that type which are saved to
your memory card rather than your
handset.

New folder: You can create a new
folder.
] Multi delete: You can remove a
number of files you selected.
] Delete all: Delete all files in the list.
] Sort by: You can arrange the files
as a date, type and name.
]

Others

Menu 6.6

Menu 6.4

Show the list of files in My media/
Others in the Multimedia memory.

Games & Apps

Menu 6.5

Your KP260 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.

My stuff
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Profiles
In Profiles, you can adjust and
customise the phone tones for
different events, environments, or
caller groups.
There are five preset profiles:
Normal, Silent, Vibrate only,
Outdoor and Headset.
Some profiles (General, outdoor,
headset) can be personalized. Press
the left soft key [Menu] and select
Profiles using up/down navigation
keys.

Profiles
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Contacts
Search

Menu 8.1

1. Select Search by pressing the left
soft key
[OK].
2. Enter the name that you want to
search.
Note
] Instant searching is available by

inputting the initial letter of the name.

3. If you want to edit, delete, copy an
entry, or to add the voice to one,
select left soft key
[Options].

New contact

Menu 8.2

You can add phonebook entry by
using this function.
SIM card memory capacity depends
on the cellular service provider.
The number of character is SIM
dependent feature.
Note
length depends on SIM-card type.

Speed dial

Menu 8.3

You can assign any of the keys
to
with a Name list entry. You
can call directly by pressing this key.
1. Scroll to Speed dial, then press the
left soft key
[OK].
2. If you want to add speed dial,
select <Empty> by pressing the
left soft key
[Assign]. Then,
you can search the name in
contacts.
3. After assigning the number as
speed dial, you can change and
delete the entry. You can also
make a call or send a message by
this number.

Contacts

] Maximum stored name and number

1. Select New contact by press left
soft key
[OK].
2. Input a name.
3. Press
, then you can input a
number.
4. You can set a group for the entry
by pressing , .
5. You can set a ringtone and a photo
for the entry by press left soft key
[Options].
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Contacts
Groups

Menu 8.4

You can list up to the members per
each group. There are 7 groups you
can make lists to.

Copy all

Menu 8.5

You can copy entries from SIM card
memory to Phone memory and vice
versa.

Delete all

Menu 8.6

You can delete all entries from SIM
or Phone.

Settings

Menu 8.7

Scroll to Settings, then press the left
soft key
[OK].

Contacts
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Information

Menu 8.8

Service dial number
Use this function to access a
particular list of services provided
by your network operator
(if supported by the SIM card).
] Own number (SIM dependent)
You can save and check your own
number in SIM card.
] My business card
This option allows you to create
your own business card featuring
name and a mobile phone number.
To create a new business card,
press the left soft key
[New]
and enter the information into the
fields.
If you want to edit, delete or to
send a business card, select left
soft key
[Options].
]

Tools
Alarm clock

Menu 9.1

You can set the alarm clock to go on
at a specified time.

Calculator

Menu 9.2

This contains the standard
functions such as +, -, x, / Addition,
Subtraction, Multiplication, and
Division.
Furthermore, you can use the various
function of calculator such as +/-, sin,
cos, tan, log, ln, exp, sqrt.
1. Input the numbers by pressing
numeric keys.
2. Use a navigation key to select a
sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press
key to view the result.
5. To input the decimal number,
press
key.
6. To end Calculator, press the right
soft key
[Back].

Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and
record the lap time by pressing
[Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record
of lap time.
3. Press [Reset] to default condition.

Unit converter

Menu 9.4

This converts any measurement into
a unit you want. There are 7 types
that can be converted into units:
Currency, Area, Length, Weight,
Temperature, Volume and Velocity.
1. You can select one of unit types by
pressing
[OK] key.
2. Select the unit you want to
convert by pressing
,
.
It is impossible to input “-” symbol
in unit converter.

Tools
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Tools
World clock

Menu 9.5

You can view clocks of the worlds
major cities.
1. Select the city belonged to the
time zone by pressing
,
key.
2. You can set the current time to the
city time you select by pressing
the left soft key [OK].

SIM services

Menu 9.6

This feature depends on SIM and the
network services.
In case the SIM card supports SAT
(i.e. SIM Application Toolkit) services,
this menu will be the operator specific
service name stored on the SIM card.

Tools
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my view
You can access various WAP (Wireless
Application Protocol) services such
as banking, news, weather reports
and flight information. These services
are specially designed for mobile
phones and they are maintained by
WAP service providers.
Check the availability of my view
services, pricing and tariffs with
your network operator and/or the
service provider whose service you
wish to use.
Service providers will also give you
instructions on how to use their
services.
Once connected, the homepage
is displayed. The content depends
on the service provider. To exit the
browser at any time, press the
key. The phone will return to the idle
screen.

Using the phone keys
When surfing the Internet, the
phone keys function differently to
phone mode.
Key
,

Description
Scrolls each line of
the content area
Returns to the
previous page
Select options and
confirm actions

my view

Menu *.1

Connects to a homepage. The
homepage will be the site which
is defined in the activated profile.
It will be defined by the service
provider if you have not defined it in
the activated profile.

my view

53

my view
Yahoo! oneSearch

Enter address
Menu *.2

To access Yahoo! services, touch
Menu and select my view then
Yahoo! oneSearch.
Note
] You may be unable to access Yahoo! in

some countries. This is dependent on
Network Services.

History

my view
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Menu *.3

This menu allows you to store the
URL of favourite web pages for easy
access at a later time.
To create a bookmark.
1. Press the left soft key
[Options].
2. Select Add new and press the
OK key.
3. After entering the desired URL and
title, press the OK key.
After selecting a desired bookmark,
the following options are available.

Menu *.5

This menu shows the recently
browsed pages.

Saved pages
Bookmarks

Menu *.4

You can connect directly to the site
you want. After entering a specific
URL, press the OK key.

Menu *.6

The phone can save the page on
display as an offline file.

Settings

Menu *.7

You can set the profile, cache and
security related to internet service.

Network profile
A profile is the network information
used to connect to the Internet.
There are default profiles for some
operators, stored in phone memory.
It’s impossible to rename default
profiles.

Cache
The information or services you have
accessed are saved in the cache
memory of the phone.
Note
] A cache is a buffer memory, which is

used to save data temporarily.

Security certificates
You can see the list of personal
certificates that have been stored in
your phone.

Show image
You can select to display image or
not during my view browsing.

JavaScript
Select whether to turn JavaScript
On or Off.
Menu *.8

This menu shows you about the
version of my view.

my view

Information
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Connectivity
Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible
mobile devices, peripherals and
computers that are in close proximity
to communicate directly with each
other without wires.
This handset supports built-in
Bluetooth connectivity, which makes
it possible to connect them with
compatible Bluetooth headsets,
computer applications and so on.
Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in different

regions; please check with our regional
service company or agent for further
inquires.

Connectivity
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Network

Menu 0.2

You can select a network which will
be registered either automatically or
manually.

Network selection
Usually, the network selection is set
to Automatic.
] Automatic: If you select Automatic
mode, the phone will automatically
search for and select a network
for you. Once you have selected
Automatic , the phone will be set to
Automatic even though the power
is off and on.
] Manual: The phone will find the
list of available networks and show
you them. Then you can select
the network which you want to
use if this network has a roaming
agreement with your home
network operator.
The phone lets you select another
network if the phone fails to access
the selected network.

]

Preferred: You can set a list of
preferred networks and the phone
attempts to register with first,
before attempting to register to
any other networks. This list is set
from the phone’s predefined list of
known networks.

GPRS attach
You can set GPRS service depending
on various situations.

USB connection

Menu 0.3

Connectivity

You can choose one mode of Data
service and USB Mass storage.
] Mass storage
You can connect your phone to
your PC, as a USB storage device,
using the cable in three ways.
1. Connect the phone to the PC
when the idle (or Top menu)
screen is displayed.
2. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then move to the
idle (or Top menu) screen.

3. Connect the phone while it is
performing an operation or menu
function, and then select the USB
Mass Storage menu.
When you have finished using the
phone memory, click Exit and take
the following steps.
1. Click on the notification area.
[Unplug or Eject Hardware]
2. Select USB mass Storage Device,
click on Stop.
The following message will
appear: The USB Mass storage
device can now be safely removed
from the system.
3. Then remove the cable.
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Settings
Date & Time

Menu #.1

You can set functions relating to the
date and time.

Languages

Menu #.2

You can change the language for
the display texts in your phone. This
change will also affect the Language
Input mode.

Display

Home screen shortcut
Selecting On displays the
functionalities of 4 Navigation keys
and Menu key as pictures on the
middle of the idle window.

Menu style
Your phone provides you with Grid
and Wheel menu themes. Set the
menu style by scrolling and pressing
the left soft key
[OK].

Menu #.3

Standby text
Wallpaper
You can select the background
pictures in standby mode.

Backlight timer
You can set the light-up duration of
the display.

Brightness
Settings
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You can set the brightness of LCD:
100%, 80%, 60%, 40%

If you select On, you can edit the text
which is displayed in standby mode.

Network name
If this function is activated, network
name will be displayed on LCD.

Shortcut

Menu #.4

This option allows you to add your
own favourites to the list already
provided. Once you create your own
menu, you can access the desired
function quickly in the idle screen by
pressing the right navigation key.

Call barring
The Call barring service prevents
your phone from making or
receiving certain category of calls.
This function requires the call
barring password. You can view the
following submenus.

Note

Fixed dial number

] Radio menu is already provided in your

(SIM dependent)

own favourites.

Call

Menu #.5

You can set the menu relevant to a
call by pressing
[Select] in the
Setting menu.

Call divert

Answer mode
Any key
If you select this menu, you can
receive a call by pressing any key
except
[End]/
keys.
] Send key only
If you select this menu, you can
receive a call by only pressing
[Send] key.
]

Settings

The Call divert service allows you to
divert incoming voice calls, fax calls,
and data calls to another number.
For details, contact your service
provider.

You can restrict your outgoing calls
to selected phone numbers. The
numbers are protected by your PIN2
code.
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Settings
Send my number

Minute minder

(network and subscription dependent)

If you select On, you can check the
call duration by a beep sound given
every minute during a call.

]

Set by network
If you select this, you can send
your phone number depending on
two line service such as line 1 or
line 2.

Call waiting
(network dependent)

Activate
If you select Activate, you can
accept a waiting (receiving) call.
] Cancel
If you select Cancel, you cannot
recognize the waiting (receiving)
call.
] View status
Shows the status of Call waiting.
]

Settings
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Auto redial
On
When this function is activated,
the phone will automatically try
to redial in the case of failure to
connect a call.
] Off
Your phone will not make any
attempts to redial when the
original call has not connected.
]

Send DTMF tones
You can send touch tones during
an active call to control your voice
mailbox or other automated phone
services.

Security

Menu #.6

PIN code request

This menu allows to set the time of
Auto key lock.

Phone lock
You can use a security code to avoid
unauthorised use of the phone.
Whenever you switch on the phone,
the phone will request security
code if you set phone lock to When
switch on.
If you set phone lock to When SIM
changed, your phone will request
security code only when you change
your SIM card.

Change codes
PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use
by unauthorised person.
You can change the access codes:
Security code, PIN2 code.

Settings

In this menu, you can set the phone
to ask for the PIN code of your SIM
card when the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be
requested to enter the PIN code.
1. Select PIN code request in the
security settings menu, and then
press
[OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting,
you need to enter PIN code when
you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more
than 3 times, the phone will lock
out. If the PIN is blocked, you will
need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up
to 10 times. If you put wrong PUK
code more than 10 times, you
can not unlock your phone. You
will need to contact your service
provider.

Auto key lock
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Settings
1. If you want to change the Security
code/PIN2 code input your
original code, and then press
[OK].
2. Input new Security code/
PIN2 code and verify them.

Power save

Flight mode

You can initialize all factory defaults.
You need Security code to activate
this function.

Menu #.7

This allows you to use only the
phone’s features that do not require
the use of the wireless network
when you are in an airplane or in
places where the wireless network is
prevented.
If you set the flight mode on, the
icon will be displayed on the screen
instead of the network signal icon.

Settings
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Menu #.8

If you set On, you can save the
power when you don’t use the
phone.

Reset

Memory status

Menu #.9

Menu #.0

You can check free space and
memory usage of phone, sim card
and external memory (if inserted).

Accessories
There are various accessories for your mobile phone. You can select these
options according to your personal communication requirements.

Standard Battery

Travel Adapter
This charger
allows you to
charge the
battery while
away from
home or your
office.

Hands free ear microphone

Note
] Always use genuine LG accessories.
] Failure to do this may invalidate your

warranty.
] Accessories may be different in different

regions; please check with our regional
service company or agent for further
inquires.

Accessories
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Technical data
General
Product name: KP260
System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Phone usage
temperature limit
Normal: 55 °C
When charging: 45 °C

Technical data
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Declaration of Comformity
Suppliers Details
Name
LG Electronics Inc
Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details
Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment
Model Name
KP260, KP260c
Trade Name
LG
Applicable Standards Details
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

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

Declaration
I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives
European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

June 26, 2008

Signature of representative

ΟPOI ΕΓΓYΗΣΗΣ
1. TI KAΛYΠΤΕI AYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ
Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα περιεχόμευα εξαρτήματα δεν θα έχουν
πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
(1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του
προϊόυτος.
(2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την
μεταπώληση του προϊόντος.
(3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
(4) Το εξωτερικό περίβλημα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν
πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής
της εγγύησης.
(5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που
να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
(6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση
βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει ορισθεί
από την LG.

2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛ YΠΤΕΙ ΑYΤΗ Η ΕΓΓYΗΣΗ
(1)
(2)

(3)
(4)

Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον
κανονικό και συνήθη.
Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση,
έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές
χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική
εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που
προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή υγρών.
Θραύσ ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβληα υλικού ή κακοτεχνίας.
Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για
το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

(5)

Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει
καταστεί άκυρος.
Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε
ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενεν από το νόμο ή με διαφορετικό τρόπο,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
(7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
(8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα
εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους
χρήσης από τον πελάτη.
(9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων
προδιαγραφών.
(10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
(11) Αναλώσιμα υλικά.
(6)

3. ΟΡΟΙ:
Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.
Η ΔΙΑPKEIA OΠΟIAΣΔΗΠOTE EMMEΣΗΣ ΕΓΓYΗΣΗΣ, ΣΥMΠΕΡIΛAMBANOMENHΣ THΣ EMMEΣΗΣ ΕΓΓYHΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕYΣΙΜΟΤHTAΣ, ΠΕΡΙΟPIZETAI ΣΤΗ ΔΙAPKEIA THΣ ΔΙAΤYΠΩMENHΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' AYTO TO EΓΓPAΦΟ.
Η LG ELECTRONICS ΔEN ΘA EYΘYNETAI ΓΙA THN AΔYNAMIA XPHΣΗΣ TOY
ΠΡΟΪONTOΣ, ANAΣΤΑΤΩΣΗ, AΠΩΛΕΙΑ Ή AΛΛEΣ BΛABEΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣYNEΠAΚΟΛΟYΘΕΣ, ΠΟY EΓΕΙΡΟΝTAΙ
ΑΠO TH XPHΣH Ή THN AΔYNAMIA XPHΣHΣ AYTOY TOY ΠPOΪONTOΣ Ή ΓIA OΠOIAΔHΠOTE AΘETHΣΗ
ΔΙATYΠΩMENHΣ Ή ΕMMEΣHΣ ΕΓΓYHΣΗΣ, ΣYMΠEPIΛAMBANOMENHΣ THΣ EMMEΣΗΣ ΕΓΓYHΣHΣ
ΕMΠOPEYΣΙMOTHTAΣ ΠOY EΦAPMOZETAI Σ' AYTO TO ΠPOΪON.
Mερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή σuvεπακόλουθων βλαβών ή
περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιοριομοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί
να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαώματα και μπορεί να έχετε
επίσης άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300

