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Gratulálunk a különleges, kompakt
kialakítású és a legkorszerűbb
digitális mobilkommunikációs
technológiát alkalmazó LG GU280
mobiltelefon megvásárlásához.
A régi készülék ártalmatlanítása
1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli,
hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az
önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet
megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas
hatásokat.
4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó
környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Szimbólum Leírás
Olvassa el a Biztonsági
tudnivalókat a használati
útmutató 9. oldalán.
Vezetés közben ne
használja a készüléket
kézben tartva
A test melletti használat
esetén tartson 1,5 cm
távolságot
Az apró alkatrészek
fulladásveszélyt
jelenthetnek
Előfordulhat, hogy
a készülék nagy
hangerővel szól
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Szimbólum Leírás

Robbanásveszélyes
helyen kapcsolja ki a
készüléket
Ne használja tankolás
közben
Előfordulhat, hogy a
készülék erős vagy
villanó fényt bocsát ki
Ne dobja tűzbe

Tartsa távol
a szívritmusszabályozóktól és
más személyi orvosi
műszerektől

Tartsa távol a mágneses
adathordozóktól

Kórházakban vagy
egészségügyi
létesítményekben
kapcsolja ki a
készüléket, ha erre kérik

Óvja a nedvességtől,
tartsa szárazon
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S

Repülőgépeken vagy
reptereken kapcsolja
ki a készüléket, ha
erre kérik

Kerülje a szélsőséges
hőmérsékleteket

Ne próbálja meg
szétszerelni
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Szimbólum Leírás
Vészhívások esetén ne
hagyatkozzon erre a
készülékre
Csak jóváhagyott
tartozékokat használjon
Kérjük, olvassa el a használati
útmutatót. Ha nem követi az
útmutatót, az veszélyes vagy
törvénytelen is lehet.

A rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó előírások
JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A
RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA
VONATKOZÓ NEMZETKÖZI
IRÁNYELVEKNEK
A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó
és vevő. A készülék kialakítása és
előállítása olyan, hogy nem haladja
meg a nemzetközi irányelveknek
(ICNIRP) a rádiófrekvenciás
sugárzásra (RF) előírt határértékeit.
Ezek a határértékek részét
képezik a részletes irányelvnek,
és meghatározzák a népességre
általánosan megengedett

rádiófrekvenciás energiaszinteket.
Az irányelvek kialakítását független
tudományos szervezetek végezték
rendszeres tudományos vizsgálatok
alapján. Az irányelv tartalmazza
azt a meghatározó biztonsági rést,
amely mindenki számára, korától és
egészségi állapotától függetlenül,
teljes biztonságot garantál.
A vonatkozó szabvány a
mobilkészülékek sugárzásának
mértékegységeként az úgynevezett
fajlagos elnyelési tényezőt
(Specific Absorption Rate, rövidítve
SAR) használja. A nemzetközi
irányelvben az SAR határértéke
2,0 W/kg*. Az SAR értékére a
vizsgálatok normális működési
körülmények között, valamennyi
vizsgált frekvenciasávon a készülék
legmagasabb megengedett
teljesítményszintjével történtek. Bár
az SAR értékének meghatározása
a legnagyobb teljesítményszinten
történik, a készülék működésekor
az SAR tényleges értéke jóval a
legnagyobb érték alatti lehet. Ez
azért van így, mert a készüléknek
9

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
olyan a kialakítása, hogy több
teljesítményszinten, és mindig
csak a hálózat eléréséhez
szükséges teljesítménnyel
működjék. Rendszerint minél
közelebb van a készülék a
bázisállomáshoz, annál kisebb a
készülék kimenő teljesítménye.
Mielőtt egy készülékmodell a
nyilvános kereskedelmi forgalomba
kerülne, ki kell mutatni, hogy az
megfelel az Európai Bizottság
rádió-berendezésekre és
távközlő végberendezésekre
(R&TTE) vonatkozó irányelvének.
Ez az irányelv egyik alapvető
követelményként határozza meg
a felhasználók és más személyek
egészségének és biztonságának
védelmét.
A jelen készülék esetén a fül melletti
használatkor mért legnagyobb SAR
érték 0.908 W/kg.
A jelen készülék megfelel a
rádiófrekvenciás sugárzási
irányelveknek a fültől a szokásos
távolságra, illetve a testtől 1,5 cm
távolságra tartva. Ha a készüléket
10
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hordtáskában, övre akasztva
vagy más testközeli módon
tartva használja, a tartó nem
tartalmazhat fémet, és a készülék
legalább 1,5 cm távolságra lehet
a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek
továbbításához jó minőségű hálózati
kapcsolat szükséges. Néhány
esetben az adatfájlok vagy üzenetek
továbbítása késleltetve történik
a megfelelő minőségű kapcsolat
létrejöttekor. A távolságra vonatkozó
fenti utasításokat be kell tartani
mindaddig, amíg nem fejeződött be
az adattovábbítás. A jelen készülék
esetén a testközeli használatkor mért
legnagyobb SAR érték 1.34 W/kg.
* A nyilvános használatú
mobilkészülékek SAR határértéke
2,0 watt/kilogramm (W/kg), a
testszövet tíz grammnyi tömegére
vonatkozóan. Az irányelv az
egészségvédelem érdekében és
azért, hogy a különböző mérések
közötti eltérést tekintetbe vegye,
jelentős biztonsági rést tartalmaz.
Az SAR értékek országonként és a
használt frekvenciasávtól függően
eltérőek lehetnek.
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Az SAR érték más régiókra
vonatkozó adatairól tájékoztatást és
termékismertetést a következő címen
kaphat: www. lgmobile.com.

FCC SAR információ
A mobiltelefon kialakítása megfelel a
Szövetségi Kommunikációs Bizottság
(USA) és az Industry Canada által
megállapított rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó előírásoknak.
Az ezekben az előírásokban
meghatározott SAR-határérték 1
gramm emberi szövetre számolva
átlagosan 1,6 W/kg lehet. A készülék
ezen szabvány szerint történő
hitelesítése során a legmagasabb, fül
mellett mért SAR-érték 0.71 W/kg,
a testet ért terhelés pedig 0.66
W/kg volt.
Jelen készüléket továbbá test mellett
használva is tesztelték a telefon
hátulját 2 cm távolságra tartva a
felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó előírásainak betartása
érdekében minimum 2 cm távolságot
kell tartani a felhasználó teste és a
telefon hátulja között.

FCC közlemény és
figyelmeztetés
Közlemény!
Jelen készülék megfelel az FCC
szabályozás 15. fejezetének. Az
üzemeltetés az alábbi két feltételhez
kötött:
(1) A készülék nem okozhat káros
interferenciát.
(2) Jelen készülék elvisel minden
interferenciát, azokat is beleértve,
melyek esetleg nemkívánatos
működéshez vezetnek.
Figyelem!
A gyártó által jóvá nem hagyott
változtatások vagy átalakítások miatt
a felhasználó elveszítheti a készülék
üzemeltetésének jogát.
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A termék kezelése és
karbantartása

FIGYELMEZTETÉS!
Csak az ennek a telefontípusnak
megfelelő akkumulátorokat, töltőket
és tartozékokat használjon. Bármely
más típus használata érvénytelenítheti
a telefonra vonatkozó jótállást vagy
garanciát, és veszélyes is lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha

javításra van szükség, vigye
szakszervizbe.
• Tartsa távol a telefont az
elektromos berendezésektől,
pl. a televíziótól, a rádiótól és a
számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket sugárzó
hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy
sütőktől.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket
rázkódásnak vagy ütésnek.
• Kapcsolja ki a telefont azokon

a helyeken, ahol ezt speciális
szabályok írják elő. Ne használja a
telefont kórházakban, mert
12
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zavarhatja az érzékeny orvosi
berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a
telefonhoz nedves kézzel.
Áramütés érheti, vagy telefonja
súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony
anyag mellett, mivel a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé
válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával
tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítófolyadékot, benzint, hígítót
vagy alkoholt).
• Ne töltse a telefont puha felületű
bútoron.
• A telefont jól szellőző helyen kell
tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű
füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa közel telefonját
hitelkártyáihoz, vagy
elektronikus belépőkártyáihoz,
mivel megváltoztathatja a
mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles
tárggyal, mert megrongálhatja a
telefont.
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• Ne tegye ki a készüléket

folyadék, nedvesség vagy magas
páratartalom hatásának.
• A tartozékokat, például a
fülhallgatót, óvatosan használja.
Ne érintse meg fölöslegesen az
antennát.
• Ne használja a telefont vagy annak

tartozékait magas páratartalmú
helyen, például uszodában,
melegházban, üvegházban, vagy
trópusi környezetben. Mivel az a
telefon károsodását okozhatja, és a
garancia elvesztésével járhat.

Hatékony telefonhasználat
Elektronikus és orvosi
eszközök
Minden mobiltelefon okozhat
interferenciát, ami befolyásolhatja a
teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját
engedély nélkül orvosi készülékek
közelében. Érdeklődjön orvosánál,
hogy telefonja nem zavarja-e orvosi
eszköze működését.
• A mobiltelefonok zavarhatják a
hallókészülékeket.

• Enyhe interferenciát okozhat a TV

készülékek, rádiók, számítógépek
stb. esetén.

Szívritmus-szabályzó
A szívritmusszabályzó-gyártók azt
javasolják, hogy a mobiltelefont
ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a
szívritmus-szabályzóhoz az esetleges
interferencia elkerülése érdekében.
Ennek biztosítása érdekében mindig
a szívritmus-szabályzóval ellentétes
oldali füléhez tartsa a telefont, és ne
hordja mellényzsebében.

Kórház
Kapcsolja ki vezeték nélküli
készülékét, ha ez a kórházban,
klinikán vagy egyéb egészségügyi
létesítményben előírás. Ezek a
szabályozások az érzékeny orvosi
berendezésekkel való interferencia
megelőzésére szolgálnak.

Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben
a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó előírásokról és
szabályokról.
13
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• Vezetés közben ne használjon
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kézben tartott mobiltelefont.
• Fordítsa teljes figyelmét a
vezetésre.
• Ha lehetséges, használjon
kihangosítót.
• Ha a vezetési feltételek ezt
megkívánják, álljon félre autójával,
mielőtt hívást kezdeményezne,
vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia
zavarhatja a jármű bizonyos
elektromos rendszereinek, például
az autórádiónak vagy a biztonsági
berendezéseknek a működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal
szerelték fel, ne tegyen az útjába
beépített vagy hordozható vezeték
nélküli készüléket. A légzsák
meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében
súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen
arra, hogy a hangerő ésszerű
szintre legyen beállítva, hogy
észlelhesse az Ön körül zajló
eseményeket. Ez különösen az
úttest közelében fontos.
LG GU280 | Használati útmutató

A halláskárosodás
megelőzése
Ha huzamosabb ideig nagy
hangerővel használja a készüléket,
halláskárosodás léphet fel. Ezért
azt javasoljuk, hogy a készüléket
ne a füléhez közel kapcsolja ki
és be. Javasoljuk továbbá, hogy
a zenehallgatás és a hívások
hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek
A mobiltelefon egyes részei
üvegből készültek. Az üveg
eltörhet, ha kemény felületre ejti a
telefonkészüléket, vagy azt erős ütés
éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse
meg, és ne próbálja meg eltávolítani.
Ne használja a mobiltelefont
mindaddig, míg az üveget
szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület
Ne használja a telefont robbantási
területen. Tájékozódjon a
korlátozásokról, és kövesse az
előírásokat és a szabályokat.
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Robbanásveszélyes területek

Antenna

• Ne használja mobiltelefonját

Ne érintse meg szükségtelenül az
antennát.

benzinkutaknál.
• Ne használja a készüléket
üzemanyag vagy vegyi anyagok
közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon
éghető gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének
abban a részében, ahol a
mobiltelefont és annak tartozékait
tárolja.

Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések
interferenciát okozhatnak a
repülőgépben.
• Mielőtt beszállna a repülőgépbe,
kapcsolja ki mobiltelefonját.
• A személyzet engedélye nélkül a
földön se használja.

Gyermekek
Tartsa a telefont kisgyermekektől
távol, biztonságos helyen. A készülék
kisméretű alkatrészeket tartalmaz,
amelyek leszerelésük esetén
fulladást okozhatnak.

Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a
segélyhívások nem érhetők el
minden mobilhálózatból. Ezért
a segélyhívásokat illetően soha
ne hagyatkozzon kizárólag
mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati
szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és
-karbantartás
• Feltöltés előtt nem szükséges

teljesen lemeríteni az akkumulátort.
Más akkumulátorrendszerektől
eltérően itt nincs memóriahatás,
ami veszélyeztetné az akkumulátor
teljesítményét.
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
• Csak LG akkumulátorokat és

töltőket használjon. Az LG töltőket
úgy tervezték, hogy maximalizálják
az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét, és
ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém
érintkezőit.
• Ha akkumulátora már nem nyújtja
a kívánt teljesítményt, cserélje ki.
Az akkumulátor a csere előtt több
száz alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság
érdekében hosszabb használaton
kívüli időszak után töltse fel újra az
akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak, és ne használja
magas páratartalmú helyen, pl.
fürdőszobában.
• Ne hagyja az akkumulátort forró
vagy hideg helyen, mert ez
ronthatja a készülék teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a
megfelelő típusúra cseréli, az
akkumulátor felrobbanhat.
16
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• Az akkumulátort a gyártó

útmutatásai szerint selejtezze
ki. Kérjük, lehetőség szerint
hasznosítsa újra. Ne kezelje
háztartási hulladékként.

Fő

• Ha ki kell cserélni az akkumulátort,

vigye el a készüléket a
legközelebbi hivatalos LG
Electronics márkaszervizbe vagy
márkakereskedőhöz.
• A töltő fölösleges
áramfogyasztásának elkerülése
érdekében mindig húzza ki a töltő
csatlakozóját az aljzatból, miután a
telefon teljesen feltöltődött.
• Az akkumulátor tényleges
élettartama függ a hálózati
beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati
szokásoktól, valamint az
akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.
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OK gomb
Bal oldali
funkciógomb
Küldés közvetlenül a Saját
mappába.
Feledatkezelő gomb
Megtekintheti a már
futó alkalmazásokat
és újat indíthat.
Változtatható
parancsikonok
Ezzel a gombbal be tudja
állítani a kedvenc menüit.
Hívás gomb
Telefonszámot tárcsáz és
bejövő hívásokat fogad.
Navigációs gombok
• Készenléti módban:
Fel: Gyorsmenü.
Le: Névjegyek
Jobb: Kedvencek
Bal: Profilok
• Menüben: Navigálás a menüpontok között.

Jobb oldali
funkciógomb
Belépés közvetlenül a
Parancsikon súgójába.
Ezzel a gombbal léphet
vissza az előző képernyőre.
Törlés gomb
Minden megnyomásakor egy
karakter törlődik.
Befejezés/Be/
Kikapcsolás billentyű
Befejez vagy elutasít egy
hívást. A telefon be- és
kikapcsolása.
A menü használatakor
visszatérés a
kezdőképernyőre.
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Nyitott nézet

A
1

Memóriakártya
nyílása
Töltő, kábel,
kihangosító
csatlakozója

Akkumulátorfedél
Objektív

2

Akkumulátor

18
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Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése
1 Az akkumulátorfedél
eltávolítása
Nyomja meg az akkumulátorfedél
kioldó reteszét. Az
akkumulátorfedél könnyen
elcsúsztatható és felemelhető.

FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa
el az akkumulátort, amikor a telefon
be van kapcsolva, mert az károsíthatja
a készüléket.

dél

2 Az akkumulátor eltávolítása
Emelje meg az akkumulátor
alsó élét, és óvatosan vegye ki a
rekeszből.

3 Az USIM kártya behelyezése
Csúsztassa be az USIM kártyát
az USIM kártya tartóba.
Győződjön meg arról, hogy a
kártya aranyszínű csatlakozói
lefelé néznek. Az USIM kártya
eltávolításához tolja ki azt felülről
a tartójából.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze
be az USIM kártyát nyitott csúszka
mellett, mert ez a telefon és az USIM
kártya sérülését okozhatja.

19

Az USIM kártya és az akkumulátor behelyezése
4 Az akkumulátor behelyezése
Először az akkumulátor felső
részét illessze be a rekesz felső
részébe. Ügyeljen arra, hogy az
akkumulátor érintkezői a telefon
csatlakozóinál legyenek. Nyomja
meg az akkumulátor alsó részét,
amíg a helyére nem pattan.

20
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5

se
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5 Az akkumulátorfedél
visszahelyezése
Illessze be az akkumulátorfedél
tetejét, majd tolja és csúsztassa
lefelé, amíg a helyére kattan.

6 A telefon töltése
Nyissa ki a töltő csatlakozójának
fedelét a GU280 oldalsó részén.
Illessze be a töltőt, majd
csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.
A GU280 telefont addig kell
tölteni, amíg a képernyőn meg
nem jelenik a Töltés befejezve
üzenet.
FIGYELMEZTETÉS: Tilos a
telefont puha felületű bútoron tölteni.
A telefont jól szellőző helyen kell
tölteni.
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Memóriakártya

A

A memóriakártya
behelyezése

Ál

Az
ha
az
töl
ho

Telefonja memóriáját memóriakártya
használatával bővítheti.
MEGJEGYZÉS: A memóriakártya
opcionális tartozék.

Nyissa fel a memóriakártya fedelét.
Csúsztassa a memóriakártyát a
nyílásba, míg az a helyére pattan.
Győződjön meg arról, hogy az
aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e.

A memóriakártya formázása
Előfordulhat, hogy a memóriakártya
már formázva van. Ha nincsen,
használat előtt formáznia kell.
1 A kezdőképernyőn nyomja meg

gombot, és válassza a
a
Beállítások menüt.
2 Nyissa meg a Telefonbeállítások

menüt, és válassza a Memória
info pontot.
3 Válassza a Memória törlése

A memóriakártya
eltávolítása
Nyissa fel a fedelet, és óvatosan
vegye ki a memóriakártyát; ehhez
kissé tolja be a telefonba, majd
gyorsan engedje fel, a lenti ábrán
láthatónak megfelelően.
22
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gombot, és adja meg a jelszót,
ami az alapértelmezett beállítás
szerint 0000. A kártyája formázva
van, és használatra kész.
FIGYELMEZTETÉS: A
memóriakártya formázásakor annak
teljes tartalma törlődik. Ha nem akarja
elveszíteni a memóriakártyán tárolt
adatokat, először készítsen róluk
biztonsági mentést.

Az
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A kezdőképernyő
Állapotsáv
Az állapotsáv különböző ikonok
használatával jelzi pl. a jelerősséget,
az új üzeneteket és az akkumulátor
töltöttségét, valamint tájékoztat arról,
hogy a Bluetooth kapcsolat aktív-e.
Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok
jelentését.
Ikon

Leírás
A hálózat jelerőssége
(a vonalkák száma
változó)
Nincs hálózat jelzés
GPRS elérhető
3G elérhető
EDGE elérhető

TIPP! A Kedvencek listájának
segítségével gyorsan hozzáférhet a
kiválasztott menükhöz. Készenléti
módban nyomja meg a bal oldali
funkciógombot. Ha hozzá szeretne adni
egy menüt a kedvencekhez, válassza
az <Üres>, majd a Hozzáad lehetőset.

Ikon

Leírás
A többfeladatos
feldolgozás elérhető
Memóriakártya behelyezve
Push üzenet
Ébresztés beállítva
Naptár bejegyzés
Új üzenet
Új hangüzenet
Normál proﬁl bekapcsolva

A repülési mód
bekapcsolva

Néma proﬁl bekapcsolva

A hívásátirányítás aktív

Utcai proﬁl bekapcsolva

Roaming szolgáltatás

Fejhallgató proﬁl
bekapcsolva

Bluetooth® bekapcsolva
WAP szolgáltatás
csatlakoztatva

Az akkumulátor töltöttsége
Azakkumulátor lemerült
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Hívások
Híváskezdeményezés
1 Győződjön meg róla, hogy

telefonja be van-e kapcsolva.
2 A billentyűzetet a csúszka

kinyitása után használhatja.
Számjegy törléséhez nyomja meg
gombot, vagy a vissza nyilat.
a
3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja

meg a

gombot.

4 Hívás befejezéséhez nyomja meg

gombot, vagy csúsztassa
a
össze a telefont.
TIPP! Nemzetközi hívások esetén a
„+” beírásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a 0 gombot.

Ha cseng a telefon, a hívás
fogadásához nyomja meg a Fogadás
gombot.
vagy a
A telefon csengése a Néma gomb
megnyomásával némítható el. Ez
akkor igen hasznos, ha elfelejtette
lenémítani a telefonját például egy
értekezlet előtt.
A bejövő hívás visszautasításához
gombot, vagy
nyomja meg a
válassza az Elutasítás lehetőséget.

Gyorshívás

Partner hívása

Gyakran hívott partnereihez
gyorstárcsázási számot rendelhet.

1 Válassza ki a menüben a Nevek

1 A főmenü megnyitásához

pontot, majd a Keresés opciót.
2 A billentyűzettel adja meg a

partner nevének első betűjét, majd
görgessen a partnerhez.
3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja

meg a

24

Hívás fogadása és
elutasítása

gombot.
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gombot.
nyomja meg a
Válassza a Névjegyek, majd a
Gyorshívások lehetőséget.
2 Az 1-es gombbal a hangpostát

hívhatja, ami gyári beállítás, és
nem módosítható. Válasszon
másik számot a navigációs
gombok segítségével

3
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és a Hozzáadás gomb
megérintésével, vagy a számgomb
megnyomásával.
3 Megnyílik a címjegyzék. A

navigációs gombok segítségével
válassza ki a számhoz
hozzárendelni kívánt partnert,
majd válassza az OK gombot.
Gyorstárcsázási szám tárcsázásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a
hozzárendelt számot, míg megjelenik
a partner a képernyőn. A hívás
kezdeményezése automatikusan
megtörténik, nem szükséges
gombot.
megnyomnia a

Hívásátirányítás
1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza a Beállítások
lehetőséget.

3 Kiválaszthatja, hogy minden

alkalommal át akarja-e irányítani
a hívásokat, vagy csak akkor,
amikor foglalt a vonal, amikor
nincs válasz, vagy amikor Ön nem
elérhető.
4 Válassza az Aktiválás

lehetőséget, és adja meg az
átirányítani kívánt számot.
5 Adja meg a számot, melyre az

átirányítást kéri, vagy válassza
ki a Keresés opcióval a Nevek
menüben a megfelelő számot.
Megjegyzés: A hívásátirányítás
költségekkel jár. A részleteket illetően
lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
TIPP! A hívásátirányítás
kikapcsolásához válassza az
Összes deaktiválása gombot a
Hívásátirányítás menüben.

2 Válassz a Hívásbeállítások

- Hívásátirányítás pontot.
De választhatja az Összes
deaktiválása lehetőséget is.

Híváskorlátozás
1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza a Beállítások
lehetőséget.

2 Válassz a Hívásbeállítások

- Hívásátirányítás pontot.
25

Hívások
3 Válasszon egyet, vagy akár mindet

az alábbi hat opció közül:
Kimenő hívások
Nemzetközi hívások
Nemzetközi vívások, kivéve
hazai
Bejövő hívások
Bejövő hívások külföldön
4 Válassza az Aktiválás opciót, és

adja meg a híváskorlátozó jelszót.
A szolgáltatással kapcsolatos
további információkért forduljon a
hálózat üzemeltetőjéhez.
TIPP! A Hívás menü Fix hívószámok
opciójának kiválasztásával
összeállíthatja azoknak a számoknak
a listáját, amelyek hívhatóak lesznek
telefonjáról. Szüksége lesz a
szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak
a ﬁx hívószámok listáján található
számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

26
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Hívásbeállítások módosítása
1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza a BeállításokHívásbeállítások pontot.

2 Itt a következő opciók beállításait

adhatja meg:
Hívások időtartama - Az összes
kimenő vagy fogadott hívás, illetve
azok együttes időtartamának
megtekintése.
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Sa

Hívásátirányítás - Kiválaszthatja,
hogy át kívánja-e irányítani a
hívásait.
Híváskorlátozás - Kiválaszthatja,
hogy mely hívásokat kívánja
korlátozni.
Hívásvárakoztatás Figyelmeztetés várakozó hívásra.
Fix hívószámok - Kiválaszthatja
azon számok listáját, melyeket a
telefonról hívni lehet.

Hív
ho
pe
pe

Hívás elutasítása SMS-sel
- A hívás visszautasítása előtt
mentse el az előre megírt értesítő
üzenetet.

Au
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t
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ve

Általános beállítások - A
részleteket lásd az alábbiakban.

Általános beállítások

DTMF küldése - A DTMF
segítségével számparancsokkal
vezérelheti az automatikus üzenetek
menüit.

Válasz módja - A hívásfogadás
módját állíthatja be.A választási
lehetőségek: Nyomja meg a Küldés
gombot, Nyitás és Nyomjon meg egy
billentyűt.

Új szám mentése - Az opció
kiválasztásával a partnerek között
eddig még nem szereplő minden
szám mentésre kerül az adott hívás
után.

Saját szám küldése

BT Fogadás módja

ja,

Hálózati beállítás - A szolgáltató
által meghatározott alapbeállítás
használata.

Fülhallgató-mikrofon - A
hívást Bluetooth fülhallgatóval
fogadhatja.

a,

Be - Kimenő hívásnál a hívott
fél készüléke kijelzi az Ön
telefonszámát.

Készülék - Bluetooth fülhallgató
használata közben a hívás
fogadásához nyomja meg a
gombot.
készüléken a

.

a

ő

Ki - Kimenő hívásnál az Ön
telefonszáma rejtve marad.
Hívásidő emlékeztető - Megadja,
hogy a telefon használata közben
percenként hallható legyen-e az egy
perc leteltét jelző hang.
Automatikus újratárcsázás
- Sikertelen hívás esetén beállíthatja,
hogy a készülék automatikusan
újrahívja a számot.

Hívás befejezése mód
- Beállíthatja, hogy a telefon
összecsúsztatása megszakítsa-e a
hívást vagy sem.
Hívás elutasítása - Beállíthatja,
el kívánja-e utasítani a bejövő
hívásokat.
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Nevek
Partner keresése

Vagy egy kissé gyorsabban...

1 A főképernyőn válassza a Nevek

1 Írja be a tárolni kívánt

menüt, majd a

ikont.

2 A billentyűzet segítségével adja

meg a felhívni kívánt partner
nevének első betűjét.
3 A partnerek listájának és

telefonszámának görgetéséhez
használja a navigációs gombokat.

Új névjegy hozzáadása
1 Válassza a Nevek menüt, majd

nyomja meg a bal oldali Opciók
gombot.
2 Válassza az Új névjegy

lehetőséget.
3 Válassza ki, hogy a Készüléken

vagy az USIM kártyán kívánja-e
tárolni az új névjegyet.
4 Adja meg az információkat az

adott mezőkben, majd válassza a
Kész parancsot.

telefonszámot, és válassza az
Opciók menüt.
2 Válassza a Szám mentése

lehetőséget, majd vagy az Új
névjegy, vagy a Névjegy
frissítése opciót.
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3 Adja meg a fontosabb adatokat,

majd nyomja meg a Kész gombot.

Névjegy hozzáadása
csoporthoz
Partnereit csoportokba rendezheti.
Ez azért hasznos, mert így külön
kezelheti például a munkatársait
és a családtagjait. Számos, a
telefonon előre beállított csoport
közül választhat: Család, Barátok,
Munkatársak, Iskola és VIP.
1 Válassza a Nevek menüt, majd a

Csoportok pontot.
2 Görgessen ahhoz a csoporthoz,

amelyhez hozzá szeretné adni
az adott partnert, és válassza a
Megnyit, majd a Hozzáadás
opciót.
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3 Megnyílik a névjegyek listája.

Görgessen a csoporthoz hozzáadni
kívánt partnerekig, majd nyomja
gombot, és válassza a
meg a
Kész opciót.
TIPP! Csengőhangot rendelhet hozzá
a csoportokhoz is. Válassza ki a
csoportot, amelyhez a csengőhangot
hozzá kívánja rendelni, majd válassza
az Opciók menüt, és jelölje ki a
megfelelő elemet.

Megjegyzés: Csak abban az
esetben adhat hozzá egy partnert
csoporthoz vagy egy képet
partnerhez, ha azt a telefon
memóriájában (nem a SIM-kártyán)
tárolta.

Kép hozzárendelése
névjegyhez
Megváltoztathatja a partner
megjelenését a címjegyzékben úgy,
hogy képet ad hozzá.
1 Válassza a Nevek elemet, majd

az Új névjegy lehetőséget.
2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt

négyzetes képet, és szúrjon be
egy képet.

3 Válassza a Módosítás

lehetőséget.
4 Válasszon a Nincs kép, Ugrás

a képekhez és a Fénykép
készítése lehetőségek közül.
Amennyiben az Ugrás a
képekhez opciót választotta, a
telefon memóriájában tárolt képek
közül válogathat. Az Fénykép
készítése opció kiválasztásakor
kinyílik a kamera keresője;
elkészítheti a partner fotóját.
Készítse el a fényképet, majd
nyomja meg a Kiválaszt gombot.
5 Válassza a Kész gombot.

Névjegyek másolása az USIM
kártyára
A partnereket átmásolhatja az
USIM kártyáról a készülékre vagy a
készülékről az USIM kártyára.
1 Válassza a Nevek, majd a

Tárolási hely lehetőséget.
2 Válassza Másolás a USIM-

kártyára vagy az Áthelyezés a
USIM-kártyára menüt.
3 Ha biztos a választásában, nyomja

meg az Igen gombot.
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Üzenetek
Üzenetek
A GU280 számos funkciót kínál az
SMS (Rövid üzenet szolgáltatás),
az MMS (Multimédiás üzenet
szolgáltatás) és az e-mail, valamint
a hálózat szolgáltatói üzeneteivel
kapcsolatban. Ezen funkciók
használatához nyomja meg a
gombot, és válassza az Üzenetek
elemet.

Üzenetküldés
1 Új üzenet létrehozásához nyomja

gombot, válassza az
meg a
Üzenetek, majd az Új üzenet
elemet.

4 Írja be az üzenetet a billentyűzet

segítségével. A szövegbevitel
részleteit lásd a jobb oldalon, a
Szövegbevitel pontban.
5 Kép, videó, hang,

szimbólumok, sablon,
hangulatjel, név és szám,
új dia, tárgy vagy továbbiak
beszúrásához válassza az Opciók
majd a Beszúrás elemet.
6 Válasszon ki egy névjegyet a

partnerek listájáról, vagy adja meg
a telefonszámot az Továbbiak
menüből.
7 Válassza a Küldés lehetőséget.

2 Válassza az Üzenet opciót SMS

vagy MMS üzenet küldéséhez.
3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő.

Az üzenetszerkesztő intuitív és
egyszerű módon összekapcsolja
az SMS-t és az MMS-t;
segítségével egyszerűen válthat
üzemmódot. Az üzenetszerkesztő
alapértelmezett beállítása az SMS
mód.
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FIGYELMEZTETÉS: Ha
Képet, Hangot, Videót, Új
diát vagy Tárgyat ad hozzá az
üzenetszerkesztőben, azt a készülék
automatikusan MMS módba
konvertálja, a vonatkozó díjak
felszámítása mellett.
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Szövegbevitel

E-mail beállítások

A telefon billentyűzetének
segítségével alfanumerikus
karaktereket vihet be. Szöveget
kell beírni például akkor, ha
új nevet szeretne elmenteni
Partnerek menüben, ha üzenet ír,
vagy ha eseményeket hoz létre a
naptárban. A telefonon a következő
szövegbeviteli módok állnak
rendelkezésére: T9 mód, ABC mód
és 123 mód.

A GU280 készülékkel útközben is
tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel
e-mailen keresztül. Gyorsan és
egyszerűen állíthat be POP3 vagy
IMAP4 e-mail ﬁókot.

Megjegyzés: Egyes mezőkben
csak egyféle szövegbeviteli mód
engedélyezett (pl. a címjegyzék
telefonszám mezője).

Szövegbevitel billentyűzettel
Szövegbevitelkor, például
üzenetíráskor, a billentyűzet
alapértelmezett szövegbeviteli
módja a T9 mód. Ha számokat ír be,
például híváskezdeményezéskor, a
billentyűzet alapértelmezés szerint
számok bevitelére van beállítva.

1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza az E-mail lehetőséget.

2 Válasszon E-mail szolgáltatót.
3 Válassza az Egyebek opciót, majd

kövesse a megjelenő utasításokat,
és adja meg a kért információkat.

Üzenet mappák
Nyomja meg a
gombot, majd
válassza az Üzenetek opciót. A
GU280 mappaszerkezete logikus
felépítésű.
Bejövő üzenetek - Minden fogadott
üzenet a Bejövő mappába kerül.
Itt lehetősége van az üzenetek
megválaszolására, továbbítására
és egyéb műveletekre. Lásd az
Üzenetek kezelése című részt.
Piszkozatok - Ha nincs ideje
befejezni az üzenetet, ide mentheti az
addig leírtakat.
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Üzenetek
Kimenő - A küldésre várakozó
üzenetek ideiglenes tárhelye.
Elküldött - Minden elküldött üzenet
másolata az Elküldött mappába kerül.
Saját mappák - A Bejövő vagy az
Elküldött üzeneteket áthelyezheti a
Saját mappákba. A Saját mappákban
tárolt üzeneteket áthelyezheti az
üzenet eredeti helyére.
Sablonok - Hasznos, előre
megfogalmazott üzenetek listája
gyors válaszadáshoz.
Hangulatjelek - Hangulatjelek
hozzáadása, szerkesztése és törlése.
Üzenet írása közben beszúrhatja a
kívánt hangulatjelet.

Üzenetek kezelése
A Bejövő üzenetek mappát
üzeneteinek kezelésére használhatja.
1 Nyomja meg a

gombot,
válassza az Üzenetek pontot,
majd a Bejövő mappát.

2 Válassza az Opciók menüt, majd

azon belül a következőket:
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Válasz - Válasz küldése a
kiválasztott üzenetre.
Továbbítás - A kiválasztott
üzenet továbbküldése egy másik
személynek.
Híváskezdeményezés - Az
üzenet feladójának felhívása.
Szám mentése - Annak a
telefonszámnak az elmentése,
amelyről az üzenet érkezett.
Törlés - Törölheti a kiválasztott
üzenetet.
Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail
írása. attól függetlenül, ki küldött
már üzenetet Önnek.
Jelölés/Jelölés törlés - Egy
vagy az összes üzenet kijelölése.
Másolás&áthelyezés - A
kiválasztott üzenet átmásolása
vagy áthelyezése a SIM kártyára
vagy a telefonra.
Szűrés - Az üzenetek
megjelenítése a kívánt
üzenettípusok szerint.
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Üzenetinformáció - Megtekintheti
az üzenet típusát, tárgyát, hogy
honnan és mikor érkezett.
Ha megjelenik a Nincs hely üzenet
számára a SIM kártyán üzenet,
szabadítson fel helyet azáltal, hogy
kitöröl néhány üzenetet a bejövő
üzenetek mappából.

a meglévő sablont, vagy az Új
hozzáadása pontban új sablont
hozhat létre.
3 Sablon elküldéséhez válassza az

Üzenetek, majd az Új üzenet
opciót. Válassza az Üzenet
pontot.
4 Válassza az Opciók pontot, majd

a Beszúr, és a Sablon elemet.

Ha a Nincs hely üzenetek
számára üzenet jelenik meg, akkor
üzenetek, illetve egyéb mentett fájlok
törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

5 Válassza ki az elküldendő sablont,

Sablonok használata

SMS beállításainak
módosítása

A leggyakrabban küldött SMS és
MMS üzenetekhez sablonokat hozhat
létre. A telefon már tartalmaz néhány
sablont, melyeket kedve szerint
szerkeszthet.
1 Nyomja meg a

gombot,
válassza az Üzenetek pontot,
majd a Sablonok mappát.

2 Választhat az SMS vagy az

MMS sablonok közül. Az SMS
sablonok menüben ezek után az
Opciók, majd a Szerkesztés
kiválasztásával megváltoztathatja

és kattintson a Küldés gombra.

A GU280 előre meghatározott
üzenetbeállításaival azonnal küldhet
üzeneteket.
A beállítások módosításához
használja az Üzenet beállítások
menü alatt található opciókat.
Nyomja meg a
gombot,
válassza az Üzenetek, majd az
Üzenetbeállítások menüt, azon
belül pedig az SMS opciót. A
következő beállításokat módosíthatja:
SMS központ - Az üzenetközpont
adatainak megadása.
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Üzenetek
Kézbesítési jelentés - Üzenetei
kézbesítéséről kérhet kézbesítési
jelentést.
Érvényességi időtartam - Válassza
ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az
üzenetközpont.
Üzenettípusok - A szöveg hang,
fax, X.400 vagy e-mail formátumba
konvertálása.
Karakterkódolás - Kiválaszthatja a
karakterek kódolásának módját. Ez
befolyásolja az üzenet méretét, és
ezáltal az adatátvitel költségeit.
Hosszú üzenet kezelése Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése
SMS vagy MMS formájában történjen,
ha az üzenetmezőben levő szöveg 2
oldalnál hosszabb terjedelmű.

MMS üzenetek
beállításainak módosítása

Pr
üz

A GU280 előre meghatározott
üzenetbeállításaival azonnal küldhet
üzeneteket.

Ér
ki,
üz

A beállítások módosításához
használja a Beállítások menü alatt
található opciókat.

Di
me

gombot,
Nyomja meg a
válassza az Üzenetek, majd az
Üzenetbeállítások menüt, azon
belül pedig az MMS opciót.
A következő beállításokat
módosíthatja:
Fogadás módja - Automatikusan
vagy manuálisan letöltheti a
multimédia üzeneteket, attól
függően, hogy belföldön tartózkodike vagy barangolás szolgáltatást vesz
igénybe.
Kézbesítési jelentés - Kérheti vagy
engedélyezheti kézbesítési jelentés
küldését.
Válasz olvasása - Kérheti
vagy engedélyezheti az olvasás
visszaigazolásának küldését.
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Prioritás - Kiválaszthatja multimédia
üzenetei prioritási szintjét.

Egyéb beállítások
módosítása

Érvényességi időtartam - Válassza
ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az
üzenetközpont.

Hangposta - A hangposta
szerkesztése.

Dia időtartama - Megadhatja a diák
megjelenítésének időtartamát.
Létrehozás módja - Kiválaszthatja
az MMS-támogatott tartalom típusát.
(Letiltott, Figyelmeztetés és
Szabad)
Kézbesítés ideje - Beállítja a
címzettnek való kézbesítés idejét.
A multimédia üzenetközpont a
kézbesítési idő után kézbesíti az
üzenetet.

Szolgáltatói üzenet - Ezen a helyen
kikapcsolhatja a szolgáltatói üzenetek
küldését; ez azt jelenti, hogy az
üzenetek a továbbiakban nem
automatikusan kerülnek továbbításra
a készülékre, hanem csak akkor,
amikor lekéri az új üzeneteket. A
szolgáltatói üzenetek biztonsági
beállítását is megváltoztathatja.
Infó szolgáltatás - Beállíthatja a
fogadási opciókat, a csatornákat és
a nyelvet.

MMS-központ - A multimédia
üzenetek küldésével kapcsolatos
hálózati adatok, pl. az MMSC és
internet proﬁl konﬁgurálása.

gy
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Kamera
Gyors fényképfelvétel
készítése
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza a Multimédia menüt. A
kereső megnyitásához válassza a
Kamera lehetőséget.

2 A telefont tartva fordítsa az

objektívet a fénykép tárgya felé.
3 Tartsa úgy a telefont, hogy

pontosan lássa azt, akiről/amiről
felvételt kíván készíteni.
4 Fénykép készítéséhez nyomja meg

a

gombot.

Fényképezés előtt
A következő opciók eléréséhez
nyomja meg az Előnézet gombot
a Beállítások menüben: Ezen
beállítások némelyike megjelenik a
Videókamera beállításai között is.
Képméret - Lásd A képméret
módosítása című részben a 38.
oldalon.
Előnézet mérete - Az előnézeti kép
kiválasztása: Teljes kép vagy Teljes
képernyő.
36
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Effektus - Négy színtónus
közül választhat: Ki (normál/színes),
Szépia, Fekete-fehér vagy
Negatív.
Fehéregyensúly - A
fehéregyensúly biztosítja, hogy a
fehér szín valósághűen jelenjen
meg felvételein. Annak érdekében,
hogy a kamera megfelelően állítsa
be a fehéregyensúlyt, szükség lehet
a fényviszonyok meghatározására.
Válasszon az Automatikus,
Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló
vagy Borult lehetőségek közül.
Éjszakai mód - Jobb
minőségű képeket készíthet éjszaka,
ha a Be beállítást választja.
Időzítő - Az önkioldó
lehetővé teszi, hogy a rögzítés
gomb megnyomása után megfelelő
késéssel történjen az expozíció a
fénykép elkészítése előtt. Választhat
a Ki, 3 mp, 5 mp vagy 10 mp
lehetőségek közül. Ez a funkció
olyankor hasznos, amikor Ön is
szeretne rajta lenni a felvételen.
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Felvételkészítési mód - A
Normál, a Sorozatfelvétel és a
Felvétel kerettel lehetőségek
közül választhat. A sorozatfelvételi
lehetőséggel automatikusan, gyors
egymásutánban akár három, hat
vagy kilenc felvételt is készíthet,
ami kiválóan alkalmazható például
mozgó tárgyak vagy sportesemények
fotózásához.
Minőség - A Legjobb, a
Kiváló és a Normál lehetőségek
közül választhat. Minél jobb
minőségbeállítást választ, annál
élesebb fényképet készíthet. Ez
megnöveli a fájlméretet, ami azt
jelenti, hogy kevesebb fényképet
tárolhat a készülék memóriájában.
A következő opciók eléréséhez
nyomja meg az Egyebek gombot a
beállítások menüben:
Memória - A jelenlegi állapot
ellenőrzése: Készülék/Külső.
Ikonok elrejtése - Az ikonok
megjelenítési módjának kiválasztása:
Automatikus/Manuális.

Hang - A fénykép elkészítése közben
elhangzó rekeszzárhang kiválasztása.

A fénykép elkészítése után
Az elkészült fénykép megjelenik a
képernyőn. A kép neve megjelenik
a képernyő tetején. A kijelző bal
oldalán pedig hat opció látható.
Képek - Az albumban
található többi fénykép megtekintése.
A jelenlegi fénykép mentésre kerül.
Küldés - Kiválasztásával
elküldheti a fényképet Üzenetként
vagy e-mailként. Lásd a 30.
oldalon levő Üzenetküldés című
részt.
Új - Új fénykép készítése
azonnal. A jelenlegi fénykép
mentésre kerül.
Használat másként
- Az almenü megnyitása, melynek
segítségével beállíthatja a képet
háttérképként, azonosító
képeként, kezdőképként vagy
kikapcsolási képként.
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Kamera
Törlés - Az előzőleg készített
fénykép törlése. Erősítse meg
választását az Igen gombbal. A
kereső újra megjelenik.

A képméret módosítása
Memória megtakarításához
lecsökkentheti a fénykép méretét.
Minél több pixelből áll a kép, annál
nagyobb a fájl mérete, ami azt is
jelenti, hogy több memóriát foglal.
Ha azt szeretné, hogy több kép
férjen telefonjába, a pixelszám
módosításával csökkentheti a fájl
méretét.
1 Nyomja meg a Beállítások

gombot, és válassza ki az
eszköztár Képméret elemét.
2 Válasszon pixelszámot a hat

lehetőség közül:
3 A módosítások elmentéséhez

nyomja meg az OK gombot.
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Mentett fényképek
megtekintése
1 Az elmentett fényképekhez a

kamera üzemmódból, valamint a
kezdőképernyőről is hozzáférhet.
A kereső képernyőn érintse meg
az Album gombot. Nyomja meg
gombot,
a kezdőképernyőn a
majd válassza ki a Saját mappa
és a Képek mappát.
2 A Galéria, a Kép letöltése és az

Alapértelmezett képek mappák
megjelennek a képernyőn.
3 A navigációs gombokkal jelölje ki

a megtekinteni kívánt fényképet,
és megnyitásához nyomja meg a
Nézet gombot.
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Fénykép beállítása
háttérképként vagy
azonosító képeként
A képgalériában a navigációs
gombok segítségével válasszon ki
egy képet, és válassza az Opciók
majd a Beállítás mint lehetőséget
a kép Háttérképként, Fényképes
azonosítóként, Indítási képként,
Kikapcsolási képként, Bejövő
hívást vagy Kimenő hívást jelző
képként történő beállításához. Ha
Fényképes azonosítónak állítja be
a képet, kiválaszthatja, hogy a fotó
mely részét használja ehhez.
Megjegyzés: Fényképes azonosítót
csak abban az esetben adhat hozzá
a partner(ek)hez, ha az(oka)t a
telefonon, nem a SIM-kártyán tárolja.
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Videókamera
Gyors videó készítése
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza a Kamera opciót.

2 Válassza ki a Videókamera

lehetőséget.
3 A kamera lencséjét irányítsa a

videó tárgya felé.
4 A felvétel indításához nyomja meg

az OK gombot.
5 A kereső jobb alsó sarkában

megjelenik a Rec felirat, az időzítő
pedig a videó hosszát jelzi.
6 A Szünet gomb megérintésével

szüneteltetheti a videót, a
folytatáshoz pedig nyomja meg a
Folytatás gombot.
7 A felvétel leállításához válassza a

Leállítás opciót.

Videofelvétel készítése előtt
Videók - Az albumban található
többi videoklip megtekintése.
Kamera - Váltás videokamera
módról fényképezőgép módra.
Rec. - Videofelvétel indítása
40
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Zoom - A nagyítás beállítása a
gomb segítségével.
vagy a
Fényerő - –2,0-től +2,0-ig, 0,5-es
lépésekben. Minél magasabb a szint,
annál fényesebb a képernyő.

Videofelvétel készítése után
A videó neve a képernyő alján
látható, továbbá öt opció jelenik meg
a képernyő alján.

vid
go
újr

M
1

Videók - Az albumban
található többi videoklip
megtekintése. A jelenlegi videoklip
mentésre kerül.
Lejátszás - Megérintésével
lejátszhatja az éppen elkészített
videofelvételt.
Új - Kiválasztásával azonnal új
videofelvételt készíthet. A jelenlegi
videó mentésre kerül.
Küldés - A videó elküldése
üzenetként, e-mailben
vagy Bluetooth kapcsolaton
keresztül. Lásd a 30. oldalon levő
Üzenetküldés című részt.

2
3
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nt,
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új

Törlés - Az éppen elkészült
videó törlése; a választást az Igen
gombbal hagyhatja jóvá. A kereső
újra megjelenik.

Mentett videók megtekintése
1 A mentett videókat videokamera

módból vagy a kezdőképernyőről
tekintheti meg. Egyszerűen
válassza ki az Album elemet.
Nyomja meg a kezdőképernyőn
gombot, majd válassza
a
ki a Saját mappa és a Videók
mappát.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
3 A navigációs gombokkal válassza

ki a megtekinteni kívánt videót,
majd a lejátszáshoz nyomja meg a
gombot.
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Zene
Zene

Zene átvitele a telefonra

Az LG GU280 beépített MP3lejátszóval rendelkezik, így
lejátszhatja összes kedvenc zenéjét.

A legegyszerűbben Bluetooth
kapcsolaton vagy szinkronizáló
kábelen keresztül vihet át zenét
telefonjára. Zene átvitele Bluetooth
kapcsolaton keresztül:

Az MP3 lejátszó megnyitásához
gombot,
nyomja meg a
és válassza a Zene elemet. A
menüben a következő opciók állnak
rendelkezésére:
Utoljára játszott - A legutóbb
meghallgatott zeneszámok ismételt
lejátszása.
Zene - A Zene menüben elmentett
lista lejátszása.
Minden szám - A telefonon
található összes dalt tartalmazza.
Saját lejátszási lista
- Tartalmazza az összes eddig
létrehozott lejátszási listát.
Előadók - Zenetárát böngészheti
előadók szerint.
Albumok - Zenetárát böngészheti
albumok szerint.
Műfajok - Zenetárát böngészheti
műfajok szerint.
42
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1 Győződjön meg róla, hogy mindkét

készüléken be van kapcsolva a
Bluetooth funkció, és a készülékek
érzékelik egymást.
2 Válassza ki a zenefájlt a másik

eszközön, és válassza a küldést
Bluetooth kapcsolaton keresztül.
3 Ha elküldte a fájlt, telefonján

fogadnia kell azt az Igen gomb
megnyomásával.
4 A fájl megjelenik az Összes szám

opció alatt.
Megjegyzés: A Digitális jogok
kezelése (Digital Rights Management,
DRM) rendszer miatt elképzelhető,
hogy az internetről letöltött vagy
MMS-ben kapott médiatartalmak
hozzáféréséhez „vásárlási jog”
szükséges. A jog megvásárlásához
szükséges kódot a tartalomhoz
kapcsolódó jogokat birtokló honlapról
lehet igényelni.
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A zene nemzetközi egyezmények
és állami szerzői jog alatti védelem
alatt áll. Elképzelhető, hogy a zene
reprodukálásához vagy másolásához
engedélyt vagy licencet kell
beszereznie. Néhány országban
az állami törvények tiltják a szerzői
jog által védett anyag magán
célra történő lemásolását. Kérjük,
ellenőrizze az adott országban
az ilyen anyagokra érvényes
törvényeket, rendelkezéseket.

m

nt,
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Diktafon

S

A diktafon használata

Hangfelvétel küldése

A Diktafon segítségével
hangjegyzeteket vagy más hangokat
rögzíthet.

1 Ha befejezte a rögzítést, válassza

Hangjegyzet felvétele
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza a Szervező pontot, majd
a Diktafon lehetőséget.

2 Nyomja meg a

gombot a

felvétel indításához.
3 A felvétel leállításához válassza a

Leállítás parancsot.
4 A felvétel meghallgatásához

nyomja meg az Opciók gombot,
és válassza a Lejátszás
lehetőséget.
Megjegyzés: A tárolt hangfelvételek
meghallgatásához válassza az Ugrás
a hangfelvételekhez menüpontot.

az Opciók menüpontot.
2 Válassza a Küldés módja pontot,

és válasszon az Üzenet, E-mail
és Bluetooth lehetőségek
közül. Ha az Üzenet vagy E-mail
opciót választja, a készülék az
üzenethez csatolja a felvételt; az
üzenetet pedig a szokásos módon
írhatja meg és küldheti el. Ha a
Bluetooth opciót választja, be kell
kapcsolnia a Bluetooth funkciót.
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Saját mappa
A telefon memóriájában bármilyen
multimédia fájlt tárolhat, így minden
képhez, hanghoz, videóhoz és
játékhoz könnyen hozzáférhet. A
fájlokat memóriakártyára is mentheti.
A memóriakártya használatának
előnye, hogy általa a telefon
memóriájában helyet szabadíthat fel.

Törlés - Törölheti a kiválasztott
képet.

A multimédia fájlok a Saját mappa
menüben lesznek elmentve. Nyomja
gombot, és válassza a
meg a
Saját fájlok menüt a mappalista
megnyitásához.

Átnevezés - A kiválasztott kép
fájlnevének módosítása.

Képek
A Képek mappa tartalmaz
egy mappát, amely magában
foglalja a telefonra előre feltöltött
alapértelmezett képeket és ﬂash
fájlokat, az Ön által letöltött és
a telefon kamerájával készített
fényképeket.

Kép beállítások menü
A Képek mappából elérhető opciók a
kijelölt kép típusától függenek.
A Képek mappában válassza az
Opciók lehetőséget a következő
opciók eléréséhez.

Beállíts mint - A kiválasztott
kép beállítása Háttérképként,
azonosító képként, Indítási
képként, Kikapcsolási képként,
Bejövő hívást vagy Kimenő hívást
jelző képként.

Áthelyezés - A kép áthelyezése más
mappába.
Másolás - A kép másolása más
mappába.
Küldés módja - A kiválasztott kép
elküldése üzenetben. e-mailben,
vagy Bluetooth-on keresztül.
Nyomtatás Bluetooth-on - Képfájl
nyomtatása Bluetooth®-on keresztül.
Fájladatok - A kiválasztott kép
Átnevezése, Szerkesztése és
a Fájladatok megtekintése (Név,
Méret, Dátum, Felbontás, Típus,
Védelem és Telepítés).
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Saját mappa
Több kiválasztása - Válasszon ki
egy vagy több törölni kívánt képet.
Keresés - A kép keresés fájlnév
alapján.
Rendezés - Képek rendezése
Dátum, Típus vagy Név szerint.
Diavetítés - Megtekintheti a képeket
diavetítés formájában.
Rácsnézet/Lista nézet
- A fényképek megjelenítésének
módjának módosítása.
Memória info - A memóriakártya
állapotának megtekintése
(készülékmemória vagy külső
memória).
Mindet törli - Az összes kép törlése.

Fénykép küldése
1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza ki a Saját mappa
menüt.

2 Válassza a Képek opciót.

4 Válassza a Küldés módja pontot,

és válasszon az Üzenet, E-mail és
Bluetooth lehetőségek közül.

Ké
1

5 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót

választja, a fénykép csatolva lesz
az üzenethez, és azt a szokásos
módon írhatja meg és küldheti
el. Ha a Bluetooth opciót
választja, be kell kapcsolnia a
Bluetooth funkciót. Ekkor a telefon
megkeresi azt az eszközt, amelyre
a képet elküldheti.

Képek rendezése

2
3

4

Di

2 Válassza ki a Képek mappát.

Ha
tel
dia
ke
be

3 Válassza az Opciók menüt, majd

1

1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza ki a Saját mappa
menüt.

a Rendezés opciót.
4 Válasszon a Dátum, Típus vagy

Név lehetőségek közül.

2
3

3 Jelöljön ki egy fényképet, és

válassza az Opciók menüt.
4
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Kép törlése
1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza ki a Saját mappa
menüt.

2 Válassza ki a Képek mappát.
3 Válasszon ki egy képet és nyomja

meg az Opciók gombot.
4 Válassza a Törlés opciót, és

hagyja jóvá a választást az Igen
gomb megnyomásával.

5 A Leállítás gomb megnyomásával

leállíthatja a diavetítést, a Vissza
gombbal pedig befejezheti a
diavetítést és visszatérhet a
Képek mappába.
Diavetítés közben az Opciók
gomb megnyomásával választhat a
Teljesképernyős nézet és a Fekvő
nézet közül. A Fekvő nézet opció
segítségével megváltoztathatja a
képek megjelenítési irányát.

Diavetítés létrehozása

Hangok

Ha meg szeretné tekinteni a
telefonján található összes képet,
diavetítést hozhat létre, hogy ne
kelljen egyesével megnyitnia és
bezárnia az egyes képeket.

A Hangok mappa tartalmazza az
alapértelmezett hangokat, a
letöltött csengőhangokat és a
letöltött hangfájlokat. Itt kezelhet,
küldhet vagy csengőhangnak állíthat
be hangokat.

1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza ki a Saját mappa
menüt.

2 Válassza ki a Képek mappát.
3 Válassza ki a fényképet, amellyel

a diavetítés kezdődjön, és nyomja
meg az Opciók gombot.
4 A kezdéshez válassza a

Diavetítés opciót.

Hang használata
1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza ki a Saját mappa
menüt.

2 Görgessen a Hangok mappához,

és válassza ki.
3 Válasszon ki egy hangot,

meghallgatásához pedig nyomja
meg a Lejátszás gombot.
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Saját mappa
4 Válassza az Opciók, majd a

Használat másként lehetőséget,
és válasszon a következők közül:
Csengőhang, Üzenethang,
Kezdő- vagy Kikapcsolási
hang.

Videók

Fájl adatok - A videó adatainak
megtekintése.
Fekvő nézet - A videó elforgatása.

Videolejátszás

Mikrofon ki - A hang elnémítása.

1 Nyomja meg a

Videoklip küldése

2 Görgessen a Videók mappához,

és válassza ki.
3 Válasszon videót, és nyomja meg

a Lejátszás gombot.

Az opciók használata
videolejátszás közben
Az Opciók lehetőség kiválasztásával
a lejátszott videó esetében az alábbi
műveletek elérhetők:
Törlés - A videó törlése.
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5

Küldés módja - A fájl elküldése
üzenetben, e-mailben vagy
Bluetooth-on keresztül.

A Videók mappában megjelenik a
letöltött videók és a telefonnal felvett
videók listája.

gombot, és
válassza ki a Saját fájlok menüt.
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Beállítás mint - A videoklip
használható csengőhangként.

Ismétlés - A videó ismételt
lejátszása.

1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza ki a Saját mappa
menüt.

2 Görgessen a Videók mappához,

és válassza ki.
3 Válassza ki a megfelelő

videoklipet, és nyomja meg az
Opciók gombot.
4 Nyomja meg a Küldés gombot,

és válassza ki a Küldés módját Küldés Üzenetként, E-mailben,
vagy Bluetooth-on.
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5 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót

választja, a videoklip csatolva lesz
az üzenethez, az üzenetet pedig
a szokásos módon írhatja meg
és küldheti el. Ha a Bluetooth
opciót választja, be kell kapcsolnia
a Bluetooth funkciót, mellyel a
telefon keres egy eszközt, amelyre
elküldheti a videót.
Megjegyzés: Lehetséges, hogy
a videót át kell méretezni, mielőtt
MMS formájában elküldhető lesz.
Előfordulhat, hogy néhány videó
mérete túl nagy az MMS-ben való
küldéshez.

Játék lejátszása
1 A

megnyomásával válassza ki
a JAVA, majd a Java opciót.

2 Ezzel a menüvel új játékokat

tölthet le, illetve játszhat a
telefonon található demó
játékokkal.
Megjegyzés: A csatlakozás
a játékletöltési szolgáltatáshoz
többletköltség felszámolásával jár. Az
adatátvitel költségeiről tájékozódjon
szolgáltatójánál.

Egyebek
Az Egyebek menüben megtekintheti
azokat a fájlokat, melyeket nem
a Képek, Hangok vagy Videók
mappában tárol.

JAVA
A GU280 előre telepített játékokat
tartalmaz, melyek jó időtöltést
kínálnak. Ha további játékokat vagy
alkalmazásokat tölt le, a készülék
ebben a mappában tárolja azokat.
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Szervező és Eszközök
Esemény hozzáadása a
naptárban
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza a Szervező, majd a
Naptár lehetőséget.

2 Válassza ki azt a napot, amelyhez

eseményt szeretne hozzáadni.
Dátum beírásához görgessen
a navigációs gombokkal a
dátumhoz, vagy válassza ki az
Opciók, majd a Dátumra ugrás
opciót.
3 Válassza az Új bejegyzés

lehetőséget, és görgessen
lefelé az időponthoz, amikor
az eseményt indítani szeretné.
Görgessen lefelé a navigációs
gombok segítségével, és írja be az
esemény végének időpontját.
4 Adja meg az esemény Tárgyát.

Betűk és számok beviteléhez
használja a billentyűzetet.
5 Újra görgessen lefelé, ahol az

eseményhez kiválaszthatja az
Ébresztés funkció bekapcsolását.
Görgessen balra vagy jobbra az
50
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elérhető opciók megtekintéséhez.
Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra
az esemény kezdetének
időpontjában kapcsoljon be vagy
meghatározott idővel az esemény
kezdetének időpontja előtt, hogy
így emlékeztesse az esemény
közeledtére.

Na
sz
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2

6 Görgessen ismét lefelé,

és válassza ki az esemény
gyakoriságát: Egyszeri, illetve
Naponta, Hetente, Havonta
vagy Évente. Választhatja a
Felhasználói beállítás lehetőséget
is. Ha az esemény ismétlődik,
lefelé görgetve a Lejárat dátuma
mezőben megadhatja azt az
napot, amikor az események
ismétlése befejeződik.
7 Válassza a Kész gombot, és

az esemény elmentésre kerül a
naptárba. A mentett események
napjait négyszögletes kurzor jelöli.
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Naptári esemény
szerkesztése

Naptári esemény
megosztása

1 A kezdőképernyőn nyomja meg

1 A kezdőképernyőn nyomja meg

gombot, és válassza
a
a Szervező, majd a Naptár
menüpontot.

gombot, és válassza
a
a Szervező, majd a Naptár
menüpontot.

2 Megtekintheti az összes esemény

listáját. Görgessen a szerkeszteni
kívánt eseményhez, majd válassza
a Nézet elemet.
3 Nyomja meg az Opciók gombot,

válassza a Szerkesztés opciót,
és görgessen az esemény
részletéhez, amelyet meg akar
változatni. Módosítsa a kívánt
részleteket, és válassza a Kész
opciót a szerkesztett esemény
mentéséhez.
Megjegyzés: Úgy is törölhet
eseményt a naptárból, hogy
megtekinti az eseményt, majd
megnyomja az Opciók és a Törlés
gombot.

2 Válassza ki a megosztani kívánt

eseményt, és nyomja meg az
Opciók gombot.
3 Nyomja meg a Küldés gombot, és

válasszon az SMS, MMS, E-mail
vagy Bluetooth lehetőségek
közül.
4 Nyomja meg a Küldés gombot,

válasszon partnert, majd nyomja
meg a Küldés gombot

Jegyzet hozzáadása
1 A kezdőképernyőn nyomja meg

gombot, és válassza a
a
Szervező, majd a Jegyzetek
menüpontot.
2 Válassza a Hozzáad opciót, és

írja be a jegyzetet.
3 Válassza ki a Mentés parancsot.
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Szervező és Eszközök
4 A jegyzet alkalmazás következő

megnyitásakor a jegyzet
megjelenik a képernyőn.
TIPP! A már beállított jegyzetek
szerkeszthetők. Válassza ki a
szerkeszteni kívánt emlékeztetőt,
nyomja meg az Opciók gombot, és
válassza ki a Szerkesztés opciót.

Dátumkereső
A dátumkereső egy praktikus
eszköz, amely segít kiszámolni, hogy
bizonyos számú nap elteltével mi lesz
a pontos dátum.

Gyorsmenü

2 Nyomja meg az Ébresztés
3 Görgessen lefelé és adja meg

az ébresztőóra bekapcsolásának
idejét.
4 Válassza ki az ismétlés típusát:

Egyszeri, Naponta, Hétfő
- péntek, Hétfő - szombat,
Kivéve szabad napokon vagy
Hétköznap kiválasztása.
a riasztás típusát.
6 Görgessen lejjebb, és válassza

ki a riasztás késleltetésének
időtartamát.
7 Görgessen lefelé és adjon meg

Az ébresztés beállítása

1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza a Szervező lehetőséget.

nevet az ébresztéshez, vagy tartsa
meg a felajánlott nevet.
8 Válassza a Kész gombot.
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A
1

2

3

A számológép használata
gombot, és
válassza a Szervező, majd a
Számológép lehetőséget.

2 A számbillentyűk megérintésével

vihet be számokat.
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4

5 Görgessen lejjebb, és válassza ki

Megadhatja, hogy mely funkciók
kerüljenek a Gyorsmenübe. Ha
a Gyorsmenübe menti a gyakran
használt funkciókat, egyszerűen, a
bal oldali billentyű megnyomásával
máris használhatja azokat.

1 Nyomja meg a

3

gombot.

4

5

k

i

sa

l

3 Egyszerű műveletek

végrehajtásához a navigációs
gombokat használva válassza ki
a kívánt műveletet (+, –, ×, ÷),
majd az = jelet.
4 Összetettebb számításokhoz

válassza az Opciók lehetőséget,
majd a megfelelő műveletet.
5 A képernyő törléséhez és új

számítás végzéséhez nyomja meg
a Törlés gombot.

A stopper használata
1 Nyomja meg a

elemet, vagy nullázza le az időt a
Visszaállítás opcióval.

Átváltás
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza a Szervező, majd az
Átváltó lehetőséget.

2 Válassza ki az átváltani

kívánt egységet: Pénznem,
Terület, Hosszúság, Tömeg,
Hőmérséklet, Térfogat vagy
Sebesség.
3 Balra és jobbra görgetéssel

gombot, és
válassza a Szervező, majd a
Stopper lehetőséget.

válasszon egységet, majd
görgesse lefelé a listát a
mennyiség megadásához.

2 Az időmérő indításához nyomja

4 Görgesse lefelé a listát az

meg az Indítás gombot.
3 A Részidő opció kiválasztásával

részidőt mérhet. A telefon max. 20
részidőt tárol.
4 Az időmérő leállításához nyomja

meg a Leállítás gombot.
5 Ha attól a ponttól szeretné

újraindítani a stopperórát, ahol
leállította, válassza a Folytatás

átváltási mezőig, és válassza ki
azt a mértékegységet, amelyre
konvertálni szeretne. A mező alatti
sorban automatikusan megjelenik
az átváltás.
Megjegyzés: Pénznem átváltásához
az „Árfolyamot” először be kell állítani
az aktuális Árfolyamnak megfelelően.
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Szervező és Eszközök

V

Város hozzáadása a
világórához

Ak
leg
mi
hír
am
ab
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há

1 A kezdőképernyőn nyomja meg

gombot, és válassza a
a
Szervező, majd a Világóra
menüpontot.
2 Ha azt szeretné tudni, hogy

egy adott városban mennyi az
idő, nyomja meg az Opciók
gombot, majd válassza a Város
hozzáadása lehetőséget.

In
1

3 Görgessen lefelé a listában,

vagy adja meg a város nevének
kezdőbetűjét. A Térkép opciónál is
választhat ki várost.
4 Nyomja meg a Kiválaszt gombot.
TIPP! A folyamatot felgyorsíthatja, ha
megadja a keresett város kezdőbetűjét
a billentyűzeten.

2

Me
szo
let
fel
kö
szo

Kö
ho
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Vodafone live!
A kezében lévő böngészővel mind a
legfrissebb hírek és időjárás-jelentés,
mind a sport- és közlekedési
hírek elérhetőek az Ön számára,
amikor csak szeretné. Ráadásul
a böngészővel lehetősége van a
legújabb zenék, csengőhangok,
háttérképek és játékok letöltésére is.

Internet hozzáférés
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza ki a Vodafone live!
lehetőséget.

2 A Vodafone live! kiválasztásával

közvetlenül is hozzáférhet a
böngésző honlaphoz.
Megjegyzés: A csatlakozás a
szolgáltatáshoz és a tartalom
letöltése többletköltség
felszámolásával jár. Az adatátvitel
költségeiről tájékozódjon
szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és
hozzáférés a könyvjelzőkhöz
Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a
könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat
mentve gyors és egyszerű
hozzáférést biztosíthat azokhoz.

1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza ki a Vodafone live!
lehetőséget.

2 Válassza a Könyvjelzők opciót.

Megjelenik a képernyőn a
Könyvjelzők listája.
3 Új könyvjelző hozzáadásához

válassza az Opciók, majd az Új
hozzáadása opciót. Adja meg a
könyvjelző nevét és URL-jét.
4 Nyomja meg a Kész gombot.

A könyvjelző megjelenik a
könyvjelzők listájában.
5 A könyvjelző megnyitásához

egyszerűen görgessen a kívánt
könyvjelzőre, és nyomja meg a
Megnyitás gombot. A telefon
megnyitja a könyvjelzővel ellátott
oldalt.

RSS-olvasó
Az RSS-olvasó a telefonon rögzített
weboldalak új frissítéseiről
gondoskodik.
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Vodafone live!
Oldal mentése
1 Hozzáférés a keresett weboldalhoz
2 Válassza az Opciók menüt, és

görgessen a Mentés lehetőségig,
és válassza ki az Ez az oldal
opciót.

B
2 Válassza az Előzmények menüt

és az OK parancsot.
3 Megjelenik a legutóbb megnyitott

weboldalak listája. A megfelelő
oldal megnyitásához egyszerűen
görgesse a listát az adott oldalig,
és válassza a Megnyitás opciót.

3 Válassza az OK parancsot.

Hozzáférés a mentett
oldalakhoz
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza ki a Vodafone live!
lehetőséget.

2 Válassza a Mentett oldalak

opciót.
3 Válassza ki a kívánt oldalt,

és érintse meg a Megnyitás
gombot.
TIPP! A menüben a mentett oldalakat
is törölheti.

A böngészőelőzmények
megtekintése
1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza ki a Vodafone live!
lehetőséget.
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A webes böngésző
beállításainak módosítása

Am
mó
GU

Pr
1

2

1 Nyomja meg a

gombot, és
válassza ki a Vodafone live!
lehetőséget.

T
K
B
n
c
k

2 Válassza ki a Beállítások

menüpontot.
3 Kiválaszthatja, hogy a

mobiltelefonja hogyan kezelje,
jelenítse meg és használja
az információkat az internet
böngészése közben. Módosíthatja
a Profilok, a Megjelenítési
beállítások, a Gyorsítótár, a
Cookie-k, a Biztonság és a
Gyári beállítások visszaállítása
menüpontok beállításait
4 A beállítások módosítása után

nyomja meg a Kiválaszt gombot.

A

Ap
1

2

3

Beállítások

t

tt

,
.

A mappában lévő beállítások
módosításával személyre szabhatja
GU280 készülékét.

Dátum és idő módosítása

Proﬁlok módosítása

1 Nyomja meg a

1 Nyomja meg a

gombot, majd
válassza a Profilok lehetőséget.

2 Válasszon a következők közül:

Normál, Csendes, Utcai és
Repülési mód.
Tipp! A funkcióval Be- vagy
Kikapcsolhatja a repülési módot.
Bekapcsolt Repülési mód mellett
nem kezdeményezhet hívásokat, nem
csatlakozhat az internetre és nem
küldhet üzeneteket.

A proﬁlok testreszabása
A proﬁlbeállításokat testre szabhatja.
a

sa

ot.

1 Nyomja meg a

gombot, majd
válassza a Profilok lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt proﬁlt, majd

az Opciók, végül a Szerkesztés
lehetőséget.
3 Itt módosíthatja az összes

hangot, azok hangerejét, illetve a
ﬁgyelmeztetéseket.

Beállíthatja a dátummal és idővel
kapcsolatos funkciókat.
gombot,
és nyissa meg a Beállítások
menüpontot.

2 Válassza a Telefonbeállítások

pontot, majd válasszon Dátum és
idő opciót az alábbi listából:
Dátum- és időbeállítás - Olyan
dátum- és időbeállításokat adhat
meg, mint az automatikus frissítés
vagy a nyári időszámítás.
Időformátum - A pontos idő
beállítása. Az időformátum 24 vagy
12 órásra állítható. Időzónaként
kiválaszthat egy várost is.
Dátumválasztó - Az aktuális dátum
megadása.
A dátumformátum beállítása (ÉÉÉÉ.
HH.NN, NN.HH.ÉÉÉÉ, HH.NN.ÉÉÉÉ).
Megjegyzés Válassza ki a Be
lehetőséget, ha azt szeretné, hogy
a telefon automatikusan frissítse a
dátumot és a pontos időt.

57

Beállítások
Megjegyzés Válassza ki, hogy
bekapcsolja-e a nyári időszámítás
funkciót vagy nem. A nyári óraállítás
lehet 1 órás vagy 2 órás is.

Dátumválasztó - A kijelzett dátum
napjának, hónapjának és évének
beállítása.

Nyelv módosítása
Nyissa meg a Beállítások menüt,
válassza a Telefonbeállítások,
majd a Nyelv menüt, és módosítsa a
telefonon megjelenő szöveg nyelvét.
A változtatás érinti a szövegbeviteli
mód nyelvét is.

A biztonsági beállítások
módosítása
A GU280 és az azon tárolt fontos
információk védelméhez módosíthatja
a biztonsági beállításokat.
1 Nyomja meg a

gombot,
és nyissa meg a Beállítások
menüpontot.
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2 Válassza a Telefonbeállítások

opciót, majd az alábbiak
közül válassza a Biztonság
lehetőséget.
Készülékzár - Biztonsági
kódot választhat a telefon
lezárásához a következő esetekre:
Bekapcsoláskor, SIM kártya
cseréjekor, Azonnal vagy Egyik
sem.
Alkalmazás zárolása - A funkció
használatakor a menü kiválasztásával
zárolhatja az adott funkciót.
PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a
készülék kérje a PIN kódot a telefon
bekapcsolásakor.
Kódcsere - Megváltoztathatja a
PIN kódot, a PIN2 kódot vagy a
Biztonsági kódot.
Megjegyzés: A biztonsági
kód(4-8 számjegy) A biztonsági
kód védi a telefont a jogosulatlan
felhasználóktól. A telefon
megvásárlásakor ez a kód általában
már be van állítva. Ez a kód ahhoz
szükséges, hogy törölni lehessen
a telefonból minden bejegyzést,

és
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me
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és be lehessen kapcsolni a „Gyári
beállítások visszaállítása” menüt. Az
alapértelmezett szám „0000”.

Kijelző-beállítások
módosítása
1 Nyomja meg a

gombot,
és válassza a Beállítások
lehetőséget.

2 A Megjelenítés beállításai

val
a

n

n

menüben a következők közül
választhat:
Képernyő - A Kezdőképernyő
kiválasztása után válassza ki
a képernyőn megjelenítendő
háttérképet, illetve beállíthatja a
megjelenítendő elemeket, az óra
típusát és az óra betűszínét.
Témák - Egy pillanat alatt teljesen
megváltoztathatja a képernyő
megjelenését.
Menüstílus - A menü nézete Lista
vagy Rács stílusú lehet.

Üdvözlőüzenet - A Be kiválasztása
után üdvözlőüzenetet írhat. Az üzenet
mindig megjelenik a képernyőn,
valahányszor csak bekapcsolja a
telefont
Háttérvilágítás - A háttérvilágítás
időtartamának kiválasztása. A
navigációs gombokkal a főképernyő
fényereje is beállítható. Válasszon
a 0%, 20%, 40%, 60%, 80% vagy
100% közül, majd nyomja meg a
Kész gombot a beállítás mentéséhez.
TIPP! A hosszabb időtartamú
háttérvilágítás nagyobb
energiafelhasználással jár, ami
gyakoribb akkumulátortöltést tesz
szükségessé.

Többi képernyő - Állítsa be a
hívások kezdeményezésekor és
fogadásakor, illetve a telefon
ki-/bekapcsolásakor megjelenő
képernyőt.

Betűtípus - A betűméret Kicsi,
Normál és Nagy lehet
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Beállítások
A telefon alaphelyzetbe
állítása
A beállítások gyári alapbeállításra
való visszaállításához használja
a Telefonbeállítások menü
Visszaállítás opcióját. A funkció
aktiválásához szükség van a
biztonsági kódra.

A memória állapotának
megtekintése
A GU280-as készülék három
memóriatípust képes kezelni:
készülék memória, USIM kártya és
külső memóriakártya (lehetséges,
hogy a memóriakártyát külön kell
megvásárolnia).
A memóriakezelő használatával
meghatározhatja az egyes
memóriatípusok használatát, és
láthatja a szabad memóriaterületek
nagyságát.
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C
A Telefon beállítások gomb
megnyomása és a Memória
info lehetőség kiválasztása után
megtekintheti GU280 készüléke
memóriáinak (Felhasználói memória,
Felhasználónak fenntartott memória,
SIM és Külső memória) aktuális
állapotát.
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Csatlakoztatás
A kapcsolódási mód
beállításainak módosítása
A hálózat üzemeltetője által
meghatározott kapcsolódási
beállítások lehetővé teszik, hogy
új telefonját azonnal használatba
vehesse. Bármely beállítás
módosítása az alábbi menü
használatával lehetséges.
Válassza a Kapcsolatok
lehetőséget. A választható opciók a
következők:
Bluetooth - Állítsa be a GU280
készüléket a Bluetooth kapcsolat
használatára. Módosíthatja a
készülék láthatóságát, vagy kereshet
a telefonjával párosított készülékek
között.
Szinkronizálás - Kapcsolódás/
Naplók/Kiszolgáló szinkronizálás.
USB kapcsolat - A számos
használati lehetőséghez
kiválaszthatja a telefonon az USB
kapcsolat módját.
Hálózat - Ebben a menüben
állíthatja be a Hálózatválasztás
és a Hálózat típusa beállításait.

Hozzáadhatja a csatlakozás esetén
preferált hálózatot a Preferált
listákhoz.
Internet profilok - Ebben a
menüben tekinthetők meg az
Internet proﬁlok. Az Opciók menü
segítségével új proﬁlokat hozhat
létre, törölhet vagy szerkeszthet.
Azonban az alapértelmezett
konﬁgurációk nem törölhetők vagy
szerkeszthetők.
Hozzáférési pontok - A hozzáférési
pontok listájának megtekintése.
Az Opciók menü segítségével új
proﬁlokat hozhat létre, törölhet
vagy szerkeszthet. Azonban az
alapértelmezett konﬁgurációk nem
törölhetők vagy szerkeszthetők.
GPRS kapcsolat - Az „Amikor
elérhető” menüpont kiválasztásával
telefonkészülékét automatikusan
regisztrálhatja a kívánt GPRS
hálózatnál, miután a készüléket
bekapcsolta. A „Szükség esetén”
menüpont kiválasztásánál a GPRSkapcsolat csak a WAP vagy egyéb
alkalmazás-szolgáltatóhoz való
csatlakozás időtartamára jön létre.
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Csatlakoztatás
Böngésző beállítása - A
böngészővel kapcsolatos értékek
beállítása.
Streaming-beállítások - A
hálózat üzemeltetője már beállította
ezeket az adatokat. Ha ezeken
változtatni szeretne, lehetősége van a
szerkesztésre.

Bluetooth beállítások
módosítása
1 Válassza a Kapcsolatok, majd a

Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza a Beállítások opciót.

A következő beállításokat
módosíthatja:
Láthatóság - Állítsa a Láthatóság
opciót Látható módba, így a többi
eszköz észlelheti az Ön készülékét,
amikor Bluetooth eszközöket keres.
Ha a Rejtett beállítást választja,
a többi eszköz nem észleli az
Ön készülékét, amikor Bluetooth
eszközöket keres.
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Saját eszköz neve - Nevezze
el vagy nevezze át telefonját,
hogy miként jelenjen meg a többi
készüléken. A telefon neve csak
akkor jelenik meg más készüléken,
ha a Láthatóság menüpontban
beállítja, hogy Látható legyen.
Támogatott szolgáltatások Megtekintheti azoknak az
eszközöknek, például kihangosító
szetteknek vagy fejhallgatóknak a
listáját, amelyek kompatibilisek ezzel
a Bluetooth funkcióval rendelkező
telefonnal.
Saját cím - Itt nézheti meg
Bluetooth címét.
Megjegyzés: A fokozott biztonság
érdekében javasoljuk, hogy a
készülék konﬁgurálása vagy
párosítása után állítsa a Láthatóság
állapotát Rejtettre. A bejövő
csatlakozásoknál attól függetlenül
dönthet a csatlakozás elfogadása
vagy visszautasítása mellett, hogy
a másik eszköz párosítva lett-e
telefonjához vagy sem.
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Párosítás másik Bluetooth
eszközzel
A GU280 másik eszközzel
történő párosításakor jelszóval
védett kapcsolatot hozhat létre.
Ennek következtében a párosítás
biztonságosabb.
1 Ellenőrizze, hogy készülékén

a Bluetooth Bekapcsolt és
Látható állapotban van-e. A
láthatóságot a Beállítások
menüben módosíthatja, a
Láthatóság menüpont Látható
opciójának kiválasztásával.
2 A Bluetooth menüben válassza

a Bekapcsolás, majd az Új
eszköz lehetőséget.
3 A GU280 megkeresi az elérhető

eszközöket. Amikor a keresés
befejeződik, a Hozzáadás és
Frissítés opciók jelennek meg a
képernyőn.
4 Válassza ki a párosítandó eszközt,

válassza a Hozzáad opciót, adja
meg a jelszót, majd érintse meg
az OK gombot.

5 Készüléke kapcsolódik a másik

eszközhöz, amelyiken ugyanazt a
jelszót kell megadnia.
6 A jelszóval védett Bluetooth

kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató
használata
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a

Bluetooth Be legyen kapcsolva és
Látható állapotban legyen.
2 A fejhallgató párosítási módba

állításához kövesse a használati
útmutatót, és párosítsa a
készülékeket.
3 A GU280 automatikusan

csatlakozik a Bluetooth
fülhallgatóhoz, és fülhallgató
proﬁlra vált.

Fájlátvitel a telefonra
Bluetooth-on keresztül fájlokat vihet
át a számítógépről a telefonra.
1 Győződjön meg róla, hogy

telefonján és számítógépén is be
van kapcsolva a Bluetooth funkció,
és érzékelik egymást.
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Csatlakoztatás
2 A számítógép segítségével küldje

el a fájlt Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
3 Ha elküldte a fájlt, telefonján

fogadnia kell azt az Igen gomb
megnyomásával.
Megjegyzés: A Bluetooth-on
keresztül küldött fájlokat a készülék a
telefon memóriájában tárolja.

Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth -on
A Bluetooth nagyszerűen alkalmas
fájlok küldésére és fogadására,
mert nincs szükség kábelekre,
és a kapcsolódás gyors és
egyszerű. A Bluetooth fejhallgatót
híváskezdeményezésre vagy
hívásfogadásra is használhatja.
A fájlok Bluetooth-on keresztüli
megosztása előtt társítania kell a
készüléket egy másik Bluetooth
eszközhöz. Az eszközök párosításáról
lásd a Párosítás másik Bluetooth
eszközzel című részt.

A Bluetooth bekapcsolása:
Bluetooth lehetőséget.
2 Válassza a Bekapcsolás

menüpontot.
3 A Bluetooth kikapcsolásához

válassza a Ki opciót.
Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt,

amely általában fénykép-, videovagy zenefájl.
2 Válassza ki az Opciók, majd a

Küldés és a Bluetooth opciókat.
3 A még nem aktív Bluetooth

funkció bekapcsolásához válassza
az Igen lehetőséget.
4 A GU280 automatikusan

megkeresi az elérhető, Bluetooth
funkcióval rendelkező eszközöket.
5 Válassza ki azt az eszközt,

amelyikre a fájlt küldeni szeretné a
Küldés gomb megnyomásával.
Fájl fogadása:
1 Fájlok fogadásához a Bluetooth
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2

1 Válassza a Kapcsolatok, majd a

funkciónak Bekapcsolt és
Látható állapotban kell lennie.
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2 Megjelenik egy üzenet, amely a

küldőtől érkező fájl fogadására
kéri. Érintse meg az Igen gombot
a fájl fogadásához.
TIPP! A folyamatjelzőre pillantva
győződjön meg arról, hogy a fájl
küldése sikeres volt-e.
Megjegyzés: A Bluetooth® szó
és logó a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonát képezi; az LG Electronics
licencengedéllyel használja azokat.
A további védjegyek és kereskedelmi
nevek a vonatkozó tulajdonosok
védjegyei.

USB kapcsolat módja
A telefonon kiválaszthatja az USB
kapcsolódás módját a különböző
alkalmazásokhoz.

Mindig kérdezzen mód
Ha alapértelmezettként a „Mindig
kérdezzen” mód van beállítva, a
telefon minden alkalommal meg
fogja kérni, hogy válassza ki az egyik
USB kapcsolódási módot, ahányszor
csak az adatkábellel a telefont

számítógéphez csatlakoztatja. Ha
kikapcsolja a „Mindig kérdezzen”
módot, a kapcsolat módja az lesz,
amelyet manuálisan beállított a
Menü – Beállítások - Kapcsolatok
- USB-kapcsolat pontban, az Adattár,
PC Suite vagy Zeneszinkronizálás
lehetőségek közül.

PC Internet - A telefon
használata modemként
Csak csatlakoztassa az USB-kábelt,
majd telefonja segítségével indítson
gyors internetkapcsolatot.
FIGYELMEZTETÉS! Először
bizonyosodjon meg róla, hogy
megfelelő tarifával rendelkezik!
Máskülönben nagy mennyiségű adat
letöltése, mint zene vagy videó, magas
költségeket eredményezhet.
1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az

eszközhöz.
2 Az eszköz felugró menüjében

válassza a PC Internet
lehetőséget.
3 Most már rendesen használhatja

a webböngészőt és a levelező
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Csatlakoztatás
programot. Ha elkészült,
kattintson a Kapcsolat bontása
lehetőségre
4 Ha legközelebb kapcsolódni

szeretne az internethez,
csatlakoztassa a kábelt, így a
szoftver automatikusan elindul, és
máris használatra készen várja az
internet.

Adattárolás - A telefon
használta tömegtároló
eszközként
A GU280 telefont az USBtárhelyhez hasonlóan adattárként
is használhatja. Ezzel a módszerrel
egyszerűen átviheti a fájljait a
számítógépről a telefonra. Ha
Adattár kapcsolódási módban
memóriakártyát helyezett be, a
telefon külső memóriaként jelenik
meg.
1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az

eszközhöz.
2 Az eszköz felugró menüjében

válassza az Adattár lehetőséget.
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3 A számítógépen automatikusan

megnyílik egy a telefonon vagy a
memóriakártyán levő mappákat
megjelenítő cserélhető lemez
mappa, ha memóriakártyát
helyezett be.
4 Áthúzással vigye át a

fényképeket, videókat, zenét vagy
dokumentumokat a megfelelő
mappákba.

Az
te
1

2

5 A telefon biztonságos

eltávolításához kattintson
A hardver biztonságos
eltávolítása ikonra.
Megjegyzés: Ez a funkció Macintosh
számítógépen nem érhető el

PC suite - A telefon
szinkronizálása a
számítógéppel
Telefonját szinkronizálhatja
számítógépével, így biztos lehet
benne, hogy minden fontos adat
és dátum egyezik, és ezzel együtt
biztonsági mentést is készít fájljairól.

3

4

5

a

Az LG PC Suite szoftver
telepítése a számítógépre

A telefon csatlakoztatása a
számítógéphez

1 Az www.lgmobile.com honlapon

1 Az USB kábellel csatlakoztassa

válassza először az Ázsia és
Csendes-óceán területet, majd
válasszon országot.

gy

sh

2 Válassza a Product menüben az

Manual & Software elemet, majd
kattintson a Go to Manual & S/W
Download section hivatkozásra.
Kattintson a Yes lehetőségre.
Ekkor megjelenik az LG PC Suite
telepítő programja. (Windows XP,
Windows Media Player stb.).
3 Válassza ki a nyelvet a telepítő

program futtatásához, és
kattintson az OK gombra.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő

utasításokat az LG PC Suite
szoftver telepítése varázsló
bezárásáig.
5 A telepítés befejezése után az

l.

LG PC Suite ikon megjelenik az
Asztalon.

telefonját a számítógéphez.
2 Az eszköz felugró menüjében

válassza a PC Internet
lehetőséget.
3 Kattintson duplán az asztalon az

LG PC Suite ikonra.
4 Kattintson a Kapcsolat Varázslóra,

majd az USB opcióra.
5 Kattintson a Tovább, majd ismét

a Tovább, végül a Befejezés
gombra. Ekkor telefonja össze van
kapcsolva számítógépével.
A telefonon tárolt információk
biztonsági mentése a
számítógépre, és az információk
visszaállítása
1 Csatlakoztassa az USB-kábelt

az eszközhöz, majd a képernyőn
válassza a PC Suite lehetőséget.
2 Kattintson a Biztonsági mentés

ikonra, és válassza a Biztonsági
mentés vagy a Visszaállít opciót.
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3 Jelölje ki a biztonsági mentésre

szánt vagy visszaállítani kívánt
tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet,
ahová biztonsági mentéssel a
fájlokat helyezni szeretné, vagy
ahonnan információt szeretne
visszaállítani. Kattintson az OK
gombra.
4 A készülék elkészíti az adatok

biztonsági másolatát.
A telefonon tárolt fájlok
megtekintése számítógépen
1 Csatlakoztassa az USB-kábelt

az eszközhöz, majd a képernyőn
válassza a PC Suite lehetőséget.
2 Kattintson a Tartalom ikonra.
3 Minden telefonra mentett

dokumentum, ﬂash tartalom,
kép, hang és videó megjelenik
a képernyőn az LG Mobiltelefon
mappában.
TIPP! Ha a számítógépen nyitja
meg a telefonon tárolt tartalmakat,
könnyebben rendezheti a fájlokat,
rendszerezheti a dokumentumokat és
távolíthatja el a szükségtelenné vált
elemeket.
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A névjegyek szinkronizálása

Üz

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt

1

az eszközhöz, majd a telefon
képernyőjén válassza a PC Suite
lehetőséget.
2 Kattintson a Partnerek ikonra.

2
3

3 Számítógépe most importálja,

majd megjeleníti a telefon
készülékére és USIM kártyájára
mentett összes partnerét.

4

4 Kattintson a Fájl opcióra, és

válassza a Mentés gombot. Most
kiválaszthatja, hova legyenek
mentve a névjegyek.
Megjegyzés: Az USIM-kártyára
mentett partnerek biztonsági
mentéséhez kattintson a monitor
bal oldalán a SIM-kártya mappára.
Válassza a képernyő tetején lévő
Szerkesztés opción belül az Összes
kijelölése lehetőséget. Jobb gombbal
kattintson partnereire, és válassza ki
a Másolás a partnerek közé opciót.
Most kattintson a Készülék mappára a
képernyő bal oldalán, így megjelenik az
összes szám.
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Üzenetek szinkronizálása
1 Csatlakoztassa az USB-kábelt

az eszközhöz, majd a képernyőn
válassza a PC Suite lehetőséget.
2 Kattintson az Üzenetek ikonra.
3 A számítógépén és telefonján

tárolt összes üzenet megjelenik a
képernyőn mappákba rendezve.
4 A képernyő felső részén

lévő állapotsávot használva
szerkesztheti és átrendezheti
üzeneteit.

A telefonszoftver frissítése
LG mobiltelefon szoftverfrissítés
a weboldalon
További információért és a funkció
használatáért látogasson el az
LGmobile.com oldalra, és kövesse
a http://www.lgmobile.com - ország
kiválasztása - Útmutató és szoftver
útvonalat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési
programja a frissítés alatt teljes
odaﬁgyelést követel meg, kérjük
hogy feltétlenül ellenőrizze
a frissítés megkezdése előtt
megjelenő, az egyes lépésekhez
tartozó megjegyzéseket és
utasításokat. Az USB adatkábel
vagy az akkumulátor elmozdítása
a szoftverfrissítés közben a telefon
súlyos károsodását okozhatja. A
törvényesen megengedett mértékben
a gyártó nem vállal felelősséget
a szoftverfrissítés közben történt
adatvesztésért. Javasoljuk, hogy
jegyezzen fel előre minden fontos
információt az adatok megőrzése
érdekében, mivel a szoftverfrissítés
a személyes adatok törlését
eredményezheti.

Ezzel a funkcióval az interneten
keresztül kényelmesen a legújabb
verzióra frissítheti a szoftvert
anélkül, hogy fel kellene keresnie a
szervizközpontunkat.
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Tartozékok

M
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A GU280 telefon tartozékai a következők:

Te
Re
Töltő

Használati útmutató
További információk a GU280
telefonkészülékről.

Üz

Ma

Mi

Akkumulátor

Sztereó
fejhallgató
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Megjegyzés
• Mindig eredeti LG tartozékokat
használjon. Ha másképpen tesz, az
a garancia elvesztésével járhat.
• A tartozékok az egyes régiókban
különbözőek lehetnek; további
kérdéseivel, kérjük, forduljon
regionális szervizképviselőnkhöz.

Műszaki adatok
Általános
Terméknév: GU280
Rendszer: GSM850 / E-GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / WCDMA

Üzemi hőmérséklet
Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)
Min.: -10 °C

Jegyzet

