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Gratulálunk a speciális, kompakt
kialakítású és a legkorszerűbb digitális
mobilkommunikációs technológiát alkalmazó
LG KS360 mobiltelefon megvásárlásához.

A hulladékká vált régi eszközök kezelése
1 A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a
termék a 2002/96/EC EU-direktíva 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 eszközeinek megfelelő elhelyezése segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4 Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával
kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi
szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket
vásárolta.
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Általános tudnivalók

N

Hangerő gomb
• Készenléti módban: A csengetés hangerejét szabályozza.
• Hívás közben: A vevő hangerejét szabályozza.

Főképernyő
Töltő, kábel,
kihangosító
csatlakozója

OK gomb
Hívás gomb
Telefonszámot tárcsáz
és bejövő hívásokat
fogad.

Memóriakártya
nyílása
Érintőpad gomb
A gomb megnyomásával
bekapcsolhatja az
érintőképernyőt.
Navigációs gombok
• Készenléti üzemmódban:
Fel: Üzenetek menü.
Le: Partnerek listája
Jobbra: Kedvencek
Balra: Profilok listája
• Menüben: Navigálás a menüpontok között.
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Kamera
Befejezés/Be/Kikapcsolás billentyű
Befejez vagy elutasít egy hívást. Be/kikapcsolja
a telefont. A menü használatakor visszatérés a
készenléti képernyőre.
Törlés gomb
Minden megnyomásakor egy karakter törlődik.
Ezzel a gombbal léphet vissza az előző
képernyőre.

Sz
me
(na

Alf

a

Nyitott nézet

Bal oldali funkciógomb/Jobb oldali
funkciógomb
A kijelző alján látható műveletet hajtják végre.

Fn gomb
Váltás szövegbeviteli
módról szimbólum/ számbeviteli
módra, ill.
billentyűzet
lezárása.

Üzenet gomb

Szimbólum gomb
Szimbólumok bevitele.
Szövegbeviteli mód
megváltoztatása
(nagybetű/kisbetű)
Alfanumerikus billentyűk

Szóköz billentyű
Szerkesztés közben
szóköz.
Enter gomb
OK gomb
Menüpontok kiválasztására
és műveletek jóváhagyása.

Törlés gomb
• Minden
megnyomásakor
egy karakter
törlődik.
A gombot nyomva
tartva a teljes
adatbevitel törlődik.
• Ezzel a gombbal
léphet vissza az
előző képernyőre.
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Nyitott nézet

A
1

Optika

Akkumulátorfedél

Akkumulátorfedél
kioldó retesze

Tükör

Memóriakártya
nyílása
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Akkumulátor

A SIM és az akkumulátor telepítése
1 Az akkumulátorfedél eltávolítása
Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó
reteszét. Az akkumulátorfedél könnyen
felemelhető.

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

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

11

A SIM és az akkumulátor telepítése
3 A SIM-kártya behelyezése
Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya
tartóba. Győződjön meg arról, hogy a
kártya aranyszínű csatlakozói lefelé
néznek. A SIM-kártya eltávolításához tolja
ki azt felülről a tartójából.
FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze be a
SIM-kártyát nyitott billentyűzet mellett, mert ez
a telefon és a SIM-kártya sérülését okozhatja.
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4

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.

5 Az akkumulátorfedél
visszahelyezése
Illessze be az akkumulátorfedél alját, és
tolja lefelé, míg a helyére kattan.

13

A SIM és az akkumulátor telepítése

M

6 A telefon töltése
Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét
a KS360 oldalsó részén. Csúsztassa be
a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati
aljzathoz. A KS360-at addig kell tölteni,
amíg megjelenik a képernyőn a Töltés
befejezve üzenet.

A

FIGYELMEZTETÉS: Tilos a telefont puha
felületű bútoron tölteni. A telefont jól szellőző
helyen kell tölteni.
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Memóriakártya
A memóriakártya behelyezése

A memóriakártya kivétele

Telefonja memóriáját memóriakártya
használatával bővítheti.

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.

TIPP! A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa ki a memóriakártya nyílását
Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba, míg
az a helyére kattan. Győződjön meg arról,
hogy az aranyszínű csatlakozó lefelé néz-e.

A memóriakártya formázása
Használat előtt a még nem formázott
memóriakártyát formázza meg.
1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

gombot, és válassza a Beállítások menüt.
2 Válassza ki a Memória állapota, majd a

Külső memória menüket.
FIGYELMEZTETÉS: A memóriakártya
formázásakor annak teljes tartalma törlődik. Ha
nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt
adatokat, először készítsen róluk biztonsági
mentést.
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Készenléti képernyő

H

Állapotsáv

Hí

Az állapotsáv különböző ikonok használatával
jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az
akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat
arról, hogy a Bluetooth funkció aktív-e.

1

2

Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon

Leírás
A hálózat jelerőssége (a
vonalkák száma változik)
Nincs hálózat jelzés
Roaming szolgáltatás
Bluetooth® aktív
WAP szolgáltatáshoz
kapcsolódva
Ébresztés beállítva
Új üzenet
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Ikon

Leírás
Új hangüzenet

3

4

Általános proﬁl bekapcsolva
Néma proﬁl bekapcsolva
Rezgő proﬁl bekapcsolva
Utcai proﬁl bekapcsolva
Fejhallgató proﬁl
bekapcsolva
Akkumulátor töltöttsége
Az akkumulátor lemerült

T
b
0

Hívások
Hívás kezdeményezése

Partner hívása

1 Győződjön meg róla, hogy telefonja be

1 Válassza a Nevek menüpontot, majd a

van-e kapcsolva.
2 A leggyorsabban az érintési módot

aktiváló
gomb megnyomásával
kezdeményezhet hívást. A gomb
megnyomása után a képernyő
megérintésével megadhatja a megfelelő
telefonszámot. A billentyűzetet is
használhatja a csúszka kinyitása után.
Számjegy törléséhez nyomja meg a
gombot, vagy a vissza nyilat.
3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a

Keresés opciót.
2 A billentyűzettel adja meg a partner

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

gombot.

Hívás fogadása és elutasítása
Ha cseng a telefon, nyomja meg a Elfogadás
vagy a
gombot a hívás fogadásához.

gombot, vagy csúsztatással zárja be a
billentyűzetet.

Csengetés közben nyomja meg a kamera
gombot, és a Néma opcióval némítsa el a
csengetést. Ez nagyon hasznos akkor, ha
elfelejtette a proﬁlját Néma beállításra
változtatni egy értekezleten.

TIPP! Nemzetközi hívások esetén a „+”
beírásához érintse meg és tartsa lenyomva a
0 gombot.

A bejövő hívás elvetéséhez nyomja meg a
gombot, vagy válassza a
Visszautasítás opciót.

gombot.
4 Hívás befejezéséhez nyomja meg a

TIPP! Megváltoztathatja a telefon beállításait,
hogy különböző módokon fogadhassa a
hívásokat. Nyomja meg a
gombot, majd
a Beállítások menüpontot, és a Hívás opciót.
Jelölje be a Hívás fogadás opciót, és válasszon
a Flip nyitása, Bármelyik gomb vagy Csak a
hívás gomb lehetőségek közül.
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Hívások
A hívás hangerejének beállítása

Hívásnaplók megtekintése

Hí

A hangerő hívás közbeni beállításához
nyomja meg a telefon bal oldalán levő
hangerőszabályzó gombot.

Nyomja meg a Menü vagy
gombot, és
válassza ki a Hívásinfó menüt. Válassza ki a
következő opciók megjelenítéséhez:

1

Gyorstárcsázás

Összes - Megtekintheti az összes tárcsázott,
fogadott és elmulasztott hívás listáját.

2

A gyakran hívott partnerekhez gyorstárcsázási
számot rendelhet hozzá.
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza

a Nevek, majd a Gyorstárcsázások
menüt.
2 A hangposta beállítása gyorshívás az 1-es

gombbal; ezt nem módosíthatja. Válasszon
másik számot a navigációs gombok
segítségével és a Hozzáad gomb 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
megnyomnia a
gombot.
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3

Nem fogadott - Megtekintheti a nem
fogadott hívások listáját.
Tárcsázott - Megtekintheti az összes
tárcsázott hívás listáját.
Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott
hívás listáját.

4

Hívás időtartam - Megtekintheti a fogadott
és tárcsázott hívások időtartamát.
Hívásköltségek - Megtekintheti az Utolsó
hívásra vagy a Minden hívásra vonatkozó
költségeket. A szolgáltatás hálózatfüggő; vannak
olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.
GPRS infó - Megtekintheti az összes fogadott, ill.
küldött adat mennyiségét kilobájtban.
TIPP! A kiválasztott elemek törléséhez válassza
bármelyik hívásnapló Opciók lehetőségét, majd
jelölje be a Törlés parancsot.
TIPP! A navigációs gombok segítségével jelölje ki
az adott hívást, és tekintse meg annak dátumát
és idejét. A hívás időtartamának megtekintéséhez
válassza a Nézet gombot.
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Hívásátirányítás használata

Híváskorlátozás használata

1 Nyomja meg a Menü vagy

1 Nyomja meg a Menü vagy

2 Válassza ki a Hívásátirányítás elemet.

2 Válassza ki a Híváskorlátozás opciót.

3 Válassza ki, hogy a telefon minden hívást

3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az

gombot,
válassza a Beállítások, majd a Hívás
menüt.

átirányítson-e, ha a vonal foglalt, ha nem
veszik fel, ha Ön nincs telefonközelben,
illetve átirányítsa-e az összes adathívást
vagy összes faxhívást.
4 Válassza az Aktivál opciót, és adja meg,

hogy hangpostára, más telefonszámra
vagy kedvenc számára kívánja átirányítani
a hívást.
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 a Hívásátirányítás menü Összes
kikapcsolása opcióját.

gombot,
válassza a Beállítások, majd a Hívás
menüt.

alábbi hét opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi, kivéve hazai
Összes bejövő hívás
Bejövő hívások barangoláskor
Minden letiltás törlése
Jelszó megváltoztatása
4 Válassza az Aktivál opciót, és adja

meg a híváskorlátozó jelszót. További
információkért erről a szolgáltatásról
forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.
TIPP! Válassza ki a Hívás menü Rögzített
tárcsázási szám opcióját, hogy összeállítsa
azoknak a számoknak a listáját, amelyek
hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a
szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta,
csak a ﬁx hívószámok listáján található számok
lesznek hívhatóak telefonjáról.
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Hívások
Hívásbeállítások módosítása
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
válassza a Beállítások, majd a Hívás
menüt.

2 Ezen a helyen a következő opciók

beállításait adhatja meg:
Hívásátirányítás -Kiválaszthatja, hogy át
kívánja-e irányítani a hívásait.
Híváskorlátozás - Kiválaszthatja, hogy
mely hívásokat kívánja korlátozni.
Rögzített tárcsázási számKiválaszthatja azon számok listáját,
melyeket a telefonról hívni lehet.
Hívás fogadás - Kiválaszthatja, hogy a
hívásokat a fogadás gombbal, bármelyik
gombbal vagy a készülék kinyitásával
kívánja-e fogadni.
Saját szám küldése - Kiválaszthatja,
hogy kimenő hívás esetén telefonszámát
kijelezze-e a hívott fél készüléke.
Hívásvárakoztatás - Figyelmeztetés
várakozó hívásra.

N
Percjelzés - Válassza a Be opciót, hogy
percenként hangjelzést halljon hívás
közben.
Autom. újrahívás - Ha a funkció aktív,
a telefon sikertelen kapcsolás esetén
automatikusan újratárcsáz.
DTMF küldése - Hívás közben elküldheti
a kijelzőn látható telefonszám DTMF
(dual tone multi-frequency; kéthangú,
többfrekvenciás hang) hangjelzését.
Az opció hasznos, amikor automatikus
rendszert, például bankot tárcsázva jelszót
vagy számlaszámot kell megadnia.
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Nevek
Partner keresése

Partner opciók

1 Válassza ki a főképernyőn levő Nevek

A partner megtekintésekor számos beállításra
van lehetősége. Így érheti el és használhatja
az Opciók menüt:

menüt, majd a Keresés pontot.
2 A billentyűzet vagy érintőpad segítségével

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

görgetéséhez használja a navigációs
gombokat.

Új partner hozzáadása
1 Válassza a Nevek elemet, majd az Új

partner menüt.
2 Válassza ki, hogy a Telefon on vagy a

SIM-kártyán kívánja tárolni az új partnert.
3 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre

álló információkat, és válassza a Mentés
parancsot.
Folyamodhat azonban egy valamivel gyorsabb
módszerhez is...
1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot, és

válassza az Opciók menüt.
2 Válassza a Mentés vagy a Adja meg a

szám típusát opciót.
3 Adja meg a fontos adatokat a fent leírtak

szerint, és válassza a Mentés parancsot.

1 Nyissa meg a kívánt partnert. Lásd fent:

Partner keresése.
2 Az Opciók gomb megnyomásával nyissa

meg az opciók listáját.
Itt a következő műveletekre van
lehetősége:
Szerkesztés - A partner adatainak
bármely részletét megváltoztathatja.
Új üzenet - Üzenetet küldhet a
partnernek. Ha a partnernek van e-mail
címe, válasszon Üzenet vagy E-mail
küldése között.
Küldés - Elküldheti egy másik személynek
a partner adatait névjegy formájában.
A küldés módja lehet SMS, MMS, ill.
Bluetooth vagy E-mail kapcsolat.
Törlés - Törölheti a partnert. Érintse meg
az Igen gombot, ha biztos benne.
Új partner - Új partnert adhat hozzá.
Többszörös törlés - Több partnert
kijelölhet törléshez.
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Nevek
Másolás a telefonra / SIM-re
- Áthelyezheti vagy másolhatja a partner
adatait a SIM-kártyára vagy a telefonra (attól
függően, hogy hova mentette eredetileg).

Partner hozzáadása csoporthoz
A partnereket csoportokban tárolhatja,
külön választhatja például a munkatársait
és a családtagjait. Számos, a telefonon már
meglevő csoport közül választhat: Család,
Barátok, Munkatárs, VIP, 1. csoport és
2. csoport, Nincs csoport.
1 Válassza a Nevek menüt, majd a

Csoportok pontot.
2 Görgessen a hozzáadni kívánt csoportig,

válassza a Nézet gombot és a Hozzáad
opciót.
3 Megnyílik a Partnerek menü. Görgessen a

csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig,
majd nyomja meg a
gombot, és
válassza a Kész opciót.
4 Nyomja meg az Igen gombot, ha biztos

benne.
TIPP! Csengőhangot rendelhet hozzá a
csoportokhoz. Válassza ki a csoportot, amelyhez
a csengőhangot vagy ikont hozzá kívánja
rendelni, majd válassza az Opciók menüt, és
jelölje ki a megfelelő elemet.
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Csoport átnevezése

5

A csoportokat tetszés szerint átnevezheti.
1 Válassza a Nevek menüt, majd a

Csoportok pontot.
2 Válassza ki az átnevezni kívánt csoportot.
3 Válassza ki az Opciók menü Átnevezés

opcióját, és adja meg a csoport új nevét.
4 Válassza a Mentés opciót.

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

6
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Kép hozzárendelése partnerhez

1

Megváltoztathatja a partner megjelenését a
címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.

2

1 Válassza a Nevek menüt, majd a

Beállítások pontot.
2 Válassza a Nézetek és a Képpel

3

lehetőséget.
3 Térjen vissza a Címjegyzékhez, és válassza

ki azt a partnert, akihez képet szeretne
hozzárendelni.
4 Válassza az Opciók menü Szerkesztés

opcióját.

4

t
et

za

5 Görgessen lefelé a Fénykép részletig.

Válassza az Opciók menü Képek
vagy Új kép opcióját. A Képek opció
kiválasztásakor, a telefon memóriájában
tárolt képet válasszon. Az Új kép opció
kiválasztásakor kinyílik a kamera keresője;
elkészítheti a partner fotóját. Készítse el a
fényképet, majd nyomja meg a Beállítás
gombot.
6 Válassza a Mentés parancsot.

Összes partner törlése
1 Válassza a Nevek menüt, majd az Összes

törlése parancsot.
2 Az opció kiválasztásával törölheti a

partnereket a SIM-ről vagy a Telefon ról.
3 Válassza az Igen lehetőséget, ha biztos

benne.
4 Adja meg a jelszót (alapértelmezés szerint

0000), és nyomja meg az OK gombot.

Partnerek másolása a SIM-kártyára

Információ megtekintése

A partnereket átmásolhatja a SIM-kártyáról a
készülékre vagy a készülékről a SIM-kártyára.

Válassza a Nevek menüt, majd az
Információ pontot. Az opció alatt
megtekintheti a Szolgáltatói számok, a
Saját szám és a Névjegy.

1 Válassza a Nevek menüt, majd az Összes

másolása parancsot.
2 Az opció kiválasztásával átmásolhatja a

partnereket a SIM-ről telefonra vagy a
Telefonról SIM-re.
3 Válasszon a következő két lehetőség

közül: Eredeti megtartása vagy Eredeti
törlése.

TIPP! Ha még nem hozott létre névjegyet, a
Névjegy képernyőn megteheti ezt. Válassza az
Új opciót és adja meg a saját adatait, ahogyan
bármely partner esetén tenné. Válassza a
Mentés parancsot.

4 Nyomja meg az OK gombot, ha biztos

benne.
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Üzenetküldés
Üzenetküldés
A KS360 számos funkciót kínál az SMS
(Rövid üzeneteket küldő szolgáltatás), az
MMS (Multimédiás üzenetküldő szolgáltatás)
és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói
üzeneteivel összefüggésben. Nyomja meg
gombot, és válassza az
egyszerűen az
Üzenetküldés opciót.

Üzenet küldése
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
válassza előbb az Üzenetek menüt, majd
az Új üzenet pontot. Gyorsabb, ha nyitott
telefon mellett megnyomja a billentyűzet
gombját.

2 Válassza az Üzenet opciót SMS vagy MMS

üzenet küldéséhez. (E-mail küldéséről
lásd a 25-26. oldalt, Bluetooth-üzenet
segítségével történő üzenetküldésről pedig
a 59. oldalt.)
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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4 Írja be az üzenetet a billentyűzet

segítségével. A szövegbevitel részleteit
lásd a 25-26. oldalon.
5 Nyomja meg az Opciók gombot, a

Beszúrás opció használatával adja
hozzá az üzenethez a következők egyikét:
Kép, Hang, Videó, Szimbólum, SMS
sablonok, Hangulatjel, Név és szám,
Új dia, Tárgy vagy Továbbiak (Partner/
Saját névjegy/Naptár).
6 Válassza a Címzett opciót.
7 Adja meg a telefonszámot, vagy az Opciók

gomb megnyomásával válassza a Nevek
vagy Legutóbbiak listája elemet, és
nyissa meg a partnerek listáját. Több
partnert is hozzáadhat.
8 Válassza a Küldés parancsot.
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.

Sz

At
alf
ka
tár
lét
ke
szö
AB

Me
szö
cím

Sz
nyo
szi
An
gö

As
me

Ka

Sz

Sz
ab
mó
be
bil
be

:

r/

ók
k

Szövegbevitel
A telefon billentyűzetének segítségével
alfanumerikus (betűk és számok kombinációja)
karaktereket vihet be. Nevek menüben való
tárolásához, üzenet írásához és események
létrehozásához a naptárban például szöveget
kell bevinnie. A telefonon a következő
szövegbeviteli módok állnak rendelkezésére:
ABC kézi beviteli mód és 123 mód.
Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle
szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a
címjegyzék telefonszám mezője).
Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben,
nyomja meg a
gombot, válassza ki a
szimbólumot, majd nyomja meg az OK gombot.
A navigációs gombokkal további szimbólumokhoz
görgethet.
A szavak után hagyjon szóközt a
megnyomásával.

gomb

Karakter törléséhez nyomja meg a

gombot.

Szövegbevitel billentyűzettel
Szöveg bevitelekor, például üzenetek írásakor,
a billentyűzet alapértelmezett szövegbeviteli
módja az ABC mód. Ha például számot ír
be például hívás kezdeményezésekor, a
billentyűzet alapértelmezés szerint számok
bevitelére van beállítva.

ABC módban úgy adhat meg számokat, hogy
előbb megnyomja a
gombot, majd a
megfelelő számjegyet.

E-mail beállítása
A KS360 készülékkel útközben is tarthatja a
kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül.
Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy
IMAP4 e-mail ﬁókot.
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
válassza előbb az Üzenetek, majd a
Beállítások pontot.

2 Válassza ki az E-mail, majd az E-mail

fiók opciót.
3 Válassza ki az Új menüpontot.
4 Válasszon a Yahoo, Gmail, MSN vagy

Egyéb lehetőségek közül.

E-mail küldése az új e-mail ﬁókról
E-mail küldéséhez és fogadásához először létre
kell hoznia az email fiókot (lásd a 26. oldalt).
1 Nyomja meg a

gombot, válassza az
Üzenetek, majd az Új üzenet opciót.

2 Válassza az E-mail opciót az új e-mailek

megnyitásához.
3 Adja meg az üzenet tárgyát, és nyomja

meg az OK gombot.
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Üzenetküldés
4 Írja be az üzenetet a billentyűzet segítségével.
5 Válassza ki az Opciók menüt, és válassza

ki a csatolandó elemet: kép, hang, videó,
dokumentumok, Továbbiak (partner,
saját névjegy és Naptár) Egyebek.
6 Nyomja meg a Küldés gombot, adja meg

a címzett címét, vagy érintse meg az
Opciók gombot, válassza a Nevek menüt
a partnerek listájának megnyitásához.
7 Nyomja meg a Küldés gombot; ezzel

elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák
A Menü vagy
megnyomásával
válassza ki az Üzenetek opciót. A KS360
mappaszerkezete logikus felépítésű.
Bejövő - Minden fogadott üzenet a Bejövő
mappába kerül. Itt lehetősége van az
üzenetek megválaszolására, továbbítására és
egyéb műveletekre, a részleteket lásd alább.
E-mail - Az e-mail üzenetek tárolóhelye.
Válassza ki a használni kívánt ﬁókot, majd
nyomja meg a Tartás ki gombot. A KS360
kapcsolódik e-mail ﬁókjához, és lekéri új
üzeneteit.
Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az
üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.
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Kimenő - Ez egy ideiglenes tárhely a
küldésre várakozó üzenetek részére.
Elküldött -Minden elküldött üzenet az
Elküldött elemek mappába kerül.
Hangposta meghallgatása - Hozzáférés
a hangpostához (ha elérhető a hálózatban).
Új hangüzenet érkezésekor a készenléti
képernyőn megjelenik a vonatkozó
szimbólum.
Információs üzenetek - A szolgáltatótól
érkezett információs üzenetek és frissítések
tárolóhelye.
Sablonok - Hasznos, előre megfogalmazott
üzenetek listája, a gyors válaszadáshoz.

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

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

2 Válassza az Opciók menüpontot, majd

válasszon a következők közül:
Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.
Válasz - Válasz küldése a kiválasztott
üzenetre.
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Továbbítás - A kiválasztott üzenet
továbbküldése egy másik személynek.
Visszahívás - Az üzenet feladójának
felhívása.
Láncnézet/Általános nézet Kiválaszthatja, hogyan jelenjenek meg az
üzenetek a bejövő üzenetek mappában.
Információ - Az üzenet adatainak, például
küldési idejének megtekintése.
Másolás/Áthelyezés - Kiválaszthatja, hogy
a kijelölt üzeneteket másolni vagy áthelyezni
kívánja a SIM-kártyára illetve a telefonra.
Többszörös törlés - A kiválasztott
üzenetek törlése.
Összes olvasott törlése - A megnyitott
üzenetek törlése.
Összes törlése - Szöveges üzenetek,
multimédia üzenetek, illetve az összes
üzenet törlése.
Ha megjelenik a Nincs hely üzenet
számára a SIM-kártyán üzenet, töröljön
néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

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

gombot,
válassza az Üzenetek, majd a Sablonok
pontot.

2 Válasszon a SMS vagy Multimédia opció

közül. A meglevő sablonok módosításához
válassza az Opciók menü Szerkesztés
lehetőségét. Az Opciók menü Új sablon
lehetőségével új sablont hozhat létre, a
Törlés opcióval pedig sablonokat törölhet.
3 Sablon küldéséhez jelölje ki a megfelelőt,

majd válassza az Opciók és Küldés
módja opciókat.
4 Adja meg a sablon küldésének módját:

Üzenet, Bluetooth-üzenet vagy E-mail.
5 Válasszon partnert, és nyomja meg a

Küldés gombot.

Ha a Nincs hely az üzenet számára
üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb
mentett fájlok törlésével is felszabadíthat
tárhelyet.
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Üzenetküldés
Szöveges üzenet beállításainak
módosítása

Hosszú szöv. küldése mint - Kiválaszthatja,
hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS
formájában történjen, ha az üzenetmezőben
levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.

Ké
és

A beállítások módosításához használja a
Beállítások menü alatt található opciókat.

Hordozótípus - Kiválaszthatja, hogy az
üzenetküldés GSM preferált vagy GPRS
preferált legyen.

gombot,
Nyomja meg a Menü vagy
válassza az Üzenetek, Beállítások és
SMS lehetőséget. A következő beállításokat
módosíthatja:

Multimédia üzenet beállításainak
módosítása

Au
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A KS360 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket.

Üzenettípus: - A következők között válthat:
SMS, Hang, Fax, Személyhívás, X.400, E-mail
vagy ERMES.
Érvényességi idő - Válassza ki, hogy
üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.
Kézbesítési jelentés - Üzenetei
kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.
Válasz fizetése - Megadhatja, hogy Ön viseli
az üzenet címzettjének válaszáért felszámított
költséget.
Üzenetközpont száma - Megadhatja az
üzenetközpont adatait.
Karakterkódolás - Kiválaszthatja a
karakterek kódolásának módját. Ez
befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az
adatátvitel költségeit.
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A KS360 előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket.
A beállítások módosításához használja a
Beállítások menü alatt található opciókat.
Nyomja meg a Menü vagy
gombot,
válassza az Üzenetek, Beállítások és MMS
lehetőséget.
A következő beállításokat módosíthatja:
Dia időtartama - Válassza ki a diák
megjelenítésének időtartamát.
Prioritás - Kiválaszthatja multimédia üzenetei
prioritási szintjét.
Érvényességi idő - Válassza ki, hogy
üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.
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Kézbesítési jelentés - Megengedheti
és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Hozzáférési pont - Beállíthatja az e-mail
hozzáférési pontot.

Olvasási jelentés - Megengedheti és/vagy
kérheti az olvasás jelentés küldését.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a
KS360 milyen gyakran ellenőrizze, hogy
érkezett-e új e-mail üzenete.

Autom. letöltés - Automatikusan vagy
manuálisan letöltheti a multimédia
üzeneteket, attól függően, hogy belföldön
tartózkodik-e vagy roaming szolgáltatást vesz
igénybe.

Egyéb beállítások módosítása

Hálózati profil - Szolgáltató-speciﬁkus
hálózati proﬁlt választhat a multimédia
üzenetek küldéséhez.

Nyomja meg a Menü vagy
gombot,
válassza az Üzenetek menüt, a Beállítások
pontot, majd a következőt:

Engedélyezett üzenettípus - Kiválaszthatja
az engedélyezett üzenettípusokat.

E-mail beállítások módosítása

Hangposta szám - A készülék ezen a
helyen tárolja a hangpostaﬁók számát. Az
elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön
a szolgáltatónál.

Saját preferenciáinak megfelelő e-mail
beállításokat hozhat létre.

Push üzenet - Megváltoztathatja a
szolgáltatói üzenetek beállításait.

1 Nyomja meg a Menü vagy

Információs üzenet - Beállíthatja a fogadási
opciókat, a ﬁgyelmeztetéseket és a nyelvet.

gombot,
válassza előbb az Üzenetek, majd a
Beállítások pontot.

2 A következő beállítások megadásához

válassza az E-mail menüpontot:
E-mail fiók - E-mail ﬁókot állíthat be.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és
bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Szöveges üzenet mentése - Kiválasztatja,
hogy a készülék a szöveges üzenetet a
telefon memóriájába vagy a külső memóriába
mentse.

29

Multimédia
Gyors fényképfelvétel készítése
1 Tartsa lenyomva a készülék bal oldalán

levő kamera gombot. A kamera keresője
megjelenik a képernyőn.
2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a

lencsét a fénykép tárgya felé.
3 Tartsa úgy a telefont, hogy pontosan lássa

azt, akiről/amiről felvételt kíván készíteni.
4 A fénykép elkészítéséhez nyomja le

teljesen a

vagy a kamera gombot.

Megjegyzés: A készenléti képernyőről is
megnyithatja a kamera menüt. Nyomja meg a
gombot, Multimédia menü és válassza
a Kamera opciót.

A fénykép elkészítése előtt
A következő opciók eléréséhez nyomja meg a
gombot:
Önkioldó - Az önkioldó lehetővé
teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása
után megfelelő késleltetéssel történjen
az expozíció. Válasszon a 3, 5 vagy 10
másodperces késleltetés közül. Ideális,
amikor csoportkép készítésekor Ön is
szerepelni szeretne a képen.
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Több felvétel - Ezzel a lehetőséggel
automatikusan, gyors egymásutánban
akár 6 felvételt is készíthet, ami kiválóan
alkalmazható például mozgó tárgyak vagy
sportesemények fotózásához.
Fehéregyensúly - A fehéregyensúly
biztosítja, hogy a fehér szín valósághűen
jelenjen meg felvételein. Annak érdekében,
hogy a kamera megfelelően állítsa be
a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a
fényviszonyok meghatározása. Válasszon a
következők közül: Automatikus, Napfény,
Izzólámpa, Borult, Fluoreszkáló vagy
Éjszakai mód.
Színeffektus - Négy színtónus közül
választhat: Ki (normál/színes), Szépia, Mono
(fekete-fehér) vagy Negatív.
Fényerő - A makró mód bekapcsolása,
amikor nagyon közelről fényképezi az adott
témát.
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A fénykép elkészítése után

Gyors beállítások használata

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.
A kép nevét a képernyő alján láthatja. A
kijelző bal oldalán hat opció jelenik meg.

A gyorsbeállítások eléréséhez válassza az
Opciók lehetőséget. A beállítások között
fényképkészítési opciókat találhat.

OK - Megérintésével azonnal új fényképet
készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

Videókamera - Váltás kamera módról
videokamera módra.

Uj kép - Megérintésével azonnal új
fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép
mentésre kerül.

Kijelző - Választhat Szabványos vagy Törlés
mód között.

Beállítás - Megérintésével megnyithat
egy almenüt, mely alatt beállíthatja a képet
Háttérkép vagy Azonosító kép.
Küldés - Elküldheti a fényképet MMS,
Bluetooth vagy E-mail. Lásd a 24. oldalon
levő Üzenet küldése c. részt.
Album - Megérintésével megtekintheti
az albumban levő többi fényképet. A jelenlegi
fénykép mentésre kerül. A részletes leírást
lásd a 32. oldalon: Az elmentett fényképek
megtekintése.
Törlés - Az éppen elkészült fénykép törlése;
a választást az Igen gomb megérintésével
hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.

Felbontás - Lásd a Képméret módosítása
c. részt a 32. oldalon.
Minőség -Választhat Normál, Kiváló és
Legjobb között. Minél jobb minőségbeállítást
választ, annál élesebb fényképet készíthet.
Ez megnöveli a fájlméretet, ami azt jelenti,
hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék
memóriájában.
Kamerahang - Válasszon egyet a három
rekeszzár hang közül.
Mentés helye - A telefon memóriájába vagy
a külső memóriába mentheti a fényképeket.
Gyári beállítások visszaállítása - Az Igen
opció kiválasztásával visszaállíthatja a telefon
eredeti kamera-beállításait.
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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 az Opciók gombot, és

válassza ki az eszköztár Felbontás
elemét.
2 Válasszon négy képpontérték közül:

(320x240, 640x480, 1280x960,
1600x1200).
3 A módosítások jóváhagyásához nyomja

meg az OK gombot.

Az elmentett fényképek
megtekintése
1 Az elmentett fényképekhez a kamera

üzemmódból, valamint a készenléti
képernyőről is hozzáférhet. A kereső
képernyőn érintse meg az Album gombot.
A készenléti képernyőn érintse meg a
Menü vagy
gombot, majd válassza a
Saját mappa és Képek menüt.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
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3 A navigációs gombokkal jelölje ki a

megtekinteni kívánt fényképet, és
nagyításához nyomja meg a Nézet
gombot.

Gy
1

2

Fénykép beállítása Háttérképnek
vagy Azonosító képnek
A Képgalériában használja a navigációs
gombokat a fénykép kiválasztásához. Az
Opciók, Beállítás lehetőséggel állítsa be a
kijelölt képet Háttérképnek vagy Azonosító
kép az egyik partnerhez. 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.

3
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Gyors videó készítése

Videofelvétel készítése után

1 Nyomja meg röviden a készülék bal oldalán

A videó nevét a képernyő alján láthatja. A
kijelző bal oldalán hat opció jelenik meg.

levő kamera gombot.
2 Válassza a Videókamera opciót.
3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya

felé.
4 A felvétel elindításához nyomja meg a

készülék bal oldalán levő kamera gombot.

tó

a,

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 ismét a Szünet gombot.
a

7 A felvétel leállításához válassza a Leállítás

opciót.
Megjegyzés: A készenléti képernyőről
is megnyithatja a Videókamera menüt.
A kereső megnyitásához nyomja meg
a
gombot, válassza a Multimédia
menüt, görgessen lefelé és válassza ki a
Videókamera menüt.

OK - Megérintésével azonnal új videofelvételt
készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.
Uj videó - Megérintésével azonnal
új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó
mentésre kerül.
Indítás - Megérintésével lejátszhatja az
éppen elkészített videofelvételt.
Küldés - Megérintésével elküldheti a
videót MMS vagy E-mail. Lásd a 24. oldalon
levő Üzenet küldése c. részt.
Album - Megérintésével megtekintheti
az albumban levő többi videoklipet. A jelenlegi
videoklip mentésre kerül. Lásd a 34. oldalon
levő Az elmentett videók megtekintése c.
részt.
Törlés - Az éppen elkészült videó törlése;
a választást az Igen gomb megérintésével
hagyhatja jóvá. A kereső újra megjelenik.
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A kereső megismerése

Az elmentett videók megtekintése

M

Megjegyzés: A zoom fokozatát a telefon bal
oldalán levő hangerőszabályzó gombokkal
állíthatja be.

1 A mentett videókat videokamera módból

Az
ren
ze

Gyors beállítások használata
A gyorsbeállítások eléréséhez válassza
az Opciók lehetőséget. A beállítások
videofelvételek készítéséhez tartalmaznak
különböző opciókat.
Kamera - Váltás videokamera módról álló
kamera módra.
Kijelző - Választhat Szabványos vagy Törlés
mód között.
Felbontás - Ha azt szeretné, hogy több videó
férjen telefonjába, a pixelszám módosításával
csökkentheti a fájl méretét. Két videobeállítás
közül választhat: 176x144 vagy 320x240.
Minőség - Legjobb/ Kiváló/ Normál.
Mentés helye - A telefon memóriájába vagy
külső memóriába mentheti a videoklipeket.
Gyári beállítások visszaállítása - Az Igen
lehetőség kiválasztásával visszaállíthatja a
telefon eredeti videokamera-beállításait.

vagy a készenléti képernyőről tekintheti
meg. A kereső képernyőn érintse meg az
Album gombot. A készenléti képernyőn
érintse meg a Menü vagy
gombot,
majd válassza a Saját mappa és Videók
menüt.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
3 A navigációs gombokkal válassza ki a

megtekinteni kívánt videót, majd nyomja
meg a
gombot.

Hangerő-beállítás videó lejátszása
közben
A videofelvétel lejátszás közbeni hangerejének
beállításához használja a készülék bal oldalán
levő hangerőgombokat. A hangerőszint a
videó alatt látható, a bal oldalon.

Az
me
aM
me
ren

Ös
da

Sa
ös
va
Le

Be

Ze

Al
va
át
ka
1

2
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MP3 lejátszó

3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell

Az LG KS360 beépített MP3-lejátszóval
rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc
zenéjét.

4 A fájl megjelenik az Összes szám opció

Az MP3-lejátszó megnyitásához érintse
meg a Menü vagy
gombot, és válassza
a Multimédia , majd az MP3 lejátszó
menüt. A menüben a következő opciók állnak
rendelkezésére:
Összes szám - A telefonon található összes
dalt tartalmazza.
Saját lejátszási lista - Tartalmazza az
összes Ön által létrehozott lejátszási listát,
valamint a következőket: Aktuális dalok,
Legutóbbi dalok és Kedvenc dalok.
Beállítások - Módosíthatja a zenei beállításokat.

Zene átvitele a telefonra
A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton
vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet
át zenét telefonjára. Átvitel Bluetooth
kapcsolaton keresztül:
1 Győződjön meg róla, hogy mindkét

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

azt az Igen gomb megnyomásával.
alatt.

Dal lejátszása
1 Érintse meg a Menü vagy

gombot,
válassza a Multimédia, majd az MP3
lejátszó menüt.

2 Válassza ki az Összes szám opciót, majd

a lejátszani kívánt zeneszámot. Válassza a
gombot.
3 A zeneszám szüneteltetéséhez nyomja

meg a

gombot.

4 A következő számra ugráshoz nyomja meg

a

gombot.

5 Az előző számra ugráshoz nyomja meg a

gombot.
6 Érintse meg a

gombot a szám
megállításához és az MP3 lejátszó menübe
való visszatéréshez.

TIPP! Ha állítani kíván a hangerőn zenehallgatás
közben, használja a telefon bal oldalán levő
hangerőszabályzó gombokat, vagy a fel / le
mutató navigációs gombokat.

és válassza a küldést Bluetooth
kapcsolaton keresztül.
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Opciók használata zenelejátszás
közben

Lejátszási lista létrehozása

Le

Saját lejátszási listát hozhat létre az Összes
szám mappából válogatott dalokból.
1 Nyomja meg a

Idő
sze
da

Kis méret - Elrejtheti a zenelejátszó
képernyőjét; így a megszokott módon
használhatja telefonját zenelejátszás közben.

2 Válassza az MP3 lejátszó, majd a Saját

Al
azo

Lejátszási lista - Megtekintheti a jelenleg
hallgatott lejátszási listát.

3 Nyomja meg az Új gombot, adja meg a

Az Opciók menüben a következők közül
választhat:

Keresés - Műsorszámot választhat a telefon
zeneszámokat tartalmazó listájából.
Felvétel a lejátszási listába - Hozzáadhatja
a jelenlegi zeneszámot a lejátszási listához.
Beállítás - Beállíthatja az aktuális
műsorszámot Csengőhang vagy
Üzenethang.
Információ - Megtekintheti az éppen
hallgatott zenefájl adatait.
Beállítások - Módosíthatja a Léptetés,
Lejátszási mód vagy Hangszínszabályozó
beállításokat.

gombot, és válassza a
Multimédia menüt.
lejátszási lista opciót.
lejátszási lista nevét, majd nyomja meg a
Mentés gombot.

2

4 Megjelenik az Új lejátszási lista mappa.

3

Jelölje ki a lejátszási listába felvenni
kívánt zeneszámokat; ehhez görgessen a
megfelelő dalokhoz, és válassza a
lehetőséget.
5 A lejátszási lista tárolásához válassza a

Mentés parancsot.

Lejátszási lista lejátszása
1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Multimédia menüt.

2 Válassza az MP3 lejátszó, majd a Saját

lejátszási lista opciót.
3 Jelölje ki a lejátszani kívánt lejátszási listát,

válassza a Nézet opciót, majd nyomja meg
a
gombot.
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1

Lejátszási lista szerkesztése

a

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat
szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy
dalokat szeretne törölni onnan.

t

A lejátszási listák rendezéséhez szerkessze
azokat az Opciók menü használatával.

.

l

át,
eg

1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Multimédia menüt.

2 Válassza az MP3-lejátszó, majd a Saját

lejátszási lista opciót.
3 Görgessen a szerkeszteni kívánt lejátszási

listához és válassza a Nézet, majd az
Opciók lehetőséget. Válasszon az alábbi
lehetőségek közül:
Indítás - Lejátszhatja a kiválasztott zenét.
Hozzáad - Az opció használatával
zeneszámokat adhat hozzá a lejátszási
listához.
Eltávolít - Eltávolíthat egy dalt a lejátszási
listáról. A választás jóváhagyásához
válassza az Igen gombot.
Ugrás lefelé / Vissza.
Többszörös törlés - Kiválaszthatja és
törölheti a kiválasztott zeneszámokat a
lejátszási listából.

Összes eltávolítása - Eltávolíthatja az
összes zeneszámot a lejátszási listáról.
Információ - Megtekintheti a lejátszási
listához tartozó információt.

Lejátszási lista törlése
1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Multimédia menüt.

2 Válassza az MP3 lejátszó, majd a Saját

lejátszási lista opciót.
3 Görgessen a törölni kívánt lejátszási

listához, és nyomja meg az Opciók
gombot.
4 Válassza az Összes törlése lehetőséget,

és érintse meg az Igen gombot a választás
jóváhagyásához.
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.
A zene nemzetközi egyezmények és
állami szerzői jog alatti védelem alatt áll.
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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.

Az FM rádió használata
Az LG KS360 FM rádióval felszerelt, így
útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.
Megjegyzés: A rádióhallgatáshoz előbb
csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a
telefonhoz. Illessze a csatlakozót a fejhallgató
csatlakozójába (ugyanaz a csatlakozó, mint
amelyet a töltő csatlakoztatásához használ).

Állomások keresése
Kézi vagy automatikus keresés segítségével
állíthat be telefonján rádió állomásokat. A
készülék ezt követően saját csatornaszám
alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra
hangolnia azokat. Maximum 12 csatornát
tárolhat telefonjában.
Az automatikus hangoláshoz:
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
válassza a Multimédia, majd az FM rádió
menüt.
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2 Válassza az Opciók, majd az Autom.

keresés opciót, és végül az Igen
lehetőséget.

Cs
1

3 Amikor a KS360 állomást talál,

megkérdezi, hogy tárolni kívánja-e
azt. A csatorna tárolásához válassza
az Igen lehetőséget; ha nem kívánja
tárolni, válassza a Nem lehetőséget. A
tárolásra kiválasztott állomásokhoz a
telefon automatikusan hozzárendel egy
csatornaszámot.
A kézi hangoláshoz:
gombot,
válassza a Multimédia, majd az FM rádió
menüt.

2

Rá
1

1 Érintse meg a Menü vagy

2

2 Válasszon csatornaszámot a tárolni kívánt

állomáshoz, és válassza a Szerkesztés
opciót.
3 Az állomás megadásához keresse meg

a navigációs gombokkal a megfelelő
frekvenciát, vagy adja meg azt a
billentyűzet segítségével, majd válassza a
Mentés parancsot.
Megjegyzés: A csatornaszám alatt tárolt
állomásokat szerkesztheti.
TIPP! A vétel javításához bontsa ki a fejhallgató
zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is
szolgál.

Me
ha
az
Ha
op

dió

t

Csatornák visszaállítása

Diktafon használata

1 Érintse meg a Menü vagy

A Hangrögzítő segítségével hangjegyzeteket
vagy más hangokat rögzíthet.

gombot,
válassza a Multimédia, majd az FM rádió
menüt.

2 Válassza az Opciók menüt, majd a

Csatornák törlése opciót. A visszaállítás
jóváhagyásához válassza az Igen lehetőséget.
Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 Mhz
frekvenciára.

Rádióhallgatás
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
válassza a Multimédia, majd az FM rádió
menüt.

2 Válassza ki a hallgatni kívánt állomás

csatornaszámát.
Megjegyzés: A rádiót a beépített
hangszóróval hallgathatja. Nyomja meg
az Opciók menüpontot, majd válassza a
Hallgatás módja: és a Kihangosítás
opciókat.

Hangjegyzet felvétele
1 Nyomja meg a

gombot, válassza a
Multimédia, majd a Hangrögzítő menüt.

2 Nyomja meg a

gombot a felvétel

indításához.
3 A Szünet opció kiválasztásával

szüneteltetheti a felvételt.
4 A felvétel leállításához válassza a Leállítás

parancsot.
5 Válassza a

lehetőséget a felvétel
meghallgatásához.

Megjegyzés: A tárolt hangfelvételek
meghallgatásához válassza az Album opciót.

a
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Multimédia

S

Hangfelvétel küldése

At
fáj
vid
Af
Am
ho
sza

1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az

Opciók menüpontot.
2 Jelölje ki a Küldés elemet, majd válasszon

egyet a következő opciók közül: MMS,
Bluetooth vagy E-mail. Ha az Üzenet
vagy E-mail opciót választja, a készülék az
üzenethez csatolja a felvételt; az üzenetet a
szokásos módon írhatja meg és küldheti el.
Ha a Bluetooth opciót választja, be kell
kapcsolnia a Bluetooth funkciót.
TIPP! Ha üzenetként kívánja elküldeni a felvételt,
válassza az Opciók menüt, majd a Felvételi
mód és MMS opciókat a rögzítés megkezdése
előtt. Ezzel biztosítja, hogy a felvétel „elférjen”
egy üzenetben.
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Ké

A
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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 tárolása a Saját mappa
menüben történik. Nyomja meg a Menü vagy
gombot, és válassza a Saját mappa
menüt a mappalista megnyitásához.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy a képet
át kell méretezni, mielőtt MMS formájában
elküldhető lesz

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.

Képek menüopciói
A Képek mappából elérhető opciók a kijelölt
kép típusától függenek. A telefon kamerájával
készített fényképekhez valamennyi opció
elérhető. Az alapértelmezett képekhez csak
a Beállítás, Fájladatok, Diavetítés,
Rendezés és Nézet opciók elérhetők.

Beállítás- Beállíthatja a kiválasztott képet
Háttérkép vagy Azonosító kép.
Küldés - A kiválasztott képet elküldheti egy
barátjának MMS, Bluetooth-on keresztül
vagy E-mail.

Fájl: A kiválasztott képet Kép szerkesztése,
átnevezheti, animáció létrehozása belőle,
ill. megtekintheti a hozzá tartozó információ
(Név, Méret, Dátum, Idő, Felbontás, Típus
és Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát
használ, még két további opció is megjelenik:
Áthelyezés külső memóriába és Másolás
külső memóriába.
Nyomtatás - Kép nyomtatása Bluetooth
vagy PictBridge használatával.
Diavetítés - Megtekintheti a képeket
diavetítés formájában. További részletkért
lásd a 43. oldalon levő Diavetítés
létrehozása c. részt.

A Képek mappában válassza az Opciók
pontot az opciók listájának megjelenítéséhez.
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Új mappa - A fő Képek mappán belül új
mappát hozhat létre.
Jel./Jel. törl. - Egynél több kép kijelölése
törléshez.

Képek rendezése
gombot,
és válassza a Saját mappa menüt.

2 Válassza ki a Képek mappát.

Összes törlése - Az összes fénykép törlése a
Képek mappában.

3 Válassza az Opciók menüt, majd a

Rendezés - Képek rendezése Dátum, Típus
vagy Név szerint.

4 Válasszon a Dátum, Típus vagy Név

Nézet - Módosíthatja a fényképek
megjelenítésének módját.

Kép törlése

Fénykép küldése
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
és válassza a Saját mappa menüt.

2 Válassza a Képek opciót.
3 Jelöljön ki egy fényképet, és válassza az

Opciók menüt.
4 Jelölje ki a Küldés elemet, majd válasszon

egyet a következő opciók közül: MMS,
Bluetooth vagy E-mail.
5 Ha az MMS 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, és a telefon keres egy eszközt,
amelyre a képet elküldheti.
42 LG KS360 | Használati útmutató

4

1 Nyomja meg a Menü vagy

Rendezés opciót.
lehetőségek közül.

gombot, és válassza ki
a Saját mappa menüt.

5

1 Nyomja meg a

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.

Di

Ha
tal
lét
ma
1

Több kép törlése
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
és válassza a Saját mappa menüt.

2
3

2 Válassza a Képek opciót.
3 Válassza az Opciók menüt, majd a

Jel./Jel. törl. és Törlés opciókat.

4

ki

z

a
l.

4 Minden kép mellett egy mező jelenik meg.

A képek megjelöléséhez válassza a
lehetőséget. A kép jelölésének törléséhez
válassza ki újra a
lehetőséget; így
eltűnik a pipa a mezőből. Választhatja
az Opciók menüt is, majd az Összes
megjelölése vagy Összes megjel. ki
opciót.
5 Ha az összes kívánt mezőt megjelölte,

válassza a Kész parancsot, és erősítse
meg, hogy törölni szeretné az összes
kijelölt képet.

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

5 Nyomja meg a Szünet gombot a diavetítés

szüneteltetéséhez, vagy a Kilépés
gombot, hogy befejezze a diavetítést, és
visszatérjen a Képek mappába.
Diavetítés közben nyomja meg az Opciók gombot,
és válasszon Teljes kép és Teljes képernyő
közül. A Fekvő nézet opció segítségével
megváltoztathatja a kép megjelenítését.

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

Hang használata
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot, és
válassza ki a Saját mappa menüt.

1 Nyomja meg a Menü vagy

2 Görgessen a Hangok mappához, és

2 Válassza ki a Képek mappát.

3 Válassza ki az Alapértelmezett hangok

gombot,
és válassza a Saját mappa menüt.

3 Válassza ki a fényképet, amellyel a

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

válassza ki.
mappát, vagy válasszon a hangfelvételek
listájáról.
4 Válasszon hangot, és meghallgatásához

nyomja meg a

gombot.

5 Válassza az Opciók menüt, majd a Beállítás

opciót, és válasszon Csengőhang, Partner
csengőhang és Üzenethang közül.
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Videók

Videoklip küldése

Vi

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

1 Nyomja meg a Menü vagy

Videó lejátszása

2 Görgessen a Videók mappához, és

Je
és
me

1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot, és
válassza ki a Saját mappa menüt.

2 Görgessen a Videók mappához, és

válassza ki.
3 Válasszon videót, és nyomja meg a

gombot.

Opciók használata a videó
szüneteltetése közben
Az Opciók menü kiválasztásával, az
éppen játszott videó szünet módba kerül. A
következő lehetőségek közül választhat:
Törlés - Törölheti a videót.
Küldés - A videót elküldheti egy barátjának
MMS, Bluetooth on keresztül vagy E-mail.
Információ - A kiválasztott fájl nevének,
méretének, dátumának, idejének, típusának
és szerzői jogi információjának megtekintése.
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gombot, és
válassza ki a Saját mappa menüt.
válassza ki.

3 Válassza ki a megfelelő videoklipet, és

nyomja meg az Opciók gombot.
4 Válassza a Küldés lehetőséget, majd

válasszon egyet a következő opciók közül:
MMS, Bluetooth vagy E-mail.
5 Ha az Üzenet vagy E-mail opciót

választja, a videoklip 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, és a telefon keres egy eszközt,
amelyre a videót elküldheti.
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.

Tö

Kü
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Videó menüopciók

és

Jelöljön ki egy videót a Videók mappában,
és az Opciók gomb megnyomásával jelenítse
meg az opciók listáját.
Törlés - Törölheti a kiválasztott videót.
Küldés - A kiválasztott videót elküldheti egy
barátjának MMS, Bluetooth-on keresztül
vagy E-mail.

:

tja
ót

Fájl - Átnevezheti a videót, vagy
megtekintheti az adatait (Név, Méret, Dátum,
Idő, Típus és Szerzői jog).
Ha külső memóriakártyát használ, még két
további opció is megjelenik: Áthelyezés
külső memóriába és Másolás külső
memóriába.
Új mappa - A fő Videók mappán belül új
mappa létrehozása.
Jel./Jel. törl. - A Törlés opció kiválasztása
előtt jelöljön ki egynél több videoklipet.
Összes törlése - Az összes klip törlése a
Videók mappában.
Rendezés: Videók rendezése Dátum, Típus
vagy Név szerint.

Következő szám automatikus lejátszása
- Beállíthatja a lejátszás módját: Ki, Egyszer
ismétli és Összes ismétlése.
• Ki: A kiválasztott fájl lejátszása.
• Egyszer ismétli: A listában szereplő
összes fájl egyszeri lejátszása.
• Összes ismétlése: A listában szereplő
összes fájl folyamatos lejátszása.
Lista nézet / Miniatűr nézet - Módosíthatja
a videók megjelenítésének módját.

Dokumentumok
A Dokumentumok menü alól érhető el.

Dokumentum megtekintés
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot, és
válassza ki a Saját mappa menüt.

2 Válassza ki a Dokumentumok mappát.
3 Válasszon dokumentumot, és nyomja meg

a Nézet gombot.

Egyebek
Az Egyebek menü alól megtekintheti azokat
a fájlokat, melyeket nem a Képek, Hangok,
Videók vagy Dokumentumok mappában tárolt.
Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor
számítógépéről telefonjára, azok a
45

Saját mappa

JA

Dokumentumok mappa helyett az Egyéb
mappában jelennek meg. Ebben az esetben
áthelyezheti azokat.

JA

Külső memória
A készülék a behelyezett memóriakártyát
mappaként jeleníti meg a Saját mappa
menü alatt. A külső memória mappa öt
további mappát tartalmaz: Képek, Hangok,
Videók, Dokumentumok és Egyebek.
A mappák a memóriakártyán - nem a
készüléken - tárolt valamennyi adott típusú
fájlt tartalmazzák.
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JAVA
JAVA

A hálózati proﬁl módosítása

A KS360 előretelepített játékokat tartalmaz,
melyek jó időtöltést jelentenek. Ha további
játékokat vagy alkalmazásokat tölt le, a
készülék ebben a mappában tárolja azokat.

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a Hálózati
profil opció alatt állíthatja be a hálózathoz
való csatlakozást.

Játék lejátszása
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
és válassza ki a JAVA, majd a Játékok
menüt.

1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
és válassza ki a JAVA, majd a Hálózati
profil menüt.

2 Új hálózati proﬁlt adhat hozzá ill.

szerkeszthet.

2 Tetszés szerint letölthet játékokat

weboldalakról.
MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a
szolgáltatáshoz többletköltség felszámításával
jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen
szolgáltatójával.

Alkalmazások megtekintése
Az Alkalmazások menü használatával
kezelheti a telefonján található Javaalkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat
törölheti.
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot, és
válassza a JAVA - Alkalmazások menüt.

2 Megtekintheti és kezelheti a meglevő

alkalmazásokat.
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Szervező és Eszközök
Esemény hozzáadása a naptárban
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot
a készenléti képernyőn, és válassza a
Szervező, majd a Naptár opciót.

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, és adja meg az esemény végének
idejét.
4 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez

kiválaszthatja az Ébresztőóra funkció
bekapcsolását. Görgessen balra vagy
jobbra az 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.
5 Görgessen lefelé, és adja meg az esemény

Tárgyát. Betűk és számok beviteléhez
használja a billentyűzetet.
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6 Görgessen ismét lefelé, és válassza ki

az esemény gyakoriságát; válasszon a
következők közül: Egyszer vagy többször
( Naponta, Hetente, Havonta vagy
Évente). Ha az esemény ismétlődik, lefelé
görgetve a Lejárat dátuma mezőben
megadhatja azt az napot, amikor az
események ismétlése befejeződik.
7 Válassza a Mentés gombot, és az

esemény mentésre kerül a naptárba. A
mentett események napjait négyszögletes
kurzor jelöli.

Naptári esemény szerkesztése
gombot
a készenléti képernyőn, és válassza a
Szervező, majd a Naptár opciót.

3

Me
na
vá
Tö

Na
1

1 Nyomja meg a Menü vagy

2 Válassza az Opciók menüt, majd az

Összes bejegyzés opciót az események
listájának megtekintéséhez. Görgessen
a szerkeszteni kívánt eseményhez, majd
válassza a Nézet elemet. Vagy válassza ki
az esemény napját a naptárban, és érintse
meg a Nézet gombot.

2

3
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1

2

r

é

s

k
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3 Válassza a Szerkesztés opciót, és

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

3 Válassza az Opciók, majd a Mentés

opciót.
4 Az Emlékeztető alkalmazás következő

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

Naptári esemény megosztása

Az ébresztőóra beállítása

1 Nyomja meg a Menü vagy

1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot
a készenléti képernyőn, és válassza a
Szervező, majd a Naptár opciót.

2 Válassza ki a megosztani kívánt eseményt,

és érintse meg az Opciók gombot.
3 Válassza a Küldés opciót, majd egyet

a következő opciók közül: SMS, MMS,
Bluetooth vagy E-mail.

Emlékeztető hozzáadása
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot
a készenléti képernyőn, és válassza a
Szervező menüt, majd a Jegyzet pontot.

2 Válassza az Új opciót, és billentyűzze be a

jegyzetet.

gombot
a készenléti képernyőn, és válassza az
Eszközök menüt, majd az Ébresztőóra
pontot.

2 Válassza az Új opciót.
3 Görgessen lefelé és adja meg az

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

Naponta, Hét - pén, Hét - szo, Szo- Vas
vagy Hétköznap kiválasztása.
5 Görgessen lefelé, és válasszon az

alábbi ébresztési funkciók közül: Profil
követése, Hangjelzés mindig vagy
Rezgés mindig.
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Szervező és Eszközök
6 Görgessen lefelé és válassza ki az

ébresztőóra hangját. Válassza a Hangok
opciót, és válasszon új hangot.
7 Görgessen lefelé és adjon meg nevet az

ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott
nevet.
8 Válassza a Mentés parancsot.

Megjegyzés: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat
be.

A számológép használata
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot
a készenléti képernyőn, és válassza az
Eszközök menüt, majd a Számológép
pontot.

2 A számbillentyűk megérintésével vihet be

számokat.
3 Egyszerű műveletek végrehajtásához

válassza ki a kívánt funkciót(+, –, ×, ÷),
majd a = jelet.
4 Összetettebb számításokhoz válassza a

Funkció opciót és a megfelelő parancsot.
5 A képernyő törléséhez és új számítás

végzéséhez válassza a Törlés opciót.
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A stopperóra használata

3

1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot a készenléti képernyőn, és válassza az
Eszközök menüt, majd a Stopperóra pontot.
2 Az időmérő indításához nyomja meg az

Indítás gombot.

4

3 A Részidő opció kiválasztásával részidőt

mérhet. Max. 20 részidőt tárolhat a
telefonon.
4 Az időmérő leállításához nyomja meg a

Leállítás gombot.
5 Válassza a Folytatás elemet a stopperóra

Vá
1

újraindításához attól az időponttól, ahol
megállította, vagy nullázza le az időt a
Visszaállítás opcióval.

Átváltás
gombot
a készenléti képernyőn, és válassza az
Eszközök menüt, majd az Átváltás
pontot.

2

1 Nyomja meg a Menü vagy

2 Válassza ki az átváltani kívánt

mennyiséget: Pénznem, Terület,
Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet,
Térfogat vagy Sebesség.

3

4

az
t.

a

3 Görgesse felfelé a listát a megadni

kívánt mértékegységig. Balra és jobbra
görgetéssel válasszon egységet, majd
görgesse lefelé a listát a mennyiség
megadásához.
4 Görgesse lefelé a listát az átváltási mezőig,

és válassza ki azt a mértékegységet,
amelyre konvertálni szeretne. A mező
alatti sorban automatikusan megjelenik az
átváltás.

SIM szolgáltatások
Ez a funkció a SIM-kártyától és hálózati
szolgáltatásoktól függ.
Ha a SIM-kártya támogatja a SAT (SIM
alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez
a menü a kártyán tárolt szolgáltatófüggő
szolgáltatás nevével jelenik meg.

Város hozzáadása a világórához
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot
a készenléti képernyőn, és válassza az
Eszközök menüt, majd a Világóra
pontot.

2 Felfelé, lefelé, balra vagy jobbra

görgetéssel navigáljon a világon, és
válasszon kontinenst.
3 A Nagyítás opcióval kinagyíthatja az adott

területet, és választhat a régió városai
közül.
4 Nyomja meg a Beállítás gombot.
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Böngésző
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.

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

Ho
1

2
3

1 A Menü vagy

Web-hozzáférés
1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Böngésző menüt. A
böngészőt közvetlenül is megnyithatja a
jobb oldali funkciógombbal.

2 Az Otthon kiválasztásával közvetlenül

hozzáférhet a böngésző honlaphoz.
Ehelyett választhatja a Cím megadása
opciót is, ahol írja be a kívánt URL-t, majd
válassza a Kapcs. parancsot.
Megjegyzés: A csatlakozás a szolgáltatáshoz
és a tartalom letöltése többletköltség
felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről
egyeztessen szolgáltatójával.

Yahoo!
A menü kiválasztásával gyorsan és
egyszerűen szörfözhet a világhálón.
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gomb megnyomásával
válassza ki a Böngésző menüt.

T
t

2 Válassza a Könyvjelzők opciót.

Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők
listája.
3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az

Opciók menüt, majd az Új könyvjelző
opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és
URL-jét.

A
m
1

2

4 Nyomja meg a Mentés gombot. A

könyvjelző megjelenik a könyvjelzők
listájában.
5 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen

görgessen a kívánt könyvjelzőre, és
válassza a Kapcs. opciót. A telefon
megnyitja a könyvjelzővel ellátott oldalt.

3

Hozzáférés egy mentett oldalhoz
1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Böngésző menüt.

2 Válassza a Mentett oldalak opciót.
3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg

a Megnyit gombot.

l
TIPP! A menüben a mentett oldalakat is
törölheti.

A böngészőelőzmények
megtekintése
1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Böngésző menüt.

2 Válassza az Előzmények menüt és az OK

parancsot.

A webes böngésző beállításainak
módosítása
1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Böngésző menüt.

2 Válassza ki a Beállítások menüpontot.
3 Kiválaszthatja, hogy a mobiltelefonja

hogyan kezelje, jelenítse meg és használja
az információkat az internet böngészése
közben. A beállításokat a következő
helyeken módosíthatja: Hálózati profilok,
Tördelési mód, Gyorsítótár, Cookiek, Biztonsági tanúsítványok, Kép
megjelenítése, Javascript, Tárolási
hely.
4 A beállítások módosítása után válassza az

OK gombot.

3 Megjelenik a legutóbb megnyitott

weboldalak listája. A megfelelő oldal
megnyitásához egyszerűen görgesse a
listát az adott oldalig, és válassza a Kapcs.
opciót.
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Beállítások
Dátum és idő módosítása

Ki

Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos
funkciókat.

1

1 A Menü vagy

2

A készenléti képernyőn egyszerűen
megváltoztathatja proﬁlját. A navigációs
gombok segítségével válassza a
lehetőséget, és jelölje ki az aktiválni kívánt
proﬁlt. A következők közül választhat:
Általános, Néma, Rezgő, Utcai és
Fejhallgató.

2 Nyissa meg a Dátum és idő menüt, és

Há
há

Proﬁlok testreszabása

Idő beállítása - Megadhatja az aktuális időt.

A proﬁlbeállításokat személyre szabhatja.

Időformátum - 24 vagy 12 órás
időformátum közül választhat.

A mappában lévő beállítások módosításával
KS360 készülékét személyre szabhatja.
Megjegyzés: A hívásbeállításokkal
kapcsolatos információkat lásd a 20. oldalon.

Proﬁlok módosítása

1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot, és

válassza a Profilok menüt.
2 Jelölje ki a megfelelő proﬁlt, és válassza ki

a Testreszabás opciót.
3 A Néma és Rezgő proﬁlok esetében

módosíthatja a rezgést. Más proﬁlok
esetén, valamennyi, a listán szereplő
hangjelzést és ﬁgyelmeztetést
megváltoztathat.

gomb megnyomásával
válassza ki a Beállítások menüt.
válasszon a lenti listából:

Dátum megadása - Megadhatja az aktuális
dátumot.
Dátumformátum - Megadhatja a dátum
formátumát. (ÉÉÉÉ/HH/NN, NN/HH/ÉÉÉÉ,
HH/NN/ÉÉÉÉ)

Automatikus frissítés - A Be opció
kiválasztásával, a telefon automatikusan
frissíti a dátumot és időt.

Ór
ak
dá

Há
idő

T
n
g

Nyelv módosítása

Fé
áll
10
ab

A telefonon megjelenő szöveg nyelvének
megváltoztatásához válassza a Nyelvek
menüt. A változtatás érinti a szövegbeviteli
mód nyelvét is.

Gy
pa
kö
vá

Be
mó
Üz
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Kijelző beállítások módosítása

os

1 A Menü vagy

l

2 Válassza a Kijelző menüt, és válasszon a

s

őt.

gomb megnyomásával
válassza ki a Beállítások menüt.

következők közül:

Téma - Egy pillanat alatt teljesen
megváltoztathatja a képernyő megjelenését.
Menüstílus - Megváltoztathatja a menü
megjelenését Rács nézet, Lista nézet.
Menü betűtípusa - A betűtípus beállítása.

Háttérkép - Kiválaszthatja a képernyő
hátterét.

Tárcsázás stílusa - Telefonszám
tárcsázásához használt betűtípus módosítása.

Óra - Beállíthatja az idő és dátum kijelzését
a készenléti képernyőn. Válasszon a Nincs
dátum és idő vagy Normál opciók közül.

Háttérszöveg - Üzenetet jeleníthet meg a
készenléti képernyőn.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás
időtartamának kiválasztása.
TIPP! A hosszabb időtartamú háttérvilágítás
nagyobb energiafelhasználással jár, ami
gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Fényerő - A fényerőt a navigációs gombokkal
állíthatja be. Válasszon 40%, 60%, 80% vagy
100% közül, majd nyomja meg az OK gombot
a beállítás mentéséhez.
Gyorsmenü kijelzése - 4 menü
parancsikonjának a készenléti képernyő
közepén képként történő megjelenítéséhez
válassza a Be elemet.
Betűméret - A következők betűméretét
módosíthatja: Menü, Tárcsázás és
Üzenetküldés.

Hálózat neve - Válassza ezt a menüt a
hálózat nevének megváltoztatásához.

Biztonsági beállítások módosítása
A KS360 és az azon tárolt fontos információk
védelméhez módosíthatja a biztonsági
beállításokat.
1 A Menü vagy

gomb megnyomásával
válassza ki a Beállítások menüt.

2 Jelölje ki a Biztonság menüt, és válasszon

a lenti listából:
PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a készülék
kérje a PIN kódot a telefon bekapcsolásakor.
Automata billentyűzár - Adja meg a
billentyű lezárásának idejét arra az esetre,
amikor nem használja a telefont.
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Telefonzár - Biztonsági kódot választhat
a telefon lezárásához; a következők közül
választhat: Bekapcsoláskor, SIM csere
után vagy Azonnal.

A memóriakezelő használatával
meghatározhatja az egyes memóriatípusok
használatát, és láthatja a szabad
memóriaterületek nagyságát.

Kódcsere - Megváltoztathatja a Biztonsági
kód, PIN1 kód vagy PIN2 kód.

A Menü vagy
gomb megnyomásával
válassza ki a Beállítások menüt. A Memória
állapota opció alatt megtekintheti a KS360
memóriáinak (Közös, Fenntartott, SIM-kártya
és Külső memória) aktuális állapotát.

A repülési üzem mód használata
A funkcióval Be- vagy Kikapcsolhatja a
repülési módot. Bekapcsolt Repülési üzem
mód mellett, nem kezdeményezhet hívásokat,
nem csatlakozhat az internetre és nem
küldhet üzeneteket.

Energiatakarékosság
Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos
beállítások Be vagy Ki kapcsolását

TIPP! A memóriakártya behelyezésével
kapcsolatos információkat lásd a 15. oldalon.

Bluetooth beállítások módosítása
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
és válassza a Kapcsolatok menüt, majd a
Bluetooth pontot.

Telefon alaphelyzetbe állítása

2 Válassza a Bluetooth-beállítások opciót.

A beállítások gyári alapbeállításra való
visszaállításához használja a Visszaállítás
opcióját. A funkció aktiválásához szükség van
a biztonsági kódra.

Láthatóság - Választhat, hogy készülékét
megmutatja (Megjelenítés) vagy elrejti
(Elrejtés) mások előtt.

Memória állapotának megtekintése
A KS360 készülék három memóriatípust
képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya
és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a
memóriakártyát külön kell megvásárolnia).
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A következő beállításokat módosíthatja:

Saját név - Adjon nevet KS360
készülékének.
Saját cím - Megtekintheti a Bluetooth eszköz
címét.

A
m
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A kapcsolódási mód beállításainak
módosítása

ria

a

A hálózat üzemeltetője által meghatározott
Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy
új telefonját azonnal használatba vehesse.
Bármely beállítás módosítása az alábbi menü
használatával lehetséges.
Nyomja meg a Menü vagy
gombot,
és válassza a Kapcsolatok menüt. A
választható opciók a következők:

a

ót.

öz

Bluetooth - Állítsa be a KS360 készüléket
a Bluetooth kapcsolat használatára.
Módosíthatja a készülék láthatóságát, vagy
kereshet a telefonjával párosított készülékek
között.
Hálózat - A KS360 automatikusan
csatlakozik az Ön által választott hálózathoz.
Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi
menüvel lehetséges. Az alábbi menü
használatával további hozzáférési pontokat is
meghatározhat.

USB-kapcsolat - Válassza az Modem
opciót, és szinkronizálja KS360 készülékét
az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról
fájlokat másolhasson. Behelyezett
memóriakártya esetén válassza az Adattár
opciót; ezzel ugyanolyan módon használhatja
a telefonját, mint egy USB-kulcsot.
Csatlakozzon a számítógéphez, és áthúzással
vigye át a fájlokat a KS360 cserélhető eszköz
mappájába.

Párosítás másik Bluetooth
eszközzel
A KS360 párosításakor egy másik eszközzel
jelszóval védett kapcsolatot hozhat
létre. Ennek következtében a párosítás
biztonságosabb.
1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth

bekapcsolt és látható állapotban
van-e .A láthatóságát a Bluetooth
beállítások menüben módosíthatja, a
Láthatóság, majd a Megjelenítés opció
kiválasztásával.
2 Válassza a Bluetooth menü Eszközlista és

Új opcióit.
3 A KS360 eszközöket keresni. Amikor

a keresés befejeződik, a Párosítás és
Frissítés opciók jelennek meg a képernyőn.
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4 Válassza ki a párosítandó eszközt, válassza

a Párosítás 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

Bekapcsolt és Látható állapotban van-e.
2 A fejhallgató párosítási módba állításához

és más eszközökkel való párosításához
kövesse a használati utasításában
foglaltakat.
3 A KS360 automatikusan csatlakozik a

Bluetooth fülhallgatóhoz és fülhallgató
proﬁlra vált.

A telefon használata tömegtároló
egységként
A KS360 telefont, USB-tárhelyhez
hasonlóan, adattárként használhatja. Ezzel
a módszerrel egyszerűen átviheti a fájljait a
számítógépről a telefonra. Ha Adattárként
való csatlakozáskor memóriakártyát helyezett
be, a telefon két meghajtóként jelenik
meg a számítógépen: készülék- és külső
memóriaként.
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1 Nyomja meg a Menü vagy

Fá

2 Válassza ki az USB kapcsolat.

Blu
szá

3 Görgessen az Adattár elemre, és érintse

1

gombot, és
válassza a Kapcsolatok menüt.

meg az OK gombot.
4 Illessze az USB-kábel kisebb végét a

KS360 szélén levő USB-csatlakozóba.
A nagyobb végét csatlakoztassa a
számítógép USB-portjába.

2

3

5 A számítógépen automatikusan megnyílik

egy a telefonon vagy a memóriakártyán
levő mappákat megjelenítő cserélhető
lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett
be, kettő.

4

6 Áthúzással vigye át a képeket, videókat,

zenét vagy dokumentumokat a megfelelő
mappákba.
7 A telefon biztonságos eltávolításához

kattintson A hardver biztonságos
eltávolítása ikonra.
8 Ha azt követően meg kívánja nyitni az

egyik fájlt például egy képet, nyomja meg
a Menü vagy
gombot, majd válassza
ki a Saját mappa, Külső memória és
Képek opciót. A fájl az összes átvitt képet
tartalmazza.

Me
kü
me
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e

k
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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.
2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt

Bluetooth kapcsolaton keresztül.
3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell

azt az Igen gomb megnyomásával.
4 A készülék a megfelelő mappában

tárolja a fájlt, annak típusától függően. A
fényképeket például a Képek mappában,
a zenét pedig a Hangok mappában. Ha
a telefon nem ismeri fel a fájltípust, az
Egyebek mappában tárolja a fájlt.
Megjegyzés: A Bluetooth-on keresztül
küldött fájlokat a készülék a telefon
memóriájában tárolja.

Fájlok küldése és fogadása
Bluetooth kapcsolaton keresztül
A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok
küldésére és fogadására, mert nincs szükség
kábelekre, és a kapcsolódás gyors és
egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy
fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.
A fájlok Bluetooth-on keresztüli megosztása
előtt párosítania kell a készüléket egy
másik Bluetooth eszközzel. Az eszközök
párosításáról lásd: Párosítás másik
Bluetooth eszközzel, 57. oldal.
Bluetooth bekapcsolása:
1 Nyomja meg a Menü vagy

gombot,
és válassza a Kapcsolatok menüt, majd a
Bluetooth pontot.

2 Válassza a Bluetooth be/ki, majd a Be

opciót.
3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a Ki

opciót.
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Beállítások

T

Fájlküldés:

Fájl fogadása:

1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely

1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy

általában fénykép, videó vagy zene fájl.
2 Válassza ki az Opciók, majd a Küldés

módja és a Bluetooth opciókat.
3 A még nem aktív Bluetooth funkció

bekapcsolásához válassza az Igen
lehetőséget.
4 A KS360 automatikusan keresi az elérhető

Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a

fájlt küldeni szeretné a Küldés gomb
megnyomásával.
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a Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban legyen. További részletekért
lásd: A Bluetooth beállítások
módosítása, 56. oldal.

AK

Tö

2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl

fogadására. Érintse meg az Igen gombot a
fájl fogadásához.
TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg
arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Ak
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.

Tartozékok
A KS360 telefon tartozékai a következők:

Töltő

Sztereó fejhallgató

Akkumulátor

Használati útmutató

l
ta

További információk a KS360
telefonkészülékről

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.
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Hálózati szolgáltatás

Műszaki adatok

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon
GSM 900, DCS 1800 és PCS1900 hálózatban
való használatra vonatkozó engedéllyel
rendelkezik.

Általános

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati
szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások,
amelyeket a vezeték nélküli hálózati
szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt
bármilyen formában használná ezen hálózati
szolgáltatások bármelyikét, ﬁzessen elő arra
a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak
utasításait.

Üzemi hőmérséklet
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Terméknév : KS360
Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Max. +55 °C (kisütés)
+45 °C (töltés)
Min : -10 °C

00

Megfelelőségi nyilatkozat
Szállító adatai
Név
LG Electronics Inc
Cím
: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Termék adatai
Termék név
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 háromsávos végberendezés.
Modell név
KS360
Márka név
LG

Vonatkozó szabványok
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360: 2001/EN 62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Kiegészítő információ
A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja.
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat
Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában
kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre
ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fent említett
szabványoknak és irányelveknek.
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

Név
Seung Hyoun, Ji / lgazgató

Kiállítás dátuma
18. Aug. 2009

Képviselő aláírása
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha
nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy
törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó követelmények
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos
abszorpciós tényező (SAR) adatai A KS360
típusú készüléket úgy tervezték és gyártották,
hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági
követelményeknek. Az irányelvek számottevő
biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak
érdekében, hogy minden személy biztonságát
szavatolják életkoruktól és egészségi
állapotuktól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos

szabvány a fajlagos abszorpciós tényező
(SAR) néven ismert mértékegységen
alapul. A SAR-méréseket szabványosított
módszerekkel végzik úgy, hogy a
telefon a legmagasabb hitelesített
energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött
frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-

értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül
megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra
vonatkozó nemzetközi irányelvek
követelményeinek.
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• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP)

meghatározott SAR-határértékének 10
gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2
W/kg.
• A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel

•
•

•

fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke
0,635 W/kg (10 g), a testet ért terhelés
pedig 0,949 W/kg (10 g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE)

meghatározott SAR-határértékének 1
gramm feletti emberi szövetre vonatkozó
átlagértéke 1,6 W/kg.

•

•

Termékkezelés és karbantartás
FIGYELMEZTETÉS!
Csak az erre a mobiltelefon modellre
hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat
használjon. Bármely más típus használata
érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó
jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.
• Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített

szakszervizbe, ha javításra van szükség.

•

•

•
•

• Tartsa távol telefonját az olyan elektromos

készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió
és a számítógép.
• Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy

sütők, tartsa távol a készüléket.

•
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• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a

készüléket.
• Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken,

ahol ezt speciális szabályok írják elő.
Pl. ne használja telefonját kórházakban,
mert zavarhatja az érzékeny orvosi
berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz

nedves kézzel. Áramütést kaphat, 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, amikor az textil

burkolatú berendezésen van.
• A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy

pornak a készüléket.

• Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez

megrongálhatja a telefont.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy

nedvesség hatásának.
• A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan

használja. Ne érintse meg szükségtelenül
az antennát.

Hatékony telefonhasználat
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefon okozhat interferenciát,
ami befolyásolhatja a teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját engedély

nélkül orvosi készülékek közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont
szívritmus-szabályozó készülékhez közel,
pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
• A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos

hallókészülékeket.
• Enyhe interferencia érintheti a TV

készülékeket, rádiókat, számítógépeket
stb.

• Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz,

vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez
befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő
információt.
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Közlekedésbiztonság
Ellenőrizze az adott térségben a vezetés
közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó
törvényeket, szabályokat!
• Vezetés közben ne használjon kézben

tartott mobiltelefont!
• Fordítsa teljes ﬁgyelmét a vezetésre!
• Ha lehetséges, használjon a kezeket

szabadon hagyó felszerelést!
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják,

álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne, vagy fogadna!
• A rádiófrekvenciás (RF) energia

befolyásolhatja a jármű bizonyos
elektromos rendszereinek, például az
autórádiók vagy a biztonsági felszerelések
működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel,

akkor ne tegyen annak útjába beépített
vagy hordozható, vezeték nélküli
készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy
a nem megfelelő működés következtében
súlyos sérülést okozhat.
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• Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét,

ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű
szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön
körül történő eseményeket. Ez különösen
fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Ro
•

•

Halláskárosodás megelőzése

•

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig
nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem
javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel
kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk,
hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét
ésszerű szintre állítsa.

Lé

Üveg alkatrészek

Av
ok

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült
elemei. 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
kicserélik a hivatalos szervizben.

Robbantási terület
Ne használja a telefont aktív robbantási
területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és
kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

•

•
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Robbanásveszélyes területek

Vészhívások

• Ne használja mobiltelefonját

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások
nem érhetők el minden mobilhálózatból. A
sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne
hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre.
Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

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 mobiltelefonját 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 leválás esetén
fulladásveszélyt jelentenek.

Az akkumulátor használata és
karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen

lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs
memóriahatás, ami veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.
• 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
több száz alkalommal újratölthető, mielőtt
ki kellene cserélni.
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• 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

típussal cseréli ki, az akkumulátor
felrobbanhat.
• Az elemek újrahasznosítását a gyártó

utasításai szerint végezze. Kérjük,
lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne
dobja ki a háztartási hulladékkal.
• Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye

a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics
márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
• Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját

az aljzatból, miután a telefon
teljesen feltöltődött a töltő fölösleges
áramfogyasztásának elkerülése érdekében.
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• 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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