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KC550 Használati útmutató
Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a
legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs
technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett
KC550 mobiltelefon megvásárlásához.

Régi eszközök ártalmatlanítása
1 A terméken jelölt, 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 ártalmatlanítása 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.

Megjegyzés
Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a
telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
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Törlés gomb
Minden
megnyomásakor
egy karakter
törlődik. Ezzel a
gombbal léphet
vissza az előző
képernyőre.

Memóriakártya
nyílása
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Hangerő
gomb
Kamera

Hívás gomb
A tárcsázott számot
hívja és bejövő
hívásokat fogad.

BEÁLLÍTÁS

Vége / Be/Kikapcsolás gomb
Befejez vagy elutasít egy hívást.
Be/kikapcsolja a telefont.
A menü használatakor visszatérés a
készenléti képernyőre.
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Nyitott nézet

A
1

Tükör

Akkumulátorfedél
Vaku

Optika
Akkumulátorfedél
kioldó retesze

Memóriakártya
nyílása
BEÁLLÍTÁS
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A SIM és az akkumulátor telepítése
1 Az akkumulátorfedél eltávolítása
Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó
reteszét. Csúsztassa lefelé az akkumulátor
fedelét, majd távolítsa el.

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

01
02
03
04
05
06
07

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

08

3 A SIM-kártya behelyezése
Kihúzással nyissa ki a SIM-kártya tartót.
Csúsztassa a SIM-kártyát a SIM-kártya
tartóba, majd csúsztassa hátrafelé a
kártyatartót. Győződjön meg arról, hogy
a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé
néznek. A SIM-kártya eltávolításához
ﬁnoman tolja azt az ellentétes irányba.
BEÁLLÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze be a SIMkártyát nyitott csúszka mellett, mert ez a telefon
és a SIM-kártya sérülését okozhatja.

7

A SIM és az akkumulátor telepítése
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.

BEÁLLÍTÁS
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5 Az akkumulátorfedél
visszahelyezése
Csúsztassa az akkumulátorfedelet felfelé,
amíg a helyére nem kattan.

6 A telefon töltése
Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét
a KC550 oldalsó részén. Csúsztassa be
a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati
aljzathoz. A KC550-t addig kell tölteni,
amíg megjelenik az Akkumulátor feltöltve
üzenet.
FIGYELMEZTETÉS: Tilos a telefont puha
felületű bútoron tölteni. A telefon töltését jól
szellőző helyiségben végezze.
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Memóriakártya

M

A memóriakártya behelyezése
Telefonja memóriáját memóriakártya
használatával bővítheti. A KC550 telefon max.
2 GB-os memóriakártyát támogat.
TIPP! A memóriakártya opcionális tartozék.

Nyissa ki a csúszkát, és helyezze be a
memóriakártyát. Csúsztassa a memóriakártyát
a telefon tetején található nyílásba, amíg az
a helyére nem 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 Menü gombot, és válassza ki a
Beállítások menüt.
2 Válassza ki a Memória állapota, majd a

Külső memória menüket.
3 Nyomja meg a Formázás gombot, és adja

meg a jelszót, amely az alapértelmezett
beállítás szerint 0000. A kártyája formázva
van, és használatra kész.

A memóriakártya eltávolítása
Nyissa ki a csúszkát, és óvatosan vegye ki a
memóriakártyát úgy, hogy ﬁnoman megtolja
azt, a következő ábrán látható módon:
BEÁLLÍTÁS
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4 Az újonnan formázott mappák

megtekintéséhez nyomja meg a Menü
gombot, és válassza ki a Saját mappa
menüt. Válassza a Külső memória menü.
FIGYELMEZTETÉS: A memóriakártya
formázásakor a teljes tartalom törlődik. Ha
nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt
adatokat, először készítsen róluk biztonsági
mentést.
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Menü térkép
JAVA

Hívásinfó

Szervező

Multimédia
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1 Naptár
2 Jegyzet

1 MP3 lejátszó
2 Kamera
3 Videókamera
4 FM-rádió
5 Hangrögzítő
6 Muvee stúdió

M-játék
Játékok
Alkalmazások
Hálózati proﬁl

Összes hívás
Nem fogadott
Tárcsázott
Fogadott
Hívás
időtartama
6 Hívásköltségek
7 GPRS infó
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Üzenetek

Saját mappa

Hangproﬁlok

Nevek

1
2
3
4
5
6
7

Új üzenet
Bejövő
E-mail
Piszkozatok
Kimenő
Elküldve
Hangposta
meghallgatása
8 Információs üzenet
9 Sablonok
0 Beállítások

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Eszközök

t-zones

Kapcsolatok

Beállítások

1
2
3
4
5
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
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4
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Képek
Hangok
Videók
Dokumentumok
Egyebek
Külső
memória

Általános
Néma
Csak rezgő
Utcai
Fejhallgató

Keresés
Új partner
Gyorstárcsázások
Csoportok
Összes
másolása
6 Összes törlése
7 Beállítások
8 Információ
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ü.

Kezdőlap
Könyvjelzők
Cím megadása
Előzmények
Mentett
oldalak
6 Beállítások
7 Információ

Bluetooth
Hálózat
USB kapcsolat
TV-kimenet

Dátum és idő
Nyelvek
Kijelző
Hívásbeállítások
Biztonság
Repülési
üzemmód
7 Visszaállítás
8 Memória
állapota

BEÁLLÍTÁS

Ébresztőóra
Számológép
Stopperóra
Átváltás
Világóra
SIM
szolgáltatások
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Készenléti képernyő
Gyorsgombok
A gyorsgombok egyszerű, egyérintéses
hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban
használt funkciókhoz.
Kiválasztásával megnyithatja az
üzenetszerkesztőt.
Kiválasztásásval a névlistáját nyithatja
meg. A partnerek ABC sorrendben
jelennek meg. Létrehozhat új
partnereket és a már meglévőket
szerkesztheti.

Nyomja meg a kedvencek menü
megnyitásához.

Főmenü
A főmenü tizenkét menüopciót tartalmaz.
A főmenü megnyitása:
1 Nyomja meg a Menü gombot.
2 A főmenü megjelenik a képernyőn.
3 Amikor a kívánt opció körül egy keret

jelenik meg, az OK gomb megnyomásával
megnyithatja.

Nyomja meg, hogy kiválassza a telefon
hangproﬁlját.

Tanácsok a felhasználónak
A jobb antennaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi
ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.

0

X

KÉSZENLÉTI KÉPERNYŐ

Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja el kezével az antenna
területét. Ez ronthatja a beszéd minőségét.

12 LG KC550 | Használati útmutató
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Állapotsáv
01

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.

02
03

Az alábbi táblázat tartalmazza az
állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

04
05
06

Ikon

Leírás
A hálózat jelerőssége (a
vonalkák száma változó)
Nincs hálózat jelzés
GPRS elérhető
EDGE elérhető
Repülési mód aktiválva

Ikon

Leírás

Új hangüzenet.

Néma proﬁl bekapcsolva
Csak rezgő proﬁl
bekapcsolva
Utcai proﬁl bekapcsolva
Fejhallgató proﬁl
bekapcsolva

Ébresztés beállítva
Ütemezés

Akkumulátor töltöttsége
Az akkumulátor lemerült

KÉSZENLÉTI KÉPERNYŐ

A hívásátirányítás aktív

WAP szolgáltatáshoz
kapcsolódva

08

Általános proﬁl bekapcsolva

Roaming szolgáltatás
Bluetooth aktiválva

07

Új üzenet
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Hívások
Hívás kezdeményezése

Hívás fogadása és elutasítása

A

1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.

Ha cseng a telefon, nyomja meg a Elfogadás
vagy a
gombot a hívás fogadásához.

Ah
me
sza

Számjegy törléséhez nyomja meg a
gombot.
2 A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a

gombot.
3 A hívás befejezéséhez csúsztassa el a

telefon jobb oldalán levő

gombot, .

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

Partner hívása
1 Válassza ki a Partnerek lehetőséget a

Készenléti képernyőn.
2 A Keresés opcióval nyissa meg a

címjegyzéket.

Csengetés közben válassza a Néma opciót a
csengetés elnémításához. Ez nagyon hasznos
akkor, ha elfelejtette a proﬁlját Néma
beállításra változtatni egy értekezleten.
gombot a telefon alja felé
Csúsztassa a
vagy nyomja meg az Visszautasitás opciót a
bejövő hívás elutasításához.
TIPP! Megváltoztathatja a telefon beállításait,
hogy különböző módokon fogadhassa a
hívásokat. Nyomja meg a Menü gombot,
válassza ki a Beállítások és Hívásbeállítások
menüt. Jelölje ki a Fogadás módja opciót, és
válasszon a Flip nyitása, Bármelyik gomb
vagy Csak küldés gomb lehetőségek közül.

Gy

Gy
szá
1

2

3

3 A billentyűzet segítségével adja meg a

felhívni kívánt partner nevének első betűjét.
4 A hívás indításához nyomja meg a Hívás

vagy a

gombot.

ALAPOK
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A hívás hangerejének beállítása

Hívásnaplók megtekintése

A hangerő hívás közbeni beállításához nyomja
meg a telefon bal oldalán levő hangerőszabályozó gombokat.

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

01

Gyorstárcsázás

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

03

Nem fogadott - Megtekintheti a nem
fogadott hívások listáját.

05

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási
számot rendelhet hozzá.
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza

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

gombbal; ezt nem módosíthatja. Válasszon
bármely más számot a navigációs
gombok segítségével és a Hozzáad
gomb megnyomásával, vagy a számgomb
megnyomásával.
3 Megnyílik a címjegyzék. A navigációs

gombok segítségével válassza ki a
számhoz hozzárendelni kívánt partnert,
majd nyomja meg az OK gombot.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott
hívás listáját.

04
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Hívás időtartama - 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 hívásnaplóban válassza ki az Opciók
menü Törlés lehetőségét a kiválasztott, illetve az
összes elem törléséhez.

ALAPOK

Gyorstárcsázási szám tárcsázásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a hozzárendelt
számot, míg megjelenik a partner a
képernyőn. A hívás kezdeményezése
automatikusan indul, nem szükséges
megérinteni a
gombot.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes
tárcsázott hívás listáját.

02
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Hívások
TIPP! A navigációs gombok
segítségével jelölje ki az adott hívást, és tekintse
meg annak dátumát és hívás-időtartamát. A
hívás időtartamának megtekintéséhez nyomja
meg a Nézet gombot.

Hívásbeállítások módosítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza

ki a Beállítások és Hívásbeállítások
menüt.
2 Itt a következő opciók beállításait adhatja

meg:
Hívásátirányítás -Kiválaszthatja,
hogy át kívánja-e irányítani a hívásait.
A hívásátirányítás költségekkel jár. A
részleteket illetően lépjen kapcsolatba
a szolgáltatójával. A hívásátirányítás
kikapcsolásához válassza a Hívásátirányítás
menü Összes kikapcsolása opcióját.

ALAPOK

Híváskorlátozás - Kiválaszthatja, hogy
korlátozni kívánja-e a hívásokat. Válasszon
egyet, vagy akár mindet az alábbi hét opció
közül, válassza az Aktiválás opciót, és
adja meg a híváskorlátozó jelszót. További
információkért erről a szolgáltatásról
forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.
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Rögzített tárcsázási szám
- Kiválaszthatja azon számok listáját,
melyeket a telefonról hívni lehet. Válassza
ki a Rögzített tárcsázási szám opcióját,
hogy összeállítsa 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.

Ke

Fogadás módja - Kiválaszthatja, hogy a
hívásokat a fogadás gombbal, bármelyik
gombbal vagy a készülék kinyitásával
kívánja-e fogadni.

Új

Saját szám küldése - Kiválaszthatja,
hogy kimenő hívás esetén telefonszámát
kijelezze-e a hívott fél készüléke.

1

2

3

1

2

3

Hívásvárakoztatás - Figyelmeztetés
várakozó hívásra.
Percjelzés - Válassza a Be opciót, hogy
percenként hangjelzést halljon hívás
közben.

Va
mó
1

Autom. újrahívás - A Be vagy Ki
opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a
funkciót.

2

DTMF küldése - A Be vagy Ki opciókkal
kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

3

a
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Keresés
1 Válassza ki a Nevek lehetőséget a

készenléti képernyőn, és válassza a
Keresés elemet.
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 partner
1 Nyomja meg a Nevek gombot, és válassza

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.
Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb
módszert…
1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot a

készenléti képernyőről, és válassza az
Opciók menüt.
2 Válassza a Mentés vagy a Hozzáadás

létezőhöz opciót.
3 Adja meg a fontosabb adatokat a fent

leírtak szerint, és nyomja meg a Mentés
gombot.

Megjegyzés: Nevek e-mail címének
tárolásakor nyomja meg a
gombot
a szimbólum megadásához, és görgessen
a navigációs gombokkal mindaddig, míg
megjelenik a @ karakter.

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, Nincs csoport,
1. csoport és 2. csoport.
1 Nyomja meg a Nevek menüt, és válassza
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a Csoportok menüt.
2 Lépjen a kívánt csoportig, nyomja meg a

Megnéz gombot, és válassza a Hozzáad
opciót.
3 Megnyílik a Nevek menü. Görgessen a

csoporthoz hozzáadni kívánt partnerekig,
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.

ALAPOK

l

Nevek

17

Nevek
Kép hozzárendelése partnerhez
Megváltoztathatja a partner megjelenését a
címjegyzékben úgy, hogy képet ad hozzá.
1 Nyomja meg a Nevek menüt, és válassza

a Beállítások menüt.
2 Válassza a Nézetek és a Képpel

lehetőséget.
3 Térjen vissza a Címjegyzékhez, és válassza

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

opcióját.
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.
6 Válassza a Mentés parancsot.

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

1 Nyomja meg a Nevek menüt, és válassza

az Összes másolása menüt.
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Ü
2 Az opció kiválasztásával átmásolhatja a

partnereket a SIM-ről telefonra vagy a
Telefonról SIM-re.
3 Kiválaszthatja, hogy meg kívánja-e tartani

az eredeti bejegyzéseket vagy törli azokat.
4 Nyomja meg az Igen gombot, ha biztos

benne.

Összes partner törlése
1 Nyomja meg a Nevek menüt, és válassza

az Összes törlése menüt.
2 Az opció kiválasztásával törölheti a

partnereket a SIM-ről vagy a Telefonról.
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3 Nyomja meg az Igen gombot, ha biztos

benne.
4 És adja meg a jelszót, amely az

alapértelmezett beállítás szerint 0000.
Nyomja meg az OK gombot.

3

Információ megtekintése
Nyomja meg a Nevek menüt, és válassza
ki az Információ menüt. Az opció alatt
megtekintheti a Szolgáltatói tárcsázási
számok, a Saját szám és a Névjegy.
4
TIPP! Ha még nem hozott létre névjegyet, a
Névjegy képernyőn megteheti ezt. Válassza az
Új opciót és adja meg a saját adatait, ahogyan
bármely partnerhez tenné. Válassza a Mentés
parancsot.

i
t.

a

Üzenetek
Üzenetek

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).

A KC550 számos funkciót kínál az SMS
(Rövid üzeneteket küldő szolgáltatás), az
MMS (Multimédiás üzenetküldő szolgáltatás)
és az e-mail, valamint a hálózat szolgáltatói
üzeneteinek vonatkozásában. Egyszerűen
nyomja meg a Menü gombot, és válassza ki
az Üzenetek menüt.

6 Nyomja meg a Címzett gombot.

Üzenet küldése

7 Írja be a telefonszámot, vagy nyomja meg

1 Nyomja meg a Menü gombot , válassza az

Üzenetek és Új üzenet menüt.
2 Válassza az Üzenet opciót SMS vagy MMS

üzenet küldéséhez. (E-mail küldéséről lásd
a 25-26. oldalt, Bluetooth segítségével
történő üzenetküldésről pedig a 58-59.
oldalt.)
3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő.

Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű
módon összekapcsolja az SMS-t és
az MMS-t; segítségével egyszerűen
válthat SMS és MMS mód között. Az
üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása
az SMS mód.

az Opciók elemet, válassza a Nevek
menüt a partnerlista megnyitásához. Több
partnert is hozzáadhat.
8 Nyomja meg a Küldés gombot.
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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.

4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az

ALAPOK

Abc kézi beviteli mód használatával. A
különböző szövegbeviteli módok közötti
váltásról lásd a Szövegbevitel c. részt a
24-25. oldalon.
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Üzenetek
Szövegbevitel

T9 prediktív szövegbeviteli mód

E-

A telefon billentyűzetének segítségével
alfanumerikus (betűk és számok
kombinációja) karaktereket vihet be. Például
nevek tárolásához a Nerek menüben, üzenet
írásához és események létrehozásához a
naptárban szöveget kell bevinnie. A telefonon
a következő szövegbeviteli módok állnak
rendelkezésére: T9 prediktív szövegbeviteli
mód, ABC kézi beviteli mód és 123 mód.

A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített
szótárt használ a beírt szavak felismerésére,
a megérintett billentyű sorrend alapján.
Egyszerűen nyomja meg a szám billentyűt,
amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és
a szótár felismeri a szót, amikor az összes
betűt bevitte.
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Megjegyzés: Egyes mezőkben csak egyféle
szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a
címjegyzék telefonszám mezője).
A T9 mód bekapcsolásához a szövegbeviteli
mezőben, válassza az Opciók, T9 beállítása
és Be opciót. Bekapcsolt T9 mód mellett,
a
billentyű megnyomásával válthat a
szövegbeviteli módok között. A képernyő jobb
felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli
mód kijelzése.
Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli
mezőben, nyomja meg a
gombot,
válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg
az OK gombot.
ALAPOK

A szavak után hagyjon szóközt a 0 gomb
megnyomásával.
Karakter törléséhez nyomja meg a
gombot.
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Ha nem jelenik meg a beírni kívánt szó,
nyomja meg az Opciók gombot, válassza az
Új T9 szó opciót, majd írja be a szót az ABC
mód segítségével. A program felveszi az adott
szót a szótárba.
Megjegyzés: Másik T9 nyelv választásához
nyomja meg az Opciók gombot, és válassza
az Írás nyelve opciót.
ABC kézi beviteli mód
Az Abc kézi beviteli módban többször kell egy
billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez.
A „szia” szó beírásához például nyomja meg
a 7-es gombot négyszer, a 9-est négyszer, a
4-est háromszor, a 2-est egyszer.
123 mód
Szám beírásához nyomja meg egyszer az
adott számgombot. Betű módban is beírhatja
a számokat, ha a kívánt gombot megnyomja
és lenyomva tartja.
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A KC550-zel menet közben is tarthatja a
kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül.
Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy
IMAP4 e-mail ﬁókot.
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza az

Üzenetek és Beállítások menüt.
2 Válassza ki az E-mail, majd az E mail

fiók opciót.
3 Nyomja meg az Új fiók gombot.
4 Most kiválaszthatja e mail ﬁókja

tulajdonságait:
Fióknév - Nevet adhat a ﬁóknak.
E-mail cím- Megadhatja a ﬁók e-mail
címét.
Saját név - Megadhatja a nevét.
Bejövő e-mail kiszolgáló - Megadhatja
a ﬁók adatait.
Felhasználónév - Megadhatja a ﬁókhoz
tartozó felhasználónevet.
Jelszó - Megadhatja a ﬁókhoz tartozó
jelszót.
Kimenő levelező szolgáltató Megadhatja a ﬁók adatait.
Kimenő levelezés hitelesítése
- Válasszon be- vagy kikapcsolás közül.
Kimenő szolgáltató azonosító
- Megadhatja a ﬁók adatait.

Kimenő szolgáltató jelszó - Megadhatja
a kimenő kiszolgálóhoz tartozó jelszót.
A következő információk beviteléhez
nyomja meg az Opciók menüt, és
válassza ki a Speciális beállítások
opciót.
Protokolltípus - Kiválaszthatja a
postaláda típusát: POP3 vagy IMAP4.
Maximális fogadási méret
- Méretkorlátozást állíthat be az emailekhez; a maximális méret 300 KB.
Mentés a kiszolgálóra - Kiválaszthatja,
hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra.
IMAP4 ﬁókok esetén a másolatok minden
esetben mentésre kerülnek.
Aláírás beillesztése - Megadhatja, hogy
a készülék illesszen-e automatikusan
aláírást az e-mailek végére.
E-mail válaszcím - „Válasz” e-mail címet
adhat meg.
Bejövő port száma - Általában ez 110
POP3 ﬁókoknál, és 143 IMAP4 ﬁókok
esetén.
Kimenő portszám - Általában ez 25.
Automatikus lekérés - Kiválaszthatja az
e-mailje automatikus lekérését.
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E-mail beállítása
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Üzenetek
Lekérés letöltése - Választhat Csak
fejlécek, Fejléc és törzs (csak IMAP4
esetén) vagy Összes közül.
Most ﬁókja be van állítva, meg fog jelenni a
ﬁókok listáján az E-mail mappában.

E-mail küldése az új e-mail ﬁókról
E-mail küldéséhez és fogadásához először
létre kell hoznia az e-mail fiókot.
1 Nyomja meg a Menü gombot , válassza az

Üzenetek, majd az Új üzenet menüt.
2 Válassza az E-mail opciót az új e-mailek

megnyitásához.
3 Adja meg az üzenet tárgyát, és nyomja

meg az OK gombot.
4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az

Abc kézi beviteli mód használatával. A
különböző szövegbeviteli módok közötti
váltásról lásd a Szövegbevitel c. részt a
24~25. oldalon.
5 Nyomja meg az Opciók menüt, és

válassza ki a csatolandó fájlt: Kép, Hang,
Videó, Dokumentum, Partner, Saját
névjegy és Naptár.
ALAPOK

6 Nyomja meg a Küldés gombot, adja meg

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

elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák
Nyomja meg a Menü gombot, és
válassza ki az Üzenetek menüt. A KC550
mappaszerkezetét át fogja látni, mert az
nagyon könnyen érthető.
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 üzeneteket tárolja.
Válassza ki a használni kívánt ﬁókot, majd
nyomja meg a Lekérés gombot. A KC550
kapcsolódik e-mail ﬁókjához, és lekéri új
üzeneteit.
Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az
üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.
Kimenő - Ez egy ideiglenes tárhely a
küldésre várakozó üzenetek részére.
Elküldve -Minden elküldött üzenet az
Elküldött elemek mappába kerül.
Hangposta meghallgatása - Hozzáférés
a hangpostához (ha elérhető a hálózatban).
Új hangüzenet érkezésekor a képernyőn
megjelenik a vonatkozó szimbólum.
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Információs üzenet - A szolgáltatótól
érkezett információs üzenetek és frissítések.
Sablonok - Hasznos, előre megfogalmazott
üzenetek listája, a gyors válaszadáshoz.

Üzenetek kezelése
A Bejövő mappát üzeneteinek kezelésére
használhatja.
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza az

Üzenetek, majd a Bejövő menüt. Vagy: a
gyorsabb megoldáshoz nyomja meg a
gombot, tartsa rajta az ujját, majd válassza
ki a Megnéz lehetőséget.
2 Válassza az Opciók menüt, majd azon

belül a következőket:
Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.
Válasz - Válasz küldése a kiválasztott
üzenetre.
Továbbítás - A kiválasztott üzenet
továbbküldése egy másik személynek.
Visszahívás - Az üzenet feladójának
felhívása.
Információ - Az üzenet adatainak, például
küldési idejének megtekintése.

Másolás/Áthelyez - Az üzeneteket
másolhatja vagy áthelyezheti.
Kiválaszthatja, hogy átmásolja vagy
áthelyezi-e a kijelölt üzenetet a SIMkártyára vagy a telefonra.
Többszörös törlés - A kiválasztott
üzenetek törlése.
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Összes olvasott törlése - A megnyitott
üzenetek törlése.

05

Összes törlése - Kiválaszthatja, hogy
törli-e az összes üzenetet, vagy csak a
szövegeseket.

06

Ha megjelenik a Nincs hely üzenet
számára a SIM-kártyán üzenet, töröljön
néhány üzenetet a bejövő üzenetek mappából.

07
08

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

Sablonok használata
A leggyakrabban küldött Szöveges és
Multimédia üzenetekhez sablonokat hozhat
létre. A telefon már tartalmaz néhány sablont,
melyeket kedve szerint szerkeszthet.
Üzenetek, majd a Sablonok menüt.

ALAPOK

1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza az
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Üzenetek
2 Válasszon a Szöveg vagy MMS 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
opciókat.
4 Adja meg a sablon küldésének módját:

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

Küldés gombot.

Szöveges üzenet beállításainak
módosítása
A KC550 előre meghatározott üzenet
beállításaival Ön azonnal küldhet üzeneteket.
A beállítások módosításához használja a
Beállítások menü alatt található opciókat.
Nyomja meg a Menü gombot, válassza az
Üzenetek és Beállítások menüt, majd
a SMS opciót. A következő beállításokat
módosíthatja:
ALAPOK

Üzenettípus - Konvertálhatja a szöveget a
következőkre: SMS, Hang, Fax, Személyhívó,
X.400, E-mail vagy ERMES.
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Érvényességi idő - Válassza ki, hogy
üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

M
m

Kézbesítési jelentés - Üzenetei
kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

AK
be

Válasz fizetése - Megadhatja, hogy Ön viseli
az üzenet címzettjének válaszáért felszámított
költséget.

Ab
Be

Üzenetközpont száma - Megadhatja az
üzenetközpont adatait.
Karakterkódolás - Kiválaszthatja a
karakterek kódolásának módját. Ez
befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az
adatátvitel költségeit.
Hosszú szöv. küldése mint - Kiválaszthatja,
hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS
formájában történjen, ha az üzenetmezőben
levő szöveg 2 oldalnál hosszabb terjedelmű.
Hordozótípus - Kiválaszthatja, hogy az
üzenetküldés GSM preferált vagy GPRS
preferált legyen.
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Multimédia üzenet beállításainak
módosítása

Engedélyezett üzenettípus - Kiválaszthatja
az engedélyezett üzenettípusokat.

01

A KC550 előre meghatározott üzenet
beállításaival Ön azonnal küldhet üzeneteket.

E-mail beállítások módosítása

02

Saját preferenciáinak megfelelő e-mail
beállításokat hozhat létre.

03

1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza az

04

A beállítások módosításához használja a
Beállítások alatt található opciókat.
Nyomja meg a Menü gombot, válassza az
Üzenetek és Beállítások menüt, majd a
MMS opciót.
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.
Kézbesítési jelentés - Megengedheti
és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.
Olvasási jelentés - Megengedheti és/vagy
kérheti az olvasás jelentés küldését.

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

2 Válassza ki az E-mail opciót és adja meg

05

a következő beállításokat:

06

E-mail fiók - E-mail ﬁókot állíthat be.

07

Hozzáférési pont - Beállíthatja az e-mail
hozzáférési pontot.

08

Lekérés időköze- Kiválaszthatja, hogy a
KC550 milyen gyakran ellenőrizze, hogy
érkezett-e új e-mail üzenete.
Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és
bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Egyéb beállítások módosítása
Nyomja meg a Menü gombot, válassza az
Üzenetek és Beállítások menüt, majd a
következők egyikét:
Hangposta száma - A készülék ezen a
helyen tárolja a hangpostaﬁók számát. Az
elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön
a szolgáltatónál.

ALAPOK

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

Üzenetek és Beállítások menüt.

25

Üzenetek

K

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.

Gy

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

1

2

3

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

4
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ALAPOK
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Kamera
Gyors fényképfelvétel készítése

A fénykép elkészítése után

1 Nyissa ki a csúszkát, tartsa lenyomva a

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

01

Törlés - Nyomja meg a gombot az éppen
elkészült fénykép törléséhez; a választást az
Igen gomb megnyomásával hagyhatja jóvá. A
kereső újra megjelenik.

03

készülék jobb oldalán levő kamera gombot;
a kamera keresője megjelenik a kijelzőn.
2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a

lencsét a fénykép tárgya felé.
3 Nyomja be félig a készülék jobb oldalán

levő kamera gombot. A kereső képernyő
közepén megjelenik egy fókusz mező;
tartsa úgy a telefont, hogy a fénykép
objektumát a fókusz mezőben lássa.
Amikor az élességállító mező zöld színűre
változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
4 A fénykép elkészítéséhez nyomja meg a

középső funkciógombot vagy nyomja be
teljesen a kamera gombot.
Megjegyzés: A készenléti képernyőről is
megnyithatja a kamera menüt. Nyomja meg
a Menü gombot, válassza a Multimédia
menüt, görgessen lefelé, válassza ki a
Kamera menüt; megnyílik a kereső.

Új kép - Megnyomásával azonnal
új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép
mentésre kerül.
Beállítás - Megnyomásával megnyithat
egy almenüt, mely alatt beállíthatja a képet
Háttérkép vagy Kép azonosító.

02

04
05
06
07
08

Küldés - Megnyomásával elküldheti a
fényképet MMS vagy E-mail.
Album - Megnyomásával megtekintheti
az albumban levő többi fényképet. A jelenlegi
fénykép mentésre kerül.
OK - Megnyomásával azonnal új fényképet
készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

KREATIVITÁS
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Kamera
A kereső megismerése
Megjegyzés: A zoom fokozatát a telefon bal
oldalán levő hangerő gombbal állíthatja be. A
zoom funkció csak abban az esetben elérhető,
ha a felbontás 640x480 vagy annál kisebb.
További információkért lásd a Képméret
módosítása c. részt a 34. oldalon.
TIPP! A kamera használatakor nő az
energiafelhasználás. Ha az alacsony töltöttséget
jelző
ikon megjelenik a képernyőn,
használat előtt töltse fel az akkumulátort.

Gyors beállítások használata
A gyorsbeállítások megnyitásához nyomja
meg az Opciók gombot. A beállítások között
fényképkészítési opciókat találhat.
Önkioldó - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy
a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő
késleltetéssel történjen az expozíció.
Válasszon a 3, 5 ill. 10 másodperces
késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép
készítésekor Ön is szerepelni szeretne a
képen.
KREATIVITÁS

Felvétel mód - Ezzel a lehetőséggel
automatikusan, gyors egymásutánban
akár 9 felvételt is készíthet, ami kiválóan
alkalmazható például mozgó tárgyak vagy
sportesemények fotózásához.
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Fehéregyensúly - A fehéregyensúly
biztosítja, hogy a fehér szín valósághűen
jelenjen meg fényképein. Annak érdekében,
hogy a kamera megfelelően állítsa be
a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a
fényviszonyok meghatározása. Válasszon
a következők közül: Automata, Napfény,
Izzólámpa, Borult vagy Fluoreszkáló.

Ex
az

Színeffektus - Négy színtónus közül
választhat: Ki (normál/színes), Szépia, Monó
(fekete-fehér) vagy Negatív.

Ké

Kamerahang - Kiválaszthatja a három hang
egyikét.
Felbontás - Lásd a Képméret módosítása
c. részt a 34. oldalon.
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Minőség - Választhat Normál, Kiváló és
Legjobb között. Minél jobb a képminőség,
annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép
mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb kép fér
a memóriába.

1

Autofókusz - Az Autofókusz funkciót
kapcsolhatja Be vagy Ki. A kamera egyetlen
gombnyomásra beállítja a fókuszt a tiszta,
éles képek érdekében.

3

ISO - Állítsa az ISO-értéket Auto, ISO 800,
ISO 400, ISO 200, ISO 100 vagy ISO 80
lehetőségre.

2
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Expozíciós érték - A kontrasztot állíthatja be
az opció segítségével.

Az elmentett fényképek
megtekintése

Mentés helye - A telefon memóriájába vagy
a külső memóriába mentheti a fényképeket.

1 Az elmentett fényképekhez a kamera

Gyári beállítások visszaállítása - Az Igen
opció kiválasztásával újraindíthatja a telefont
az eredeti kamera-beállításokkal.

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 képpontértéket öt számopció

közül: 320x240, 640x480, 1280x960,
1600x1200, 2048x1536, 2560x1920.
3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és

nyomja meg az OK gombot a változtatások
alkalmazásához.

02
03
04
05

2 A galéria megjelenik a képernyőn.

06

3 A nyilakkal jelölje ki a megtekinteni kívánt

07

fényképet, és nagyításához nyomja meg a
Megnéz gombot.

08

Fénykép beállítása háttérkép vagy
Kép azonosító
A Képgalériában használja a navigációs
gombokat a fénykép kiválasztásához, és a
Beállítás opció megnyomásával állítsa be a
fényképet Háttérkép vagy Kép azonosító az
egyik partnerhez.
Megjegyzés: Kép azonosító csak abban
az esetben adhat hozzá a partner(ek)hez,
ha az(oka)t a telefonon, nem a SIM-kártyán
tárolja.

KREATIVITÁS

Megjegyzés: A zoom funkció a kamera
felbontásának beállításától függ. Ha például
a kamera felbontása a legnagyobb, a zoom
funkció nem használható.

üzemmódból, valamint a készenléti
képernyőről is hozzáférhet. A kereső
képernyőn nyomja meg az Album gombot.
A készenléti képernyőn nyomja meg a
Menü gombot, válassza ki a Saját mappa
és Képek menüt.

01

29

Videókamera
Gyors videó készítése

Videofelvétel készítése után

A

1 Nyissa ki a csúszkát, tartsa lenyomva a

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

Me
old

Törlés - Nyomja meg a gombot az éppen
elkészült videó törléséhez; a választást az
Igen gomb megnyomásával hagyhatja jóvá. A
kereső újra megjelenik.

Gy

készülék jobb oldalán levő kamera gombot;
a kamera keresője megjelenik a kijelzőn.
2 Nyomja meg a Videó gombot. A

videokamera keresője megjelenik a
képernyőn.
3 A kamera lencséjét irányítsa a videó tárgya

felé.
4 A felvétel elindításához nyomja meg a

készülék jobb oldalán levő kamera gombot.
5 A kereső bal alsó sarkában megjelenik

a REC felirat, az időzítő pedig a videó
hosszát jelzi.
6 A Szünet gomb megnyomásával

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

Leállítás gombot.

KREATIVITÁS

Megjegyzés: A készenléti képernyőről
is megnyithatja a Videokamera menüt.
Nyomja meg a Menü gombot, válassza
a Multimédia menüt, görgessen lefelé,
válassza ki a Videokamera menüt; megnyílik
a kereső.
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Új videó - Megnyomásával azonnal
új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó
mentésre kerül.
Indítás - Megnyomásával lejátszhatja
az éppen elkészített videofelvételt.
Küldés - Megnyomásával elküldheti a
videót MMS vagy E-mail.
Album - Megnyomásával megtekintheti
az albumban levő többi videoklipet. A jelenlegi
videoklip mentésre kerül.
OK - Megnyomásával azonnal új videofelvételt
készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.
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A kereső megismerése

Minőség - Legjobb/ Kiváló/ Normál.

Megjegyzés: A zoom fokozatát a telefon bal
oldalán levő hangerő gombbal állíthatja be.

Mentés helye - A telefon memóriájába vagy
a külső memóriába mentheti a videoklipeket.

Gyors beállítások használata

Vaku - A vakut Be vagy Ki. A
vaku alapbeállítása a Ki, mert ez kíméli
az akkumulátort. Amikor kilép a kamera
menüből, a kamera visszatér a Ki
alapbeállításhoz.

A gyorsbeállítások megnyitásához nyomja
meg az Opciók gombot. A beállítások
videofelvételek készítéséhez tartalmaznak
különböző opciókat.
Mód - Multimédia üzenetben elküldeni kívánt
videó rögzítéséhez válassza az MMS opciót.
Színeffektus - Négy színtónus közül
választhat: Ki (normál/színes), Szépia, Mono
(fekete-fehér) vagy Negatív.
Fényerő - A kontraszt a kép világos és sötét
részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony
kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a
magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.
Nyomja meg a <, > nyilakat, és csúsztassa el
a kontrasztjelzőt a sáv mentén; a „-” jel felé:
kisebb kontraszt, ködösebb kép, a „+” felé
nagyobb kontraszt, élesebb kép.
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Album - Az összes kép megtekintésére.
Gyári beállítások visszaállítása - Az Igen
opció kiválasztásával újraindíthatja a telefont
az eredeti videokamera beállításokkal.

KREATIVITÁS

Felbontás - Ha azt szeretné, hogy több videó
férjen telefonjába, a pixelszám módosításával
csökkentheti a fájl méretét. Két videobeállítás
közül választhat: 176X144, 320X240,
640X480, 720X480.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly
biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen
jelenjen meg videofelvételein. Annak
érdekében, hogy a kamera megfelelően
állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet
a fényviszonyok meghatározása. Válasszon
a következők közül: Automata, Napfény,
Izzólámpa, Borult, Fluoreszkáló vagy
Éjszakai mód.

01
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Videókamera

M

Az elmentett videók megtekintése

M

1 A mentett videókat videokamera módból

Az
ren
ze

vagy a készenléti képernyőről tekintheti
meg. A kereső képernyőn nyomja meg az
Album gombot. A készenléti képernyőn
nyomja meg a Menü gombot, válassza ki a
Saját mappa és Videók menüt.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
3 A nyílgombokkal válassza ki a megtekinteni

kívánt videót; a középső funkciógomb
megnyomásával megtekintheti azt.

Hangerőbeállítás videó lejátszása
közben
A videofelvétel lejátszás közbeni hangerejének
beállításához használja a készülék bal oldalán
levő hangerőgombokat.
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MP3 lejátszó
MP3 lejátszó

Zene átvitele a telefonra

Az LG KC550 beépített MP3 lejátszóval
rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc
zenéjét.

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

Az MP3 lejátszó megnyitásához nyomja meg
a Menü 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: On the go
(Ugráslistában), Legutóbbi dalok, Kedvenc
dalok.
Előadók - Zenetárát böngészheti előadók
szerint.
Albumok - Zenetárát böngészheti albumok
szerint.

1 Győződjön meg róla, hogy mindkét

készüléken be van kapcsolva a Bluetooth
funkció, és 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.

01
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4 A fájl megjelenik a Összes szám opció

alatt.

Dal lejátszása
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza

ki a Multimédia, majd az MP3 lejátszó
menüt.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

Beállítások - Módosíthatja a zenei
beállításokat.

3 Nyomja meg a

Nyomja meg a

V

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok
szerint.

gombot.

4 Nyomja meg a

gombot a következő
zeneszámra ugráshoz.
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gombot a zeneszám
lejátszásának szüneteltetéséhez.
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MP3 lejátszó
5 Nyomja meg a

gombot az előző
zeneszámra ugráshoz.

6 Nyomja meg a

gombot a zene
megállításához, és a zene menübe való
visszatéréshez.

TIPP! A hangerő zenehallgatás közben történő
módosítására használja a hangerőgombokat a
telefon oldalán.

Beállítások: Bekapcsolhatja a Léptetés
beállítása funkciót a zeneszámok
keveréséhez, Ismétlés opciók beállításait
vagy módosíthatja a Hangszínszabályzó.

Lejátszási lista létrehozása
Saját lejátszási listát hozhat létre a Minden
zeneszám mappából válogatott dalokból.
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Multimédia menüt.

Opciók használata zenelejátszás
közben

2 Válassza az MP3 lejátszó menüt, majd a

Nyomja meg az Opciók menüt, és válasszon
a következő lehetőségek közül:

3 Nyomja meg az Opciók gombot, válassza

Kis méret - Elrejtheti a zenelejátszó
képernyőjét; így a megszokott módon
használhatja telefonját zenelejátszás közben.
Lejátszási lista - Az aktuálisan hallgatott
lejátszási lista megtekintése.
Felvétel a lejátszási listába - Hozzáadhatja
a zeneszámot az aktuális lejátszási listához.
Beállítás - Beállíthatja az aktuális
zeneszámot Csengőhang vagy Üzenethang.
KREATIVITÁS

Információ - Megtekintheti az aktuális MP3
fájl adatait.
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Saját lejátszási lista opciót.
az Új lejátszási lista opciót, írja be a
lejátszási lista nevét, és végül nyomja meg
a Mentés gombot.
4 Megjelenik az Új lejátszási lista mappa.

Válasszon ki minden dalt, amelyet a
lejátszási listába fel szeretne venni; ehhez
görgessen az egyes dalokhoz, és nyomja
meg a
gombot.
5 Nyomja meg a Mentés gombot a lejátszási

lista tárolásához.
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Megjegyzés:

a

a

a
g

.

z

DRM (Digital Rights Management; digitális
jogok kezelése) A Digitális Jogok Kezelése
(Digital Rights Management, DRM) rendszer
következtében előfordulhat, hogy az
internetről letöltött vagy MMS-ben kapott
média tartalmak 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.
Elképzelhető, hogy reprodukálásához vagy
lemásolásához engedélyt, licencet kell
vásárolnia. 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.
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ási
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FM-rádió
Az FM rádió használata
Az LG KC550 FM rádióval felszerelt, így
menet közben is ráhangolhat kedvenc
állomásaira.

H
A tárolásra kiválasztott állomásokhoz a
telefon automatikusan hozzárendel egy
csatornaszámot.
A kézi hangoláshoz:

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).

1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki

Állomások keresése

3 Az állomás megadásakor használhatja

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 gombot, válassza ki

a Multimédia és FM-rádió menüt.
2 Válassza az Opciók menüt, Autom.

Keresés opciót, majd nyomja meg az OK
gombot.
KREATIVITÁS

3 Amikor a KC550 állomást talál,

megkérdezi, hogy tárolni kívánja-e
azt. A csatorna tárolásához válassza
az Igen lehetőséget; ha nem kívánja
tárolni, válassza a Nem lehetőséget.
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a Multimédia és az FM-rádió menüt.

Di

AD
va

Ha
1

2 Válasszon csatornaszámot a tárolni kívánt

állomáshoz, és válassza a Szerkeszt.
opciót.
a navigációs gombokat a frekvencia
kereséshez vagy megadhatja azt a
billentyűzet segítségével is; ezt követően
válassza a Mentés parancsot.
Megjegyzés: A csatornaszám alatt tárolt
állomásokat szerkesztheti.
TIPP! A rádióvétel javításához bontsa
ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal
rádióantennaként is szolgál.

Csatornák visszaállítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki

2

3

4

5

Me
me
Al

Ha
1

a Multimédia és 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 87.5Mhz frekvenciára.

2

ki

t

A Diktafon segítségével hangjegyzeteket
vagy más hangokat rögzíthet.

Hangjegyzet felvétele
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza

ki a Multimédia, majd a Hangrögzítő
menüt.
2 Nyomja meg a

gombot a rögzítés

indításához.

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 üzenet formájában el szeretné küldeni
a felvételt, nyomja meg az Opciók gombot a
felvétel indítása előtt, majd válassza Felvételi
mód opciót.Válassza ki az MMS opciót.
Ezzel biztosítja, hogy a felvétel „elférjen” egy
üzenetben.

3 A Szünet opció kiválasztásával

szüneteltetheti a felvételt.
4 A felvétel befejezéséhez válassza a

Leállítás parancsot.

01
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07

Muvee stúdió
A Muvee stúdió lehetővé teszi, hogy zenével
kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.

08

5 A felvétel visszahallgatásához válassza az

opcióját.

Megjegyzés: A tárolt hangfelvételek
meghallgatásához válassza az Opciók menü
Album opcióját.

Hangfelvétel küldése
1 Ha befejezte a rögzítést, nyomja meg az

Opciók gombot.
2 Jelölje ki a Küldés opciót, majd válasszon

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

KREATIVITÁS

s

Diktafon használata

V

ki

Hangrögzítő

37

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
gombot, és válassza a Saját mappa menüt a
mappalista megnyitásához.

Kép szerkesztése - Szerkesztheti a képet
különböző beállítási lehetőségek segítségével.

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

Képek menüopciói

KREATIVITÁS

A Képek mappából elérhető opciók a kijelölt
kép típusától függenek. A telefon kamerájával
készített fényképekhez valamennyi opció
elérhető. Az alapértelmezett képekhez csak
a Megnéz, Beállítás háttérképként,
Fájladatok, Diavetítés, Rendezés és
Miniatűr/Lista nézet opciók elérhetők.
A Képek mappában nyomja meg az Opciók
gombot az opciók listájának megjelenítéséhez.
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Beállítás - Beállíthatja a kiválasztott képet
Háttérkép vagy Kép azonosító.
Küldés - A kiválasztott képet elküldheti egy
barátjának MMS üzenetben, Bluetooth-on
keresztül vagy E-mail.

Fájl - A kiválasztott képet szerkesztheti,
átnevezheti, animáció létrehozása ill.
megtekintheti a hozzá tartozó információkat
(Név, Méret, Dátum, Felbontás, Típus és
Szerzői jog). Ha külső memóriakártyát
használ, még két további opció is megjelenik:
Átnevezés, Animáció létrehozása,
Információ, Áthelyezés külső memóriába
és Másolás külső memóriába.
Nyomtatás - Kép nyomtatása Bluetooth -on
vagy Pictbridge-n keresztül.

Re
va

Lis
me

Di

Ha
tal
lét
ma
1

2

3

4
5

Diavetítés - Lásd a Diavetítés létrehozása c.
részt a 44. oldalon.
Új mappa - A fő Képek mappán belül új
mappát hozhat létre.
Jelölés/Jelölés törlés - Több kép kijelölése
törléshez.
Összes törlése - Az összes fénykép törlése a
Képek mappában.

Az
dia
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k:

ba

on

c.

Diavetítés létrehozása

Ismétlés be / ki - Kiválaszthatja, hogy a
diavetítés ismétlődjön, vagy ne.

03

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

válassza ki a Saját mappa menüt.
2 Görgessen a Képek mappára, és válassza

ki.
3 Válassza ki a fényképet, amellyel a

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

04

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

05
06
07
08

Hang használata
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd

válassza ki a Saját mappa menüt.
2 Görgessen a Hangok mappára, és

válassza ki.

5 Nyomja meg a Szünet gombot a diavetítés

3 Válassza ki az Alapértelmezett hangok

szüneteltetéséhez, vagy a Kilépés gombot,
hogy befejezze a diavetítést, és visszatérjen
a Képek mappába.

mappát, vagy válasszon a hangfelvételek
listájáról.

Az Opciók gomb megnyomásával, a
diavetítés közben további opciókat jeleníthet
meg:

02

4 Válasszon hangot; meghallgatásához

nyomja meg a

gombot.

5 Nyomja meg az Opciók gombot, jelölje ki

a Beállítás lehetőséget, és válasszon a
Csengőhang, Parthner-csengőhang és
Üzenethang opciók közül.
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ea

01

Lista nézet - Módosíthatja a fényképek
megjelenítésének módját.

Nézet - Válasszon a Teljes kép és Teljes
képernyő opciók közül. A Fekvő nézet
opció segítségével megváltoztathatja a kép
megjelenítését.

V

e

Rendezés - Képek rendezése Dátum, Típus
vagy Név szerint.
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Saját mappa
Videók

Videó menüopciók használata

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

A Videók mappában nyomja meg az Opciók
gombot, hogy megjelenítse a következő
opciók listáját.

Videó lejátszása
1 Nyomja meg a Menü gombot, majd

válassza ki a Saját mappa menüt.
2 Görgessen a Videók mappára, és válassza

ki.
3 Válasszon ki egy videót, és nyomja meg a

V

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 kiválasztott videót.
Küldés - A kiválasztott videót elküldheti egy
barátjának MMS üzenetben, Bluetooth-on
keresztül vagy E-mail.
Fájl - A videót átnevezheti, áthelyezheti
egy másik mappába, ill. megtekintheti a
hozzá tartozó információkat (Név, Méret,
Dátum, Felbontás, Típus és Szerzői jog).
Ha külső memóriakártyát használ, még két
további opció is megjelenik: Áthelyezés
külső memóriába és Másolás külső
memóriába.
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Új mappa - A fő Videók mappán belül új
mappa létrehozása.

1

Törlés - Törölheti a videót.
Küldés - A kiválasztott képet elküldheti egy
barátjának MMS, Bluetooth-on keresztül
vagy E-mail.

Jelölés/Jelölés törlése. - A Törlés
gomb megérintése előtt több videoklipet is
kiválaszthat.

2

Információ - A kiválasztott fájl nevének,
méretének, dátumának, idejének, típusának
és szerzői jogi információjának megtekintése.

Összes törlése - Az összes klip törlése a
Videók mappában.
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Rendezés - Képek rendezése Dátum, Típus
vagy Név szerint.

3

k

y

Dokumentumok
A Dokumentumok menü alól az összes
dokumentumfájlt megtekintheti. Itt
megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word,
Text és pdf fájlokat.

Egyebek
Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor
számítógépéről telefonjára, azok a
Dokumentumok mappa helyett az Egyéb
mappában jelennek meg. Ebben az esetben
áthelyezheti azokat.
Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a
Dokumentumok mappába:
1 Nyomja meg a Menü gombot, válassza ki

a Saját mappa, majd az Egyebek menüt.
2 Válasszon egy fájlt, és nyomja meg az

Opciók gombot.
3 Nyomja meg az Áthelyezés, majd az

Áthelyezés újra gombot.

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, Kűlső memória
és Egyebek. A mappák a memóriakártyán
- nem a készüléken - tárolt valamennyi adott
típusú fájlt tartalmazzák.

A telefon használata adattárolóként
A KC550 telefont, USB kulcshoz hasonlóan,
adattárolóként használhatja. Ezzel a
módszerrel egyszerűen átviheti a fájljait a
számítógépről a telefonra. Ha Adattároló
ként való csatlakozáskor behelyezi a
memóriakártyát, az két meghajtóként
jelenik meg a számítógépen. A készülék
memóriakártyája és a külső memória
formájában.

01
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1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Kapcsolatok menüt.
2 Válassza ki az USB-kapcsolat.
3 Görgessen az Adattár elemig, és nyomja

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

KC550 szélén levő USB-csatlakozóba.
A nagyobb végét csatlakoztassa a
számítógép USB-portjába.
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Miniatür nézet - Módosíthatja a fényképek
megjelenítésének módját.
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Saját mappa
5 A számítógépen automatikusan megnyílik

egy a telefonon vagy a memóriakártyán
levő mappákat megjelenítő cserélhető
lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett
be, kettő.
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 gombot, majd válassza ki a
Saját mappa, Külső memória menüt
és a Képek opciót. A fájl az éppen átvitt
képeket tartalmazza.

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.
KREATIVITÁS

2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt

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

azt az Igen gomb megnyomásával.
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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.

3

Fá
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3

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 társítania kell a készüléket egy másik
Bluetooth eszközhöz. Az eszközök társításáról
lásd: Párosítás másik Bluetooth
eszközzel, 58. oldal.
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Bluetooth bekapcsolása:
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Kapcsolatok, majd a Bluetooth
menüt.
2 Válassza a Bluetooth be/ki, majd a Be

opciót.

2
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3 A Bluetooth kikapcsolásához válassza a Ki

opciót.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg
arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájlküldés:
1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely

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 KC550 automatikusan megkeresi az

elérhető Bluetooth kapcsolatra képes
eszközöket.

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.
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5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a

fájlt küldeni szeretné a Küldés gomb
megnyomásával.
6 A készülék továbbítja a fájlt.

Fájl fogadása:
1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy

2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl

fogadására. Nyomja meg az Igen gombot
a fájl fogadásához.

KREATIVITÁS

a Bluetooth Bekapcsolt és Látható
állapotban legyen.További részletekért lásd:
A Bluetooth beállítások módosítása,
57. oldal.
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JAVA

S

JAVA

A hálózati proﬁl módosítása

Es

A KC550 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.

1

1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

2

Játék lejátszása
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

a JAVA menüt.
2 Válassza a Játékok menüt.
3 Válassza ki a megfelelő játékot, és válassza

a Futtat lehetőséget.

Alkalmazások megtekintése
Az Alkalmazások menü használatával
kezelheti a telefonján található Javaalkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat
törölheti.
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

a JAVA menüt.

a JAVA menüt.
2 Válassza ki a Hálózati profil opciót.
3 Új hálózati proﬁlt adhat hozzá ill.

szerkeszthet.

M-játék
Hat alapértelmezett játék közül választhat:
Dart, Homerun Derby, Magic Ball,
Hammer, Maze, Fishing.
About - Játék adatainak megtekintése.
Setting - Hang és rezgés beállítása a játék
aktiválásakor.

Me
an
se
utá
dá
3

Reset data - Összes beállítás visszaállítása.
Exit - Játék vége.

2 Válassza az Alkalmazások almenüt.
3 Megtekintheti és kezelheti a meglevő

alkalmazásokat.
KREATIVITÁS
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Szervező/Eszközök
Esemény hozzáadása a naptárban
1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

Menü gombot, válassza ki a Szervező,
majd a Naptár menüt.
2 Válassza ki azt a napot, amelyhez

eseményt szeretne hozzáadni.
Kiválaszthatja a dátumot a navigációs
gombok segítségével az adott napra
görgetve, vagy az Opciók gomb
megnyomásával, és a dátum kézi
bevitelével.
Megjegyzés: Miután mentett egy eseményt
a naptárba, a Dátumra ugrás opció
segítségével a Opciók gomb megérintése
után megadhatja az eseményhez tartozó
dátumot.
3 Válassza az Új opciót és adja meg az

időpontot, amikor az eseményt aktiválni
szeretné. Görgessen lefelé a navigációs
gombok segítségével, és írja be az
esemény végének időpontját.

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.
6 Még egyszer lefelé görgetve

meghatározhatja, hogy az esemény
egy alkalomra szól, vagy a következő
periódusokban ismétlődik: Egyszer,
Naponta, Hetente, Havonta vagy
Évente. Ha az esemény ismétlődik, lefelé
görgetve a Lejárat dátuma mezőben
megadhatja azt az napot, amikor az
események ismétlése befejeződik.
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7 Válassza a Mentés gombot, és az

esemény mentésre kerül a naptárba.
Egy négyszög alakú kurzor jelzi azokat a
napokat, amelyekhez mentett esemény
tartozik.

4 Újra görgessen lefelé, ahol az eseményhez

SZERVEZÉS

kiválaszthatja az Ébresztőóra funkció
bekapcsolását. Görgessen balra vagy
jobbra az elérhető opciók megtekintéséhez.
Kiválaszthatja, hogy az ébresztőóra

45

Szervező/Eszközök
Emlékeztető hozzáadása

Az ébresztőóra beállítása

A

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

1

Menü gombot, válassza ki a Szervező ,
majd a Jegyzet menüt.
2 Válassza az Új opciót, és billentyűzze be a

jegyzetet.
3 Nyomja meg a Mentés gombot.
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.

Menü gombot, válassza ki az Eszközök
és az Ébresztőóra menüt.
2 Válassza ki az Új menüpontot.

2

3 Görgessen lefelé és adja meg az

ébresztőóra bekapcsolásának idejét.

3

4 Válassza ki az ismétlés típusát: Egyszer,

Naponta, Hét-pén, Hét-szo, Szo-vas
vagy Hétköznap kiválasztása.

4

5 Görgessen lefelé, és válasszon az

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

ébresztőhangot. Válassza a Hangok
opciót, és válasszon új hangot.

5

A
1

7 Görgessen lefelé és adjon meg nevet az

ébresztéshez, vagy tartsa meg a felajánlott
nevet.

SZERVEZÉS
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2

8 Nyomja meg a Mentés gombot.

3

Megjegyzés: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat
be.

4

ott

at

A számológép használata
1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

Menü gombot, válassza ki az Eszközök,
majd a Számológép menüt.
2 A számbillentyűk megnyomásával vihet be

számokat.
3 Egyszerű műveletek végrehajtásához

nyomja meg 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 parancsot.

A stopperóra használata
1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

Menü gombot, válassza ki az Eszközök
és a Stopperóra menüt.
2 Az időzítő indításához válassza az Indítás

parancsot.
3 A Részidő opció kiválasztásával részidőt

5 Válassza a Folyát elemet a stopperóra

újraindításához attól az időponttól, ahol
megállította, vagy indítsa újra az időt a
Visszaallit lehetőséggel.

01
02

Átváltás

03

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

04

Menü gombot, válassza ki az Eszközök,
majd az Átváltás menüt.
2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget:

Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg,
Hőmérséklet, Térfogat vagy Sebesség.
3 Görgesse felfelé a listát a megadni

kívánt mértékegységig. Balra és jobbra
görgetéssel válasszon egységet, majd
görgesse lefelé a listát a mennyiség
megadásához.

05
06
07
08

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.

mérhet.
4 Az időzítő leállításához válassza a

SZERVEZÉS

Leállítás parancsot.
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Szervező/Eszközök

t-

Város hozzáadása a világórához

Ak
leg
as
Ön
ab
ze
let

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a

Menü gombot, válassza ki az Eszközök,
majd a Világóra menüt.
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 Érints meg az OK.

W
1

2

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.

SZERVEZÉS
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t-zones
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.
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

Web-hozzáférés
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a t-zones menüt.
2 A Kezdőlap kiválasztásával közvetlenül

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

ki a Böngésző menüt.
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.
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4 Nyomja meg a Mentés gombot.A

könyvjelző megjelenik a könyvjelzők
listájában.
5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen

görgesse a listát a megfelelő könyvjelzőig,
és nyomja meg a Kapcsolódás gombot.
A telefon létrehozza a kapcsolatot a
könyvjelzővel megjelölt weboldallal.

T-ZONES
49

B

t-zones
Egy oldal mentése
1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt

weboldalt.
2 Válassza az Opciók menüt, és görgessen

a Mentés lehetőségig, és válassza ki az
Ez az oldal opciót.
3 Válassza az OK parancsot.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Böngésző menüt.
2 Válassza ki a Mentett oldalak opciót.
3 Válassza ki a kívánt oldalt, és nyomja meg

a Megnyitás gombot.

A webes böngésző beállításainak
módosítása

Am
KC

1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

Me
ka
old

ki a Böngésző menüt.
2 Válassza ki a Beállítások menüt.
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 és Tárolási
hely.
4 A beállítások módosítása után válassza az

TIPP! A menüben a mentett oldalakat is
törölheti.

A böngészőelőzmények megtekintése

OK parancsot.

Pr

Ak
me
me
kív
Ált
Fe

Ha

Ap
1

2

1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Böngésző menüt.
2 Válassza az Előzmények menüt és az OK

parancsot.
3 Megjelenik a legutóbb megnyitott

T-ZONES

weboldalak listája. Egyszerűen görgesse
a listát az adott oldalig, és nyomja meg a
Kapcsolódás gombot, a megfelelő oldal
megnyitásához.
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Beállítások
A mappában lévő beállítások módosításával
KC550 készülékét személyre szabhatja.

a

Megjegyzés: A hívásbeállításokkal
kapcsolatos információkat lásd a 18~19.
oldalon.

Proﬁlok módosítása
a

k,

z

A készenléti képernyőn egyszerűen
megváltoztathatja proﬁlját. Egyszerűen nyomja
meg a
gombot, majd az aktiválni
kívánt proﬁlt. A következők közül választhat:
Általános, Néma, Csak rezgő, Utcai és
Fejhallgató.

Dátum és idő módosítása
Beállíthatja a dátummal és idővel kapcsolatos
funkciókat.
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Beállítások menüt.
2 Nyissa meg a Dátum és idő menüt, és

válasszon a lenti listából:
Dátum megadása - Megadhatja az aktuális
dátumot.

Hangproﬁlok testreszabása

Dátumformátum - A következő
dátumformátumokat állíthatja be: ÉÉÉÉ/HH/
NN, NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ.
(N: nap / H: hónap/ É: év)

A proﬁlbeállításokat személyre szabhatja.

Idő beállítása - Megadhatja az aktuális időt.

1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

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

a Testreszabás opciót.
3 A Néma és Csak rezgő proﬁlok

02
03
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Időformátum - Az időformátumot 24 vagy
12 órásra állíthatja be.
Automatikus frissítés - A Be opció
kiválasztásával a telefon automatikusan frissíti
a dátumot és időt.

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

BEÁLLÍTÁSOK

esetében módosíthatja a rezgést. Más
proﬁlok esetén, valamennyi, a listán
szereplő hangjelzést és ﬁgyelmeztetést
megváltoztathat. (További részleteket a
készüléken találhat.)

01
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Beállítások
Kijelző beállítások módosítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Beállítások menüt.
2 Válassza a Kijelző menüt, és válasszon a

következők közül:
Háttérkép - Kiválaszthatja a képernyő
hátterét.
Órák - Beállíthatja az idő és dátum kijelzését
a készenléti képernyőn.
Háttérvilágítás időzítője - A háttérvilágítás
időtartamának kiválasztása.
TIPP! A hosszabb időtartamú háttérvilágítás
nagyobb energiafelhasználással jár, ami
gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Fényerő - A képernyő fényerejének
beállítása. Nyomja meg az <és > nyilat és
állítsa be az fényerő kontrasztját normálra,
minimálisra vagy maximumra. A Megvilágítás
vezérlésének kikapcsolásához válassza a Ki
elemet.

BEÁLLÍTÁSOK

Gyorsmenü kijelzése - A 4 navigációs
gomb parancsikonjának a Készenléti képernyő
közepén képként történő megjelenítéséhez
válassza a Be elemet.
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Betűméret - A következő betűméretét
módosíthatja: Menü, Tárcsázás és Üzenetek.
Téma - Egy pillanat alatt teljesen
megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Te
at
vá
mó

Menüstílus - Megváltoztathatja a menü
megjelenését Rács nézetről Lista nézetre
vagy fordítva.

Kó
kó

Menü betűtípusa - A betűtípus beállítása.

Af
rep
üz
hív
ne
ha

Tárcsázás stílusa - Telefonszám beírásához
használt betűtípus módosítása.
Háttérszöveg - Üzenetet jeleníthet meg a
készenléti képernyőn.
Hálózat neve - Megjelenítheti vagy elrejtheti
a hálózat nevét.

Biztonsági beállítások módosítása
A KC550 és az azon tárolt fontos információk
védelme érdekében módosíthatja a biztonsági
beállításokat.
1 Nyomja meg a Menü gombot, és 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.

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

A repülési mód használata
A funkcióval Be- vagy Ki kapcsolhatja a
repülési módot. Be kapcsolt Repülési
üzemmód mellett, nem kezdeményezhet
hívásokat, nem csatlakozhat az internetre,
nem küldhet üzeneteket, illetve nem
használhatja a Bluetooth funkciót sem.

Telefon alaphelyzetbe állítása
A gyári alapbeállítások visszaállításához
használja a Visszaállítás menüt. A funkció
aktiválásához szükség van a biztonsági kódra.

Memória állapotának megtekintése
A KC550 készülék három memóriatípust
képes kezelni: készülék memória, SIM-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.

Nyomja meg a Menü gombot, és válassza ki
a Beállítások menüt. Válassza ki a Memória
állapota menüt. Megtekintheti a memóriák
(Közös, Fenntartott, SIM-kártya és Külső
memória) állapotát a KC550 készüléken.
TIPP! A memóriakártya behelyezésével
kapcsolatos információkat lásd a 10. oldalon.
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Bluetooth beállítások módosítása
1 Nyomja meg a Menü gombot, és válassza

ki a Kapcsolatok, majd a Bluetooth
menüt.
2 Válassza a Bluetooth-beállítások opciót.

06
07
08

A következő beállításokat módosíthatja:
Láthatóság - Választhat, hogy készülékét
megmutatja (Megjelenités) vagy elrejti
(Elrejtés) mások előtt.
Saját név - Adjon nevet KC550
készülékének.
Saját cím - Megváltoztathatja Bluetooth
címét.

BEÁLLÍTÁSOK

ék
.

Telefonzár - Biztonsági kódot választhat
a telefon lezárásához; a következők közül
választhat: Ki, Bekapcsoláskor, Ha a SIM
módosult vagy Azonnal.
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Beállítások
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.
Nyomja meg a Menü gombot, és válassza ki
a Kapcsolatok menüt. A választható opciók
a következők:
Bluetooth - A KC550 beállítása Bluetoothkapcsolatra. Módosíthatja a készülék
láthatóságát, vagy kereshet a telefonjával
párosított készülékek között.
Hálózat - A KC550 automatikusan
csatlakozik az Ön által választott hálózathoz.
Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi
menüvel lehetséges. Az alábbi menü
használatával további hozzáférési pontokat is
meghatározhat.

BEÁLLÍTÁSOK

USB kapcsolat - Válassza az TV-kimenet
opciót, és szinkronizálja KC550 készülékét
az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról
fájlokat másolhasson. Behelyezett
memóriakártya esetén, válassza az Adattár
opciót; ezzel ugyanolyan módon használhatja
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a telefonját, mint egy USB-kulcsot.
Csatlakozzon a számítógéphez, és áthúzással
vigye át a fájlokat a KC550 cserélhető eszköz
mappájába. További részletekért lásd a
46~47. oldalt.

5

Párosítás másik Bluetooth
eszközzel

A

A KC550 párosításakor egy másik eszközzel
jelszóval védett kapcsolatot hozhat
létre. Ennek következtében a párosítás
biztonságosabb.

2

1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth

Be kapcsolt és Látható állapotban
van-e. A láthatóságát a Bluetoothbeállítások menüben módosíthatja, a
Láthatóság, majd a Megjelenítés opció
kiválasztásával.
2 Válassza a Bluetooth menü Eszközlista és

Új opcióit.
3 A KC550 eszközöket keres. Amikor

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

Párosítás opciót, adja meg a jelszót, majd
nyomja meg az OK gombot.

6

1

3

al
öz

ó

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 kapcsolt és Látható állapotban van-e.
2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását,

hogy párosítási módba állítsa azt, és
párosítsa a készülékeket.
3 A KC550 automatikusan a

01
02
03
04
05
06
07
08

fejhallgató proﬁlra kapcsol. Hívások
kezdeményezésekor vagy fogadásakor
használhat Bluetooth fejhallgatót.

és

BEÁLLÍTÁSOK

jd
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Tartozékok

H

A KC550 telefon tartozékai a következők: Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak
rendelkezésre. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül
választhat.

Az
tel
és
jóv

Útitöltő

Adatkábel és CD

Ez a töltő lehetővé
teszi az
akkumulátor
töltését otthonról
távol vagy az
irodában.

A KC550 telefon
és a számítógép
csatlakoztatása és
szinkronizálása.

Használati útmutató
Szabványos
akkumulátor

Sztereó fejhallgató

TARTOZÉKOK
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A KC550 telefonkészülék részletes
ismertetése

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.

Sz
szo
am
szo
bá
szo
ah
uta

Hálózati szolgáltatás

Műszaki adatok

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli
telefon GSM 900, DCS 1800, PCS 1900
és hálózatban való használatra vonatkozó
jóváhagyással 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

Terméknév : KC550
Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

01
02
03

Max : +55°C (kisütés)
+45°C (töltés)

04

Min : -10°C

05
06
07
08

Hálózati szolgáltatás
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R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

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
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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. A részletes
információkat az útmutatóban találja meg.

Rádiófrekvenciás energiára
vonatkozó követelmények
A rádiófrekvenciás sugárzás és a
fajlagos abszorpciós tényező (SAR)
adatai

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A KC550 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 szokásos
használati helyzetekben hajtják végre,
amikor a telefon a legmagasabb hitelesített
energiaszinten sugároz minden ellenőrzött
frekvenciasávban.
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• Bár az egyes telefontípusok különböző

SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel
nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó nemzetközi
útmutatók követelményeinek.
• 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
0.348 W/Kg (10 g), a testet ért terhelés
pedig 0.665 W/Kg (10 g).
• A nemzetközi irányelvekben (IEEE)
meghatározott SAR-határértékének 1
gramm feletti emberi szövetre vonatkozó
átlagértéke 1.6 W/Kg (pl. az Egyesült
Államok, Kanada, Ausztrália és Tajvan
területén).

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.

•

a

e

• Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített

szakszervizbe, ha javításra van szükség.
• Elektromos berendezésektől, pl. televízió

készülékek, rádiók vagy számítógépek,
tartsa távol.
• Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy

sütők, tartsa távol a készüléket.
• Soha ne helyezze telefonját mikrohullámú

sütőbe, mert az akkumulátor felrobban.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a

készüléket.
területeken, 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.

vegyi anyagot (pl. alkoholt, benzint,
hígítószert, stb.) vagy mosószert telefon
készüléke tisztítására. Ezek az anyagok
tűzveszélyesek.
• 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 tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz,

vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez
befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő
információt.
• 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 vagy

a fejhallgató, óvatosan használja. A
tartozékok kábeleit biztonságosan vezesse
el, hogy ne érjenek az antennához, ha nem
muszáj.
• A készülék bekapcsolása előtt távolítsa el

az adatkábelt.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

• Kapcsolja ki a telefont azokon a

• Ne használjon semmilyen veszélyes
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Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
Elektronikus berendezések
Minden mobiltelefon okozhat interferenciát,
ami befolyásolhatja a teljesítményt.
• Ne használja mobiltelefonját engedély

nélkül orvosi készülékek közelében. Ne
tartsa a telefont pacemaker közelében (pl.
felső ingzsebében.)
• A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos

hallókészülékeket.
• Enyhe interferencia érintheti a TV

készülékeket, rádiókat, számítógépeket,
stb.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

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!
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• A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű

bizonyos elektromos rendszereit,
például az autós sztereó- és biztonsági
berendezéseket.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel,

akkor ne tegyen annak útjába beépített
vagy hordozható, vezeték nélküli
készüléket. A nem megfelelő működés
következtében súlyos sérülést okozhat.

Üv

Am
ké
fel
üté
ny
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eg
az

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 akkor
fontos, ha úttesten kel át.

Ro

Halláskárosodás megelőzése

Ro

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.

•
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•
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l
,

Légi utazás

A mobiltelefon bizonyos részei üvegből
készültek. Az üveg a készülék kemény
felületre történő leejtése vagy nagyobb
ütés esetén eltörhet. Ha az üveg eltörött, ne
nyúljon hozzá és ne próbálja meg eltávolítani.
Ne használja a mobilkészüléket addig, amíg
egy jóváhagyott szolgáltató ki nem cserélte
az üveget.

A vezeték nélküli berendezések interferenciát
okozhatnak a repülőgépben.

Robbantási terület

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol,
biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket
tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén
fulladás veszélyét hordozzák.

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

Robbanásveszélyes területek
• Ne használja a telefont benzinkutaknál. Ne

használja 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.

• Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja

ki mobiltelefonját!
• A személyzet engedélye nélkül a földön se

használja.

Gyermekek

Vészhívások
Lehetséges, hogy a vészhívások nem
érhetők el minden hálózatból. Ezért a
vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon
kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a
hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és
karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen

lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs
memóriahatás, amely veszélyeztetné az
akkumulátor teljesítményét.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

ig

Üvegrészek
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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

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

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.
• A használt akkumulátoroktól a gyártó

utasításai szerint szabaduljon meg.
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• 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.

HRVATSKI

KC550 Korisnički priručnik
Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog
telefona KC550 tvrtke LG, dizajniranog za rad s
najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu
komunikaciju.

Uklanjanje starog aparata
1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je
proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim
otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom
uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena
Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru
telefona ili o Vašem davatelju usluga.
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Tip
br
Sv
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pre

Tip
po
Bir
od
po

Osnovne informacije o telefonu
Punjač/kabel/priključak za
handsfree

54
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55
55
55

57
nja

57
58
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59
59
59
60
60
60
60
60
60

01
02
03
04

Glavni zaslon

05
Tipka za
brisanje
Svakim pritiskom
briše jedan znak.
Ovu tipku koristite
za povratak na
prethodni zaslon.
Tipka za
poziv
Bira broj telefona i
odgovara na dolazne
pozive.

Utor za
memorijsku
karticu

06
07
08

Tipka za
jačinu
zvuka
Fotoaparat
Tipka

POSTAVLJANJE

Tipka Kraj/Napajanje
Završava ili odbija poziv.
Uključuje ili isključuje telefon.
Vraća na zaslon u stanju mirovanja
kada se koristi izbornik.

5

Izgled otvorenog telefona

U
1

Zrcalo

Poklopac baterije
Flash

Objektiv
fotoaparata

POSTAVLJANJE

Utor za
memorijsku
karticu
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Zaporka za
otpuštanje poklopca
baterije.
Baterija

a

Umetanje SIM kartice i baterije
1 Skinite poklopac baterije
Pritisnite bravicu za otpuštanje poklopca
baterije. Pomaknite poklopac baterije
prema donjem dijelu telefona i skinite ga.

2 Izvadite bateriju
Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je
uklonite iz ležišta.

01
02
03
04
05
06
07

UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok
je telefon uključen jer može doći do oštećenja
telefona.

08

3 Umetnite SIM karticu
Otvorite držač SIM kartice. Umetnite SIM
karticu u držač SIM kartice i povucite držač
unatrag. Kontaktna površina na kartici
zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.
Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je
povucite u suprotnom smjeru.
POSTAVLJANJE

UPOZORENJE: SIM karticu nemojte
umetati kada je telefon otvoren jer tako možete
oštetiti svoj telefon i SIM karticu.

7

Umetanje SIM kartice i baterije
4 Umetnite bateriju
Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji
dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li
kontakti baterije u ravnini s kontaktima na
telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne
sjedne na svoje mjesto.

POSTAVLJANJE
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5

nji

a
ne

5 Vratite poklopac za bateriju
Pomaknite poklopac baterije prema
gornjem dijelu telefona dok ne sjedne na
mjesto.

6 Punjenje telefona
Otvorite poklopac utičnice punjača na
bočnoj strani telefona KC550. Umetnite
punjač i uključite ga u utičnicu električnog
napajanja. KC550 se treba puniti dok
se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno
napunjena.
UPOZORENJE: Prilikom punjenja telefon
ne ostavljajte na tapeciranim površinama.
Telefon se treba puniti u prozračnom prostoru.

01
02
03
04
05
06
07
08

POSTAVLJANJE
9

Memorijska kartica

K

Instaliranje memorijske kartice
Pomoću memorijske kartice možete proširiti
dostupni memorijski prostor telefona. KC550
podržava memorijske kartice kapaciteta do
2 GB.
SAVJET! Memorijska kartica je dodatna oprema.

Otvorite klizni poklopac i umetnite memorijsku
karticu. Memorijsku karticu umetnite u utor
na vrhu dok ne sjedne na mjesto. Zlatna
kontaktna površina mora biti okrenuta prema
dolje.

Formatiranje memorijske kartice
Ako vaša memorijska kartica nije već formatirana,
morat ćete je formatirati prije korištenja.
1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Izbornik i odaberite Postavke.
2 Odaberite Status memorije, a zatim

Vanjska memorija.
3 Dodirnite Formatiranje i unesite lozinku

koja je prema zadanim postavkama
postavljena na 0000. Kartica će se
formatirati i biti spremna za korištenje.
4 Za pregled novih formatiranih mapa na

Vađenje memorijske kartice
POSTAVLJANJE

Otvorite klizni poklopac i pažljivo izvadite
memorijsku karticu nježno gurajući kao što je
prikazano na slici.
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svom uređaju KC550 dodirnite Izbornik i
odaberite Moje stvari. Odaberite Vanjska
memorija.
UPOZORENJE: Formatiranje memorijske
kartice uzrokuje brisanje cjelokupnog sadržaja. Ne
želite li izgubiti podatke sa svoje memorijske kartice,
najprije izvršite njihovo sigurnosno kopiranje.

a,

i
ka

Karta izbornika
Igre i
aplikacije
1 M-toy
2 Igre
3 Aplikacije
4 Mrežni proﬁl

Pozivi

Organiz.

Multimed.

1 Svi pozivi
2 Propušteni
pozivi
3 Birani pozivi
4 Primljeni pozivi
5 Trajanje poziva
6 Troškovi poziva
7 Informacije o
podacima

1 Kalendar
2 Podsjetnik

1
2
3
4
5

MP3 player
Fotoaparat
Video kamera
FM radio
Snimanje
glasa
6 Muvee studio

01
02
03
04
05

Moje stvari

Proﬁli

Imenik

1
2
3
4
5
6
7

Nova poruka
Ulazni spremnik
E-mail spremnik
Skice
Izlazni spremnik
Poslano
Preslušaj
glasovnu poštu
8 Info poruka
9 Predlošci
0 Postavke

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Alati

t-zones

Spajanje

Postavke

1
2
3
4

1 Početna
stranica
2 Zabilješke
3 Unesite adresu
4 Prethodno
5 Spremljene
stranice
6 Postavke
7 Informacije

1 Bluetooth
2 Mreža
3 USB veza
4 TV izlaz

1 Datum i
vrijeme
2 Jezici
3 Zaslon
4 Poziv
5 Sigurnost
6 Način rada u
zrakoplovu
7 Poništi
8 Status
memorije

Alarm
Kalkulator
Štoperica
Pretvarač
jedinica
5 Svjetski sat
6 SIM usluge

Slike
Zvukovi
Video zapisi
Dokumenti
Ostalo
Vanjska
memorija

Općenito
Tiho
Samo vibracija
Na otvorenom
Slušalica

Traži
Novi kontakt
Brzo biranje
Grupe
Kopiraj sve
Izbriši sve
Postavke
Informacije

06
07
08

POSTAVLJANJE

Poruke
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Zaslon u stanju mirovanja
Brze tipke

Glavni izbornik

St

Brze tipke omogućuju jednostavan pristup
jednim dodirom funkcijama koje najčešće
koristite.

Glavni izbornik sadrži dvanaest opcija. Za
otvaranje glavnog izbornika.

Sta
pri
sig
akt

Odaberite za otvaranje uređivača
poruka.
Dodirnite za otvaranje adresara. Vaši
kontakti prikazani su abecednim redom.
Možete stvarati i nove kontakte i
uređivati postojeće.

1 Odaberite Izbornik.
2 Na zaslonu će se prikazati glavni izbornik.
3 Kad se opcija koju želite prikaže

zaokruženom, dodirnite U redu kako biste
je aktivirali.

Odaberite za odabir proﬁla zvukova
svog telefona.
Odaberite kako biste otvorili izbornik
omiljenih zapisa.

Savjet kupcu
Za jaču osjetljivost antene LG preporuča držanje slušalice kako je prikazano na donjoj slici.

ZASLON U STANJU MIROVANJA

0

X

Rukom nemojte prekrivati područje antene prilikom poziva ili pri korištenju Bluetooth veze.
To može smanjiti kvalitetu zvuka.
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Ut
iko

.

e

Statusna traka
01

Statusna traka uz pomoć različitih ikona
prikazuje informacije poput onih o jačini
signala, novoj poruci i trajanju baterije te o
aktivnosti Bluetooth veze.

02
03

U tablici u nastavku objašnjena su značenja
ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

04
05

Ikona

Opis
Snaga signala mreže
(prikazuje se različit broj
stupaca)
Nema signala mreže
GPRS je dostupan
EDGE je dostupan

Pozivi se preusmjeravaju
Roaming usluga
Bluetooth je aktiviran
WAP usluga je povezana
Alarm je postavljen

Opis
Raspored

06
07

Nova poruka
Nova glasovna poruka.

08

Koristi se proﬁl Općenito
Koristi se proﬁl Tiho
Koristi se proﬁl Vibracija
Koristi se proﬁl Na
otvorenom
Koristi se proﬁl Slušalica
Preostalo trajanje baterije
Baterija je prazna

ZASLON U STANJU MIROVANJA

Načini rada u zrakoplovu su
aktivirani

Ikona

13

Pozivi
Upućivanje poziva

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Pr

1 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za

Kada telefon zvoni, dodirnite Prihvati ili
kako biste odgovorili na poziv.

Za
pri
va

brisanje pritisnite

.

2 Za uspostavljanje poziva dodirnite

.

3 Za prekid poziva pređite preko

s
desne strane telefona, odaberite U redu
ako ste sigurni.

SAVJET! Kako biste unijeli znak + za
uspostavljanje međunarodnih poziva, pritisnite
i zadržite 0.

Upućivanje poziva iz kontakata
1 Odaberite Imenik na zaslonu u stanju

mirovanja.
2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo

naziva kontakta kojeg želite nazvati.
3 Za uspostavljanje poziva dodirnite Poziv ili

.

OSNOVE
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Kako biste utišali zvuk tijekom zvonjenja
telefona, aktivirajte tipkovnicu otvaranjem
telefona ili pritiskom tipke za kameru, te
odaberite Tiho. To je praktično ako ste
tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj
proﬁl u Tiho.

Br

Ko
do
1

Pomaknite
prema dnu telefona ili za
odbacivanje dolaznog poziva dodirnite
Odbaci.

2

SAVJET! Prilagođavanje postavki telefona
omogućuje vam različite načine odgovaranja
na pozive.
Dodirnite Izbornik, odaberite Postavke i
odaberite Poziv. Odaberite Način javljanja i
odaberite između Slajder otvoren, Bilo koja
tipka ili Samo tipka za slanje.

3

Za
iz
pri
au

Prilagođavanje glasnoće poziva

Pregledavanje popisa poziva

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva
pritisnite tipke za glasnoću s lijeve strane
vašeg telefona.

Press Izbornik, odaberite Pozivi. Odaberite
za pregled:

Brzo biranje

Svi pozivi - Pregled cjelovitog popisa svih
poziva koje ste birali, primili i propustili.

Kontaktu kojeg često nazivate možete
dodijeliti broj za brzo biranje.

Propušteni pozivi - Pregled popisa poziva
koje ste propustili.

1 Pritisnite Imenik, a zatim odaberite Brzo

Birani pozivi - Pregled popisa svih brojeva
na koje ste uputili pozive.

biranje.
2 Vaša govorna pošta postavljena je na

brzo biranje 1 i to se ne može promijeniti.
Odaberite bilo koji drugi broj pomoću
strelica i dodirom opcije Dodijeli ili
pritiskom numeričke tipke.
3 Otvorit će se adresar. Pomoću strelica

odaberite kontakt kojeg želite dodijeliti tom
broju, a zatim dodirnite U redu.
Za pozivanje broja za brzo biranje pritisnite
i zadržite dodijeljeni broj dok se kontakt ne
prikaže na zaslonu. Poziv će se uspostaviti
automatski i ne trebate pritisnuti
.

Primljeni pozivi - Pregled popisa svih
brojeva s kojih ste primili pozive.
Trajanje poziva - Pregled pojedinosti o
ukupnom trajanju poziva; primljenih ili biranih.

01
02
03
04
05
06
07
08

Troškovi poziva - Pregled troškova
zaračunatih za vaš Posljednji poziv ili Sve
pozive. Ova usluga ovisi o mreži, neki
operateri je ne mogu podržavati.
Informacije o podacima - Pregled količine
primljenih i poslanih podataka u kilobajtima.
SAVJET! U bilo kojem popisu poziva odaberite
Opcije i Izbriši za brisanje odabranih ili svih
snimljenih stavki.

OSNOVE

SAVJET! Pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici
označite željeni unos poziva kako biste vidjeli
datum i vrijeme poziva. Za pregled trajanja
poziva dodirnite Prikazi.

15

Pozivi
Promjena postavki poziva
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Postavke i

odaberite Poziv.
2 Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Preusmjeravanje poziva - Odaberite
ako želite preusmjeriti svoje pozive.
Preusmjeravanje poziva se naplaćuje.
Molimo kontaktirajte svog davatelja usluga
mobilne mreže. Za isključivanje svih
preusmjeravanja poziva odaberite Poništi
sve u izborniku Preusmjeravanje poziva.
Zabrana poziva - Odaberite ako želite
zabraniti pozive. Odaberite neku ili svih
sedam opcija, odaberite Aktiviraj i unesite
lozinku za zabranu poziva. Od mrežnog
operatera zatražite informacije o ovoj
usluzi.

OSNOVE

Fiksni broj za biranje - Odaberite popis
brojeva koje možete zvati s telefona.
Odaberite Fiksni broj za biranje iz
Izbornika Pozivi kako biste uključili i
sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati
s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2
šifra od operatera. S vašeg telefona mogu
se pozivati samo brojevi uključeni u ﬁksni
popis za biranje.
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Im
Način javljanja - Odaberite želite li na
pozive odgovarati koristeći glavnu tipku
za javljanje, bilo koju tipku ili otvaranje
telefona.
Pošalji moj broj - Odaberite želite li da
vaš broj bude prikazan kada zovete koga.
Poziv na čekanju - Primite upozorenje
kada imate poziv na čekanju.
Podsjetnik nakon min. razgovora
- Odaberite Uklj. ili Isklj.

Tr
1

2

3

Do

Aut. ponovno biranje - Odaberite Uklj. ili
Isklj.

1

Pošalji DTMF zvukove - Odaberite Uklj.
ili Isklj.

2

3

Ili
1

2

3

Imenik
Traženje kontakta

Napomena: Kada spremate adresu e-pošte
kontakta pritisnite
za unos simbola
i pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici
pomaknite se do znaka @.

01

Dodavanje kontakta grupi

03
04

Dodavanje novog kontakta

Možete spremiti kontakte po grupama,
npr. za držanje poslovnih kolega i članova
obitelji odvojeno. Neke grupe poput Obitelj,
Prijatelji, Kolege, VIP, Grupa1 i Grupa2 već
se nalaze na telefonu.

1 Odaberite Imenik i odaberite Novi

1 Odaberite Kontakti i odaberite Grupe.

07

2 Pomaknite se do grupe u koju želite dodati

08

1 Odaberite Kontakti u stanju pripravnosti i

odaberite Traži.
2 Pomoću tipkovnice unesite prvo slovo

kontakta kojeg želite nazvati.
3 Za kretanje kroz kontakte i različite brojeve

koji su im pridruženi koristite strelice na
dodirnoj tipkovnici.

ili

j.

kontakt.
2 Odaberite želite li spremiti svoj novi kontakt

na Telefon ili SIM karticu.
3 Unesite sve informacije koje imate u

ponuđena polja i odaberite Spremi.
Ili koristeći nešto bržu metodu…
1 Broj koji želite spremiti unesite na zaslon u

kontakt i dodirnite Prikaži te odaberite
Dodaj.

02

05
06

3 Otvorit će se vaši kontakti. Pomaknite se do

kontakata koje želite dodati grupi i dodirnite
, a zatim odaberite Izvršeno.
4 Odaberite U redu ako ste sigurni.

stanju mirovanja i odaberite Opcije.
2 Odaberite Spremi ili Dodaj postojećem

kontaktu.
3 Unesite bitne informacije prema gore

SAVJET! Grupi možete dodijeliti melodiju zvona
ili ikonu. Odaberite grupu kojoj želite dodijeliti
melodiju zvona ili ikonu i odaberite Opcije, zatim
odaberite željenu stavku.

navedenim uputama i dodirnite Spremi.
OSNOVE
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Imenik

P

Dodavanje slike za kontakt

4 Odaberite U redu ako ste sigurni.

Po

Možete promijeniti izgled svojih kontakata u
imeniku tako da sadrže slike.

Brisanje svih kontakata

Va
za
(M
i za
Je
Po

1 Odaberite Imenik i odaberite Postavke.
2 Odaberite Pregled opcija i odaberite Sa

slikom.
3 Zatim se vratite u imenik i odaberite

kontakt kojem želite dodati sliku.
4 Odaberite Opcije i Uredi.
5 Pomaknite se prema dolje do odjeljka

Fotografija. Odaberite Opcije, zatim
Slike ili Nova slika. Ako odaberete Slike,
možete koristiti sliku koja je spremljena
u memoriji telefona. Ako odaberete
Nova slika, otvorit će se tražilo vašeg
fotoaparata kako biste mogli fotograﬁrati
svoj kontakt.
6 Odaberite Spremi.

Kopiranje kontakata na SIM karticu
Kontakte možete i kopirati sa SIM kartice na
telefon ili s telefona na svoj SIM.
1 Odaberite Imenik i odaberite Kopiraj sve.

OSNOVE

2 Odaberite kopiranje kontakata Sa SIM-na

telefon ili S telefona na SIM.
3 Birajte želite li zadržati izvorne zapise ili ih

izbrisati.
18 LG KC550 | Korisnički priručnik

1 Odaberite Kontakti i odaberite Izbriši

sve.
2 Odaberite za brisanje svih kontakata sa

SIM ili Telefon.
3 Odaberite Da ako ste sigurni.

Sl

4 Unesite lozinku koja je prema zadanim

1

postavkama postavljena na 0000. A zatim
dodirnite U redu.

2

Prikaz informacija
Odaberite Imenik i odaberite Informacije.
Ovdje možete pregledati svoje Servisni
brojevi, Vlastiti broj i mapu Posjetnica.
3
SAVJET! Ako još niste stvorili svoju posjetnicu,
zaslon Posjetnica će vam ponuditi da je stvorite.
Odaberite Novo i unesite svoje pojedinosti kao
što biste učinili za bilo koji kontakt. Odaberite
Spremi.
4

m

.

Poruke
Poruke

5 Dodirnite Opcije i odaberite Umetni

za umetanje Slike, Zvuk, Video,
Simbol, Tekstualni predložak, Ikona
raspoloženja, Ime i broj ili Novi
slajd, Predmet, Više (Kontakt/Moja
posjetnica/Raspored).

01

Vaš telefon KC550 sadrži funkcije vezane
za SMS (Short Message Service), MMS
(Multimedia Message Service) i E-poštu, kao
i za poruke vezane uz usluge vaše mreže.
Jednostavno dodirnite Izbornik i odaberite
Poruke.

6 Pritisnite središnju tipku Pošalji.

04

Slanje poruke

7 Unesite broj telefona ili dodirnite Opcije

05

1 Odaberite Izbornik, odaberite Poruke i

odaberite Nova poruka.
2 Odaberite Poruka za slanje SMS ili MMS

poruke (ako želite slati E-mail pogledajte
stranice 24-25, a ako želite nešto poslati
putem Bluetooth poruka, pojedinosti se
nalaze na stranici 45-46).
3 Otvorit će se zaslon za pisanje novih

poruka. Zaslon za pisanje poruka
objedinjuje SMS i MMS u jedno te tako
omogućuje lak prelazak iz jednog načina
rada u drugi. Zadana postavka zaslona za
pisanje poruka je SMS način rada.

i odaberite Kontakti kako biste otvorili
popis kontakata. Možete dodati više
kontakata.
8 Odaberite Šalji.

02
03

06
07
08

UPOZORENJE: Ako se u zaslon za
uređivanje poruka doda Slika, Zvuk, Video,
Novi slajd ili Predmet, automatski ćete se
prebaciti u MMS način rada i slanje poruke će
se naplatiti u skladu s tim.

4 Unesite svoju poruku koristeći ili T9

OSNOVE

prediktivni način rada ili Abc ručni unos. Na
stranici 23 možete pronaći Unos teksta
te saznati kako se s jednog načina unosa
teksta prelazi na druge.

19

Poruke
Unos teksta

T9 prediktivni način unosa teksta

Po

Alfanumeričke znakove možete unositi
pomoću tipkovnice telefona. Na primjer,
za spremanje imena u Imenik, sastavljanje
poruke, unosa planova u kalendar uvijek
je potrebno unijeti tekst. Na mobitelu su
dostupne sljedeće metode unosa: prediktivni
način unosa T9, ABC način ručnog unosa, te
način rada 123.

Način T9 pomoću ugrađenog rječnika
prepoznaje unesene riječi prema redoslijedu
pritisnutih tipki. Jednostavno dodirnite
numeričku tipku povezanu sa slovom koje
želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon
unosa svih riječi.

Os
zn
jed
e-

Napomena: Neka područja dopuštaju
korištenje samo jednog načina unosa (npr.
telefonski broj u imeniku).
Za uključivanje T9 načina rada u polju za
tekst odaberite Opcije, zatim Postavi T9 i
Uklj. Kada je uključen T9 način, način unosa
teksta možete promijeniti pritiskom na
. U gornjem desnom kutu zaslona prikazan je
indikator načina unosa teksta.
Za unos simbola u polje za tekst pritisnite
tipku
i odaberite simbol, a zatim
odaberite U redu.
Nakon svake riječi unesite razmak pritiskom
tipke 0.
Za brisanje znaka dodirnite tipku
OSNOVE
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Ako se riječ koju trebate ne prikaže, dodirnite
Opcije i odaberite Nova T9 riječ te je unesite
koristeći ABC način rada. Vaša će se riječ
dodati u rječnik.
Napomena: Za odabir drugog T9 jezika
dodirnite Opcije i zatim Jezik pisanja.
ABC ručni način unosa teksta
U Abc načinu rada morate više puta pritisnuti
tipku za unos slova. Kako biste napisali ‘hello’,
dvaput dodirnite 4, dvaput 3, triput 5, ponovo
triput 5 i zatim triput 6.
123 način rada
Brojeve možete upisati samo jednim pritiskom
pojedine tipke. Ako koristite načine za unos
slova, brojeve možete dodati i tako da zadržite
željenu tipku.

1

2

3
4

Postavljanje e-pošte

u

on

Ostanite povezani u pokretu koristeći
značajke e-pošte na svom KC550. Lako je i
jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun
e-pošte.
1 Odaberite Izbornik, odaberite Poruke i

odaberite Postavke.

e
e

2 Odaberite E-mail, a zatim Račun e-

pošte.
3 Odaberite Novo.
4 Sada možete odabrati postavke računa:

ti
o’,
o

om
te

Za unos sljedećih informacija dodirnite
Opcije, a zatim odaberite Napredne
postavke.
Vrsta protokola - Odaberite vrstu
spremnika za e-poštu, POP3 ili IMAP4.
Maksimalna veličina primanja
- Odaberite ograničenje veličine vaše
elektronske pošte, uz maksimum od 300
KB.
Spremi na server - Odaberite hoće li se
poruke e-pošte spremati na poslužitelju.
Kopije se uvijek spremaju za IMAP4
račune.
Spremi poslanu poštu u - Odaberite
želite li spremati svoju e-poštu na
poslužitelj telefona (samo za IMAP4).
Umetni potpis - Odaberite želite li
automatski umetati potpis na svoje poruke
e-pošte.
Adresa e-maila za odgovor - Unesite
adresu e-pošte za odgovor.
Broj priključka za dolazno - Obično se
za POP3 račune koristi 110, a za IMAP4
račune 143.
Broj odlaznog priključka - Obično se
koristi 25.
Automatsko učitavanje - Odaberite ako
svoju e-poštu želite dohvatiti automatski.

01
02
03
04
05
06
07
08

OSNOVE

Naziv računa - Unesite naziv svog
računa.
E-mail adresa - Unesite adresu e-pošte
za račun.
Moje ime - Unesite svoje ime.
Poslužitelj dolazne e-pošte - Unesite
pojedinosti računa.
Korisničko ime - Unesite korisničko ime
za račun.
Sifra - Unesite lozinku za račun.
Server odlazne pošte - Unesite
pojedinosti računa.
Provjera autentičnosti odlazne
e-pošte - Odaberite želite li uključiti ili
isključiti provjeru.
ID odlaznog servera - Unesite
pojedinosti računa.

Šifra odlaznog servera - Unesite lozinku
odlaznog poslužitelja.
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Učitaj preuzeti sadržaj - Odaberite
Samo zaglavlja, Zaglavlja + tijelo
(samo za IMAP4) ili Sve.
Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se
na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Slanje E-pošte pomoću novog
računa
Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti
račun e-pošte.
1 Odaberite Izbornik, odaberite Poruke i

odaberite Nova poruka.
2 Odaberite E-mail i otvorit će se nova

poruka e-pošte.
3 Napišite temu i dodirnite U redu.
4 Unesite svoju poruku koristeći T9

prediktivni način unosa teksta ili Abc ručni
unos. Na stranici 23 možete pronaći Unos
teksta te saznati kako se s jednog načina
unosa teksta prelazi na druge.
5 Odaberite Opcije i odaberite privitak koji

želite dodati: Slika, Zvuk, Video, Dokument,
Kontakt, Moja posjetnica i Raspored.
6 Pritisnite Pošalji i unesite adresu

OSNOVE

primatelja ili dodirnite Opcije i odaberite
Kontakti za otvaranje popisa kontakata.

22 LG KC550 | Korisnički priručnik

7 Odaberite Šalji i vaša će se poruka e-

pošte poslati.

Mape poruka
Pritisnite Izbornik, zatim odaberite Poruke.
Struktura mapa koja se koristi u KC550
prilično je jasna i jednostavna.
Ulazni spremnik - Sve primljene poruke
smještaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete
odgovarati na poruke, prosljeđivati i ih i
izvršavati druge akcije, pojedinosti se nalaze
u nastavku.
E-mail spremnik - Sadržava sve vaše
poruke e-pošte. Odaberite račun koji želite
koristiti, te dodirnite Prihvati. Vaš KC550
će se povezati s računom E-pošte i dohvatiti
nove poruke.
Skice - Ako nemate vremena za dovršetak
poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu
poruku.
Izlazni spremnik - Ovo je mapa za
privremeno spremanje tijekom slanja poruka.
Poslano - Sve poruke koje pošaljete
spremaju se u mapu Poslano.
Preslušaj glasovnu poštu - Možete
pristupiti svojoj telefonskoj sekretarici (ako tu
opciju omogućuje vaša mreža). Kada primite
novu glasovnu poruku, na zaslonu u mirovanju
će se prikazati simbol.
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Predlošci - Popis unaprijed sastavljenih
korisnih poruka koje omogućuju brz odgovor.

Upravljanje porukama
Za upravljanje svojim porukama možete
koristiti Ulazni spremnik.
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Poruke i

odaberite Ulazni spremnik. Ili, ako želite
to učiniti na brži način, dodirnite
na
zaslonu u mirovanju, a zatim odaberite
Prikaži.
2 Odaberite Opcije, a zatim odaberite:

kopirati ili premjestiti poruke sa SIM kartice
ili telefona.

01

Višestruko brisanje - Brisanje odabranih
poruka.

02

Izbriši sve pročitano - Izbrisat će se sve
otvorene poruke.
Izbriši sve - Možete izbrisati sve poruke ili
samo tekstualne poruke.

05
06

Prikaže li se poruka Nema prostora za
poruke, možete izbrisati poruke ili spremljene
datoteke kako biste oslobodili prostor.

08

Korištenje predložaka

Odgovori - Pošaljite odgovor na odabranu
poruku.

Možete stvarati predloške za Tekstualne ili
Multimedijske poruke koje često šaljete.
Neki predlošci već postoje na vašem telefonu,
a možete ih uređivati kad got to poželite.

Uzvrati poziv - Nazovite osobu koja vam
je poslala poruku.

1 Pritisnite Izbornik, odaberite Poruke i

Informacije - Pregled detalja poruke, npr.
vrijeme kada je poslana.

2 Odaberite Tekst ili Multimedija. Zatim

Kopiraj/Premjesti - Možete kopirati ili
premještati poruke. Odaberite ako želite

04

Prikaže li se poruka Nema prostora za SIM
poruku, trebali biste izbrisati neke poruke iz
ulaznog spremnika.

Izbriši - Brisanje odabrane poruke.

Proslijedi - Pošaljite odabranu poruku još
nekoj osobi.

03

07

odaberite Predlošci.
možete odabrati Opcije i Uređivanje kako
biste promijenili postojeće predloške ili
možete odabrati Opcije kako biste dodali
Novi predložak ili Izbrisali predloške.

OSNOVE
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Info poruka - Sve poruke vezane za
informacije i ažuriranje koje ste primili od
svog operatera.
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Poruke
3 Za slanje predloška odaberite onaj koji

želite, odaberite Opcije, a zatim Šalji
preko.
4 Odaberite način na koji želite poslati

predložak; npr. Poruka, Bluetooth
poruka ili E-pošta.

Broj centra za poruke - Unesite pojedinosti
centra za poruke.
Kodni raspored znakova - Odaberite način
šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu
vaše poruke, a tako i na naknade za prijenos
podataka.

Promjena postavki tekstualnih
poruka

Pošalji dugi tekst kao - Odaberite želite li
poslati poruku u obliku SMS-a ili MMS-a kada
ispišete tekst dulji od dvije stranice u polju za
pisanje poruke.

Postavke poruka u KC550 su unaprijed
deﬁnirane i možete odmah slati poruke.

Postavke nositelja - Odaberite želite li slati
svoje poruke putem GSM-a ili GPRS-a.

5 Odaberite kontakt i dodirnite Šalji.

Ako želite mijenjati postavke, to možete učiniti
pomoću opcije Postavke.
Pritisnite Izbornik, odaberite Poruke, a zatim
odaberite Postavke i Tekstualna poruka.
Možete promijeniti sljedeće:

Promjena postavki multimedijalnih
poruka
Postavke poruka u KC550 su unaprijed
deﬁnirane i možete odmah slati poruke.
Ako želite mijenjati postavke, to možete učiniti
pomoću opcije Postavke.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo
vaša poruka biti spremljena u centru za
poruke.

Pritisnite Izbornik, odaberite Poruke, a zatim
odaberite Postavke i MMS poruka.

Izvješće o isporuci - Odaberite ako želite
primiti potvrdu o isporuci poruke.

Trajanja slajda - Odaberite koliko dugo će
se slajdovi prikazivati na zaslonu.

Odredivanje troškova odgovora
- Odaberite kako biste platili za odgovor na
poruku poslanu od strane primatelja vaše
24 poruke.
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Prioritet - Odaberite razinu važnosti svojih
poruka multimedijske poruke.

OSNOVE

Vrsta poruke - Pretvorite Tekst u Glas, Fax,
Obavijest, X.400, E-mail ili ERMES.
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Možete promijeniti sljedeće:
2

n

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo
vaša poruka biti spremljena u centru za
poruke.
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Pristupna točka - Možete postaviti
pristupnu točku za e-poštu.

01

Izvješće o isporuci - Odaberite kako biste
dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

Interval preuzimanja - Odaberite koliko
često će KC550 provjeravati nove poruke
e-pošte.

02

Izvjesce o citanju - Odaberite kako biste
dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanom.

Potpis - Stvorite potpis za e-poštu i
uključite ovu značajku.

04

03

Automatsko preuzimanje - Odaberite
automatsko ili ručno preuzimanje
multimedijskih poruka ovisno o tome jeste li
kod kuće ili u roamingu.

Promjena ostalih postavki

05

Odaberite Izbornik, odaberite Poruke i
odaberite Postavke, a zatim:

06

Mrežni profil - Odaberite speciﬁčni proﬁl
operatera mreže za slanje multimedijskih
poruka.

Broj govorne pošte - Ovdje je spremljen
broj govorne pošte. Više informacija o
dostupnih uslugama zatražite od mrežnog
operatera.

Dopuštena vrsta poruka - Odaberite koju
vrstu multimedijske poruke želite odobriti.

niti

Promjena postavki e-pošte

im

Možete sebi prilagoditi postavke svoje
e-pošte.
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Poruke i

odaberite Postavke.
2 Odaberite E-mail a zatim možete

prilagoditi sljedeće postavke:

08

Servisna poruka - Ovdje možete isključiti
servisne poruke, što znači da se poruke više
neće izravno prebacivati na vaš uređaj nakon
što se prime, već samo onda kad provjerite
ima li novih poruka.
Info poruka - Odaberite status primanja,
upozorenja i jezik info poruka.
Spremi tekstualnu poruku - Odaberite
želite li tekstualnu poruku spremiti u memoriju
telefona ili u vanjsku memoriju.

OSNOVE

Račun e-pošte - Možete postaviti račun
e-pošte.

07

25

Fotoaparat
Brzo snimanje fotograﬁje

Nakon snimanja fotograﬁje

Os

1 Otvorite klizni poklopac i ako na desnoj

Snimljena fotograﬁja će se prikazati na
zaslonu. Naziv slike prikazan je na dnu
zaslona, a na desnoj strani zaslona prikazat
će se šest opcija.

Na
pri
lije
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raz
Po
ve

bočnoj strani telefona pritisnete i zadržite
tipku fotoaparata, na zaslonu će se
prikazati tražilo.
2 Držite telefon u vodoravnom položaju

i usmjerite objektiv prema subjektu
snimanja.
3 Tipku fotoaparata na desnoj bočnoj strani

telefona pritisnite do pola. Na sredini
zaslona tražila prikazat će se okvir za
fokusiranje. Postavite telefon tako da
se u okviru za fokusiranje nalazi subjekt
fotograﬁje. Kad okvir za fokusiranje
postane zelene boje, fotoaparat je
fokusirao subjekt fotograﬁranja.
4 Za snimanje fotograﬁje dodirnite središnju

funkcijsku tipku ili dokraja pritisnite tipku
fotoaparata.

BUDITE KREATIVNI

Napomena: Izbornik fotoaparata možete
otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja.
Dodirnite Izbornik i odaberite Multimed.,
pomaknite se dolje i za otvaranje tražila
odaberite Fotoaparat.

26 LG KC550 | Korisnički priručnik

Izbriši - Odaberite kako biste izbrisali upravo
snimljenu fotograﬁju i potvrdite pritiskom na Da.
Ponovo će se prikazati tražilo.
Nova slika - Odaberite kako biste
odmah snimili novu fotograﬁju. Trenutna
fotograﬁja će se spremiti.
Postavi kao - Odaberite kako biste
otvorili podizbornik u kojem svoju fotograﬁju
možete postaviti za Pozadina ili ID slike.
Slanje putem - Odaberite kako biste
fotograﬁju poslali kao MMS poruka ili
E-mail.
Album - Odaberite kako biste
pregledali druge slike spremljene u albumu.
Trenutna fotograﬁja će se spremiti.
U redu - Odaberite kako biste odmah snimili
novu fotograﬁju. Trenutna fotograﬁja će se
spremiti.
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Osnovne informacije o tražilu
Napomena: Razinu zumiranja možete
prilagoditi pritiskom tipke za glasnoću na
lijevoj bočnoj strani telefona. Funkcija
zumiranja dostupna je samo kada je
razlučivost postavljena na 640 x 480 ili manje.
Pojedinosti potražite u odjeljku Promjena
veličine slike na stranici 32.
SAVJET! Kad koristite kameru, potrošnja
energije se povećava. Ako se na pozadini prikaže
ikona
koja ukazuje na slabu bateriju, prije
korištenja napunite bateriju.

Korištenje brzih postavki
Za otvaranje opcija brzih postavki dodirnite
strelicu <. Brze postavke sadrže različite
opcije za fotograﬁranje.

Način snimanja - Omogućuje automatsko
snimanje do 9 fotografija u vrlo brzom slijedu,
što je sjajno kod snimanja subjekata u
pokretu ili fotografiranja sportskih događanja.

01
02
03
04

Efekt boje - Odaberite jednu od četiri opcije
tona boje: Isključeno (uobičajeno/boja), Sepia,
Mono (crno-bijelo) ili Negativ.

05

EV - Uključite način rada makro za snimanje
fotografije s velike blizine.

07

Rezolucija - Pregledajte Promjena veličine
slike na stranici 36.

06

08

Kvaliteta - Odaberite između Uobičajeno,
Fino and Super fino. Što je kvaliteta veća,
video zapis će biti oštriji, ali će porasti i
veličina datoteke, što znači da ćete moći
spremiti manje video zapisa u memoriju
telefona.
Autom. fokus - Uključite ili isključite
automatsko fokusiranje. Kako bi vaš
fotoaparat automatski prilagodio fokus za
dobivanje čiste, oštre slike jednim pritiskom
tipke.
Zvuk okidača - Odaberite jedan od tri zvuka
okidača ili isključite zvuk.

BUDITE KREATIVNI

Vlastiti brojač - Automatski mjerač
vremena omogućuje vam postavljanje odgode
nakon pritiskanja gumba za snimanje.
Odaberite vrijeme od 3 sekunde, 5 sekundi
ili 10 sekundi. Odlično rješenje snimate li
zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite
nalaziti.

Nivo bijelog - Usklađivanje bijele boje
osigurava realističan prikaz bijelih tonova na
fotograﬁji. Kako bi fotoaparat mogao pravilno
uskladiti bijelu boju, možda ćete morati
odrediti uvjete osvjetljenja. Možete odabrati
opcije Auto , Dnevna svjetlost , Bljestavo ,
Oblacno ili Fluorescentno.
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Fotoaparat
ISO - Postavite ISO na Auto, ISO 800, ISO
400, ISO200, ISO 100 ili ISO 80.
Spremi na - Odaberite želite li video zapis
spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Poništi postavke - Odaberite Da za vraćanje
postavki fotoaparata telefona na izvorne
postavke.

Promjena veličine fotograﬁje
Možete promijeniti veličinu fotograﬁja kako
biste uštedili prostor u memoriji. S brojem
piksela raste veličina datoteke, što znači da
će fotograﬁja zauzeti više prostora u memoriji.
Želite li u svoj telefon smjestiti više fotograﬁja,
možete promijeniti broj piksela kako bi
veličina datoteke bila manja.
1 Dodirnite Opcije i na alatnoj traci odaberite

Rezolucija.
2 Odaberite vrijednost piksela između pet

BUDITE KREATIVNI

numeričkih opcija: 320x240, 640x480,
1280x960, 1600x1200, 2048x1536,
2560x1920.
3 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti

i dodirnite U redu kako biste primijenili
svoje promjene.
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Vi
Napomena: Funkcija zumiranje varira ovisno
o razlučivosti na koju je fotoaparat postavljen.
Ako je, na primjer, razlučivost fotoaparata
postavljena na najvišu postavku, nećete moći
zumirati.

Br

Pregled spremljenih fotograﬁja

2

1

1 Spremljenim fotograﬁjama možete

pristupiti iz načina rada za fotograﬁranje
i sa zaslona u stanju mirovanja. U tražilu
jednostavno pritisnite Album. Na zaslonu u
stanju mirovanja dodirnite Izbornik, zatim
odaberite Moje stvari i Slike.

3

4

2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
3 Pomoću strelica odaberite fotograﬁju koju

5

želite i dodirnite Pregled kako biste je
povećali.

Postavljanje fotograﬁje kao
pozadina ili ID slike
U galeriji fotograﬁja pomoću strelica na
dodirnoj tipkovnici odaberite sliku i dodirnite
Postavi kao kako biste odabranu sliku
koristili kao Pozadina ili ID slike za jedan od
svojih kontakata.
Napomena: ID slike može se dodati samo
kontaktima koji su spremljeni u telefon, a ne
na SIM.
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Brzo snimanje videozapisa

Nakon snimanja videozapisa

1 Otvorite klizni poklopac i ako na desnoj

Naziv video zapisa prikazan je na dnu zaslona,
a na desnoj strani zaslona prikazat će se
šest opcija.

01

Izbriši - Odaberite kako biste izbrisali upravo
snimljen video zapis i potvrdite pritiskom na
Da. Ponovo će se prikazati tražilo.

03

Novi video zapis - Odaberite kako
biste odmah snimili novi video zapis. Trenutni
video zapis će se spremiti.

05

Reprodukcija - Odaberite kako biste
reproducirali upravo snimljen video zapis.

07

bočnoj strani telefona pritisnete i zadržite
tipku fotoaparata, na zaslonu će se
prikazati tražilo.
2 Odaberite Opcije i odaberite Video

kamera. Na zaslonu će se pojaviti tražilo
kamere.
3 Objektiv fotoaparata usmjerite prema

subjektu video zapisa.
4 Za početak snimanja pritisnite tipku

fotoaparata na desnoj bočnoj strani
telefona.
5 REC će se prikazati u donjem lijevom

kutu tražila i mjerač vremena prikazat će
trajanje video zapisa.
6 Za zaustavljanje video zapisa dodirnite

Pauza,a za ponovno pokretanje odaberite
Nastavi.
7 Za zaustavljanje snimanja dodirnite

Zaustavi.
Napomena: Izbornik Video kamera možete
otvoriti sa zaslona u stanju mirovanja.
Dodirnite Izbornik i odaberite Multimedija,
pomaknite se dolje i za otvaranje tražila
odaberite Video kamera.

Slanje putem - Odaberite kako biste
video zapis poslali kao MMS poruka ili
E-mail.

02

04

06

08

Album - Odaberite kako biste
pregledali druge video zapise spremljene u
albumu. Trenutni videozapis će biti spremljen.
U redu - Odaberite kako biste odmah snimili
novi video zapis. Trenutni video zapis će se
spremiti.
BUDITE KREATIVNI

od

Video kamera

29

Video kamera
Osnovne informacije o tražilu
Napomena: Razinu zumiranja možete
prilagoditi pritiskom tipke za glasnoću na
lijevoj bočnoj strani telefona.

Korištenje brzih postavki
Za otvaranje opcija brzih postavki dodirnite
strelicu <. Brze postavke sadrže različite
opcije za snimanje video zapisa.
Način rada - Za snimanje video zapisa koji
želite poslati u multimedijskoj poruci odaberite
MMS.
Efekt boje - Odaberite između četiri opcije
tonova boja: Isklj. (normalno/boja), Sepia,
Mono (crna i bijela) ili Negativ.
Kvaliteta - Odaberite između Super fino,
Fino i Uobičajeno. Što je kvaliteta veća,
videozapis će biti oštriji, ali će porasti i
veličina datoteke, što znači da ćete moći
pohraniti manje videozapisa u memoriju
telefona.
BUDITE KREATIVNI

Osvjetljenje - Kontrast označava razliku
između svijetlih i tamnih objekata na slici.
Slika s niskim kontrastom izgledat će mutno,
dok će slika s visokim kontrastom izgledati
mnogo oštrije. Dodirnite strelice <, > i
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pomičite pokazivač kontrasta uz traku, prema
znaku - za slabiji kontrast, mutniju sliku ili
prema znaku + za jači kontrast i oštriju sliku.
Rezolucija - Želite li u svoj telefon smjestiti
više fotograﬁja, možete promijeniti broj
piksela kako bi veličina datoteke bila manja.
Odaberite jednu od dvije opcije dostupne za
video zapise, 176X144, 320X240, 640X480,
720X480.
Kvaliteta - Superfino/ Fino/ Standardno.
Spremi na - Odaberite želite li video zapis
spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku
memoriju.
Flash - Bljeskalicu možete postaviti na Uklj.
ili Isklj. Bljeskalica je radi uštede energije
prema zadanim postavkama postavljena na
Isklj. Kada zatvorite fotoaparat, bljeskalica će
se vratiti na zadanu postavku Isklj.
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Nivo bijelog - Usklađivanje bijele boje
osigurava realističan prikaz bijelih tonova
u video zapisu. Kako bi fotoaparat mogao
pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete
morati odrediti uvjete osvjetljenja. Birajte
između Auto, Dnevna svjetlost, Blještavo,
Oblačno, Fluorescentno ili Noćni način.
Album - Pregledajte sve svoje slike.
Poništi postavke - Odaberite Da za vraćanje
postavki na izvorne.

Pregledavanje spremljenih
videozapisa
.

će

1 Spremljenim video zapisima možete

Podešavanje jačine zvuka tijekom
gledanja videozapisa
Jačinu zvuka video zapisa tijekom
reprodukcije možete prilagoditi pomoću tipki
za glasnoću koje se nalaze na lijevoj bočnoj
strani telefona.

01
02
03
04
05
06
07
08

pristupiti ili iz načina rada video kamere
ili sa zaslona u stanju mirovanja. U tražilu
jednostavno pritisnite Album. Na zaslonu u
stanju mirovanja dodirnite Izbornik, zatim
odaberite Moje stvari i Video zapisi.
2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
3 Pomoću strelica odaberite video zapis koji

BUDITE KREATIVNI

želite pregledati i za reprodukciju dodirnite
središnju funkcijsku tipku.
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MP3 player
MP3 player
Vaš LG KC550 sadrži ugrađeni MP3 player na
kojem možete slušati svoju omiljenu glazbu.
MP3 player možete otvoriti pritiskom na
Izbornik i odaberite Multimedija, zatim
MP3 player.
Sve pjesme - Sadrži sve pjesme spremljene
u telefonu.

2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom

uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth
veze.
3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na

telefonu prihvatiti pritiskom opcije U redu.
4 Datoteka će se prikazati u mapi Sve

pjesme.

Reprodukcija pjesme

Moja lista pjesama - Sadrži sve popise za
reprodukciju koje ste stvorili, kao i U pokretu,
Nedavne pjesme i Omiljene pjesme.

1 Pritisnite Izbornik i odaberite

Izvođači - Glazbenu kolekciju pregledajte po
izvođačima.

2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

Albumi - Glazbenu kolekciju pregledajte po
albumima.

3 Odaberite

Postavke - Prilagodite svoje glazbene postavke.

Prijenos glazbe na telefon
BUDITE KREATIVNI

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na
telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za
sinkronizaciju. Prijenos preko Bluetooth veze:
1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen

na oba uređaja te jesu li uređaji jedan
drugom vidljivi.
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Dodirnite
4 Odaberite

V

Žanrovi - Glazbenu kolekciju pregledajte po
žanrovima.

Multimedija, a zatim odaberite MP3
player.
.
kako biste pauzirali pjesmu.
za prelazak na drugu

pjesmu.
5 Odaberite

za prelazak na prethodnu

pjesmu.
6 Odaberite

za zaustavljanje
reprodukcije glazbe i povratak na izbornik
za glazbu.

SAVJET! Za promjenu glasnoće glazbe koristite
tipke za glasnoću na bočnoj strani telefona.
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Korištenje opcija tijekom
reprodukcije glazbe
Odaberite Opcije i odaberite:
Minimiziraj - Dodirnite kako biste sakrili
glazbeni player i tijekom reprodukcije glazbe
nastavili s uobičajenim korištenjem telefona
Pregled pjesama - Pogledajte popis za
reprodukciju koji trenutno slušate.
Dodaj na popis pjesama - Dodajte popisu
pjesama koji trenutno slušate.

ti.

Postavi kao - Pjesmu koju trenutno slušate
postavite kao Melodija zvona ili Zvuk
poruke.

.

Informacije - Možete pregledati informacije
o MP3 datoteci koju trenutno slušate.
Postavke - Promijenite Nasumice kako
biste promijenili redoslijed reprodukcije ili
promijenite Ponovi, Equalizer.

Stvaranje popisa za reprodukciju
Vlastite popise pjesama možete stvoriti
odabirom pjesama iz mape Sve pjesme.

01
02

1 Pritisnite Izbornik i odaberite

Multimedija.
2 Odaberite MP3 player, a zatim Moja lista

pjesama.
3 Pritisnite Opcije i odaberite Novi popis

pjesama, unesite naziv popisa pjesama i
dodirnite Spremi.
4 Prikazat će se mapa Novi popis

pjesama. Sve pjesme koje želite uključiti
na popis za reprodukciju odaberite
pomicanjem do željenih pjesama i dodirom
na
.
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5 Za spremanje popisa za reprodukciju

dodirnite Spremi.

k
BUDITE KREATIVNI
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MP3 player

FM

Napomena:

Ko

DRM (Digital Rights Management, Upravljanje
digitalnim pravima) Zbog sustava Upravljanja
digitalnim pravima (DRM), nekim medijskim
sadržajima koje ste preuzeli s interneta ili
primili MMS uslugom možda morate pristupiti
putem izbornika za kupnju prava. Ključ za
kupnju prava možete dobiti na web-mjestu
koje posjeduje prava na taj sadržaj.

Va
svo
do

Glazba je zaštićena autorskim pravima putem
međunarodnih sporazuma i državnih zakona i
autorskim pravima. Može biti potrebno dobiti
dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili
kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni
zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala
zaštićenog autorskim pravima. Provjerite
lokalne zakone odgovarajuće države koji se
tiču upotrebe takvog materijala.
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BUDITE KREATIVNI
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FM radio
Korištenje FM radija

Ručno traženje:

Vaš LG KC550 opremljen je FM radijem pa
svoje omiljene radio stanice možete slušati i
dok ste u pokretu.

1 Pritisnite Izbornik i odaberite Multimed,

Napomena: Za slušanje radija morat ćete
priključiti slušalice. Utikač umetnite u utičnicu
za slušalice (ista utičnica u koju priključujete
punjač).

Traženje stanica
Radio stanice na telefonu možete pronaći
ručno ili automatski. One se zatim spremaju
na određene brojeve kanala te ih ne morate
ponovo tražiti. Na telefon možete spremiti do
12 stanica.
Automatsko traženje:
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Multimed,

a zatim FM radio.
2 Odaberite Opcije i zatim Aut. Skeniranje,

a zatim odaberite U redu.
3 Kada KC550 pronađe stanicu, upitat će vas

2 Odaberite broj kanala na koji želite spremiti

stanicu i zatim odaberite Uredi.
3 Za unos stanice možete koristiti strelice

na dodirnoj tipkovnici kako biste pronašli
željenu frekvenciju ili možete unijeti
frekvenciju pomoću tipkovnice i zatim
odabrati Spremi.
Napomena: Uređivati možete i stanice koje
su spremljene na određenom kanalu.

01
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SAVJET! Za poboljšanje radijskog prijema
razvucite kabel slušalica koji služi kao FM antena.

Ponovno postavljanje kanala
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Multimed,

a zatim FM radio.
2 Odaberite Opcije i zatim Ponovo postavi

kanale. Pritisnite Da kako biste potvrdili
ponovno postavljanje. Svaki će se kanal
vratiti na početnu frekvenciju od 87.5 MHz.

BUDITE KREATIVNI

želite li je spremiti. Ako je želite spremiti,
odaberite Da, a ako je ne želite spremiti,
odaberite Ne. Sve stanice koje ste spremili
automatski će se dodijeliti određenom
kanalu na vašem telefonu.

a zatim FM radio.

35

Snimanje glasa
Korištenje snimača glasa
Opciju Snimanje glasa koristite za snimanje
glasovnih podsjetnika i drugih zvukova.

Snimanje glasovnog podsjetnika

M
SAVJET! Ako snimku želite poslati u obliku
poruke, prije snimanja dodirnite Opcije i
odaberite Način snimanja. Odaberite MMS.
Tako možete biti sigurni da će vaša snimka stati
u poruku.

1 Pritisnite Izbornik i odaberite Multimed,

a zatim odaberite Snimanje glasa.
2 Dodirnite

za početak snimanja.

3 Odaberite Pauza za pauziranje snimanja.
4 Odaberite Zaustavi za kraj snimanja.

V

5 Odaberite

za slušanje snimke.

Napomena: Sve spremljene glasovne zapise
možete preslušati ako odaberete Opcije i
Album.

Slanje glasovne snimke
1 Kada ste završili sa snimanjem, dodirnite

Opcije.
2 Odaberite Slanje putem i odaberite:

BUDITE KREATIVNI

MMS poruka, Bluetooth ili E-mail. Ako
odaberete Poruka ili E-mail, snimka će
se dodati poruci, a vi možete pisati i poslati
je na uobičajen način. Ako odaberete
Bluetooth, morat ćete uključiti Bluetooth.
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Muvee studio
Muvee studio omogućuje stvaranje prikaza
slajdova slika u kombinaciji s glazbom.
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Moje stvari
U memoriju telefona možete spremiti sve
vrste multimedijskih datoteka, što vam
omogućuje jednostavan pristup slikama,
melodijama, video zapisima i igrama. Svoje
datoteke možete spremiti i na memorijsku
karticu. Prednost korištenja memorijske
kartice je mogućnost oslobađanja prostora u
memoriji telefona.
Sve vaše multimedijske datoteke spremit
će se u Moje stvari. Dodirnite Izbornik, a
zatim za otvaranje popisa mapa odaberite
Moje stvari.

Slike
Opcija Slike sadrži mapu zadanih slika koje
su u telefon unaprijed učitane, slika koje ste
preuzeli i slika snimljenih pomoću fotoaparata
ugrađenog u telefon.

Izbornik opcija za slike

U mapi Slike dodirnite Opcije kako bi se
prikazao popis opcija.

Postavi kao - Odabranu sliku postavite kao
Pozadina ili ID slike.
Slanje putem - Odabranu sliku pošaljite
prijatelju putem MMS poruka, Bluetooth
ili E-mail.
Uredi sliku: Prije slanja slike putem MMS-a
možda ćete morati promijeniti veličinu slike.
Datoteka - Uredite, preimenujte ili
pregledajte informacije o odabranoj
slici (Naziv, Veličina, Datum, Rezolucija,
Vrsta i Autorska prava). Ako je umetnuta
vanjska memorijska kartica, pojavljuju se
dvije dodatne opcije: Preimenuj, Stvori
animaciju, Informacije, Premjesti u
vanjsku memoriju .
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Ispiši preko - Ispišite sliku preko Bluetooth
ili Pictbridge veze.
Prikaz slajdova - Pogledajte Stvaranje
prikaza slajdova na stranici 42.
Nova mapa - Stvorite novu mapu unutar
glavne mape Slike.
Označi/Odznači - Odaberite više od jedne
slike za brisanje.
Izbriši sve - Briše sve fotograﬁje iz mape
Slike.

BUDITE KREATIVNI

Opcije koje su vam dostupne u Slikama
ovise o vrsti odabrane slike. Sve opcije bit
će dostupne za slike koje ste snimili pomoću
fotoaparata ugrađenog u telefon. Za zadane
slike dostupne su samo opcije Postavi kao
pozadinu , Informacije o datoteci , Prikaz
slajdova , Sortiraj po , Lista.

Izbriši - Brisanje odabrane slike.
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Moje stvari

Gl

Lista - Promijenite način prikaza fotograﬁja.

Ponavljanje je uključeno / isključeno
- Naznačite želite li da se prikaz slajdova
ponavlja.

Stvaranje prikaza slajdova

Zvukovi

2

Želite li pregledati sve slike spremljene u
telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako
svaku pojedinu sliku ne biste morali otvarati
zasebno.

Mapa Zvukovi sadrži zvukove koji su unaprijed
učitani na telefon, vaše glasovne snimke i
zvukovne datoteke koje ste preuzeli. Iz te
mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili
ih postavljati kao zvukove zvona.

Sortiraj po - Poredajte slike po Datum,
Vrsta ili Ime.

1 Pritisnite Izbornik, a zatim odaberite Moje

stvari.
2 Pomaknite se do mape Slike i označite je.
3 Odaberite fotograﬁju s kojom želite

započeti prikaz slajdova i dodirnite Opcije.
4 Odaberite Prikaz slajdova i on će se

pokrenuti.
5 Dodirnite Pauza kako biste pauzirali

prikaz slajdova ili Odustani kako biste ga
prekinuli i vratili se u mapu Slike.
Ako tijekom prikaza slajdova dodirnete
Opcije, prikazat će se sljedeće opcije:
BUDITE KREATIVNI

Pregled - Odaberite opciju Cijela slika ili
Preko cijelog zaslona. Odaberite Krajolik
kako biste promijenili usmjerenje slike.
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Korištenje zvuka
1 Pritisnite Izbornik, a zatim odaberite Moje

stvari.
2 Pomaknite se do mape Zvukovi i označite

je.
3 Odaberite Zadani zvukovi ili odaberite s

popisa datoteka glasovnih zapisa.
4 Odaberite zvuk i za preslušavanje dodirnite

središnju funkcijsku tipku.
5 Dodirnite Opcije i odaberite Postavi kao

kako biste odabrali neku od Melodija
zvona, ID melodije zvona ili Zvuk
poruke.

Video zapisi
Mapa Video zapisi sadrži preuzete video
zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.
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stvari.
2 Prijeđite do mape Video zapisi i označite

je.
3 Odaberite video zapis i dodirnite

.

Korištenje opcija dok je video zapis
pauziran
Odabir značajke Opcije pauzirat će video zapis
koji ste pregledavali i moći ćete odabrati:

Datoteka - Preimenujte video zapis,
premjestite ga u drugu mapu ili pregledajte
informacije o njemu (Naziv, Veličina, Datum,
Rezolucija, Vrsta i Autorska prava). Ako
je umetnuta vanjska memorijska kartica,
pojavljuju se dvije dodatne opcije: Preimenuj
i Informacije.
Nova mapa - Stvorite novu mapu unutar
glavne mape Video zapisi.
Označi/Odznači - Prije nego što dodirnete
Izbriši odaberite više video zapisa.

Izbriši - Brisanje video zapisa.

Izbriši sve - Briše sve zapise iz mape Video
zapisi.

Slanje putem - Pošaljite odabranu sliku
prijatelju putem MMS poruka, E-mail ili
Bluetooth.

Sortiraj po - Poredajte video zapise po
Datum, Vrsta ili Ime.

Informacije - Pregledajte naziv, veličinu,
datum, vrijeme, vrstu i autorska prava za
odabranu sliku.

Korištenje izbornika opcija za video
zapise
U mapi Video zapisi dodirnite Opcije kako bi
se prikazao sljedeći popis opcija.
Izbriši - Brisanje odabrane slike.
Slanje putem - Pošaljite odabrani video
zapis prijatelju putem MMS poruka, E-mail
ili Bluetooth.
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Autom. reprodukcija sljedećeg Omogućuje postavljanje načina reprodukcijeIsklj. Ponovi jednom i Ponovi sve.
Prikaz slicica - Promijenite način prikaza
fotograﬁja.

Dokumenti
U izborniku Dokumenti možete pregledati
sve svoje dokumente. Ovdje možete
pregledati datoteke programa Excel,
PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF
datoteke.

BUDITE KREATIVNI
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1 Pritisnite Izbornik, a zatim odaberite Moje

V

i

Gledanje video zapisa
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Moje stvari
Ostalo
Mapa Ostalo koristi se za spremanje
datoteka koje nisu slike, zvukovi, video zapisi.
Koristi se na isti način kao mapa Dokumenti.
Pri prijenosu s računala na telefon datoteke
se mogu pojaviti u mapi Ostalo, a ne u mapi
Dokumenti. Ako se to dogodi, možete ih
premjestiti.
Za prijenos datoteke iz mape Ostalo u
Dokumenti:
1 Pritisnite Izbornik, a zatim odaberite Moje

stvari te Ostalo.
2 Odaberite datoteku i dodirnite Opcije.
3 Dodirnite Premjesti, zatim ponovno

dodirnite Premjesti.

Korištenje telefona kao uređaja za
masovno spremanje
Vaš KC550 može se koristiti kao uređaj za
masovno spremanje, baš kao vanjska USB
memorija. To je sjajan način za premještanje
datoteka s računala na telefon. Ako ste
umetnuli memorijsku karticu, uređaj će se
pri povezivanju u načinu rada Masovno
spremanje prikazati kao dvije disk jedinice
na vašem računalu. Memorija telefona i
vanjska memorija.
1 Pritisnite Izbornik, odaberite Spajanje.
2 Odaberite USB veza.

BUDITE KREATIVNI

Ako ste umetnuli memorijsku karticu, ona
će se prikazati kao mapa unutar Moje
stvari. Vaša mapa vanjske memorije bit će
podijeljena u pet mapa: Slike, Zvukovi,
Video zapisi, Dokumenti i Ostalo. Svaka
mapa sadržavat će sve datoteke te vrste koje
nisu spremljene na telefon već na memorijsku
karticu.

40 LG KC550 | Korisnički priručnik

8

Pr

Da
pre
1

3 Pomaknite se do Masovno spremanje i

pritisnite U redu.
4 Umetnite manji kraj USB kabela u konektor

Vanjska memorija

7

USB kabela na bočnoj strani telefona
KC550. Uključite veći kraj u USB priključak
svog računala.
5 Na računalu će se automatski otvoriti

mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj
umetnuta memorijska kartica, dvije mape
koje će prikazivati sve mape na vašem
telefonu ili memorijskoj kartici.
6 Povlačenjem i ispuštanjem stavite svoje

slike, glazbu ili datoteke u odgovarajuće
mape.

2

3

4

e

i

or

ak

računalom pritisnite ikonu Sigurno ukloni
hardver koja se nalazi na alatnoj traci na
radnoj površini.
8 Kada želite pristupiti datoteci, npr. slici,

dodirnite Izbornik, zatim odaberite Moje
stvari, te Vanjska memorija, a zatim
Slike. Sve slike koje ste prenijeli nalazit će
se u ovoj datoteci.

Prijenos datoteke na telefon
Datoteke možete s računala na telefon
prenositi i pomoću Bluetooth veze.
1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu

i na računalu, a oba uređaja moraju jedan
drugom biti vidljivi.
2 Koristite računalo za slanje datoteka putem

Bluetooth veze.
3 Kada je datoteka poslana, morat ćete je na

telefonu prihvatiti pritiskom opcije U redu.
4 Ovisno o vrsti, datoteka će se spremiti u

odgovarajuću mapu. Npr. fotograﬁje će se
spremiti u mapu Slike, a glazba u mapu
Zvukovi. Ako telefon ne bude mogao
odrediti vrstu datoteke, spremit će je u
mapu Ostalo.

Napomena: Datoteke koje su poslane putem
Bluetooth veze spremit će se u memoriju
telefona.

Slanje i primanje datoteka putem
Bluetooth veze

01
02
03

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth
veze je izvrstan način bežičnog slanja
i primanja, a veza se uspostavlja brzo i
jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth
slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

04

Prije no što počnete dijeliti datoteke
putem Bluetooth veze, morat ćete uskladiti
svoj uređaj s novim Bluetooth uređajem.
Informacije o usklađivanju uređaja potražite u
odjeljku Usklađivanje s drugim uređajem
na stranici 56.

07

05
06

08

Za uključivanje Bluetooth veze:
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Spajanje,

odaberite Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth uklj/isklj, a zatim

Uklj.
3 Odaberite Isklj za isključivanje Bluetooth

prijenosa.

BUDITE KREATIVNI

aj
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7 Za sigurno isključivanje telefona iz veze s

41

Moje stvari

Ig

Za slanje datoteke:

Ig

1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to

Na
ko
od
on

će obično biti fotograﬁja, video zapis ili
glazbena datoteka
2 Odaberite Opcije, Šalji preko, a zatim

Bluetooth.
3 Odaberite U redu za uključivanje Bluetooth

prijenosa u slučaju da već nije aktiviran.
4 Vaš telefon KC550 će automatski potražiti

bilo koji drugi uređaj s uključenim
Bluetooth prijenosom koji se nalazi u
dometu.
5 Odaberite uređaj kojem želite poslati

datoteku i dodirnite Šalji.
6 Vaša datoteka će se poslati.

Za primanje datoteke:
1 Za primanje datoteka vaš Bluetooth mora

biti Uklj i Isklj. Više informacija potražite
u odjeljku Promjena Bluetooth postavki
na stranici 55.
BUDITE KREATIVNI

2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvat

datoteke od pošiljatelja. Odaberite U redu
za primanje datoteke.
SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili
sigurni da je vaša datoteka poslana.
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Napomena
Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i tvrtka LG Electronics te
oznake koristi pod licencom. Ostali trgovački
znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim
vlasnicima.
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Igre i aplikacije
Igre i aplikacije

Promjena mrežnog proﬁla

Na vaš KC550 unaprijed su instalirane igre
koje će vas zabavljati u slobodno vrijeme. Ako
odlučite preuzeti dodatne igre ili aplikacije,
one će se spremiti u ovu mapu.

Pomoću opcije Mrežni profil možete
postaviti vrijednost za povezivanje s mrežom
radi preuzimanja igre.

01

1 Pritisnite Izbornik i odaberite Igre i

03

Igranje
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Igre i

aplikacije.

aplikacije.
2 Odaberite Mrežni profil.
3 Možete dodati i urediti novi mrežni proﬁl.

02

04
05

2 Odaberite Igre.

M-Toy

06

3 Odaberite igru koju želite igrati i zatim

Možete uživati u šest različitih igara: Dart,
Homerun Derby, Magic Ball, Hammer,
Maze, Fishing.

07

odaberite Reprodukcija.

Pregled aplikacija
Java aplikacijama koje su instalirane na vaš
telefon možete upravljati pomoću izbornika
Aplikacije. Preuzete aplikacije možete i
izbrisati.
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Igre i

08

About - prikaz informacija o igri.
Setting - postavite zvuk i vibraciju kod
aktiviranja igre.
Reset data - poništite sve postavke.
Exit - izlaz iz igre.

aplikacije.
2 Odaberite Aplikacije.
3 Pregledajte i upravljajte dostupnim

BUDITE KREATIVNI

aplikacijama.
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Organizator/Alati
Dodavanje događaja u kalendar
1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Izbornik i odaberite Organiz., a zatim
Kalendar.
2 Odaberite datum kojem želite dodati

događaj. Datum možete odabrati tako da
ga označite pomoću strelica na dodirnoj
tipkovnici ili odabirom Opcije i ručnim
unosom datuma.
Napomena: Kada je u kalendaru spremljen
događaj, morate odabrati Idi na Datum
nakon biranja Opcije kako biste unijeli datum
događaja.
3 Odaberite Novo i unesite željeno vrijeme

početka događaja. Pomaknite se prema
dolje pomoću strelica na dodirnoj tipkovnici
i unesite vrijeme završetka događaja.
4 Ponovo se pomaknite prema dolje i

BUDITE ORGANIZIRANI

odaberite želite li za događaj postaviti
Alarm. Pomaknite se ulijevo ili udesno
za prikaz dostupnih opcija. Uključivanje
alarma možete postaviti na vrijeme početka
događaja ili možete postaviti vremensko
razdoblje prije početka događaja kako
bi vas telefon podsjetio na predstojeći
događaj.
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5 Pomaknite se prema dolje i unesite

Predmet događaja. Za upisivanje slova i
brojeva koristite tipkovnicu.
6 Još jednom se pomaknite prema

dolje kako biste odabrali je li događaj
jednokratan ili se ponavlja Jednom,
Dnevno, Tjedno, Mjesečno ili Godišnje.
Ako se radi o događaju koji se ponavlja,
možete se pomaknuti prema dolje i unijeti
Datum isteka koji označava vrijeme
prestanka događaja.

Po
1

2
3

4

5

7 Odaberite Spremi i događaj će se spremiti

u kalendar. Pokazivač u obliku kvadrata
označavat će dane za koje postoje
spremljeni događaji.

6

Dodavanje podsjetnika
1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Izbornik i odaberite Organiz., a zatim
Podsjetnik.
2 Odaberite Novo i unesite svoj podsjetnik.
3 Pritisnite Spremi.
4 Vaš podsjetnik će se prikazati na

zaslonu idući put kada otvorite aplikaciju
Podsjetnik.
SAVJET! Možete urediti postojeći podsjetnik.
Odaberite podsjetnik koji želite urediti, dodirnite
Opcije i odaberite Uredi.

7

8
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Postavljanje alarma

Korištenje kalkulatora

1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Izbornik i odaberite Alati, a zatim Alarm.
2 Odaberite Novo.
3 Pomaknite se dolje i unesite vrijeme u koje

želite da se alarm oglasi.
4 Odaberite vrstu ponavljanja alarma:

Jednom, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub,
Sub - Ned ili Odaberite dan u tjednu.
5 Pomaknite se prema dolje i odaberite

željeni način uključivanja alarma: Prema
profilu, Uvijek zvuk ili Uvijek vibracija.
6 Krećite se prema dolje kako biste odabrali

zvuk alarma. Za odabir novog zvuka
odaberite Zvukovi.
7 Krećite se prema dolje i unesite naziv

alarma ili zadržite predloženi.
8 Odaberite Spremi.

Napomena: Možete postaviti do 5 alarma.

Izbornik i odaberite Alati, a zatim
Kalkulator.

01
02

2 Za unos brojeva pritisnite numeričke tipke.

03

3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu

04

funkciju (+, –, ×, ÷) i zatim =.
4 Za složenije izračune odaberite Funkcija

kako biste odabrali naredbu.
5 Odaberite Očisti kako biste očistili zaslon i

pokrenuli nov izračun.

Korištenje štoperice

05
06
07
08

1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Izbornik i odaberite Alati, a zatim
Štoperica.
2 Odaberite Pokreni kako biste pokrenuli

mjerač vremena.
3 Odaberite Ciklus ako želite izmjeriti

vrijeme ciklusa.
mjerač vremena.
5 Pritisnite Nastavi kako biste ponovo

pokrenuli štopericu od vremena u kojem
ste je zaustavili ili dodirnite Poništi kako
biste krenuli ispočetka.

BUDITE ORGANIZIRANI

4 Odaberite Zaustavi kako biste zaustavili
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t-

Pretvaranje jedinica

SIM usluge

1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim
uslugama.

Izbornik i odaberite Alati, a zatim
Pretvarač jedinica.
2 Odaberite želite li pretvarati Valutu,

Površina, Duljina, Masa, Temperatura,
Volumen ili Brzina.
3 Pomaknite se gore kako biste odabrali

između mjernih jedinica koje želite unijeti.
Pomaknite se ulijevo ili udesno kako biste
odabrali jedinicu, a zatim prema dolje i
unesite veličinu jedinice.
4 Pomaknite se prema dolje do okvira za

preračunavanje jedinica i odaberite veličinu
jedinice u koju želite preračunati. Preračun
će se automatski prikazati na liniji ispod.

Dodavanje grada u vremenske zone
1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite

Izbornik i odaberite Alati, a zatim
Svjetski sat.
BUDITE ORGANIZIRANI

2 Pomičite se prema dolje, lijevo ili desno za

pomicanje po globusu i odabir kontinenta.
3 Odaberite Povećaj za povećavanje

područja i odabir gradova u tom području.
4 Pritisnite U redu i odaberite Da.
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Ako SIM kartica podržava SAT (tj. skup alata
SIM aplikacija) usluge, taj izbornik nosit će
naziv usluge određenog operatera koji je
spremljen na SIM karticu.
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t-zones
S pretraživačem na raspolaganju, dostupne
su vam najnovije vijesti i vremenska prognoza,
kao i informacije o sportu ili prometu kad
god ih zatrebate. Osim toga, pretraživač vam
omogućuje i preuzimanje najnovije glazbe,
melodija zvona, pozadina i igara.

Dodavanje i pristupanje
zabilješkama
Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama
možete dodati zabilješke i spremiti webstranice.
1 Pritisnite Izbornik i odaberite t-zones.

Pristup Internetu
1 Pritisnite Izbornik i odaberite t-zones.
2 Za izravan pristup početnoj stranici

odaberite Početna stranica. Druga je
mogućnost da odaberete Unesite adresu
i unesete željeni URL te odaberete Učitaj.
Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom
i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna
naknada. Provjerite naknade za prijenos
podataka kod svog davatelja usluga mobilne
mreže.

01
02
03
04

2 Odaberite Zabilješke .Na zaslonu će se

prikazati popis vaših zabilješki.
3 Za dodavanje nove zabilješke odaberite

05
06

Opcije i odaberite Nova zabilješka.
Unesite naziv svoju zabilješke i zatim URL.

07

4 Dodirnite Spremi. Vaše zabilješke prikazat

08

će se na popisu zabilješki.
5 Za pristup zabilješkama jednostavno se

pomaknite do tražene zabilješke i dodirnite
Povezi. Preglednik će se zatim povezati sa
spremljenom stranicom.

T-ZONES
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t-zones
Spremanje stranice
1 Pristupite svojoj web-stranici na ranije

opisan način.
2 Odaberite Opcije i pomaknite se do opcije

Spremi, zatim odaberite Ova stranica.
3 Odaberite U redu.

Pristup spremljenoj stranici
1 Pritisnite Izbornik i odaberite t-zones.
2 Odaberite Spremljene stranice.
3 Odaberite željenu stranicu i pritisnite

Učitaj.

Po
Promjena postavki webpretraživača
1 Pritisnite Izbornik i odaberite t-zones.
2 Odaberite Postavke.

Pregled prethodnih akcija
pretraživača
1 Pritisnite Izbornik i odaberite t-zones.
2 Odaberite Prethodno i zatim U redu.
3 Prikazat će se popis nedavno posjećenih

web-stranica. Za pristup nekoj od tih
stanica odaberite željenu stranicu i
dodirnite Učitaj.
T-ZONES
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Na
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3 Možete odabrati način na koji vaš mobitel

tretira, koristi i prikazuje informacije pri
pretraživanju Interneta. Možete promijeniti
postavke unutar opcija Mrežni profili,
Način prikazivanja, Cache memorija,
Cookies, Certifikati zaštite, Pokaži
sliku, Javaskript i Lokacija pohrane.
4 Nakon što promijenite postavke, odaberite

U redu.
SAVJET! Pomoću ovog izbornika možete i
izbrisati spremljene stranice.
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Postavke
Unutar ove mape možete prilagoditi svoje
postavke kako bi KC550 odgovarao vašim
potrebama.
Napomena: Informacije o postavkama poziva
potražite na stranici 18-19.
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Promjena proﬁla

Promjena datuma i vremena
Možete postaviti funkcije koje se odnose na
datum i vrijeme.
2 Odaberite Datum i vrijeme i zatim uredite

sljedeće opcije:
Postavi datum - Možete unijeti današnji
datum.

Prilagodba proﬁla

Postavi vrijeme - Možete unijeti trenutno
vrijeme.

1 Pritisnite Izbornik i odaberite Profili.
2 Odaberite željeni proﬁl i zatim odaberite

Podešavanje.
3 Proﬁlima Tiho i Samo vibracija možete

prilagoditi vibraciju. Ostalim proﬁlima
možete promijeniti sve opcije zvuka i
upozorenja koje se nalaze na popisu
(pojedinosti potražite na telefonu).

02

1 Pritisnite Izbornik i odaberite Postavke.

Proﬁl možete jednostavno promijeniti sa
zaslona u stanju mirovanja. Jednostavno
dodirnite
, zatim proﬁl koji želite
aktivirati. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
Općenito, Tiho, Samo vibracija, Na
otvorenom i Slušalica.

Svaku postavku proﬁla možete prilagoditi
vlastitim potrebama.

01

Format datuma - Možete postaviti sljedeće
formate datuma: GGGG/MM/DD, DD/MM/
GGGG, MM/DD/GGGG. (D: Dan / M: Mjesec
/ G: Godina)

03
04
05
06
07
08

Format vremena - Možete odabrati 24-satni
ili 12-satni format vremena.
Automatsko ažuriranje - Ako odaberete
Uklj., telefon će automatski ažurirati datum
i vrijeme.

Promjena jezika

POSTAVKE

Odaberite Postavke i Jezici kako biste
promijenili jezik koji se koristi na telefonu.
Bilo koja promjena također utječe na jezik za
unos teksta.
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Postavke
Promjena postavki zaslona
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Postavke.
2 Odaberite Zaslon i prilagodite sljedeće

postavke:

Kratica za početni zaslon - Opciju
Uključeno odaberite ako želite da se na
sredini zaslona u stanju mirovanja kao slike
prikažu prečaci za 4 navigacijska gumba i
izbornike.

Pozadina - Odaberite pozadinu koja će se
prikazati na zaslonu telefona.

Veličina fonta - Promijenite veličinu fonta za
sljedeće: Izbornik, Biranje i Slanje poruka.

Sat - Odaberite želite li na zaslonu u stanju
mirovanja prikazati vrijeme i datum.

Tema - Jednostavno promijenite kompletan
izgled zaslona.

Brojač pozadinske rasvjete - Odaberite
koliko će pozadinsko osvjetljenje biti
uključeno.

Stil izbornika - Prikaz izbornika postavite na
Mrežni pregled ili na Pregled popisa.

SAVJET! Što je dulje uključeno pozadinsko
svjetlo, raste i potrošnja baterije pa ćete možda
češće morati puniti svoj telefon.

POSTAVKE

Osvjetljenje - Prilagodite osvjetljenje zaslona.
Kada opciju Automatsko određivanje svjetline
postavite na Automatski, svjetlinu LCD zaslona
automatski će postaviti ALC (Auto Luminance
Control, Automatska kontrola svjetline) senzor
vašeg telefona. Dodirom strelica < i > možete
kontrolni raspon automatskog određivanja
svjetline postaviti na Maks., Uobičajeno ili
Min. Ako želite isključiti funkciju kontrole
osvjetljenja, odaberite Isključeno.
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Stil glavnog fonta - Prilagodite vrstu fonta.
Stil fonta za pozivanje - Prilagodite stil
fonta koji se koristi prilikom unosa broja
telefona.
Tekst za stanje čekanja - Odaberite želite
li na zaslon u stanje mirovanja dodati osobnu
poruku.
Naziv mreže - Odaberite želite li prikazati ili
sakriti naziv mreže.
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Promjena sigurnosnih postavki

Ponovno postavljanje telefona

Promijenite sigurnosne postavke kako biste
zaštitili svoj KC550 i važne informacije koje su
na njega spremljene.

01

1 Pritisnite Izbornik i odaberite Postavke.

Opciju Poništi koristite kako biste sve
postavke vratili na tvorničke vrijednosti. Za
aktiviranje te funkcije potrebna je sigurnosna
šifra.

2 Odaberite Sigurnost i zatim postavite

Prikaz statusa memorije

04

sljedeće opcije:

na
.

e
u
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Zahtjev za PIN šifrom - Odaberite želite
li da se prilikom uključivanja telefona unosi
PIN šifra.
Zaključavanje telefona - Odaberite
sigurnosnu šifru za zaključavanje telefona,
Kada je uključen, Kod promjene SIM
kartice ili Odmah.
Promjena šifri - Promijenite Sigurnosna
šifru, Šifra PIN1 ili PIN2 šifra.

Korištenje načina rada u
zrakoplovu

Način korištenja memorije i količinu
slobodnog prostora možete odrediti pomoću
Upravitelja memorije.

03
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Pritisnite Izbornik i odaberite Postavke.
Odaberite Status memorije. Zatim
možete pregledati trenutni status memorija
(Zajednička, Rezervirano, SIM kartica i
Vanjska memorija) u KC550.
SAVJET! Informacije o umetanju memorijske
kartice potražite na stranici 10.

POSTAVKE

Ovu funkciju koristite kako biste način rada
u zrakoplovu postavili na Uklj. ili Isklj Kada
je značajka Način rada u zrakoplovu
postavljen na Uklj., nećete moći upućivati
pozive, povezati se s Internetom, slati poruke
niti koristiti Bluetooth prijenos.

KC550 ima tri dostupne memorije: telefon,
SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu
(memorijsku ćete karticu možda morati
zasebno kupiti).

02
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Postavke
Promjena Bluetooth postavki
1 Pritisnite Izbornik i odaberite Spajanje, a

zatim odaberite Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth postavke.

Prilagodite sljedeće opcije:
Vidljivost telefona - Odaberite želite li
uređaj Prikaza (Da) ili Sakriveno (Ne).
Moje ime - Unesite naziv svog KC550.
Moja adresa - Promijenite Bluetooth adresu.

USB veza - Odaberite Data povezivanje
i svoj KC550 sinkronizirajte pomoću LG PC
Suite softvera kako biste kopirali datoteke
s telefona. Ako je u telefon umetnuta
memorijska kartica, odaberite Masovno
spremanje kako biste telefon koristili na isti
način kao USB memoriju. Priključite telefon
na računalo i datoteke povucite i ispustite u
mapu prijenosnog uređaja KC550. Pojedinosti
potražite na stranicama 44-45.

Promjena postavki povezivanja

Usklađivanje s drugim Bluetooth
uređajem

Vaše je postavke povezivanja već postavio
mrežni operater pa možete odmah koristiti
svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako
želite promijeniti neku od postavki.

Ako svoj KC550 uskladite s drugim uređajem,
možete uspostaviti vezu zaštićenu lozinkom.
Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

Pritisnite Izbornik i odaberite Spajanje.
Dostupne su sljedeće opcije:
Bluetooth - Postavite korištenje Bluetooth
prijenosa na svom KC550. Možete prilagoditi
vidljivost uređaja ili pretražiti uređaje s kojima
je telefon uparen.

POSTAVKE

Mreža - KC550 se automatski povezuje s
vašom preferiranom mrežom. Te postavke
možete promijeniti pomoću ovog izbornika.
U ovom izborniku možete i dodati nove
pristupne točke.
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1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na

Uklj. i Isklj. Vidljivost možete promijeniti u
izborniku Bluetooth postavke, odabirom
opcija Moja adresa i Prikaži.
2 U Bluetooth izborniku odaberite Popis

uređaja i odaberite Novo.
3 KC550 će pretražiti uređaje. Kada je

pretraživanje gotovo, na zaslonu će se
prikazati opcije Uskladi i Osvježi.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti,

zatim odaberite Uskladi, unesite lozinku i
odaberite U redu.
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5 Telefon će se povezati s drugim uređajem

na koji se također treba unijeti ista lozinka.
6 Vaša Bluetooth veza zaštićena lozinkom

sada je spremna.

01
02

Korištenje Bluetooth slušalica

03

1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na Uklj.

04

i Vidljivo.
2 Upute o uključivanju načina rada za

usklađivanje na slušalicama i usklađivanje
s uređajem potražite u uputama koje ste
dobili sa slušalicama.
3 KC550 će se automatski prebaciti na

05
06
07
08

proﬁl za slušalice. Možete se povezati i
s Bluetooth slušalicama za upućivanje i
primanje poziva.

u
m

POSTAVKE
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i
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Dodatna oprema

M

Tu dodatnu opremu dobili ste sa svojim telefonom KC550. Postoji različita dodatna oprema za
vaš telefon. Ove opcije možete da izaberete prema svojim komunikacijskim potrebama.

Mo
od
90

Putni adapter

USB kabl/CD

Ovaj punjač vam
omogućava da
napunite bateriju dok
se nalazite van kuće
ili ureda.

Povežite i
sinkronizirajte svoj
KC550 and PC.

Standardna baterija

Korisnički priručnik
Saznajte više o svom KC550.

Stereo slušalice

DODATNA OPREMA
54 LG KC550 | Korisnički priručnik

Napomena
• Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
Ako to ne učinite, garancija može prestati biti
valjana.
• Dodatna se oprema može razlikovati u
pojedinim područjima tj. ovisno o prodajnom
paketu. Informacije zatražite od naše
regionalne podružnice ili zastupnika.

Ne
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Mrežne usluge

Tehnički podaci

Mobilni telefon opisan u ovim uputama
odobren je za korištenje na mrežama GSM
900, DCS 1800 i PCS 1900.

Općenito

Neke značajke opisane u ovim uputama
nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o
posebnim uslugama čije korištenje ugovarate
sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli
koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na
njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute
za njihovo korištenje.

Naziv proizvoda : KC550
Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature okoline

01
02
03

Maks. : +55°C (pražnjenje)
+45°C (punjenje)

04

Min. : -10°C

05
06
07
08

MREŽNE USLUGE
55
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Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice.
Nepridržavanje ovih smjernica može biti
opasno ili nedopušteno. Dodatne podrobne
informacije navedene su u ovom priručniku.

Izloženost energiji radiofrekventnog
zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o
specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

• Smjernice o izloženosti radiovalovima

koriste mjernu jedinicu poznatu kao
speciﬁčna brzina apsorpcije ili SAR.
Ispitivanja speciﬁčne brzine apsorpcije
provedena su primjenom standardnih
metoda, na telefonu koji emitira najvećom
dopuštenom snagom na svim korištenim
frekvencijama.

razini između različitih modela telefona
tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi
zadovoljili važeće smjernice o izloženosti
radiovalovima.
• Ograničenje speciﬁčne brzine apsorpcije

koje preporučuje Međunarodna Komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja
(Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na
prosječno deset (10) grama tjelesnog tkiva.
• Najveća SAR vrijednost za ovaj model

telefona testirana od strane DASY4 dok
je telefon prislonjen na uho iznosi 0.348
W/Kg (10g), a za nošenje na tijelu 0.665
W/Kg (10g).
• Speciﬁčna brzina apsorpcije (SAR) za

stanovnike onih država/regija koje su
usvojile SAR ograničenje preporučeno od
Instituta inženjera elektrike i elektronike
(Institute of Electrical and Electronics
Engineers, IEEE) iznosi 1.6 W/Kg na
prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva
(na primjer, SAD, Kanada, Australija i
Tajvan).

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Mobilni telefon KC550 dizajniran je kako
bi zadovoljio primjenjive sigurnosne
zahtjeve prilikom izloženosti radiovalovima.
Ovaj zahtjev temelji se na znanstvenim
smjernicama koje uključuju sigurnosna
ograničenja postavljena radi zaštite svih
osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno
stanje.

• Iako mogu postojati razlike u SAR
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Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Njega i održavanje proizvoda
UPOZORENJE!
Koristite samo baterije, punjače i dodatnu
opremu odobrene za korištenje s ovim
modelom telefona. Korištenje bilo koje
druge opreme može dovesti do prestanka
dopuštenja i jamstva telefona te može biti
opasno.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je

potreban popravak, prepustite ga stručnom
servisnom osoblju.
• Držati podalje od električnih uređaja poput

televizora, radiouređaja i osobnih računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

poput radijatora ili kuhala.
• Ne stavljajte telefon u mikrovalnu pećnicu

jer će doći do eksplozije baterije.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim

vibracijama ili udarcima.
• Isključite telefon tamo gdje to nalažu

posebne odredbe. Na primjer, nemojte
koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao
utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
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• Ne uzimajte telefon mokrim rukama za

vrijeme punjenja. To može uzrokovati
strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala

jer se mobitel može zagrijati i stvoriti
opasnost od požara.
• Za čišćenje telefona nemojte koristiti

•

El

Ko
sm
•

agresivne kemikalije (poput alkohola,
benzena, razrjeđivača itd.) ni deterdžente.
To može uzrokovati požar.
• Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
• Mobitel se treba puniti na prozračnom

•

mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj

•

količini dima ili prašine.
• Telefon nemojte držati pokraj kreditnih

kartica ili putnih karata jer bi mogao
utjecati na informacije na magnetskim
vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer

tako možete oštetiti telefon.
• Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su

slušalice. Provjerite jesu li kabeli dobro
spremljeni te ne dodirujte antenu bez
potrebe.

Si
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•
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podatkovni kabel.

Elektronički uređaji
Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti
smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.
• Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini

medicinske opreme bez dopuštenja.
Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini
elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu
na prsima.
• Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje

kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora,

radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog
telefona na područjima u kojima vozite.
• Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Ako je dostupan, koristite handsfree

komplet.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja

ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju
uvjeti vožnje.

• Energija RF zračenja može utjecati na neke

elektronske sustave u vašem vozilu, kao što
su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim

jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili
prijenosnom bežičnom opremom. Zračni
jastuk mogao bi u tom slučaju uzrokovati
ozbiljne ozljede.
Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu,
glasnoću postavite tako da čujete i zvukove
iz okoline. Ovo je osobito važno prilikom
prelaženja ulice.

Izbjegavanje oštećenja sluha
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje
vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i
ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također,
preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva
postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla.
Staklo se može slomiti ako mobitel padne na
tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se
staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati
ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne
zamijeni ovlašteni serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

r

• Prije uključivanja telefona isključite
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Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
Područje eksplozija

Hitni pozivi

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji
mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i
slijedite sve propise i pravila.

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju
hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne
biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni
telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog
davatelja usluga.

Potencijalno eksplozivne atmosfere
• Nemojte koristiti telefon na benzinskoj

stanici. Nemojte koristiti u blizini goriva ili
kemikalija.
• Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin,

tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg
vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i
dodatna oprema.

U zrakoplovu
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u
zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni

telefon.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom

zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca
Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan
dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove
koji mogu, ako se odvoje, predstavljati
opasnost od gušenja.
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Informacije o bateriji i održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne

treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od
drugih sustava baterija, ne postoji efekt
memorije koji bi mogao negativno utjecati
na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG.

•

•

•

Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi
maksimizirali trajanje baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati

kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata

baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne

zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom
baterija se može ponovo puniti više stotina
puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu korisnost,

napunite bateriju ako se nije koristila duže
vrijeme.

•

• Punjač baterije nemojte izlagati izravnom

lni

sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u
kupaonici.
• Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili

hladnim mjestima jer to može smanjiti
njezinu učinkovitost.
• Postoji opasnost od eksplozije ako se

d

baterija zamijeni pogrešnom vrstom
baterije.

ti

• Iskorištene baterije odlažite sukladno

G.

• Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć

uputama proizvođača.
se obratite nabližem servisnom centru ili
distributeru tvrtke LG Electronics.
isključite iz utičnice kako ne bi dodatno
trošio struju.
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Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

• Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek
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HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.

How to cut

How to fold

Cut out Quick Reference Guide along the
cutout line. You can place a scale on the
cutoff line and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself when
using scissors.

Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.
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WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.

◄◄

1. Main screen
2. Call key
3. End/Power key
4. Charger, Cable,
Handsfree connector

5. Memory card slot
6. Volume key
7. Camera

Your standby screen

MP3 player

Whenever your KC550 isn’t in use it will return to your
standby screen. From here you can access menu options,
make a quick call and change your profile – as well as many
other things.

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can
play all your favourite music.
► All songs: Contains all of the songs you have on
your phone.
► My playlist: Contains any playlists you have created
as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
► Artists/Albums/Genres: Browse through your
music collection by artist, album or genre.
► Settings: Adjust your music settings.

The main menu
The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:
1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.

Playing a song
1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play.
Select► .
3. Select to pause the song.
4. Select ►
► to skip to the next song.
5. Select ◄
◄ to skip to the previous song.

6. Select MP3 side key to hide the MP3 player screen so
that you can continue using your phone as normal while
music is playing.
to stop the music and return to the MP3
7. Select
player menu.

subject of your photo in the focus box. When the focus
box turns green, the camera has focused on your subject.
4. Press the camera key all of the way down to take
a photo.

Camera
Using the camera module built in your phone, you can take
pictures or record videos. Additionally, you can send photos
to other people and select photos as wallpaper.
Tip: When using the camera, power consumption increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating low battery,
recharge the battery before use.

• To take a picture
1. Open the slide and hold the camera key down on the right
side of the handset. The camera’s viewfinder will appear
on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the
subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset
halfway. A focus box will appear in the centre of the
viewfinder screen, position the phone so you can see the
6. To pause the video select Pause and resume by selecting
Resume.
7. Select Stop to stop recording.

FM radio

Press the
Press the
camera key
camera key fully
halfway to focus. to take photo.

Video camera
1. Open the slide and hold the camera key down on the right
side of the handset. The camera’s viewfinder will appear
on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video
camera’s viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to
start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the
viewfinder and a timer will show the length of your video.
► Reset channels: If you choose Reset channels then

select Yes, each channel will return to the starting
87.5Mhz frequency.
► Listen via: Select this to listen to the radio through
the built-in speaker. To turn off the speaker, select
"Wired headset".

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.
Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord
which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the
station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other
channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus
by touching Options.
► Auto scan: If you choose Auto scan then select Yes,
each time a station is found, your KC550 will ask if
you want to save it. Select Yes if you want to store the
channel and No if you don’t. Any stations you choose to
save will automatically be allocated to a channel number
in your phone.

Voice recorder
Use your voice recorder to record voice memos or
other sounds.

Recording your voice memo
1. Press Menu and select Multimedia, then choose
Voice recorder.
to begin recording.
2. Press
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select ► to listen to the recording.
Note: You can listen to all of the voice recordings you have
saved by selecting Options and Album.

