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Bepaalde informatie in deze handleiding komt
mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit
hangt af van de telefoonsoftware of van uw
serviceprovider.

GS105 Gebruikershandleiding

- Nederlands
Deze handleiding helpt u uw nieuwe mobiele telefoon te leren kennen. De handleiding
geeft handige uitleg over de functies op uw telefoon.
Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit
hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

Uw oude toestel wegdoen
1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak
op een product staat, betekent dit dat het product valt
onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden
meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten
worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door
de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid voorkomen.
4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude
toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

Meer informatie over uw telefoon

Navigatietoetsen

Speaker
Display
Softkeys

Aan/uit-knop

Elk van deze toetsen
heeft de functie die op
het scherm erboven is
aangegeven.

Hiermee kunt u de telefoon
in- en uitschakelen,
oproepen beëindigen en
terugkeren naar de standbymodus.

Verzendtoets
U kunt een
telefoonnummer kiezen en
oproepen beantwoorden.
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Gebruiken voor
snelle toegang tot
telefoonfuncties.

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen
De SIM-kaart installeren
Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens
van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk! › De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd
raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees
voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten
bereik van kleine kinderen.
› Alleen SIM-ondersteuning voor 2G/2,5G

Illustraties
1
2
3
4
5

Open de batterijklep
Verwijder de batterij
Plaats de SIM-kaart
Sluit de batterijklep
Laad de batterij op

1

2

3

WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet
als de telefoon is ingeschakeld;
dit kan schade aan de telefoon
tot gevolg hebben.
4

5
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Menuoverzicht
Berichten

Contacten

Oproepinfo

1 Nieuw bericht
2 Postvak IN
3 Concepten
4 Postvak UIT
5 Verzonden
6 Voicemail beluisteren
7 Infobericht
8 Sjablonen
9 Instellingen

1 Zoeken
2 Nieuw contact
3 Snelkeuzes
4 Alles kopiëren
5 Alles wissen
6 Geheugenstatus
7 Informatie

1 Alle oproepen
2 Gemiste oproepen
3 Gekozen oproepen
4 Ontvangen oproepen
5 Gespreksduur

Spelletjes

FM-radio

Profielen

1 Space ball

4

1 Normaal
2 Stil
3 Alleen trillen
4 Buiten
5 Flightmode
6 Headset

Extra

Organizer

Instellingen

1 Nepoproep
2 Rekenmachine
3 Stopwatch
4 Eenheden omrekenen
5 Wereldtijd
6 SIM-services

1 Alarm
2 Agenda
3 Memo

1 Datum & tijd
2 Taal
3 Display
4 Oproepen
5 Automatische
toetsenvergrendeling
6 Beveiliging
7 Energie besparen
8 Netwerkkeuze
9 Herstellen instellingen
0 Geheugenstatus

Oproepen
Een oproep plaatsen
1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok.
2 Druk op

om een oproep te plaatsen.

3 Druk op

om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit Contacten
1 Druk op
om het adresboek te openen.
2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
3 Gebruik de navigatietoetsen om door de contacten te bladeren. Gebruik de linker- en
rechternavigatietoets om door de telefoonnummers te bladeren.
4 Druk op
om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden of afwijzen
Druk op Accepteren of op
om een oproep te beantwoorden. U kunt het belsignaal
van een oproep dempen door op Stil te drukken. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent
vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.
Druk op
of op Afwijzen om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren
te beantwoorden. Druk op Menu, selecteer Instellingen en kies Oproepen. Selecteer
Antwoordmodus en kies Willekeurige toets of Alleen verzendtoets.
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De instellingen voor oproepen wijzigen
U kunt het voor een oproep relevante menu instellen. Druk op Menu, selecteer
Instellingen en kies Oproepen.
• Oproep doorschakelen – hiermee selecteert u een van de manieren om oproepen door
te schakelen.
• Wachtstand – hiermee selecteert u Actief of annuleert u de wachtstand.

Oproepinfo weergeven
U kunt info over alle gemiste, geplaatste en ontvangen oproepen, en de bijbehorende
gespreksduur bekijken. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met
de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt ook bekijken hoe vaak u hebt gebeld.
Druk op Menu en selecteer Oproepinfo.

Contacten
Een contact zoeken
U kunt zoeken naar een contact in uw contactenlijst.
1 Druk op Contacten en kies Zoeken. Selecteer Contacten in Menu of druk op
in het
stand-byscherm.
2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
3 Gebruik
bladeren.

6

en

om door de contacten en de verschillende telefoonnummers te

Berichten
Een bericht verzenden
1 Druk op Menu, selecteer Berichten en kies Nieuw bericht.
2 Er wordt een nieuwe berichten-editor geopend. De standaardinstelling van de berichteneditor is de SMS-modus.
3 Typ uw bericht met de modus T9-voorspelling of Abc handmatig. Als u de
tekstinvoermodus wilt wijzigen, drukt u op
.
4 Druk op Opties en kies Bijlage om een speciaal teken, sjabloon, contact of visitekaartje
toe te voegen.
5 Druk op Verzenden naar.
6 Voer het telefoonnummer in of druk op Opties en selecteer Contacten of Recente lijst
om uw contactenlijst te openen. Selecteer het telefoonnummer en druk op optie voor
invoegen.
7 Druk op Verzenden.
Tekst invoeren
U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon.
Wanneer u bijvoorbeeld een naam wilt opslaan in Contacten, of wanneer u een bericht wilt
schrijven of gebeurtenissen wilt plannen in de kalender, zult u tekst moeten invoeren. De
volgende tekstinvoermodi zijn beschikbaar op de telefoon: T9-voorspelling, Abc handmatig
en 123-modus.

Opmerking: voor bepaalde velden is slechts één tekstinvoermodus beschikbaar
(bijvoorbeeld telefoonnummers in adresboekvelden).
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Modus T9-voorspelling
De modus T9-voorspelling gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die
u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoets van de
gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd.
Modus ABC handmatig
Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op
de toets te drukken met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.
123-modus
Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in
een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

FM-radio
U kunt op elk gewenst moment luisteren naar uw favoriete radiozender.
Opmerking: in gebieden waar het FM-radiosignaal zwak is, kan de gevoeligheid in de modus
voor draadloze antenne afnemen. Daarom raden wij u aan om de oortelefoon te gebruiken
voor een verbeterde FM-geluidskwaliteit.

Luisteren naar de radio
1 Druk op Menu en selecteer FM-radio.
2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.
Opmerking: u kunt naar de radio luisteren via de ingebouwde luidspreker. Druk op Opties,
selecteer Luisteren via en kies Luidspreker.
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Spelletjes
Uw GS105 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde spelletjes die u in uw vrije tijd kunt
spelen. Druk op Menu en selecteer Spelletjes.

Profiel
Het wijzigen van uw profielen
U wijzigt uw profiel door op Menu>Profielen te drukken. Kies vervolgens Algemeen, Stil,
Alleen trillen, Buiten, Flightmode of Headset.

De vliegtuigmodus gebruiken (Menu > Profielen > Flightmode)
Kies deze optie om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen. Wanneer de Flightmode is
ingeschakeld, kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet of berichten
verzenden.

Extra / Organizer
Een nepoproep instellen (Menu > Extra > Nepoproep)
Hiermee ontvangt u na een bepaalde tijd een nepoproep.

De calculator gebruiken (Menu > Extra > Rekenmachine)
Met de calculator kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen,
aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

De stopwatch gebruiken (Menu > Extra > Stopwatch)
Met deze functie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

Eenheden omrekenen (Menu > Extra > Eenheden omrekenen)
Hiermee kunt u vrijwel elke maateenheid converteren naar een andere eenheid.
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Een stad toevoegen aan de wereldklok (Menu > Extra > Wereldtijd)
U kunt de huidige GMT-tijd en de tijd in grote steden over de hele wereld bekijken.

SIM-services (Menu > Extra > SIM-services)
Deze functie is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices. Als de
SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de
operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart.

De wekker instellen (Menu > Organizer > Alarm)
U kunt tot 3 alarmen instellen om op een bepaald tijdstip af te gaan.

De kalender gebruiken (Menu >Organizer> Agenda)
Wanneer u dit menu opent, wordt een kalender weergegeven. Er staat een vierkante
cursor bij de huidige datum. U kunt de cursor naar een andere datum verplaatsen met de
navigatietoetsen.

Een memo toevoegen (Menu > Organizer > Memo)
Hier kunt u uw eigen memo’s opslaan.

Instellingen
De datum en tijd wijzigen (Menu > Instellingen > Datum & tijd)
U kunt functies voor datum en tijd instellen.

De taal wijzigen (Menu > Instellingen > Taal)
U kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook van invloed op de
taalinvoermodus.

De displayinstellingen wijzigen (Menu > Instellingen > Display)
U kunt de instellingen voor het display van de telefoon aanpassen.
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De beveiligingsinstellingen wijzigen (Menu > Instellingen >
Beveiliging)
Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de GS105 en de belangrijke informatie die erop staat
te beschermen.
• Naar PIN-code vragen - hier kunt u de PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer u
uw telefoon inschakelt.
• Telefoonvergrendeling - hiermee stelt u een beveiligingscode in om uw telefoon in de
volgende situaties te vergrendelen: Bij inschakelen, Als SIM is gewijzigd of Onmiddellijk.
• Antidiefstalmechanisme - hiermee wordt bij diefstal een sms verzonden naar nummers
die door de eigenaar zijn geconfigureerd. De gebruiker dient de instellingen van het
antidiefstalmechanisme (ADM) te configureren door het invoeren van de naam, het eerste
telefoonnummer en het tweede telefoonnummer. De gebruiker dient het ADM in te
schakelen om deze functie te activeren. De ADM-standaardcode is “0000”. De ADM-SMS
bevat informatie over de IMEI van de gestolen telefoon, de huidige locatie en het nummer
van de persoon die het toestel gebruikt.
• Codes wijzigen - hiermee wijzigt u uw beveiligingscode, PIN2-code of ATMT-code.

Energie besparen (Menu > Instellingen > Energie besparen)
Als u Altijd aan selecteert, bespaart u energie wanneer u de telefoon niet gebruikt. Stel de
energiebesparingsinstelling in op Altijd aan, Alleen ‘s nachts of Uit.

De telefoon resetten (Menu > Instellingen > Herstellen instellingen)
Gebruik Reset om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. U hebt de
beveiligingscode nodig om deze functie te activeren. De standaardcode is “0000”.
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Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik
Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen
niet te volgen. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

WAARSCHUWING!
• Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig uitgeschakeld te zijn.
• Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.
• Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinestations, chemische fabrieken of
explosiewerkzaamheden.

• Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
• Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u
namelijk elektrische schokken kunnen oplopen of de telefoon kunnen beschadigen.

• Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen.
De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen
veroorzaken.

• Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
• Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

LET OP
• Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik
de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige
medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
• Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient
daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon.
• Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires, om schade aan uw telefoon te vermijden.
• Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de
buurt bevinden. Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv’s, radio’s, pc’s, etc.
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• Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.
• Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.

Blootstelling aan radiogolven
Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)
Deze mobiele telefoon, model GS105, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende
veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn
gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid
waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand.
• De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific
Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij
de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau
gebruikt.
• Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling
verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de
geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
• De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram
lichaamsweefsel.
• De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest
voor gebruik op het oor is 1,28 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam
0,528 W/kg (10 g).
• Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6
W/kg per één (1) gram weefsel.
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Onderhoud van het product
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn
goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe
leiden dat de garantie vervalt.
• Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een
gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
• Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv’s, radio’s en computers.
• Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
• Laat het apparaat niet vallen.
• Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
• De coating van het apparaat kan beschadigd raken als het wordt afgedekt met folie of
een vinylhoes.
• Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (Gebruik geen
oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol.)
• Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
• Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke,
omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
• Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te
voorkomen.
• Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
• Ga behoedzaam om met accessoires als oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
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Efficiënt telefoongebruik
Elektronische apparaten
Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.
• Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur
gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw
borstzak.
• Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
• Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv’s, radio’s, pc’s, etc.

Veiligheid onderweg
Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons
in de gebieden waar u rijdt.
• Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
• Concentreer u op het rijden.
• Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
• Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de
verkeerssituatie dat vereist.
• RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereoapparatuur en veiligheidsfuncties.
• Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare,
draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet
of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit
uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.
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Voorkom gehoorbeschadiging
Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom
raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en
gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden
Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende
maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar
• Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de telefoon niet in de buurt van
brandstoffen en chemicaliën.

• Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven
in een ruimte van een voertuig waarin de mobiele telefoon en eventuele accessoires
bevinden.

In vliegtuigen
Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.
• Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
• Gebruik het toestel niet in een vliegtuig zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen
Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon
bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen
Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom
voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw
plaatselijke serviceprovider.
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Batterij en onderhoud
• De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In
tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van
invloed is op de prestaties.
• Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig
ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
• Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
• Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
• Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan
honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
• Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de
levensduur te verlengen.
• Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige
ruimten zoals een badkamer.
• Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de
prestaties van de batterij.
• Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een
verkeerd type.
• Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien
mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk
afval.
• Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde
servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
• Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig
is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
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Getting to know your phone

Navigation keys
Earpiece

Use for quick access to
phone functions.

Display screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.

End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls,
or return to Standby Mode.

Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.
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Calls
Making a call
1 Key in the number using the keypad.
2 Press
to initiate the call.
.
3 To end the call, press

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts
1 Press
to open the address book.
2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys. And to scroll through
their different numbers use left and right navigation keys.
4 Press
to initiate the call.

Answering and rejecting a call
When your phone rings, press Accept or press
to answer the call. While your phone is
ringing, select Silent to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your
profile to Silent for a meeting.
Press
or Reject to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press
Menu, select Settings and choose Call. Select Answer mode and choose from Any key or send
key only.
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Changing the call settings
You can set the menu relevant to a call. Press Menu, select Settings and choose Call.
• Call divert – Select methods of call divert.
• Call waiting – Select active or cancel call waiting.

Checking your call history
You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call duration. The
number and name (if available) are displayed together with the date and time at which
the call was made. You can also view the number of times you have called. Press Menu,
select Call history.
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