L342i

L342i

L342i

User guide

H

Part No. MMBB0161611 (1.1)

0168

Please read this manual carefully before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

0168

L342i

מדריך למשתמש
אנא קרא מדריך זה בעיון לפני שתתחיל להפעיל את מכשיר הטלפון.
שמור את המדריך לצורך עיון בהמשך.

מבוא
ברכות על רכישת הטלפון הנייד  ,L342iמכשיר מתקדם וקומפקטי שתוכנן לפעול עם טכנולוגיית התקשורת הניידת הדיגיטלית
החדישה ביותר.

מדריך זה מכיל מידע חשוב אודות השימוש במכשיר טלפון זה והפעלתו .אנא קרא את כל המידע בעיון לצורך קבלת מיטב
הביצועים וכדי למנוע נזק או שימוש לקוי במכשיר הטלפון .ביצוע שינויים או התאמות שלא קיבלו אישור מפורש במדריך זה,
עשוי לשלול ממך את האחריות עבור ציוד זה.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
קרא הנחיות פשוטות אלה .הפרת הכללית עשויה להיות
מסוכנת או לא חוקית .מידע מפורט נוסף ניתן במדריך זה.

חשיפה לאנרגיית תדר רדיו
מידע אודות חשיפה לתדר רדיו ורמת קרינה )(SAR
דגם טלפון נייד זה ,L342i ,תוכנן כך שיעמוד בדרישת

• הגבלת  SARהמומלצת על-ידי הועדה הבינלאומית
Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection
) ,(ICNIRPעומדת על  2W/kgבממוצע על-פני רקמה
בנפח עשרה ) (10גרם.
• ערך  SARהמרבי עבור דגם טלפון זה כפי שנבדק על-ידי

הבטיחות המתאימה לגבי חשיפה לתדר רדיו .דרישה זו

 DASY3לשימוש בסמוך לאוזן ,עומד על 0.975W/kg

מבוססת על הנחיות מדעיות הכוללות גבולות בטיחות

(10g)1

שנועדו להבטיח את בטיחותם של כל בני האדם ,ללא

• מידע אודות נתוני  SARעבור תושבי ארצות/אזורים

תלות בגיל ובבריאות.

שאימצו את מגבלת  SARהמומלצת על-ידי ארגון

• ההנחיות לחשיפה לתדר רדיו מבוססות על יחידת מידה

Institute of Electrical and Electronics Engineers

המוכרת בשם “רמת קרינה” )Specific Absorption

) ,(IEEEהעומדת על  1.6 W/kgבממוצע על-פני רקמה
בנפח גרם אחד )) (1לדוגמה ,ארה”ב ,קנדה ,אוסטרליה

בדיקות של  SARמתבצעות באמצעות שיטה מתוקננת

וטייוואן(.

 (Rateאו .SAR
כאשר מכשיר הטלפון משדר ברמת העוצמה הגבוהה
ביותר האפשרית בכל רצועות התדרים שבשימוש.
• למרות שקיימים הבדלים רבים בין רמות  SARבדגמי
הטלפונים הניידים השונים של  ,LGכל הדגמים תוכננו
לעמוד בהנחיות הרלבנטיות עבור חשיפה לקרינת רדיו.
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הנחיות לשימוש בטוח ויעיל
כל משדרי הרדיו כוללים סכנה להפרעה בפעולתם של
מכשירי חשמל המצויים בסמוך.

אנא שים לב:

• יש לכבות טלפונים ניידים בכל עת השהות בכלי טיס.

• יש להשליך את הסוללות לאשפה בהתאם לתקנות
הרלבנטיות.

• אל תשתמש במכשיר הטלפון בסמוך לתחנות דלק,
מאגרי דלק ,מפעלים כימיים או פעולות פיצוץ.

• השתמש אך ורק באביזרים מקוריים כדי למנוע נזק
למכשיר הטלפון.

• כבה את מכשיר הטלפון באזורים בהם הדבר נדרש מתוך
תקנות מיוחדות .לדוגמה ,אל תשתמש במכשיר הטלפון
בבתי חולים כדי לא להפריע לפעולתו של ציוד רפואי
רגיש.

• ייתכן שהאפשרות שיחת חירום לא תהיה זמינה ברשתות
סלולריות מסוימות .לכן ,אין להסתמך באופן בלעדי על
מכשיר הטלפון לצורך ביצוע שיחות חירום.

• הפרעות משניות עלולות להתרחש במכשירי טלוויזיה,
מכשירי רדיו ,מחשבים וכו’.

מידע חשוב

• אל תחזיק את מכשיר הטלפון בידך בזמן הנהיגה.
• אל תפרק את מכשיר הטלפון או הסוללה.
• אחסן את מכשיר הטלפון במקום בטוח הרחק מהישג
ידם של ילדים .מכשיר הטלפון כולל חלקים קטנים אשר
פירוקם עלול לגרום לסכנת חנק.
• אל תיגע במטען או במכשיר הטלפון בידיים רטובות.
• למען בטיחותך ,השתמש אך ורק בסוללות ובמטענים
מקוריים שצוינו עבור המכשיר.
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• מדריך זה מכיל מידע חשוב אודות השימוש במכשיר
טלפון זה והפעלתו .אנא קרא את כל המידע בעיון
לצורך קבלת מיטב הביצועים וכדי למנוע נזק או שימוש
לקוי במכשיר הטלפון .ביצוע שינויים או התאמות שלא
קיבלו אישור מפורש במדריך זה ,עשוי לשלול ממך את
האחריות עבור ציוד זה.
• על אף ההקפדה שננקטה בעת יצירת מדריך זה ,ייתכן
שתכונות מסוימות של מכשיר הטלפון יהיו שונות מעט
מהתיאור במדריך זה .לקבלת מידע נוסף אודות המוצר,
פנה לשירות הלקוחות המקומי של .LG
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חלקי המכשיר

אוזנייה
מקשי ניווט וגישה קלה לפונקציות:
 שמאלה  :הודעות \ כתיבת הודעהחדשה
 ימינה  :חלון הודעות \ דואר נכנס למעלה  :מולטימדיה \ האלבום שלי למטה  :אנשי קשר \ רשימת אנשיקשר
 - OKתפריט \ אישור בחירה
 לחיצה קצרה :כתיבת הודעת טקסט-לחיצה ארוכה :דואר נכנס

 / i-modeמקש בחירה ימני
מקש מצלמה
מקש סיום/הפעלה
מקש מחיקה/רשם קול

מסך LCD

דואר/מקש בחירה שמאלי
מקש תפריט
מקש שליחה
מקשים אלפאנומריים

מקש #

מקש כוכבית

מיקרופון
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חלקי המכשיר

חריץ לרצועת יד

מצלמה

מכסה סוללה
מקש מצלמה
מסך חיצוני

מחבר כבל
מחבר טעינת סוללה
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מחבר לאוזנייה
מקשי עוצמת שמע

תיאורי מקשים
להלן מוצגים רכיבי מקשים של מכשיר הטלפון.

תיאור לוח המקשים
תיאורי

מקשים
מקש דואר )מקש בחירה שמאלי(  /מקש ) i-modeמקש בחירה ימני(
כל אחד מהמקשים האלה מבצע את הפונקציה שמפורטת בטקסט על-גבי לוח המקשים)תצוגה( מיד מעליו.
מקשי ניווט
השתמש כדי לגלול על-פני תפריטים וכדי להזיז את הסמן.
תוכל גם להשתמש במקשים אלה כדי לגשת במהירות לפונקציות הבאות.
 מקש הודעההקש על מקש הניווט “ימינה” כדי לגשת להודעה ,תא קולי ,יומן והתראה .לחיצה ארוכה על מקש זה
ניגשים לדואר נכנס
 מקש מולטימדיההקש על מקש הניווט “למעלה” כדי לגשת לתפריט מולטימדיה .לחיצה ארוכה על מקש זה ניגשים לאלבום
שלי
 מקש הודעותהקש על המקש ניווט ”שמאלה”  ,כדי לגשת לתפריט הודעות .לחיצה ארוכה על מקש זה ניגשים לכתיבת
הודעה חדשה
 מקש אנשי קשרהקש על מקש הניווט “למטה” כדי לגשת לתפריט אנשי קשר .לחיצה ארוכה על מקש זה ניגשים לרשימת
ספר טלפונים.
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תיאורי מקשים
תיאורי

מקשים
מקש שליחה
תוכל לחייג מספר טלפון ולענות על שיחה .אם תקיש על מקש זה ,ללא הזנת מספר ,יוצגו במכשיר הטלפון
המספרים האחרונים שחויגו ,התקבלו או לא נענו.
מקשי מספרים

~

מקשים אלה משמשים בעיקר לצורך חיוג במצב המתנה וכדי להזין מספרים או תווים במצב עריכה .אם
תלחץ על מקשים אלה לחיצה ממושכת.
• משמש כדי להתקשר לתא הקולי באמצעות

.

• משמש כדי להתקשר בחיוג בינלאומי באמצעות
• משמש כדי להתקשר למספרי חיוג מהיר באמצעות

.
.

מקש סיום/הפעלה
משמש כדי לסיים או לדחות שיחה .מקש זה משמש גם כמקש הפעלה על-ידי לחיצה על מקש זה במשך
מספר שניות.
באפשרותך למחוק את התווים ,לחזור לתפריט הקודם.
בנוסף ,באפשרותך להציג רשימת מזכרים קוליים בעזרת לחיצה קצרה על מקש זה במצב המתנה .אם
תלחץ על מקש במשך זמן ארוך ,תוכל להקליט את הקול.
לחיצה ארוכה על מקש זה מפעילה את פרופיל הרטט.
מקש תפריט
Gמקש זה משמש לצורך גישה אל התפריטים.
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תיאורי מקשים
מקשים צדדיים
תיאורי

מקשים
מקש מצלמה
לחיצה קצרה :פתיחת תפריט מצלמה.
לחיצה ארוכה :כניסה למצב צילום תמונה.
מקשי עוצמת שמע
 אפשרות לשנות את עוצמת המקשים במצב המתנה או את עוצמת הרמקול במהלך שיחה. -כאשר התיקייה סגורה ,אפשרות לדחות שיחה בלחיצה ארוכה.
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תיאורי מקשים
מקשי אותיות
כל מקש יכול לשמש עבור מספר סמלים .אלה מוצגים להלן.

תיאורי

מקשים

. , - ? ! ' '' : 1
דהו2
א ב ג3
מםנן4
יכךל5
זחט6
רשת7
צץק8
סעפף9
]מקש רייח[ 0
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מידע אודות תצוגה
על-גבי המסך מוצגים מספר סמלים .להלן תיאורי הסמלים.

סמלים על-גבי המסך
סמל

תיאור
מציג את עוצמת הקליטה של הרשתK.

שיחה פעילה.
באפשרותך להשתמש בשירותי .GPRS
מציין שאתה משתמש בשירות נדידה.
קו מספר  1/2נמצא בשימוש עבור שיחות יוצאות  -אם נרשמת כמנוי בשירות דו-קווי.
השעון המעורר מכוון ומופעל.
מציג את מצב הסוללה.
אחזור הודעה.
)כחול(הודעה שלא נקראה.
):Fסגול(הודעה במסוף נייד )השרת מלא(.
):Fירוק(הודעה בשרת דואר )המסוף הנייד מלא(.
הערה
 Kאיכות השיחה עשויה להשתנות בהתאם לכיסוי הרשת .כאשר עוצמת הקליטה נמוכה מ 2-פסים ,ייתכן שיתרחשו קיטועים ,ניתוקים ואיכות שמע ירודה .אנא
היעזר בפסי קליטת הרשת כמחוון עבור השיחות.
כאשר לא מופיעים פסים ,סימן שלא קיים כיסוי של הרשת .במקרה כזה ,לא תוכל לגשת לרשת לקבלת שירות )שיחה ,הודעות וכד’(.
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מידע אודות תצוגה
סמל

תיאור
הודעה בשרת ).(iMail
הודעה בשרת ).(iMMS
)סגול(הודעה בשרת ).(iMail/iMMS
קיבלת הודעה קולית.
באפשרותך להציג את היומן שלך.
תפריט רטט בלבד בפרופיל.
תפריט כללי בפרופיל.
תפריט רועש בפרופיל.
תפריט שקט בפרופיל.
תפריט אוזניה בפרופיל.
תפריט רכב בפרופיל.
באפשרותך להפנות שיחה.
)אפור( מציין ש i-mode-לא פעיל.
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מידע אודות תצוגה
סמל

תיאור
)צהוב( מציין ש i-mode-פעיל.
מציין שמתבצעת תקשורת .i-mode
מציין שהפונקציונלית נכנסת למצב .DoJa
הודעת ביצוע .DoJa
הודעה שהפעלה אוטומטית של  DoJaנכשלה.
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התקנה
 .1הכנסת כרטיס SIM

 .2הוצאת כרטיס SIM

אתר את השקע המיועד לכרטיס  SIMבגב מכשיר הטלפון.

בצע את הפעולות הבאות כדי להוציא כרטיס .SIM

בצע את הפעולות הבאות כדי להתקין כרטיס .SIM

 .1הוצא את הסוללה ,אם הסוללה מחוברת.

 .1הוצא את הסוללה ,אם הסוללה מחוברת.

 .2הוצא את כרטיס ה SIM-מהחריץ.

 .2החלק את כרטיס ה SIM-לתוך החריץ ,מתחת
לתופסנים המוכספים ,כאשר המחברים המוזהבים
פונים כלפי מטה.
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הודעה
• הוצאת הסוללה ממכשיר הטלפון כאשר המכשיר פועל עלולה לפגוע
בתפקוד המכשיר.
• המגע המתכתי של כרטיס ה SIM-עלול להינזק בקלות משריטות .נקוט
במשנה זהירות בעת טיפול בכרטיס  SIMוהתקנתו .בצע את ההוראות
שניתנו עם כרטיס ה.SIM-

התקנה
 .3התקנת הסוללה

 .4טעינת הסוללה

 .1הנח את הזיזים בראש הסוללה בתוך המחזיק.

עליך להתקין תחילה את הסוללה לפני שתוכל לחבר את

 .2לאחר מכן דחוף את הקצה התחתון של הסוללה למקום

המתאם הנייד למכשיר הטלפון.

עד שתישמע נקישה.

 .1כאשר החץ פונה אליך ,כפי שמוצג באיור ,דחוף את
התקע של מתאם הסוללה לתוך השקע שבתחתית
מכשיר הטלפון עד שייכנס למקומו בנקישה.

 .3חבר את המכסה האחורי על-ידי החלקתו כלפי מעלה
למקומו עד שתישמע נקישה.

 .2חבר את הקצה השני של המתאם הנייד לשקע החשמל.
השתמש אך ורק במטען המצורף לאריזה.

הודעה
יש להשתמש בשתי הידיים בעת הוצאת הסוללה.

אזהרה
אל תלחץ על המחבר בכוח מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר הטלפון
ו/או למתאם הנייד.
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התקנה
 .5ניתוק המטען
נתק את המתאם הנייד ממכשיר הטלפון על-ידי לחיצה על
הלחצנים הצדדיים ,כפי שמוצג באיור.

הערה
• ודא שהסוללה טעונה במלואה לפני שתשתמש במכשיר הטלפון.
• אל תוציא את הסוללה או את כרטיס ה SIM-במהלך טעינה.
• הפסים הזזים של סמל הסוללה יפסיקו לזוז עם השלמת הטעינה.
• אם הסוללה מרוקנת לחלוטין ,ייתכן שיחלפו מספר דקות לפני שהטעינה
תתחיל.

הערה
אם הסוללה אינה נטענת,
• כבה את מכשיר הטלפון.
• בדוק שהסוללה מחוברת כהלכה.
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ביצוע וקבלת שיחות
ביצוע שיחה
 .1הקש את מספר הטלפון כולל הקידומת .אם ברצונך
למחוק מספר ,הקש על

.

 .2הקש על

כדי להתקשר למספר.

 .3הקש על

כדי לסיים את השיחה.

שיחות בינלאומיות
 .1לחץ לחיצה ממושכת על המקש

עבור קידומת

החיוג הבינלאומי .תו “ ”+עשוי להחליף בקוד החיוג
הבינלאומי.
 .2הזן את קידומת המדינה ,קידומת האזור ומספר הטלפון.
 .3הקש על

.

ביצוע שיחה באמצעות ספר טלפונים
 .1הקש על
←

במצב המתנה ולאחר מכן הקש על
]אבשי קשך[.

 .2אם איתרת את הפריט הרצוי על-ידי חיפוש לפי שם או
מספר ,הקש על

כדי להתקשר.
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תפריט במהלך השיחה
התפריט המוצג על מסך המכשיר במהלך שיחה ,שונה

 1-1העברת שיחה למצב המתנה

מתפריט ברירת המחדל הראשי שמוצג במסך לא פעיל,

בעת ביצוע שיחה או מענה לשיחה ,הקש על

והאפשרויות בתפריט זה מוצגות להלן.

]שליחה[ כדי להעביר את השיחה למצב המתנה .כאשר

 1במהלך שיחה
בהקשה על מקש התפריט במהלך שיחה ,ניתן לגשת
לתפריט הבא:
עוצמת שמע :שינוי עוצמת השמע של השיחה.
החזק :העברת השיחה הנוכחית למצב המתנה.
סיים כל השיחות :סיום על השיחות הפעילות .על השיחות
הפעילות .
הודעות :הודעות גישה לתפריט ההודעות .גישה לתפריט
ההודעות.

שיחה נמצאת במצב המתנה ,הקש על
להעביר את השיחה למצב פעיל.

 2-1חיוג למספר נוסף
באפשרותך לקבל מספר לחיוג מספר הטלפונים כדי לבצע
שיחה נוספת .הקש על

←

←

את המספר שחויג במהלך שיחה ,הקש על
←

←

]אבשי קשך[ ולאחר מכן בחר באפשרות הוסף

חדש.

ביטול/הפעלת :DTMFהפעלה/השבתה של צלילי .DTMF
השתק :השתקת המיקרופון.

כדי לעבור בין שתי שיחות ,בחר ב-

בכרטיס ה.(SIM-

]אבשי קשך[

ולאחר מכן בחר באפשרות חיפוש .כדי לשמור באבשי קשך

 3-1החלף

 :Fun & Infoגישה לתפריט “ערכת כלי ) ”Simאם זמין

]שליחה[ כדי

]אפשרויות[ ולאחר

מכן בחר באפשרות החלף ,או פשוט הקש על מקש
]שליחה[ .באפשרותך להעביר אחת משתי השיחות למצב
פעיל על-ידי הקשה על מקש החץ למעלה/למטה .אם

בעמודים הבאים ,תמצא את כל הפרטים הקשורים לשיחה

ברצונך לסיים אחת משתי השיחות ,העבר את השיחה

ממתינה ולשיחות ועידה.

שברצונך לסיים למצב פעיל ולאחר מכן הקש על מקש
]סיום[ כאשר השיחה שברצונך לסיים פעילה.

 24מדריך למשתמש L342i

תפריט במהלך השיחה
 4-1מענה על שיחה נכנסת

 5-1דחיית שיחה נכנסת

כדי לענות על שיחה נכנסת כאשר מכשיר הטלפון מצלצל,

כאשר אינך נמצא בשיחה ,באפשרותך לדחות שיחה נכנסת

פשוט הקש על מקש

מבלי לענות עליה על-ידי הקשה על

]שליחה[.

מכשיר הטלפון יכול גם לאותת לך על שיחה נכנסת כאשר

כאשר אתה נמצא בשיחה ,באפשרות לדחות שיחה נכנסת

אתה כבר נמצא בשיחה .מכשיר הטלפון משמיע צליל

על-ידי הקשה על מקש

ובתצוגה מופיע שקיימת שיחה שנייה בהמתנה .תכונה

ועידה/דחייה או על-ידי הקשה על מקש

זו ,המוכרת בשם “שיחה ממתינה” ,זמינה אך ורק אם
הרשת תומכת בה .לקבלת פרטים אודות אופן ההפעלה
וההשבתה של תכונה זו ,ראה “שיחה ממתינה
אם התכונה ‘שיחה ממתינה’ פעילה ,באפשרותך להעביר
את השיחה הראשונה למצב המתנה ולענות לשיחה
השנייה על-ידי הקשה על
באפשרות

]שליחה[ או על-ידי בחירה

]מענה[ ולאחר מכן העברה לממתינה

ומענה.

מכן באפשרות ניתוק ומענה.

]סיום[.

באפשרותך להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה על-
]אפשרויות[ ולאחר מכן בחירה

באפשרות השתק .ניתן לבטל את השתקת המכשיר על-ידי
הקשה על

]ביטול[.

כאשר המכשיר מושתק ,המתקשר אינו יכול לשמוע אותך,
אך אתה עדיין יכול לשמוע אותו.
 7-1הפעלת צלילי  DTMFבמהלך שיחה

באפשרותך לסיים את השיחה הנוכחית ולענות לשיחה
הממתינה על-ידי בחירה באפשרות

]תפריט[ ובחירה באפשרות

 6-1השתקת המיקרופון
ידי הקשה על מקש

]תפריט .”[4-4-7

]סיום[.

]תפריט[ ולאחר

כדי להפעיל צלילי  DTMFבמהלך שיחה ,לדוגמה ,כדי
לאפשר למכשיר להשתמש במערכת הפניית שיחות
אוטומטית ,בחר ב-

]אפשרויות[ ולאחר מכן באפשרות

הפעלת  .DTMFבאופן דומה ,ניתן לבטל את צלילי
.DTMF
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תפריט במהלך השיחה
 8-1תפריט ראשי של חיוג לתא הקולי ו
Fun & Info
ניתן להגיע לאפשרויות התפריט הראשי של ‘הודעות’
ו’ ’Fun & Infoמהתפריט במהלך השיחה על-ידי בחירה
ב-

]אפשרויות[ .תפריט ‘ ’Fun & Infoמוצג רק כאשר

כרטיס  SIMבמכשיר תומך בשירות ‘.’Fun & Info

 2שיחות מרובות משתתפים או שיחות
ועידה
שירות ריבוי משתתפים או שיחת ועידה מספק את היכולת
לקיים שיחה בו-זמנית עם יותר ממתקשר אחד ,אם ספק
שירותי הרשת תומך בתכונה זו.
ניתן ליצור שיחה מרובת משתתפים רק כאשר קיימות
שיחה פעילה אחת ושיחה אחת בהמתנה ,ושתי השיחות
נענו .לאחר שנוצרה שיחה מרובת משתתפים ,יכול מי
שיצר אותה להוסיף שיחות ,לסיים שיחות או להפריד

 1-2חיוג למספר נוסף
באפשרותך לבצע שיחה נוספת כאשר אתה כבר נמצא
בשיחה .כדי לעשות זאת ,הזן את המספר השני והקש
]שליחה[ .כאשר מתקבלת שיחה שניה ,השיחה
על
הראשונה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה.
באפשרותך לעבור בין השיחות באמצעות בחירה ב-
]אפשרויות[ ולאחר מכן החלף.

 2-2יצירת שיחה מרובת משתתפים
באפשרותך לחבר שיחה ממתינה לשיחה הפעילה כעת
כדי ליצור שיחה מרובת משתתפים על-די בחירה ב-
]אפשרויות[ ולאחר מכן ועידה  /צרף את כולם.

 3-2העברת שיחה מרובת משתתפים למצב
המתנה
כדי להעביר שיחה מרובת משתתפים למצב המתנה ,בחר
]אפשרויות[
ב-

שיחות )כלומר ,להסירן מהשיחה מרובת המשתתפים אך

ולאחר מכן ועידה  /החזק הכל.

להישאר מחובר אליהן(.
ניתן לצרף עד חמישה משתתפים לשיחה מרובת

 4-2העברת שיחה מרובת משתתפים ממתינה
למצב פעיל

משתתפים .לאחר שהשיחה מרובת המשתתפים החלה,

כדי להעביר שיחה מרובת משתתפים ממתינה למצב פעיל,

אתה שולט בשיחה ורק אתה יכול להוסיף לה שיחות.
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בחר ב-

]אפשרויות[ ולאחר מכן ועידה  /צרף את כולם.

תפריט במהלך השיחה
 5-2הוספת שיחות לשיחה מרובת משתתפים
כדי לצרף שיחה פעילה לשיחה מרובת משתתפים
ממתינה ,בחר ב-

]אפשרויות[ ולאחר מכן ועידה  /צרף

את כולם.

כדי לגלול על-פני המספרים של המתקשרים המשתתפים
בשיחה מרובת משתתפים במסך המכשיר ,הקש על
ו-

.

 7-2העברת משתתף בשיחת מרובת משתתפים
למצב המתנה
כדי להעביר מתקשר נבחר אחד )שמספרו מוצג כרגע על-
גבי המסך( משיחה מרובת משתתפים למצב המתנה ,בחר
ב-

כדי לקיים שיחה פרטית עם מתקשר אחד בשיחה מרובת
משתתפים ,הצג על המסך את מספרו של המתקשר
עמו ברצונך לשוחח ,לאחר מכן בחר ב-

 6-2הצגת מתקשרים בשיחה מרובת משתתפים

המקשים

 8-2שיחה פרטית בשיחה מרובת משתתפים

]אפשרויות[ ולאחר מכן ועידה  /מניעה.

]אפשרויות[

ובאפשרות ועידה  /פרטי כדי להעביר את כל המקשר
האחרים למצב המתנה.

 9-2סיום שיחה מרובת משתתפים
ניתן לנתק את המתקשר המוצג כעת על המסך מתוך
שיחה מרובת משתתפים על-ידי הקשה על המקש
]סיום[ .כדי לסיים שיחה מרובת משתתפים ,הקש על
]אפשרויות[ ולאחר מכן בחר באפשרות ועידה  /סיום שיחת
ועידה.
בחירה ב-

]אפשרויות[ ולאחר מכן ועידה  /סיים כל

השיחות ,תגרום לסיום כל השיחות הפעילות והממתינות.
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קודי גישה
באפשרותך להשתמש בקודי הגישה המתוארים בסעיף זה
כדי למנוע שימוש לא מורשה במכשיר הטלפון .ניתן לשנות
את קודי הגישה )למעט קודי  PUKו (PUK2-באמצעות
]תפריט .[5-5-7

קוד  4) PINעד  8ספרות(
קוד PINד) - Personal Identification Numberמספר
זיהוי אישי( מגן על כרטיס ה SIM-מפני שימוש לא מורשה.
קוד  PINניתן בדרך כלל יחד עם כרטיס ה .SIM-כאשר
קוד  PINמופעל ,מכשיר הטלפון יבקש את קוד הPIN-
בעת הפעלתו .לעומת זאת ,כאשר קוד  PINבמצב כבוי,
מכשיר הטלפון מתחבר לרשת ישירות בלי לבקש קוד .PIN

קוד  4) PIN2עד  8ספרות(
קוד  ,PIN2שניתן עם כרטיסי  SIMמסוימים ,נדרש כדי
לגשת לפונקציות מסוימות ,כגון ’ייעוץ לגבי חיוב שיחה‘,
’מספר חיוג קבוע‘ .פונקציות אלה זמינות רק אם כרטיס ה-
 SIMשלך תומך בהן
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קוד  4) PUKעד  8ספרות(
קוד PUKד) - PIN Unblocking Keyמקש מניעת חסימת
 (PINנדרש כדי לשנות קוד  PINחסום .ייתכן שקוד PUK
ניתן יחד עם כרטיס ה .SIM-אם לא ,פנה אל ספק השירות
המקומי לקבלת הקוד .אם הקוד אבד ,פנה גם אל ספק
השירות.

קוד  4) PUK2עד  8ספרות(
קוד  ,PUK2שניתן עם כרטיסי  SIMמסוימים ,נדרש כדי
לשנות קוד  PIN2חסום .אם הקוד אבד ,פנה גם אל ספק
השירות.

קוד אבטחה ) 4עד  8ספרות(
קוד האבטחה מגן מפני שימוש לא מורשה בטלפון .קוד
זה ניתן בדרך כלל עם מכשיר הטלפון .קוד זה נדרש כדי
למחוק את כל הרשומות במכשיר הטלפון וכדי להפעיל את
תפריט ”אפס הגדרות“ .מספר ברירת המחדל הוא ”.“0000

עץ תפריטים
 1פרופילים
 1רטט בלבד
 2שקט
 3כללי
 4רועש
 5אוזניה
 6רכב

 2ךישום שיחות
1
2
3
4
5
6

שיחות שלא נענו
שיחות נכנסות
שיחות שחיגו
מחק שיחות אחרונות
עלויות שיחה
מידע GPRS

 4ארגונית
 1יומן
 2אבשי קשך

 5הודעות
1
2
3
4
5
6
7
8

כתוב הודעת טקסט
דואר נכנס
דואר יוצא
טיוטות
האזן להודעות קוליות
הודעת מידע
תבניות
הגדרות

 3כלים
1
2
3
4
5

מחשבון
ממיר יחידות מידה
שעון עולמי
ךשמקול
SIM Service
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עץ תפריטים
 6מצלמה
1
2
3
4
5

צלם
צילום עם רקע
צילום ברצף
האלבום שלי
הגדרות

 7הגדרות
1
2
3
4
5
6
7

שעון מעורר
תאריך ושעה
הגדרות טלפון
הגדרות שיחה
הגדרות אבטחה
הגדרות רשת
אפס הגדרות
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i-mode 8
1
2
3
4
5

i-mode
פרופילים
נעילת i-mode
אפס את כל הפרופילים
גירסת i-mode

 9מולטימדיה
1
2
3
4

האלבום שלי
התמונות שלי
הצלילים שלי
משחקים ועוד

פרופילים ]תפריט [1
בתפריט זה ,באפשרותך לכוונן ולהתאים אישית את צלילי

רועש ]תפריט [4-1

הטלפון עבור אירועים שונים וסביבות שונות.

באפשרותך לכוון את הפרופיל כרועש אם אתה נמצא

 .1הקש על
 .2הקש על
וב-

במצב המתנה.

בסביבה רועשת.

לצורך גישה ישירה או השתמש ב-

אוזניה ]תפריט [5-1

.

 .3באפשרותך גם לגשת לתפריט זה ישירות על-ידי הקשה
על

מקש במצב המתנה.

רטט בלבד ]תפריט [1-1
באפשרותך לכוון את הפרופיל כרטט בלבד אם דרוש לך
מצב רטט .במצב זה ,כל סוגי ההתראות הן רטט או שקט.
הערה

באפשרותך לכוון את הפרופיל כאוזניה כאשר אתה מחבר
אוזנייה.

רכב ]תפריט [6-1
באפשרותך לכוון את הפרופיל כרכב בעת הפעלת ערכת
דיבורית.
הערה

כדי להפעיל את פרופיל רטט ,ניתן ללחוץ לחיצה ממושכת על מקש
המצב המתנה.

ניתן להפעיל את הפרופילים ‘אוזניה’ ו’רכב’ ,רק כאשר ערכת הדיבורית או
האוזנייה מחוברים למכשיר הטלפון .עם זאת ,ניתן לבצע התאמה אישית
של פרופילים אלה.

שקט ]תפריט [2-1

הפעל ]תפריט [1-x-1

באפשרותך לכוון את הפרופיל כשקט אם אתה נמצא

הפעלת הפרופיל שנבחר.

במקום שקט.

כללי ]תפריט [3-1

התאמה אישית ]תפריט [2-x-1
לכולם תפריטי משנה כפי שמוצג להלן ,למעט רטט בלבד.

באפשרותך לכוון את הפרופיל ככללי.
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פרופילים ]תפריט [1
סוג התראת שיחה

עוצמת צליל הפעלה/כיברי

מאפשר לבחור סוג ההתראה עבור שיחה נכנסת ,כגון

מאפשר להגדיר את עוצמת הצלצול בהתאם לסביבה.

‘צלצול’‘ ,רטט’ וכו’ ,בהתאם לסביבה.

רינגטון
מאפשר לבחור צליל שיחה נכנסת

מענה אוטומטי
פונקציה זו תופעל רק כאשר מכשיר הטלפון מחובר
לאוזנייה או לערכת דיבורית

עוצמת צלצול

• כבוי  :מכשיר הטלפון לא יענה באופן אוטומטי.

מאפשר להגדיר את עוצמת הצלצול בהתאם לסביבה.

• אחרי  5שניות  :אחרי  5שניות ,מכשיר הטלפון יענה

סוג התראת הודעה
מאפשר להתאים את סוג ההתראה בעת קבלת הודעה,
בהתאם לסביבה.

באופן אוטומטי.
• אחרי  10שניות  :אחרי  10שניות ,מכשיר הטלפון יענה
באופן אוטומטי.

צליל הודעה

שנה שם ]תפריט [3-x-1

מאפשר לבחור את צליל ההתראה על קבלת הודעה.

באפשרותך לשנות את שם הפרופיל המוגדר כברירת

צליל מקשים

מחדל ,למעט עבור התפריטים ‘רטט בלבד’‘ ,אוזניה’ ו’רכב.

מאפשר לבחור את צליל המקשים בהתאם לסביבה.

הערה

עוצמת מקשים
מאפשר להגדיר את עוצמת המקשים בהתאם לסביבה.

עוצמת אפקט הקול
מאפשר להגדיר את עוצמת אפקט הקול בהתאם לסביבה.
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אם חיברת למכשיר הטלפון ערכת דיבורית ,לא תוכל להשתמש במצב
הרטט הקשור ל’צלצול או רטט’ או לתפריט ‘התראת הודעה’ .תפריטי
המשנה הבאים זמינים בתפריט ‘רכב’:
 סוג התראת שיחה  :צלצול -סוג התראת הודעה  :צלצל פעם אחת ,צלצל לסירוגין

ךישום שיחות ]תפריט [2
שיחות שלא נענו ]תפריט [1-2

משך שיחות ]תפריט [1-5-2

באפשרותך להתקשר למספרים אלה ,לשמור אותם ולהציג

פונקציה זו מאפשרת לך להציג את המשך של ‘שיחה
אחרונה’‘ ,כל השיחות’‘ ,שיחות נכנסות’ ו’שיחות שחיגו’
בשעות ,דקות ושניות .בנוסף ,באפשרותך לאפס את מוני
הזמן.

תפריט זה מציג את המספרים האחרונים שלא נענו.
את התאריך והשעה.

שיחות נכנסות ]תפריט [2-2
תפריט זה מציג את המספרים האחרונים שהתקבלו.
באפשרותך להתקשר למספרים אלה ,לשמור אותם ולהציג
את התאריך והשעה.

שיחות שחויגו ]תפריט [3-2
תפריט זה מציג את המספרים האחרונים שחויגו.

 .1הקש על

במצב המתנה.

לצורך גישה ישירה או השתמש ב-
 .2הקש על
כדי לעבור אל ךישום שיחות ולאחר מכן בחר
ו-
באפשרות עלויות שיחה.
]בחירה[.
 .3גלול עד לסימון משך שיחה והקש על
חמשת תפריטי המשנה הבאים :שיחה אחרונה ,כל
השיחות ,שיחות נכנסות ,שיחות שחוייגו ואפס הכל.

באפשרותך להתקשר למספרים אלה ,לשמור אותם ולהציג

עלות שיחות ]תפריט [2-5-2

את התאריך והשעה.

מחק שיחות אחרונות ]תפריט [4-2

פונקציה זו עוזרת לכם לבדוק את העלות של השיחה
האחרונה ,כל השיחות ,סכום שנשאר ולאפס את העלות.
כדי לאפס את העלות ,נדרש קוד .PIN2

באפשרותך למחק שיחות אחרונות מתוך שיחות שלא

 .1הקש על

נענו ,שיחות נכנסות ,שיחות שחויגו או כל השיחות.

לצורך גישה ישירה או השתמש ב-
 .2הקש על
כדי לעבור אל ךישום שיחות ולאחר מכן בחר
ו-
באפשרות עלויות שיחה.

בעזרת תפריטי משנה אלה ,באפשרותך להציג את המשך

 .3גלול עד לסימון עלות שיחות והקש על
]בחירה[.
ארבעת תפריטי המשנה הבאים :שיחה אחרונה ,כל

עלויות שיחה ]תפריט [5-2
ואת עלות השיחה של השיחות שלך.

במצב המתנה.

השיחות ,סכום שנשאר ואפס הכל.
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ךישום שיחות ]תפריט [2
הערה

• תצוגה אוטומטית

ייתכן שהחיוב בפועל על-ידי ספק השירות יהיה שונה ,בהתאם לתכונות
הרשת ,לפעולת עיגול סכומים עבור חיוב ,למס וכו’.

שירות רשת זה מאפשר לך לראות באופן אוטומטי את
העלות של השיחות האחרונות .אם אפשרות זו הוגדרה

הגדרות ]תפריט ) [3-5-2תלוי בכרטיס (SIM

כפעיל ,תוכל לראות את העלות האחרונה עם שחרור

• הגדר תעריף

השיחה.

באפשרותך להגדיר את סוג המטבע ואת המחיר ליחידה.
פנה אל ספקי השירות כדי לקבל את מחירי יחידות החיוב.
כדי לבחור את המטבע או את היחידה בתפריט זה ,נדרש
קוד .PIN2

באפשרותך לבדוק את כמות הנתונים שהועברו ברשת
באמצעות  GPRSבנוסף ,באפשרותך להציג את משך
הזמן בו אתה נמצא במצב מקוון.

אם ברצונך להזין את הסמל @ ,$ ,£ ,מחק את כל
מחרוזות המטבע ולאחר מכן הקש על המקש
ברצונך למחוק מספר ,הקש על

מידע ] GPRSתפריט [6-2

 .אם

שוב.

הערה

משך שיחה ]תפריט [1-6-2
באפשרותך לבדוק את המשך של שיחה אחרונה ושל כל
השיחות .בנוסף ,באפשרותך לאפס את מוני הזמן.

לאחר שימוש בכל היחידות ,לא ניתן לבצע שיחות ,למעט שיחות חירום.
בהתאם לכרטיס ה ,SIM-נדרש קוד  PIN2כדי להגדיר מגבלת עלות
שיחה.

באפשרותך לבדוק את נפח נתוני שנשלחו ,התקבלו והכל

• הגדר מגבלת אשראי

וכן לבצע איפוס הכל.

שירות רשת זה מאפשר לך להגביל את עלות השיחות על-
ידי בחירת יחידות חיוב .אם תבחר באפשרות קרא ,יוצג
מספר היחידות שנותרו .אם תבחר באפשרות ‘שינוי’ ,תוכל
לשנות את מגבלת החיוב.
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נפח נתוני ] GPRSתפריט [2-6-2

כלים ]תפריט [3
מחשבון ]תפריט [1-3

 .1באפשרותך לבחור אחד מבין ארבעה סוגי יחידות על-ידי

כלי זה כולל את הפונקציות הרגילות ,כגון : ÷ ,x ,– ,+

]יחידה[.

הקשה על מקש

חיבור ,חיסור ,כפל וחילוק.

 .2בחר את הערך הסטנדרטי באמצעות

 .1הזן את המספרים על-ידי הקשה על מקשי המספרים.

 .3בחר את היחידה שברצונך להמיר על-ידי הקשה על
 .4באפשרותך לבדוק את הערך המומר עבור היחידה

 .3לאחר מכן ,הזן את המספרים.

הרצויה .בנוסף ,באפשרותך להזין מספר עשרוני

 .4הקש על

]תוצאה[ כדי להציג את התוצאה.

 .5הקש על

]אפס[ או הזן מספרים כדי לחזור על

באמצעות הקשה על

ההליך שלעיל.
 .6השתמש במקש
 .7אם תקיש על מקש

כדי למחוק מספרים או סימנים.
 ,תוכל להזין מספר שלילי.

בנוסף ,אם תקיש על מקש

.

ו-

 .2השתמש במקש ניווט כדי לבחור סימן עבור החישוב.

,

.

 ,תוכל להזין מספר

שעון עולמי ]תפריט [3-3
באפשרותך להציג את השעה בערים מרכזיות בעולם.
 .1בחר את העיר השייכת לאזור הזמן על-ידי הקשה על
מקש

,

.

 .2באפשרותך לכוון את השעה הנוכחית לשעה בעיר

עשרוני.
 .8כדי לסיים את פעולת המחשבון ,הקש על

.

]חזרה[.

ממיר יחידות מידה ]תפריט [2-3

שבחרת על-ידי הקשה על

]קבע[.

ךשמקול ]תפריט [4-3

כלי זה ממיר כל מדידה ליחידת המידה הרצויה .קיימים

תכונת המזכר הקולי מאפשרת לך להקליט עד  10הודעות

 4סוגים אותם ניתן להמיר ליחידות :אורך ,שטח ,משקל

קוליות כאשר כל מזכר באורך עד  20שניות.

ונפח.
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כלים ]תפריט [3
הקלט ]תפריט [1-4-3
 .1באפשרותך להקליט ךשמקול בתפריט ךשמקול וכן
להחזיק את

לחוץ במצב המתנה.

 .2לאחר שההקלטה החלה ,ההודעה מוקלטת ומוצג הזמן
הנותר.
 .3אם ברצונך לסיים את ההקלטה ,הקש על
 .4הקלד כותרת למזכר הקולי ,הקש על

]שמירה[.
]אישור[.

הצג רשימה ]תפריט [2-4-3
הטלפון מראה רשימת מזכרים קוליים .באפשרותך
להשמיע ולמחוק את המזכר הקולי המוקלט.

] SIM Serviceתפריט [5-3
תפריט זה תלוי בכרטיס ה SIM-ובשירותי הרשת.
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ארגונית ]תפריט [4
יומן ]תפריט [1-4

הוסף חדש ]תפריט -1-4

בעת הכניסה לתפריט זה ,מוצג לוח שנה .בראש המסך,

• ליח זמבים

קיימים מקטעים עבור תאריך .בנוסף ,בתחתית המסך,

הזן את הנושא ,הזמן שנקבע ,החזרות ,ההתראה על-ידי
הקשה על המקשים המותרים..

שתשנה את התאריך ,לוח השנה יתעדכן בהתאם לתאריך.

• מזכר

וסמן מרובע ישמש לאיתור היום המסוים .אם מוצג פס

 .1בחר באפשרות הוסף חדש על-ידי הקשה על
]בחירה[.

קיימים מקטעים עבור סמלים )יומן ,תזכיר( .בכל פעם

על-גבי לוח השנה ,משמע שביום זה קיים פגישה או מזכר.

[1-

פונקציה זו עוזרת להזכיר לך את הפגישות והתזכירים.

 .2הקש על מזכר.

מכשיר הטלפון ישמיע צליל התראה אם תגדיר זאת עבור

 .3הקלד את המזכר ולאחר מכן הקש על

ההערה.
כדי לשנות את היום ,החודש והשנה..

תיאורי

מקשים
שנה
חודש
שבוע
יום

הערה
כדי להשתמש בפונקציה זו ,יש להפעיל את מכשיר הטלפון.

תצוגה ]תפריט -1-4

]אישור[.

[2-

,
הצגת ההערה עבור התאריך שנבחר .השתמש ב-
כדי לדפדף בין רשימות ההערות .אם קבעת התראה
עבור ההערה ,יוצג שעון מעורר .במועד זה ,אם תקיש על
]בחירה[ ,תוכל לראות את פרטי ההערה.
הקש על
שבחרת.

]אפשרויות[ כדי למחוק ,לערוך את ההערה

הצג הכל ]תפריט -1-4

[3-

מציג את ההערות שנקבעו עבור כל הימים .השתמש ב-
כדי לדפדף בין רשימות ההערות .באפשרותך
,
להשתמש באותו תפריט כ”הצגה” על-ידי הקשה על
]אפשרויות[.
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ארגונית ]תפריט [4
מחק את העבר ]תפריט -1-4

[4-

• ערוך :באפשרותך לערוך את השם ,המספר ,הדואר

באפשרותך למחוק אירוע בעבר עליו קיבלת כבר הודעה.

מחק הכל ]תפריט -1-4

• כתיבת הודעת טקסט/מולטימדיה :לאחר שמצאת

[5-

את המספר הרצוי ,באפשרותך לשלוח הודעת טקסט/

באפשרותך למחוק את כל ההערות.

מולטימדיה למספר שנבחר.
• העתק :באפשרותך להעתיק רשומה מכרטיס הSIM-

אבשי קשך ]תפריט [2-4
כדי להשתמש ב’אבשי קשך’ ,הקש על
ובחר באפשרות ‘ארגונית’.

האלקטרוני והפקס על-ידי הקשה על

]אישור[.

במצב המתנה

למכשיר הטלפון או בכיוון ההפוך.
• מספר ראשי :באפשרותך לבחור במספר בו אתה מרבה
להשתמש מתוך נייד ,בית ,משרד .המספר הראשי יוצג

חפש ]תפריט ) [1-2-4חיוג מספר טלפונים(
במצב המתנה ולאחר מכן הקש על
 .1הקש על
]אבשי קשך[.
 .2בצע חיפוש באמצעות הקשה על

ראשון ,אם תגדיר אפשרות זו.
←

]בחירה[.

 .3הזן את השם עבורו ברצונך לחפש מספרי טלפון או
כתובת דואר אלקטרוני או בחר ‘רשימה’ כדי להציג את
ספר הטלפונים.
 .4חיפוש מהיר זמין על-ידי הקלדת האות הראשונה של
השם או המספר אותם ברצונך לחפש.
 .5אם ברצונך לערוך ,למחוק ,להעתיק רשומה ,או להוסיף
קול לרשומה ,בחר ב-
]אפשרויות[ .יוצג התפריט
הבא.
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• מחק :באפשרותך למחוק רשומה.

ארגונית ]תפריט [4
הוסף חדש ]תפריט [2-2-4

הערה

באפשרותך להוסיף רשומת אבשי קשך באמצעות פונקציה

בעת שמירת טקסט ותמונה בספר טלפונים בו-זמנית ,באפשרותך להציג
תמונה בכל מצב.

קיבולת כרטיס ה SIM-תלויה בספק השירות הסלולרי.

קבוצות מתקשרים ]תפריט [3-2-4

באפשרותך לשמור  17תווים בעברית של השם בזיכרון

באפשרותך לכלול עד  20משתתפים בכל קבוצה.

מכשיר הטלפון ,ולשמור תווים בכרטיס ה .SIM-מספר

באפשרותך ליצור רשימות עבור  7קבוצות.

זו .קיבולת מכשיר הטלפון עומדת על  200רשומות.

התווים תלוי בכרטיס ה.SIM-

 .1הקש על

 .1פתח תחילה את ספר הטלפונים על-ידי הקשה על
←

←

]אבשי קשך[ במצב המתנה.

 .2גלול עד לסימון הוסף חדש והקש על

]בחירה[.

 .3בחר את הזיכרון שברצונך לשמור :כרטיס  SIMאו
טלפון .אם בחרת באפשרות טלפון ,עליך לבחור
במספר הרצוי כ’מספר ראשי’.
א .הקש על
ב .הקש על

]אישור[ ולאחר מכן תוכל להקליד מספר.

ג .הקש על

]אישור[.
:

ה .באפשרותך להגדיר דמות ותמונה עבור הרשומה.
על-ידי הקשה על

 .2גלול לפריט קבוצות מתקשרים ולאחר מכן הקש על
]בחירה[ כדי להציג את רשימה של כל הקבוצות.
 .3בחר את שם הקבוצה הרצוי על-ידי הקשה על
]בחירה[.

מציג את חברי הקבוצה שבחרת.
• צלצול הקבוצה
מאפשר לך לציין סוג צלצול עבור שיחות מחברי הקבוצה.

ד .באפשרותך להגדיר קבוצה עבור הרשומה על-ידי הקשה
על

←

]אבשי קשך[.

• רשימת החברים

]אישור[ כדי להקליד את השם.

,

במצב המתנה ולאחר מכן הקש על

,

• סמל קבוצה
מאפשר לך לבחור את האייקון עבור הקבוצה.

.
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ארגונית ]תפריט [4
הגדרות ]תפריט [5-2-4

• הוסף חבר
באפשרותך להוסיף חברים לקבוצה .מספר חברי הקבוצה
לא יעלה על .20

המתנה.

• הסר חבר

 .2גלול אל הגדרות והקש על

באפשרותך למחוק חברים מרשימת חברי הקבוצה .אך
השם והמספר עדיין יישארו בספר הטלפונים.

• הגדר זיכרון
הקש על

באפשרותך לשנות את השם של קבוצה.

במכשיר הטלפון הודעה השואלת היכן לאחסן.

באפשרותך להקצות כל אחד מהמקשים,

עד

,

לרשומה ברשימת השמות .באפשרותך להתקשר ישירות
 .1פתח תחילה את ספר הטלפונים על-ידי הקשה על
]ספר הטלפונים[ במצב המתנה.
]בחירה[.

 .3אם ברצונך להוסיף חיוג מהיר ,בחר באפשרות )ריק(.
לאחר מכן ,תוכל לחפש את השם בספר הטלפונים.
 .4בחר שם להקצאה באמצעות חיוג מהיר ,ובחר
באפשרות שינוי או מחק כדי לערוך את השם.

 אם בחרת באפשרות כרטיס  SIMאו טלפון ,הרשומהתאוחסן בכרטיס ה SIM-או בטלפון.
• חפש לפי

על-ידי לחיצה על מקש זה במשך  3-2שניות.
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]בחירה[.

 -אם בחרת באפשרות משתנה בעת עריכת רשומה ,תוצג

חיוג מהיר ]תפריט [4-2-4

 .2גלול אל חיוג מהיר והקש על

]בחירה[.

גלול כדי לסמן את האפשרות הגדר זיכרון ולאחר מכן

• שנה שם

←

 .1הקש על

←

←

]אבשי קשך[ במצב

←

גלול עד לסימון חפש לפי והקש על

]בחירה[.

 אם בחרת באפשרות משתנה ,תוצג במכשיר הטלפוןהודעה השואלת כיצד לחפש.
 אם בחרת באפשרות שם או מספר ,יתבצע חיפוש שלרשומה לפי ‘שם’ או לפי ‘מספר’.

ארגונית ]תפריט [4
 .3תוכל לראות את תפריטי המשנה הבאים.

• הצג אפשרויות
גלול כדי לסמן את האפשרות הצג אפשרויות ולאחר מכן
]בחירה[

הקש על

• שמור את המקור  :בעת העתקה ,מספר החיוג המקורי
נשמר.

 -שם בלבד :הגדרת רשימת אנשי קשר כך שיוצגו שמות

• מחק את המקור  :בעת העתקה ,מספר החיוג המקורי
יימחק.

בלבד.
 עם תמונות :הגדרת רשימת אנשי קשר עם המידע שלדמות ותמונה.
 שם ומספר :הגדרת רשימת אנשי קשר כך שיוצגו שמותומספרים.

מחק הכל ]תפריט [7-2-4
באפשרותך למחוק את כל הרשומות בכרטיס הSIM-
ובטלפון .כדי לבצע פונקציה זו נדרש קוד אבטחה.
 .1הקש על

←

←

]אבשי קשך[ במצב

העתק הכל ]תפריט [6-2-4

המתנה ובחר באפשרות ‘מחק הכל’ ,הקש על

באפשרותך להעתיק/להעביר רשומות מזיכרון כרטיס ה-

]בחירה[.

 SIMאל זיכרון הטלפון ולהיפך.
 .1פתח תחילה את אבשי קשך על-ידי הקשה על
←

 .2לאחר מכן בחר זיכרון למחיקה.
←

]אבשי קשך[ במצב המתנה.

 .2גלול אל העתק הכל ולאחר מכן הקש על

 .3הזן את קוד האבטחה והקש על

]אישור[ או על

]חזרה[.
]בחירה[

כדי להיכנס לתפריט זה.
•  SIMלטלפון  :באפשרותך להעתיק הרשומה מכרטיס ה-
 SIMאל זיכרון הטלפון.
• טלפון ל : SIM-באפשרותך להעתיק את הרשומה
מזיכרון הטלפון לכרטיס .SIM
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ארגונית ]תפריט [4
מידע ]תפריט [8-2-4

 .2גלול אל מצב זיכרון והקש על

• מספרי שירות

• המספר שלי )תלוי בכרטיס ה(SIM-

השתמש בפונקציה זו כדי לגשת לרשימה מסוימת של
שירותים הניתנים על-ידי מפעיל הרשת )אם כרטיס הSIM-
תומך בשירותים אלה(.
 .1פתח תחילה את אבשי קשך על-ידי הקשה על
←

←

]אבשי קשך[ במצב המתנה ובחר

באפשרות מידע.
 .2גלול אל מספרי שרות והקש על

]בחירה[ כדי

להיכנס.
 .3שמות השירותים הזמינים יוצגו.
 .4השתמש ב-

וב-

כדי לבחור שירות .הקש על

]שליחה[.
• מצב זיכרון
תכונה זו מאפשרת לך להציג את הזיכרון הפנוי והזיכרון
שבשימוש בספר הטלפונים.
 .1פתח תחילה את אבשי קשך על-ידי הקשה על
←

]אישור[.

←

]אבשי קשך[ במצב המתנה .בחר באפשרות

מידע על-ידי הקשה על
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]בחירה[.

באפשרותך לשמור את מספר הטלפון שלך ולבדוק אותו
בכרטיס ה.SIM-

הודעות ]תפריט [5
תפריט זה כולל פונקציות הקשורות לShort ) SMS-

הוסף

 - Message Serviceשירות הודעות קצרות( ,תא קולי וכן

• סמל

הודעות שירות של הרשת.

כתוב הודעת טקסט ]תפריט [1-5

באפשרותך להוסיף תווים מיוחדים.
• תמונה

באפשרותך לכתוב ולערוך הודעות טקסט וכן לבדוק את

באפשרותך להוסיף את תמונות ברירת המחדל או

מספר דפי ההודעות.

תמונות מתוך התיקייה שלי אשר זמינות עבור הודעות

 .1פתח את תפריט הודעות על-ידי הקשה על

קצרות.
• צליל

]בחירה[.
 .2אם ברצונך לכתוב הודעה חדשה ,בחר באפשרות כתוב

קצרות.

הודעת טקסט.
 .3כדי להזין טקסט ביתר קלות ,השתמש ב .T9-לקבלת
פרטים ,ראה כיצד להשתמש ב) T9-עמוד .(45
 .4הקש על ]הוסף[ כדי לצרף את הפריטים הבאים.
 .5אם ברצונך להגדיר אפשרות עבור הטקסט או לסיים את
הכתיבה ,הקש על

באפשרותך להוסיף צלילים הזמינים עבור הודעות

]אפשרויות[.

הערה
מכשיר הטלפון התומך ב EMS-מהדורה  5מסוגל לשלוח תמונות
צבעוניות ,צלילים ,סגנונות טקסט וכו’ .הצד השני עשוי שלא לקבל כהלכה
תמונות ,צלילים או סגנונות טקסט ששלחת ,אם מכשיר הטלפון אינו תומך
באפשרויות אלה.

• תבניות טקסט
באפשרותך להשתמש בתבניות טקסט שהוגדרו מראש
במכשיר הטלפון.
• אבשי קשך
באפשרותך להוסיף מספרי טלפון או כתובות דואר
אלקטרוני המופיעים אבשי קשך.
• חתימה
באפשרותך להוסיף את החתימה שלך להודעה.
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הודעות ]תפריט [5
אפשרויות

• הוסף למילון T9
באפשרותך להוסיף מילה משלך .ניתן להציג תפריט זה

• שלח
שליחת הודעות טקסט.
 .1הזן את המספרים של הנמען.
 .2הקש על מקש

כדי להוסיף נמענים נוספים.

 .3באפשרותך להוסיף מספרים מתוך אבשי קשך.
 .4הקש על

לאחר הזנת מספרים.

כל ההודעות יישמרו באופן אוטומטי בתיקיית הדואר היוצא,
גם אם השליחה נכשלה.
• שמור
אחסון הודעות בטיוטות.
• גופן
באפשרותך לבחור גודל וסגנון של גופנים.
• צבע
באפשרותך לבחור צבע של הגופן ושל הרקע.
• יישור
באפשרותך ליישר את תוכן ההודעה לימין ,למרכז או
לשמאל.
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רק כאשר מצב העריכה הוגדר כניתן לחיזוי )T9Abc/
.(T9abc/T9ABC
• שפות טקסט חזוי
בחר מצב הזנת .T9
• יציאה
אם תקיש על יציאה בעת כתיבת הודעה ,באפשרותך
לסיים את כתיבת ההודעה ולחזור לתפריט ההודעות.
ההודעה שכתבת לא תישמר.

הודעות ]תפריט [5
כיצד להשתמש בT9-

כדי למחוק תו מצד שמאל ,הקש על

 T9מאפשר לך להזין טקסט במהירות.

.
לחוץ והקלד את

כדי להזין כמה מספרים ,החזק את

במצב  ,T9עליך להקיש על מקש האות המתאימה פעם

המספרים .אם תחזיק את

אחת בלבד .פעולה זו מבוססת על מילון מוכלל ,אליו

השפה) .תוכל גם להשתמש באפשרויות(.

באפשרותך להוסיף גם מילים חדשות.

בנוסף ,מכשיר הטלפון תומך בשלושה מצבים:

• כתיבת מילים בעזרת .T9

ניתן לחיזוי )T9, T9A6Bאבג ,(T9Abc, T9ABC, T9abc,
 , A6B) Multitapאבג .(123) Numeric ,(ABC,abc,

 .1התחל לכתוב מילה בעזרת המקשים

עד

.

הקש על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת.
לדוגמה ,כדי לכתוב את המילה  ,Girlהקש על
,

,

,

.

התווים שתקליד יופיעו מוקפים בריבוע.

לחוץ ,תוכל לשנות את סוג

אם ברצונך לשנות מצב ,הקש על מקש
לחלופין :הקש על מקש

.

ובחר באפשרות הוספת

סימנים .בחר את התו הרצוי והקש על בחירה.
 .2לאחר סיום כתיבת מילה ,בדוק אם המילה נכונה.
אם המילה נכונה :הקש על

וכתוב את המילה

הבאה.
אם המילה לא נכונה :חפש בעזרת

,

)מילה קודמת והבאה(.

המילה משתנה לאחר כל הקשה .לפיכך ,אין צורך להקדיש
תשומת לב רבה למילה שמופיעה בתצוגה עד לסיום
ההקשה על כל המקשים המתאימים.
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הודעות ]תפריט [5
דואר נכנס ]תפריט [2-5

לחלופין :אם המילה הרצויה לא מופיעה ,באפשרותך
להוסיף מילה משלך .הקש על

]אפשרויות[ במצב

העריכה ‘ניתן לחיזוי’ .בחר את התפריט ‘הוסף למילון .’T9
תוכל לראות את התצוגה הבאה.

תינתן לך התראה בעת קבלת הודעות .ההודעות נשמרות
בדואר נכנס.
באפשרותך לזהות כל הודעה באמצעות סמלים בדואר
הנכנס .לקבלת פרטים ,ראה את מדריך הסמלים.

מילה

מילה

אם במכשיר הטלפון מוצגת ההודעה ‘זכרון  SIMמלא’,
עליך למחוק הודעות  SIMבלבד מהדואר הנכנס .אם
במכשיר מוצגת ההודעה ‘זכרון מלא’ ,באפשרותך לפנות

אבג

הקודם

אבג

שמור

הקודם

שמור

מקום בכל מאגר על-ידי מחיקת הודעות ,מדיה ויישומים.

סמל
 .3כדי להוסיף סימן פיסוק ,הקש על

מספר פעמים עד

הודעה קצרה

שהסימן הרצוי יופיע.

הודעת SIM

שפת T9
באפשרותך לבחור שפת  T9על-ידי בחירת תפריט .במצב  ,T9באפשרותך
גם לבחור תפריט ‘הפסק ) .’T9ברירת המחדל היא ‘הפעל (’T9

תיאור

הודעת טקסט שנקראה

 Kהודעת SIM
הודעת  SIMמשמעה שההודעה מאוחסנת באופן חריג
בכרטיס ה .SIM-באפשרותך להעביר הודעה זו למכשיר
הטלפון.
כדי לקרוא הודעה ,בחר אחת מההודעות על-ידי הקשה על
.
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הודעות ]תפריט [5
מענה
באפשרותך לענות לשולח.

דואר יוצא ]תפריט [3-5
כאן באפשרותך להציג הודעות שנשלחו והודעות שלא

הפניה

נשלחו .לגבי הודעות שנשלחו ,באפשרותך להציג את מצב

באפשרותך להפנות את ההודעה שנבחרה לאדם אחר.

המסירה.

חייג לשלוח

הדפדוף זהה לזה של הודעה בדואר נכנס.

באפשרותך להתקשר חזרה אל השולח.

סמל

תיאור

מחק

הודעה קצרה

באפשרותך למחוק את ההודעה הנוכחית.

הודעת SIM
הודעת טקסט שנקראה

שלוף
באפשרותך לשלוף תמונה ,צליל וטקסט .פריטים אלה

 Kכאשר כבר שלחת את הודעה:

יישמרו בתיקייה שלי או אבשי קשך.

הפניה

הצג מידע

באפשרות להפנות את ההודעה הנוכחית לנמענים

באפשרותך להציג מידע אודות הודעות נכנסות :כתובת

אחרים.

השולח ,נושא )רק עבור הודעת מולטימדיה( ,תאריך

מחק

ושעת ההודעה ,סוג ההודעה ,גודל ההודעה.

באפשרותך למחוק את ההודעה הנוכחית.

מחק הכל

הצג מידע

באפשרותך למחוק את כל ההודעות.

באפשרותך להציג מידע אודות הודעות יוצאות :כתובת
הנמען ,נושא )רק עבור הודעת מולטימדיה( ,תאריך
ושעת ההודעה ,סוג ההודעה ,גודל ההודעה.
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הודעות ]תפריט [5
מחק הכל

• ערוך :עריכת ההודעה שנבחרה.

מחיקת כל ההודעות.

• מחק :מחיקת ההודעה שנבחרה.

∗ כאשר לא שלחת את הודעה:
שליחה

• הצג מידע :כדי להציג את המידע אודות ההודעה.
• מחק הכל :מחיקת כל ההודעות בתיקייה.

באפשרותך לשלוח את ההודעה.

האזן להודעות קוליות ]תפריט [5-5

מחיקה

באפשרותך לחייג לתא קולי.

באפשרותך למחוק את ההודעה הנוכחית.

הודעת מידע ]תפריט [6-5
)בכפוף לרשת ולסוג המנוי(

באפשרותך להציג מידע אודות הודעות בדואר יוצא.

הודעות שירות מידע הן הודעות טקסט שמשודרות על-

שלח הכל

ידי הרשת ל .GSM-הודעות אלה מספקות מידע כללי,

הצגת מידע

באפשרותך לשלוח את כל ההודעות שטרם נשלחו.

כגון תחזית מזג האוויר ,דיווחי תנועה ,מוניות ,בתי
מרקחת ומחירי מניות .לכל סוג מידע ניתן מספר .לפיכך,

מחיקת הכל

באפשרותך לפנות לספק השירות אם הזנת את המספר

באפשרותך למחוק את כל ההודעות שטרם נשלחו.

המסוים עבור המידע .בעת קבלת הודעה של שירותי מידע,

טיוטות ]תפריט [4-5
בעזרת תפריט זה ,באפשרותך להגדיר מראש עד חמש
הודעות מולטימדיה בהן אתה מרבה להשתמש .תפריט זה
מציג את רשימת הודעות המולטימדיה המוגדרות מראש.
האפשרויות הבאות זמינות.
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באפשרותך לראות הודעה קופצת המסמנת לך שקיבלת
הודעה או שהודעת שירות המידע מוצגת ישירות .כדי
להציג את ההודעה שנית ,או כדי לא להציגה שנית ,במצב
המתנה ,בצע את הפעולות המוצגות להלן.

הודעות ]תפריט [5
תבניות ]תפריט [7-5

קרא ]תפריט [1-6-5
 .1בעת קבלת הודעת שירות מידע ובחירה באפשרות
‘קריאה’ כדי להציג את ההודעה ,ההודעה תוצג על-גבי
המסך .באפשרותך לקרוא הודעה אחרת על-ידי גלילה
,

או

]הבא[.

תבניות טקסט ]תפריט [1-7-5
לרשותך  6תבניות טקסט.

חתימה ]תפריט [2-7-5

 .2ההודעה תוצג ,עד שתגיע להודעה אחרת.

באפשרותך ליצור את החתימה שלך.

נושאים ]תפריט [2-6-5
)בכפוף לרשת ולסוג המנוי(

הגדרות ]תפריט [8-5
הודעת טקסט ]תפריט [1-8-5

• הוסף חדש
באפשרותך להוסיף מספרים של הודעות שירות מידע
בזיכרון הטלפון יחד עם הכינוי של השירות.
• הצג רשימה
באפשרותך להציג מספרים של הודעות שירות מידע
שהוספת .אם תקיש על

]אפשרויות[ ,תוכל לערוך

ולמחוק קטגוריה של הודעת מידע שהוספת.
• רשימה פעילה
באפשרותך לבחור מספרים של הודעות שירות מידע
ברשימת הנושאים הפעילים .אם תהפוך מספר שירות
מידע לפעיל ,תוכל לקבל הודעות שנשלחו מהמספר.

• סוגי הודעות
טקסט ,קול ,פקס ,זימונית מקומית ,X400 ,דואר
אלקטרובי ERMES ,בדרך כלל ,סוג ההודעה מוגדר
כטקסט .באפשרותך להמיר את הטקסט לתבניות
חלופיות .פנה אל ספק השירות לקבלת מידע אודות
הזמינות של פונקציה זו.
• תקופת תוקף
שירות רשת זה מאפשר לך להגדיר כמה זמן הודעות
הטקסט יאוחסנו במוקד ההודעות.
• אישור מסירה
אם תגדיר אפשרות זו למצב כן ,תוכל לבדוק אם שליחת
ההודעה הצליחה.
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הודעות ]תפריט [5
• מענה דרך אותו מוקד שירות
כאשר הודעה נשלחת ,ניתנת לנמענים אפשרות לענות
ולחייב בעלות המענה את חשבון הטלפון שלך.
• מרכז SMS
אם ברצונך לשלוח את הודעת הטקסט ,באפשרותך לקבל
את הכתובת של מוקד ההודעות באמצעות תפריט זה.

הודעת מידע ]תפריט [3-8-5
• קבל
 כןאם תבחר בתפריט זה ,מכשיר הטלפון יקבל הודעות
של שירותי מידע.
 -לא

מרכז הודעות קוליות ]תפריט [2-8-5

אם תבחר בתפריט זה ,מכשיר הטלפון לא יקבל יותר

באפשרותך לקבל את הודעות התא הקולי אם ספק שירות

הודעות של שירותי מידע.

הרשת תומך בתכונה זו .כאשר מגיעה הודעת תא קולי
חדשה ,הסמל יוצג על-גבי המסך .פנה אל ספק שירותי
הרשת לקבלת פריטים אודות השירות לצורך הגדרת
מכשיר הטלפון בהתאם.
• בית
באפשרותך להאזין להודעות בתא הקולי על-ידי בחירה
באפשרות ‘בית’.
• בנדידה
גם כאשר אתה בחו”ל ,באפשרותך להאזין להודעות בתא
הקול ,אם קיימת תמיכה בשירות נדידה.

• התראה
 כןמכשיר הטלפון יצפצף בעת קבלת מספרים של הודעת
שירותי מידע.
 לאמכשיר הטלפון לא יצפצף ,גם כאשר תקבל הודעות של
שירותי מידע.
• שפות
באפשרותך לבחור בשפה הרצויה על-ידי הקשה על
]לא/כן[ .לאחר מכן ,הודעת שירותי המידע תוצג בשפה
שבחרת.
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מצלמה ]תפריט [6
בעזרת המצלמה ,באפשרותך לצלם תמונות של אנשים

מידע עזר!

ואירועים.

• חלון הגדרות
באפשרותך לשלוט בגודל ,בבהירות ,בצבע ובזום של התמונה על-ידי
או על
הקשה על
.

צלם ]תפריט [1-6
 .1בחר באפשרות ‘מצלמה’ ולאחר מכן הקש על

זום) x1, x2, x4 :בהתאם לרזולוציה( .ערך

 .אם

ברירת המחדל הוא .x1

ברצונך לגשת לתפריט זה ישירות ,לחץ לחיצה ממושכת

צבע :צבע אמיתי ,ספיה ,שחור/לבן.

על .

בהירות ,1– ,2– :רגיל.+2 ,+1 ,

 .2התמקד בנושא התמונה לצילום ולאחר מכן הקש על .
 .3אם ברצונך לשמור את התצלום ,הקש על

צילום אוטומטי :כבוי 3 ,שניות 5 ,שניות.

או על .

מצב זיכרון :בדוק את הזיכרון הפנוי לצילום
תמונות חדשות.
פלאש פועל/כבוי :הגדר את תאורת הפלאש
למצב פועל/כבוי.
רזולוציה,320x240 QVGA, 640x480 VGA :
48x48 : PB ,160x120 QQVGA
איכות תמונה :רגיל ,חד ובסיסי.
הערה
כדי להשתמש אנשי קשר של תמונות ,עליך לצלם תמונות ברזולוציה
 48x48פיקסלים.
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מצלמה ]תפריט [6
צילום ברצף ]תפריט [3-6

הפיכת מקש לפעיל
-

 :העבר את הפריט שהגדרת.

באפשרותך לצלם עד  9תמונות ברצף בו-זמנית .לאחר

-

 :שנה את האפשרות שנבחרה.

צילום תמונה ,באפשרותך להציג אותה על-ידי הקשה על
 .באפשרותך גם לשמור את התמונה על-ידי

-

 :צלם ושמור תמונה.

-

 :חזור לתפריט הקודם כדי לצאת ממצב מצלמה.

-

 :צלם ושמור תמונה.

-

 :שלח באמצעות .MMS

-

 :שמור את התמונה באלבום.

-

 :מחק את התמונה.

הקשה על

.

מידע עזר!
אם הגדרת את הרזולוציה כ ,320x240-תוכל לצלם  6תמונות בלבד.
ברזולוציה של  ,160x120תוכל לצלם עד  9תמונות.

האלבום שלי ]תפריט [4-6
באפשרותך להציג ולשלוח תמונה .בנוסף ,באפשרותך

צילום עם רקע ]תפריט [2-6

להגדיר את החלון כרקע.

באפשרותך לצלם תמונה במגוון אפשרויות רקע .יתר על

כל התמונות ]תפריט [1-4-6

כן ,באפשרותך לבחור מסגרת על-ידי הקשה על
.
מידע עזר!
במצב זה ,לא ניתן לשנות את הגדרות הרזולוציה.

,

באפשרותך להציג את כל התמונות לפי הסדר.

תמונות כלליות ]תפריט [2-4-6
באפשרותך להציג את כל התמונות ,למעט תמונות מסגרת
ותמונות לפנקס הטלפונים.

תמונות מצבים ]תפריט [3-4-6
באפשרותך להציג את כל תמונות המסגרת.
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מצלמה ]תפריט [6
תמונות לספר טלפונים ]תפריט [4-4-6

שמירה אוטומטית ]תפריט [3-5-6

באפשרותך להציג את כל התמונות המיועדות לאנשי קשר.

שמירה אוטומטית של התמונות שצולמו במצלמה.

• אפשרות
 ריבוי תצוגות :באפשרותך להציג עד  9תמונותממוזערות במסך.
 כתיבת הודעת מולטימדיה/דואר :באפשרותך לשלוחתמונה באמצעות /MMSדואר.
 הגדר כטפט :באפשרותך לקבוע תמונה כטפט. מחק :באפשרותך למחוק את תמונה. ערוך כותרת :באפשרותך לערוך את הכותרת שלתמונה.

הגדרות ]תפריט [5-6
מצב זיכרון ]תפריט [1-5-6
באפשרותך לבדוק את קיבולת הזיכרון בסך הכל ,הזיכרון
שבשימוש והזיכרון הפנוי.

מחק אלבום ]תפריט [2-5-6
באפשרותך למחוק את כל התמונות השמורות בזיכרון.
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הגדרות ]תפריט [7
באפשרותך לקבוע את התפריטים שלהלן בהתאם לנוחות
ולהעדפות שלך.

תבנית תאריך ]תפריט [2-2-7
באפשרותך לקבוע את תבנית התאריך ,כגון

 .1הקש על

במצב המתנה.

.YYYY/MM/DD ,MM/DD/YYYY ,DD/MM/YYYY

 .2הקש על
‘הגדרות’.

לצורך גישה ישירה כדי להיכנס לתפריט

) :Dיום  :M /חודש  :Y /שנה(

הגדר שעה ]תפריט [3-2-7

שעון מעורר ]תפריט [1-7

באפשרותך להזין את השעה הנוכחית.

באפשרותך לכוון עד  5שעונים מעוררים שיופעלו במועד
שצוין.

הערה

 .1בחר באפשרות פעיל והזן את המועד הרצוי.

בתבנית של  12שעות ,באפשרות לעבור בין ) AM/PMלפנה”צ/אחה”צ(
על-ידי לחיצה על מקשי הניווט

 .2בחר את חזור  :חד פעמי ,כל יום.
 .3בחר את צליל ההתראה הרצוי והקש על
 .4ערוך את שם ההתראה והקש על

]אישור[.

]אישור[.

הערה
התראת ההשכמה נמשכת דקה אחת.

תאריך ושעה ]תפריט [2-7
באפשרותך להגדיר פונקציות בנוגע לתאריך ולשעה.

הגדר תאריך ]תפריט [1-2-7
באפשרותך להזין את התאריך הנוכחי.
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,

.

תבנית שעה ]תפריט [4-2-7
באפשרות לבחור את תבנית התאריך בין  24שעות ו12-
שעות.

הגדרות טלפון ]תפריט [3-7
באפשרותך להגדיר פונקציות בנוגע למכשיר הטלפון.

הגדרות תצוגה ]תפריט [1-3-7
• טפט
באפשרותך לבחור את תמונות הרקע במצב המתנה.

הגדרות ]תפריט [7
 ברירת מחדלבאפשרותך לבחור תמונה או אנימציה של טפט על-ידי
או על
לחיצה על
.
 התיקייה שליבאפשרותך לבחור תמונה או אנימציה כטפט.
• הודעות פתיחה
אם תבחר באפשרות פעיל ,תוכל לערוך את הטקסט
המוצג במצב המתנה.
• תאורת מסך
באפשרותך להגדיר את משך תאורת המסך של התצוגה
הפנימי.
• ניגודיות LCD
באפשרותך להגדיר את הבהירות של התצוגה על-ידי
.
,
הקשה על
• חלון מידע
באפשרותך להציג את התפריט שנבחר בתצוגה מקדימה
לפני פתיחת התפריט .המצב מוצג בתחתית התצוגה.

שפה ]תפריט [2-3-7
באפשרותך לשנות את השפה עבור הטקסטים המוצגים
במכשיר הטלפון .שינוי זה ישפיע גם על מצב שפת הקלט.

הגדרות שיחה ]תפריט [4-7
באפשרותך להגדיר את התפריט הרלבנטי לשיחה על-ידי
לחיצה על

]בחירה[ בתפריט ‘הגדרות’.

הפניית שיחה ]תפריט [1-4-7
שירות הפניית שיחה מאפשר להפנות שיחות קוליות,
שיחות פקס ושיחות נתונים נכנסים למספר אחר .לקבלת
פרטים ,פנה אל ספק השירות שלך.
• כל השיחות הקוליות
הפניית שיחות קוליות ללא תנאי.
• אם תפוס
הפניית שיחות קוליות כאשר מכשיר הטלפון נמצא
בשימוש.
• אם אין מענה
הפניית השיחות הקוליות עליהן אינך עונה.
• אם אין קליטה
הפניית שיחות קוליות כאשר מכשיר הטלפון כבוי או מחוץ
לאזור הקליטה.
• כל שיחות הנתונים
הפניה ללא תנאי למספר עם חיבור למחשב.
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הגדרות ]תפריט [7
• כל שיחות הפקס
הפניה ללא תנאי למספר עם חיבור לפקס.
• ביטול הכל
ביטול כל שירות הפניית שיחות.

תפריטי המשנה
תפריטי הפניית שיחה כוללים את תפריטי המשנה המוצגים
להלן.
 הפעלהפעלת השירות.
למרכז הודעות קוליות
העברה לתא הקולי .פונקציה זו אינה מופיעה בתפריטים
‘במידה ושיחות נתונים’ ו’במידה ושיחות פקס’.
למספר אחר
הזנת המספר עבור הפניית שיחות.
למספר מועדף
באפשרותך לבדוק את  5מספרי ההפניה האחרונים.
 ביטולהשבתת השירות.
 הצג מצבהצג את מצב השירות.
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מצב מענה ]תפריט [2-4-7
• פומית פתוחה
אם תבחר תפריט זה ,תוכל לקבל שיחה נכנסת על-ידי
פתיחת הפומית.
• לחץ על מקש כלשהו
אם תבחר תפריט זה ,תוכל לקבל שיחה על-ידי לחיצה
על כל מקש ,למעט מקש

]סיום[.

• מענה במקש  SENDבלבד
אם תבחר תפריט זה ,תוכל לקבל שיחה על-ידי לחיצה
על מקש

]שליחה[ בלבד.

שלח את המספר שלי ]תפריט [3-4-7
)תלוי ברשת ובסוג המנוי(
• פעיל
באפשרותך לשלוח את מספר הטלפון שלך לאדם אחר.
מספר הטלפון שלך יוצג על המסך של מקבל השיחה.
• כבוי
מספר הטלפון שלך לא יוצג.
• הגדר לפי רשת
אם תבחר באפשרות זו ,תוכל לשלוח את מספר הטלפון
שלך בהתאם לשירות דו-קיווי ,כגון קו  1או קו .2

הגדרות ]תפריט [7
שיחה ממתינה ]תפריט [4-4-7
)תלוי ברשת(
• הפעל
אם תבחר באפשרות ‘הפעל’ ,תוכל לקבל שיחה ממתינה
)נכנסת(.
• ביטול
אם תבחר באפשרות ‘ביטול’ ,לא תוכל לזהות את השיחה
הממתינה )נכנסת(.
• הצג מצב
הצגת המצב של שיחה ממתינה.

חיוג חוזר אוטומטי ]תפריט [5-4-7
• פעיל
כאשר פונקציה זו פעילה ,מכשיר הטלפון ינסה באופן
אוטומטי לבצע חיוג חוזר במקרה שחיבור השיחה נכשל.
• כבוי

הגדרות אבטחה ]תפריט [5-7
בקשה לקוד ] PINתפריט [1-5-7
בתפריט זה ,באפשרותך להגדיר שמכשיר הטלפון יציג
בקשה להזנת קוד  PINשל כרטיס ה SIM-בעת הפעלת
המכשיר .אם פונקציה זו מופעלת ,תתבקש להזין קוד .PIN
 .1בחר ‘בקשה לקוד  ’PINבתפריט הגדרות האבטחה
ולאחר מכן הקש על

]בחירה[.

 .2הגדרת פעיל/כבוי.
 .3אם ברצונך לשנות את ההגדרה ,עליך להזין קוד PIN
בעת הפעלת מכשיר הטלפון.
 .4אם תזין קוד  PINשגוי יותר משלוש פעמים ,מכשיר
הטלפון יינעל .אם קוד ה PIN-חסום ,תצטרך להזין את
קוד ה.PUK-
 .5ניתן להזין קוד  PUKעד  10פעמים .אם תזין קוד PUK
שגוי יותר מ 10-פעמים ,לא תוכל לבטל את נעילת
מכשיר הטלפון .תצטרך לפנות אל ספק השירות.

מכשיר הטלפון לא ינסה לבצע חיוג חוזר כאשר השיחה
המקורית לא חוברה.
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הגדרות ]תפריט [7
נעילת טלפון ]תפריט [2-5-7
תוכל להשתמש בקוד אבטחה כדי למנוע שימוש לא
מורשה במכשיר הטלפון .אם תגדיר את נעילת הטלפון
למצב פעיל ,תתבקש להזין קוד אבטחה בכל פעם שתפעיל
את מכשיר הטלפון .אם תגדיר את נעילת הטלפון למצב
אוטומטי ,תתבקש להזין קוד אבטחה רק כאשר תחליף את
כרטיס ה.SIM-

חסימת שיחות ]תפריט [3-5-7
שירות חסימת שיחות מונע ביצוע או מענה על שיחות
מקטגוריה מסוימת במכשיר הטלפון .לפונקציה זו נדרשת
הסיסמה לחסימת שיחות .תוכל לראות את תפריטי
המשנה הבאים.
• כל השיחות היוצאות
שירות חסימת שיחות לכל השיחות היוצאות.
• בינלאומיות
שירות חסימת שיחות לכל השיחות היוצאות
הבינלאומיות.
• בינלאומיות בעת שיטוט
שירות חסימת שיחות לכל השיחות היוצאות הבינלאומיות
למעט רשת מקומית.
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• כל השיחות הנכנסות
שירות חסימת שיחות לכל השיחות הנכנסות.
• נכנסות בעת שיטוט
שירות חסימת שיחות לכל השיחות הנכנסות במצב
נדידה.
• ביטול הכל
באפשרותך לבטל את כל שירותי החסימה.
• שנה סיסמא
באפשרותך לשנות את הסיסמה עבור שירות חסימת
שיחות.
כל תפריט חסימת שיחות כולל את תפריטי המשנה
הבאים:
• הפעל
מאפשר לבקש מהרשת להגדיר הגבלת שיחות למצב
פעיל.
• ביטול
הגדרת הגבלת השיחות שנבחרה למצב כבוי.
• הצג מצב
הצגת המצב  -אם השיחות חסומות או לא.

הגדרות ]תפריט [7
מספר חיוג קבוע ]תפריט [4-5-7
)תלוי בכרטיס (SIM

 .2הזן קוד אבטחה/קוד  PIN2חדש ואשר את הקודים
החדשים.

באפשרותך להגביל את השיחות היוצאות למספרי טלפון

הגדרות רשת ]תפריט [6-7

נבחרים .המספרים המוגנים באמצעות קוד .PIN2
• הפעל
באפשרותך להגביל את השיחות היוצאות למספרי טלפון
נבחרים.

באפשרותך לבחור רשת וההרשמה תתבצע באופן אוטומטי
או באופן ידני .בדרך כלל ,בחירת הרשת מכוונת למצב
‘הגדרה אוטומטית’.

אוטומטי ]תפריט [1-6-7

• ביטול
באפשרותך לבטל את הפונקציה של מספרים קבועים.
• רשימת מספרים

אם תבחר במצב ‘אוטומטי’ ,מכשיר הטלפון יבצע עבורך
באופן אוטומטי חיפוש ובחירה של רשת.

ידני ]תפריט [2-6-7

באפשרותך להציג את רשימת המספרים השמורים
כמספרים קבועים.

שנה קודים ]תפריט [5-5-7
 PINהוא קיצור של Personal Identification Number
)מספר זיהוי אישי( המיועד למנוע שימוש בידי אדם לא

מכשיר הטלפון יימצא רשימה של רשתות זמינה ויציג אותן
בפניך .באפשרותך אז לבחור את הרשת הרצויה ,אם
לרשת זו הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך.
מכשיר הטלפון מאפשר לך לבחור רשת אחרת ,אם מכשיר
הטלפון אינו מצליח לגשת לרשת שנבחרה

מורשה .באפשרותך לשנות את קודי הגישה :קוד ,PIN2

מועדפים ]תפריט [3-6-7

קוד אבטחה.

באפשרותך להגדיר רשימה של רשתות נבחרות ,ומכשיר
הטלפון ינסה להירשם אליהן תחילה לפני ניסיון להירשם
לרשת אחרת .רשימה זו נקבעת מתוך הרשימה המוגדרת

 .1אם ברצונך לשנות את קוד האבטחה/קוד  ,PIN2הזן
את הקוד המקורי ולאחר מכן הקש על

]אישור[.

מראש של רשתות מוכרות.
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הגדרות ]תפריט [7
אפס הגדרות ]תפריט [7-7
באפשרותך לאתחל את כל ברירות המחדל של היצרן.
נדרש קוד אבטחה כדי להפעיל פונקציה זו.
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] i-modeתפריט [8
] i-modeתפריט [1-8

פרטי דף :הצגת כתובת ה URL-של הדף הנוכחי .כתיבת

באפשרותך לגשת לאתרים ולשירותים של  i-modeוכן
לשלוח ולקבל הודעות .i-mode
כאשר מסך ההמתנה מוצג ,הקש על
ועל

או על

,

.

צור הודעה :הצגת המסך ‘כתיבת דואר’ בו באפשרותך
לכתוב ,לשמור ולשלוח דואר.

] i-mailתפריט [2-1-8
תפריט זה מאפשר לך להשתמש בכלי הדואר.

מסך תפריט  i-modeיופיע.

יצירת הודעה ]תפריט [1-2-1-8

פורטל ] i-Modeתפריט [1-1-8

באפשרותך ליצור דואר אלקטרוני חדש.

באפשרותך לגשת ל i-mode-ולהקיש על מקש תפריט כדי

 .1הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם אליו

לבחור את האפשרות הדרושה כדלהלן.

ברצונך לשלוח את ההודעה.

הוסף סימנייה :הוספת סימנייה לדף הנוכחי .סימניות:

 .2גלול למטה והזן נושא עבור הדואר האלקטרוני.

הצגת רשימת הסימניות .אפשרות זו מוצגת רק כאשר

 .3גלול למטה וכתוב את ההודעה.

רשומה לפחות סימנייה אחת.
שמור תמונה :שמירת תמונה בדף הנוכחי.
שמור דף :שמירה הדף הנוכחי.
הוסף לספר טל :שמירת מספר בספר טלפונים.
פרטי אישור :הצגת אישור השרת של הדף הנוכחי.
גלישה חופשית :אפשרות להזין כתובת  URLאו לבחור
כתובת מתוך רשימה.

 .4גלול למטה והקש כדי להוסיף תמונה או צליל.
 .5בחר באפשרות ‘שלח’ או ‘שמור’ על-ידי לחיצה על

.

יצירת ] MMSתפריט [2-2-1-8
באפשרותך ליצור .MMS
 .1הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם אליו
ברצונך לשלוח את ההודעה

טען מחדש :עדכון הנתונים בדף המוצג כעת.
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] i-modeתפריט [8
 .2גלול למטה והזן נושא.

• השתמש במקשים

 .3גלול למטה כדי לסמן את האפשרות  SMILוהקש על

ו-

כדי לגלול בהודעת

הדואר.MMS/

כדי להציג את מסך התפריט ‘כתיבת .’SMIL

• השתמש במקשים

הקש על המקש המתאים עבור האפשרויות הרצויה

ו-

כדי להציג את הודעת

הדואר MMS/בהתאמה.

כדלהלן.

כדי

• בסיום קריאת הודעת הדואר ,MMS/הקש על

הוסף טקסט :הוסף נתוני טקסט חדשים ל.SMIL-

לחזור לרשימת הדואר הנכנס או הקש על

הוסף תמונה :הוספת תמונה ל.SMIL-

כדי לחזור

למסך מצב המתנה.

הוסף שמע :הוספת צליל ל.SMIL-

הערה

תצוגה מקדימה :הצגת ה SMIL-שיצרת.
צבע הרקע :שינוי צבע הרקע של ה.SMIL-

כאשר תיבת הדואר הנכנס מתמלאת ,הודעת דואר MMS/חדשה
תחליף הודעת דואר MMS/ישנה שנקראה.

אפשרויות :הגדרת זמן ההצגה של השקופית.

• סמל דוארMMS/

 .4בחר באפשרות ‘שלח’ או ‘שמור’ על-ידי לחיצה על

.

אחזור הודעה.

דואר נכנס ]תפריט [3-2-1-8

)כחול(הודעה שלא נקרא

בעזרת אפשרות זו תוכל לקרוא ולעבד את הודעות הדואר/

):Fסגול(הודעה במסוף נייד )השרת מלא(

 MMSהנכנסות כדלהלן:

):Fירוק(הודעה בשרת דואר )המסוף הנייד מלא(

קריאת דוארMMS/

הודעה בשרת )(iMail

• כאשר רשימת הדואר הנכנס מוצגת ,השתמש במקשים
ו-
הקש על

כדי לסמן את ההודעה הרצויה ולאחר מכן
כדי לקרוא את ההודעה.
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מיון תאריכים :מיון הודעות הדואר הנכנס לפי תאריך.

עיבוד דוארMMS/
• כאשר רשימת הדואר הנכנס מוצגת ,השתמש במקשים
ו-

כדי לסמן את הודעת הדוארMMS/

הרצויהוהקש על

 .יוצג התפריט סינון/מחיקת דואר

נכנס.
• הקש על המקש המתאים כדי לבחור את האפשרות
הרצויה.
הצג הכל :הצגת כל הודעות הדואר הנכנס.
הצג שלא נקראו :הצגת הודעות הדואר שלא נקראו
בלבד.
הצג שנקראו :הצגת הודעות הדואר שנקראו בלבד.
הצג מוגנים :הצגת הודעות הדואר המוגנות בלבד.
מחק אחד :מחיקת ההודעה המסומנת כעת.
מחק דואר שנקרא :מחיקת כל הודעות הדואר שנקראו,
למעט הודעות מוגנות.
מחק הכל :מחיקת כל הודעות הדואר.
מיון כותרות :מיון הודעות הדואר הנכנס לפי כותרת.
מיון כתובות :מיון הודעות הדואר הנכנס לפי כתובת.

• כאשר הודעת דואר מוצגת ,באפשרותך להקיש על
כדי לגשת לתפריט פרטי הדואר הנכנס.

הודעות שנשלחו ]תפריט [4-2-1-8
בעזרת אפשרות זו תוכל לקרוא ולעבד את הודעות הדואר/
 MMSששלחת ושמרת.
קריאת דואר MMS/שנשלח
• כאשר רשימת הדואר שנשלח מוצגת ,השתמש במקשים
ו-

כדי לסמן את הודעת הדואר MMS/הרצויה

ולאחר מכן הקש על
• השתמש במקשים

כדי לקרוא אותה.
ו-

כדי לגלול בהודעת

הדואר.MMS/
• השתמש במקשים

ו-

כדי להציג את הודעת

הדואר MMS/בהתאמה.
עיבוד דואר MMS/שנשלח
• כאשר רשימת הדואר שנשלח מוצגת ,השתמש במקשים
ו-

כדי לסמן את הודעת הדואר MMS/הרצויה

ולאחר מכן הקש על

 .יוצג התפריט סינון/מחיקת

דואר שנשלח.
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• הקש על המקש המתאים כדי עבור האפשרות הרצויה.
מיון כותרות :מיון הודעות הדואר MMS/שנשלחו לפי

מחיקת טיוטה של הודעת דוארMMS/
• כאשר רשימת הטיוטות מוצגת ,השתמש במקשים

כותרת.

ו-

מיון כתובות :מיון הודעות הדואר MMS/שנשלחו לפי

ולאחר מכן הקש על

כתובת.

כדי לסמן את הודעת הדואר MMS/הרצויה
כדי להציג את תפריט המחיקה.

• הקש על המקש המתאים כדי עבור האפשרות הרצויה.

מיון תאריכים :מיון הודעות הדואר MMS/שנשלחו לפי
תאריך.

מחק אחד :מחיקת ההודעה MMS/המסומנת כעת.
מחק הכל :מחיקת כל הודעות הדואר.MMS/

מחק אחד :מחיקת ההודעה MMS/המסומנת כעת.

אחזור סלקטיבי ]תפריט [6-2-1-8

מחק הכל :מחיקת כל הודעות הדואר.MMS/

בדיקת דואר נכנס ]תפריט [7-2-1-8
אפשרות זו מעניקה גישה להודעות דוארMMS/

טיוטות ]תפריט [5-2-1-8
בעזרת אפשרות זו תוכל למחוק או לעבד את הודעות
הדואר MMS/שיצרת ושמרת אך לא שלחת.
טיוטה של הודעת דוארMMS/
• כאשר המסך ‘טיוטה’ מוצג ,באפשרותך להשתמש
במקשים

ו-

אותה )ראה “כתיבת דואר”( או על
תפריט המחיקה.

• הקש על המקש המתאים כדי עבור האפשרות הרצויה
)הכל iMail ,ו.(MMS-
• תתבצע בדיקה של הודעות דואר MMS/חדשות

כדי לסמן את הודעת הדואר/

 MMSהרצויה ולאחר מכן להקיש על

שהתקבלו ,לא נקראו ומאוחסנות בשרת

כדי לערוך
כדי להציג את

והתוצאה תוצג על המסך.

הגדרות דואר ]תפריט [8-2-1-8
אפשרות זו מעניקה לך גישה לתפריט הגדרות הדואר.
ערוך כותרת ]תפריט [1-8-2-1-8
בעזרת אפשרות זו תוכל לערוך את הטקסט שניתן להוסיף
לתחילתה של הודעת דואר .תוכל גם להחליט לצרף טקסט
זה באופן אוטומטי לתחילתן של כל הודעות הדואר.
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• הקש על

כדי להגדיר את אפשרות הצירוף האוטומטי

למצב פעיל או כבוי )הסימן √ בתיבה משמעו שצירוף
אוטומטי במצב פעיל(.
• השתמש במקש

כדי לסמן את תיבת הטקסט של
כדי להציג את מסך

הכותרת.

בעזרת אפשרות זו תוכל לערוך את הסמל אשר מסמן את
טקסט המענה.
• הקש על

• הקלד את טקסט הכותרת הרצוי והקש על
• השתמש במקש

.

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

 .טקסט הכותרת יישמר.

בעזרת אפשרות זו תוכל לערוך את הטקסט שניתן להוסיף
באופן אוטומטי לסופן של כל הודעות הדואר.
כדי להגדיר את אפשרות הצירוף האוטומטי

למצב פעיל או כבוי )הסימן √ בתיבה משמעו שצירוף
אוטומטי במצב פעיל(.
• השתמש במקש

• השתמש במקש

.

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

 .סמן המענה יישמר.

הפעלה אוטומטית ]תפריט [4-8-2-1-8

לסופה של הודעת דואר .תוכל גם להחליט לצרף טקסט זה

כדי לסמן את תיבת הטקסט של

החתימה ולאחר מכן הקש על

כדי להציג את מסך סמן המענה.

• הקלד את סמל סמן המענה הרצוי והקש על
והקש על

ערוך חתימה ]תפריט [2-8-2-1-8

• הקש על

והקש על

 .טקסט החתימה יישמר.

סמן מענה ]תפריט [3-8-2-1-8

הכותרת ולאחר מכן הקש על

והקש על

• השתמש במקש

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

כדי להציג את מסך

בעזרת אפשרות זו תוכל להציג באופן אוטומטי קבצים
מצורפים לדואר ו.MMS-
• השתמש במקשים
הרצויה והקש על

ו-

כדי לבחור בהגדרה

)סימן √ בתיבה משמעו שהצגה

אוטומטית במצב פעיל(.
• השתמש במקש
והקש על

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

 .ההגדרה תישמר.

החתימה.
• הקלד את טקסט החתימה הרצוי והקש על

.
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קבלה אוטומטית ]תפריט [5-8-2-1-8

• השתמש במקשים

בעזרת אפשרות זו תוכל להגדיר אם לקבל דואר באופן

לצד ההגדרה הרצויה והקש על

אוטומטי או לא.

• השתמש במקש

• השתמש במקשים
הרצויה והקש על

ו-

כדי לבחור בהגדרה

)סימן √ בתיבה משמעו שקבלה

אוטומטית במצב פעיל(.
והקש על

 .ההגדרה תישמר.

קבל קובץ מצורף ]תפריט [6-8-2-1-8

 MIDIמצורפים.

 .ההגדרה תישמר.

בדוק הגדרות ]תפריט [8-8-2-1-8
ההגדרות הנוכחיות שלהן.

אפשרות זו מחזירה לתפריט הדואר.

חזרה ]תפריט [0-2-1-8
אפשרות זו מחזירה לתפריט .i-mode

• השתמש במקשים

ו-

כדי לבחור בהגדרה

)סימן √ בתיבה משמעו שקבלת

קובץ מצורף במצב פעיל(.
• השתמש במקש
והקש על

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

חזרה ]תפריט [0-8-2-1-8

בעזרת אפשרות זו תוכל לקבל קובצי תמונה וקובצי

הרצויה והקש על

.

אפשרות זו מציגה את כל האפשרויות מתפריט זה ואת

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

• השתמש במקש

והקש על

ו-

כדי לסמן את העיגול

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

 .ההגדרה תישמר.

נתוני קובץ מצורף ]תפריט [7-8-2-1-8
בעזרת אפשרויות אלה תוכל לקבל קובץ מצורף של
מנגינת i-modeת).(MFI

] Javaתפריט [3-1-8
גלול ליישום ובחר אפשרויות.
• מאפיינים :הצגת כל המידע אודות היישום המסומן.
• שדרג :התחבר לשרת והורד את הגרסה החדשה של
היישום המסומן.
• מחק :מחק את היישום המסומן.
• חיבור לרשת :קביעה אם לאפשר ליישום המסומן
להתחבר לרשת בעת הפעלתו.
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• הגדר הפעלה אוטומטית :קביעה אם היישום המסומן
יופעל באופן אוטומטי.

של הסימנייה המסומנת מתווספת.

] SMSתפריט [4-1-8
כאשר מסך תפריט  i-modeמוצג ,הקש על

כדי

להציג את מסך תפריט הודעה )ראה ]תפריט  [5הודעות(.
אם תקיש על

כדי לעזוב תפריט זה ,מסך תפריט i-

 modeיוצג שוב.

מחק הכל :מחיקת כל הסימניות.

גלישה חופשית )תפריט [6-1-8
) (URLמסוימת או לבחור כתובת מרשימת ההיסטוריה,

מועדפים ]תפריט [5-1-8
כסימניות .ניתן להעתיק סימניות אלה ,לערוך או למחוק
אותן או להשתמש בהן כדי לפתוח את דף האינטרנט

וכך לבקר בדף אינטרנט מסוים.
• כאשר מסך תפריט  i-modeמוצג ,הקש על  5כדי להציג
את מסך ‘גלוש לדף אינטרנט’.

הזן כתובת ]תפריט [1-6-1-8

המקורי כדלהלן:
• השתמש במקשים

מחק אחד :מחיקת הסימנייה המסומנת.

בעזרת אפשרות זו תוכל לגלוש אל כתובת דף אינטרנט

אפשרות זו תציג רשימה של דפי אינטרנט שצוינו

ולאחר מכן הקש על

צור הודעה :בחר את סוג ההודעה הרצוי ועבור למסך
יצירת הודעה .אל טקסט הודעת הדואר ,כתובת הURL-

ו-

כדי לסמן סימנייה

 .מסך תפריט ‘אפשרויות’ של

‘סימניות’ יוצג.
פתח :הצגת דף הסימנייה המסומנת.
העתקת כתובת :העתקת כתובת הסימנייה המסומנת
כך שניתן לערוך אותה.
ערוך כותרת :עריכת הכותרת של הסימנייה המסומנת.

• הקש על

 .מסך ‘הזן כתובת’ יופיע.

• השתמש במקשים
הכתובת והקש על

ו-

כדי לסמן את שדה

 .מסך ‘הזן כתובת’ יופיע.

• הקלד את כתובת ה URL-הרצויה ולאחר מכן הקש על
.
• השתמש במקש
והקש על

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

 .הדף שבכתובת ה URL-שנבחרה יוצג.
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היסטוריית כתובות ]תפריט [2-6-1-8
• הקש על

הגנה פעליה/כבוי :אם מזכר המסך אינו מוגן ,הוא יהפוך
למוגן ,ואם המזכר מוגן ,הוא יהפוך ללא מוגן.

.

מחק אחד :מחיקת הדף שנשמר שבחרת.

מסך ‘הזן כתובת’ יופיע.
ו-

• השתמש במקשים

 .מסך ‘הכנס כתובת’ יופיע.

 URLהרצויה והקש על
• השתמש במקש
והקש על

כדי לסמן את כתובת ה-

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

 .הדף שבכתובת ה URL-שנבחרה יוצג.

מחק הכל :מחיקת כל הדפים שנשמרו.
• כאשר דף שנשמר מוצר ,הקש על

ועל

.

תוכל לבחור מבין האפשרויות הבאות:
שמור תמונה :שמירת תמונה בדף שנשמר.

חזרה ]תפריט [0-6-1-8

ערוך כותרת :באפשרותך לערוך את הכותרת של הדף

אפשרות זו מחזירה לתפריט .i-mode

שנשמר.

דפים שמורים ]תפריט [7-1-8

פרטי אישור :הצגת אישור השרת של הדף הנוכחי.

• כאשר מסך תפריט  i-modeמוצג ,הקש על

מסך

‘דפים שנשמרו’ יופיע.
• השתמש במקשים

ו-

הרצוי שנשמר והקש על

כדי לסמן את הדף
 .תוכל לבחור מבין

האפשרויות הבאות:
פתח :פתחת הדף שנשמר.
ערוך כותרת :באפשרותך לערוך את הכותרת של הדף
שנשמר.

אפשרות זו מוצגת כאשר כאשר הדף הנוכחי הוא דף
.SSL
פרטי דף :הצגת כתובת ה URL-של הדף שנשמר.
הגנה פעילה/כבוי :אם מזכר המסך אינו מוגן ,הוא יהפוך
למוגן .אם המזכר מוגן ,הוא יהפוך ללא מוגן.
מחק :מחיקת הדף שנשמר אשר מוצג.

הגדרות ]תפריט [8-1-8
בעזרת תפריט זה תוכל להגדיר את הדרך בה מכשיר
הטלפון משתמש בדפי אינטרנט ומציג אותם.
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• כאשר מסך מצב ההמתנה מוצג ,הקש על
מכן על

ולאחר

.

חוקי  /לא חוקי
• הקש על

מסך תפריט הגדרות המשתמש של  i-modeיופיע.

הגדר זמן קצוב ]תפריט [1-8-1-8

כדי להגדיר את האישור שנבחר כחוקי/לא

חוקי.
שלח פרטי מסוף ]תפריט [5-8-1-8

בעזרת אפשרות זו תוכל להגדיר את משך הזמן שבסיומו
החיבור ינותק אם לא התבצעה פעילות ) 60שניות90/
שניות /לא פעיל(.

• הקש על

כדי להציג את מסך שליחת מידע מסוף.
ו-

• השתמש במקשים

כדי לסמן את העיגול

לצד ההגדרה הרצויה ולאחר מכן הקש על

טען תמונות ]תפריט [2-8-1-8

כדי

לבחור הגדרה זו.

בעזרת אפשרות זו תוכל להחליט אם מכשיר הטלפון ייטען
תמונות הכלולות בדף אינטרנט.

• השתמש במקש
והקש על

כדי לסמן את האפשרות ‘אישור’

.

גלישת טקסט ]תפריט [3-8-1-8

דף הבית ]תפריט [6-8-1-8

בעזרת אפשרות זו תוכל להחליט אם מכשיר הטלפון יציג

הגדרה זו מאפשרת לך להזין את הכתובת ) (URLשל

טקסט כפי שמופיע בדף האינטרנט או שגלישת הטקסט

אתר בו ברצונך להשתמש כדף הבית.

תתבצע בהתאם לגודל מסך המכשיר.

בקרת כיוון ]תפריט [7-8-1-8

אישורים ]תפריט [4-8-1-8
• הקש על המקשים

ו-

והשתמש בהם כדי

לסמן את האישור הרצוי ולאחר מכן הקש על
פרטי אישור
• הקש על

.

מידע האישור יוצג.displayed .

.

בדיקת הגדרות ]תפריט [8-8-1-8
אפשרות זו מציגה את כל האפשרויות מתפריט זה ואת
ההגדרות הנוכחיות שלהן.

חזרה ]תפריט [0-8-1-8
אפשרות זו מחזירה לתפריט .i-mode
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] i-modeתפריט [8
פרופילים ]תפריט [2-8

אפס את כל הפרופילים ]תפריט [4-8

דרוש לך קוד אבטחה כדי להפעיל פונקציה זו.

תפריט זה מאפשר לך לאפס פרופילים ולחזירם להגדרות

• הפעל
באפשרותך להפעיל את הפרופיל הרצוי.
• הגדרות
באפשרותך לערוך ולשנות הגדרות של הפרופיל שנבחר
באמצעות תפריטי המשנה הבאים:
שרת פורטל ,הגדרות  ,PROXYהגדרות דואר והגדרות
נקודת גישה.
• שנה שם
באפשרותך לערוך את שם הפרופיל.
הערה
אם ברצונך לשנות את הפרופיל ,דרוש לך קוד אבטחה.

נעילת ] i-modeתפריט [3-8
אם תבחר להפעיל את האפשרות  i-modeנעילת ,לא
תוכל להתחבר לשירותי  i-modeאו לשלוח או לקבל יישומי
.™mail/MMS/Java
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המקוריות.

גירסת ] i-modeתפריט [5-8
תפריט זה מאפשר לך להציג את גרסת .i-mode

מולטימדיה ]תפריט [9
אפשרות להציג את התמונות והצלילים שהורדו .באפשרותך
להגדיר את אלה כטפט או כצלצול .באפשרותך להציג,
להשמיע ,למחוק או לשנות שם של נתונים שהורדו.

האלבום שלי ]תפריט [1-9
באפשרותך להציג ולשלוח תמונה.

התמונות שלי ]תפריט [2-9
מקש הבחירה השמאלי )אפשרויות( יציג את האפשרויות
הבאות.
• הגדר כטפט  :ניתן להגדיר את התמונה המסומנת כעת
כטפט.
• כתיבת הודעת מולטימדיה/כתיבת דואר  :ניתן לשלוח
באמצעות /MMSדואר תמונה שהורדה.

הצלילים שלי ]תפריט [3-9
מקש הבחירה השמאלי )אפשרויות( יציג את האפשרויות

משחקים ועוד ]תפריט [4-9
משחקי ] DOJAתפריט [1-4-9
כדי להתחיל משחק ,התחבר לרשת כאשר
“לחבר לרשת” מוצג במסך .משחקים מותקנים מראש
ומשחקים שהורדו זמינים עם התוכניות.

אפשרות תאורת מסך ]תפריט [2-4-9
פונקציה זו מאפשרת לך להחליף את הגדרות תאורת
הרקע במהלך פעולת יישום )תוכנית(  ,™Javaבין הגדרות
תאורת הרקע של מכשיר הטלפון לבין הגדרות תאורת
הרקע של היישום.
• הקש על

]מערכת[ כדי להפעיל את הגדרות תאורת

הרקע של מכשיר הטלפון.
• הקש על

]מעקב  [DOJAכדי להפעיל את הגדרות

תאורת הרקע של היישום.

הבאות.
• הגדר כרינגטון  :אפשרות זו מגדירה את הצלצול
באמצעות הצליל שנבחר כעת.
• הודעת מולטימדיה/כתיבת דואר  :ניתן לשלוח צליל
מנגינה באמצעות /MMSדואר.
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אביזרים
קיים מגוון של אביזרים עבור מכשיר הטלפון .באפשרותך

הערה

לבחור אפשרויות אלה בהתאם לדרישות התקשורת

השתמש תמיד באביזרים מקוריים של .LG

האישיות שלך.

סוללה רגילה

אי מילוי דרישה זו עלול לבטל את תוקף האחריות שניתנה
לך .אביזרים עשויים להיות שונים באזורים שונים .לשאלות
נוספות ,אנא פנה אל החברה או הסוכן המעניקים שירות
באזורך.

דיבורית ניידת
אביזר זה מחבר אותך לטלפון
ומאפשר להפעילו ללא שימוש בידיים.

מתאם נייד
מטען זה מאפשר לך להטעין את
הסוללה כאשר אינך נמצא בבית או
במשרד.
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טיפול ותחזוקה
בעת שימוש במכשיר זה ,יש לנקוט תמיד באמצעי
הזהירות הבסיסיים הבאים.
• אל תפרק את המכשיר) .כאשר נדרשת עבודת תיקון,
מסור את המכשיר לטכנאי שירות מיומן(.
• הרחק את מכשיר הטלפון ממכשירים חשמליים ,כגון

• אל תקיש על המסך באמצעות חפץ חד מכיוון שפעולה זו
עלולה לגרום נזק למכשיר הטלפון.
• אל תחשוף את מכשיר הטלפון לנוזלים או ללחות.
• השתמש בזהירות באביזרים ,כגון אוזנייה .אל תיגע
באנטנה שלא לצורך.

טלוויזיה ,רדיו ומחשב אישי.
• יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום ,כגון תנורי
חימום או תנורי בישול.
• אין להפיל את המכשיר.
• אל תחשוף את המכשיר לטלטול או לזעזוע מכני.
• הציפוי של מכשיר הטלפון עלול להינזק אם תכסה אותו
בעטיפה או בכיסוי ויניל.
• השתמש במטלית יבשה כדי לנקות את חלקו החיצוני של
המכשיר) .אל תשתמש בחומרים ממיסים ,כגון בנזן ,טינר
או אלכוהול(.
• אל תחשוף מכשיר זה לכמויות מוגזמות של עשן או אבק.
• אל תאחסן את מכשיר הטלפון בסמוך לכרטיסי אשראי
או לכרטיסי נסיעה מכיוון שהמכשיר עלול להשפיע על
המידע שעל-גבי הפסים המגנטיים.
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טיפול ותחזוקה
טיפול בסוללה
• אין צורך לפרוק את הסוללה במלואה לפני טעינתה
מחדש .בניגוד למערכות אחרות של סוללות ,לא קיימת
השפעה של זיכרון העשויה לפגוע בביצועי הסוללה.
• השתמש אך ורק בסוללות ובמטענים של  .LGהמטענים
של  LGנועדו להשגת חיי סוללה מקסימליים.
• אל תפרק ואל תקצר את מארז הסוללה.
• הקפד שמגעי המתכת של הסוללה יהיו תמיד נקיים.
• החלף את הסוללה כאשר הביצועים שלה כבר אינם
משביעי רצון .ניתן להטעין את הסוללה מאות פעמים עד
שנידרש להחליפה.
• טען מחדש את הסוללה אם לא נעשה בה שימוש במשך
זמן רב ,להשגת מרב השמישות.
• אל תחשוף את מטען הסוללות לאור שמש ישיר ואל
תשתמש בו בתנאי לחות גבוהה ,כגון בחדר האמבט.
• אל תניח את הסוללה במקומות חמים או קרים ,הדבר
עלול לפגום בביצועי הסוללה.
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נתונים טכניים
כללי
שם המוצר L342i :
מערכת GSM 900 / DCS 1800 :

טמפרטורות סביבתיות
מקסימום +55°C :
מינימום -10°C :
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L342i

User guide
Please read this manual carefully before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.

Introduction
Congratulations on your purchase of the advanced and compact L342i mobile phone, designed to operate with the
latest digital mobile communication technology.

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

4 L342i User guide

Guidelines for safe and efficient use
Read these simple guidelines. Breaking the rules may

designed to meet the relevant guidelines for

be dangerous or illegal. Further detailed information is

exposure to radio waves.

given in this manual.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate
(SAR) information
This mobile phone model L342i has been designed to
comply with applicable safety requirement for
exposure to radio waves. This requirement is based on
scientific guidelines that include safety margins
designed to assure this safety of all persons,
regardless of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate,

• The SAR limit recommended by the international
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram
of tissue.
• The highest SAR value for this model phone tested by
DASY3 for use at the ear is 0.975 W/kg (10g).
• SAR data information for residents in
countries/regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over one (1) gram of tissue (for example
USA, Canada, Australia and Taiwan).

or SAR.
Tests for SAR are conducted using standardized
method with the phone transmitting at its highest
certified power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR
levels of various LG phone models, they are all
L342i User guide 5

Guidelines for safe and efficient use
All radio transmitters carry risks of interference with
electronics inclose proximity.
• Mobile Phones must be switched off at all times in an
aircraft.
• Do not use your phone near petrol stations, fuel
depots, chemical plants or blasting operations.
• Switch off the phone in any area where required by
special regulations. For example, do not use your
phone in hospitals or it may affect sensitive medical
equipment.
• Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
• Do not hold the phone in your hand while driving.
• Do not dismantle the phone or battery.
• Keep the phone in a safe place out of children’s
reach. It includes small parts which if detached may
cause a choking hazard.
• Do not touch the charger or phone with wet hands.
• For your safety, use ONLY specified ORIGINAL
batteries and chargers.
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Please note:
• Batteries should be disposed of in accordance with
relevant legislation.
• Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to
your phone.
• Emergency call may not be available under all
cellular networks. Therefore, you should never
depend solely on the phone for emergency calls.

Important Information
• This user’s guide contains important information on
the use and operation of this phone. Please read all
the information carefully for optimal performance and
to prevent any damage to or misuse of the phone.
Any changes or modifications not expressly approved
in this user’s guide could void your warranty for this
equipment.
• In spite of the attention to details used in this manual,
some features of the phone may be slightly different
from the description in this manual. For further
information on the product, contact your local LG
Customer Care.
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Part of the Phone

Earpiece

LCD Screen

Navigation keys and easy access to
functions:
- Left: Messages / Write text message
- Right: Messages / agenda / Inbox
- Up: Multimedia / My album
- Down: Contacts / Contacts list
OK : Menu / ok

Mail / Left soft key

i-mode / Right soft key

Menu key

Camera key

Send key

End/Power key
Clear/Voice recorder key

Alphanumeric keys
Star key

Hash key
Microphone
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Part of the Phone

Handstrap Hole

Camera

Headset connector
Volume keys

Battery Cover
Camera key
External Screen

Cable Connector/
Battery Charging Connector
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Key Description
The following shows key components of the phone.

Keypad Description
Key

Description
Mail (Left soft) / i-mode (Right soft) Key
Each of these keys performs the function indicated
by the text on the keypad(display) immediately above it.
Navigation keys
Use to scroll through menus and move the cursor.
You can also use these keys for quick access to the following functions.
- Message key
Press “right” navigation key to access Message, Voice mail, Schedule and Alarm.
Long pressing this key access to Inbox.
Press "left" key to access messages menu. Long pressing this key access to write text message.
- Multimedia key
Press "up" navigation key access multimedia menu. Long pressing this key access to My album.
- Contacts key
Press "down" navigation key to access Contacts menu. Long press this key access to Contacts list.
Send Key
You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your
phone shows the most recently dialled, received and missed numbers.
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Key Description

Key

Description
Numeric Keys
These keys are used mainly to dial in standby mode
and enter numbers or characters in editing mode.
When you press these keys for a long time.

~

• Used to call your voicemail box by

.

• Used to call for international call by
• Used to call Speed dials by from

.
to

.

END/PWR Key
Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few
seconds.
You can delete the characters, go back the menu.
In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode. If you
press a key for a long time, you can record the voice.
Long pressing this key activates the vibration profile.
Menu key
This key is used to access the menus .
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Key Description
Side of the Key
Key

Description
Camera key
Short press: Open Camera menu.
Long press: Enter Take picture mode.
Volume keys
- Allow to change the keytone volume in standby or the speaker volume in conversation
- When the folder is closed, allow to reject a call if long pressed
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Key Description
Letter Keys
Each key can be used for several symbols. There are shown below.

Key

Description
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Display Information
The screen displays several icons. There are described below.

On-Screen Icons
Icon/Indicator Description
Tells you the strength of the network signal. ❈
Call is connected.
You can use GPRS service.
Shows that you are using a roaming service.
Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
The alarm has been set and is on.
Tells you the status of the battery.
Retrieving message.
(blue)Unread message.
(F:pink)Messages in mobile terminal (Server full).
(F:green)Messages in mail server (Mobile terminal full).
Note
❈ The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may
experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls.
When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won’t be able to access the network for any
service (call, messages and so on).
L342i User guide 17

Display Information

Icon/Indicator

Description
Message in server (iMail).
Message in server (iMMS).
(pink)Message in server (iMail/iMMS).
You have received a voice message.
You can view your schedule.
Vibrate only menu in profile.
General menu in profile.
Loud menu in profile.
Silent menu in profile.
Headset menu in profile.
Car menu in profile.
You can divert a call.
(gray) Indicates that i-mode is not active.
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Display Information

Icon/Indicator Description
(yellow) Indicates that i- mode is active.
Indicates that i- mode communication is being carried out.
Indicates that the functionality is entering DoJa.
Executing DoJa notification
DoJa Auto-launch fail notification
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Installation
1. Inserting the SIM Card

2. Removing the SIM Card

Locate the SIM card socket in the back of the phone.

Follow the steps below to remove the SIM card.

Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.

1. Remove the battery if attached.

2. Take out the SIM card from the slot.

Notice
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery
holders, with the golden connectors facing down.
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• Removing the battery from the phone whilst it is switched on
may cause it to malfunction.
• The metal contact of the SIM card can be easily damaged by
scratches. Pay special attention to the SIM card when you
handle and install. Follow the instructions supplied with the
SIM card.

Installation
3. Installing the Battery

4. Charging the Battery

1. Position the lugs on the top of the battery into the

To connect the travel adapter to the phone, you must

retaining holder.
2. Then push the bottom of the battery into position
until it clicks.

have installed the battery.
1. With the arrow facing you as shown in the diagram
push the plug on the battery adapter into the socket
on the bottom of the phone until it clicks into place.

3. Attach back cover by sliding up into position until it
clicks.

2. Connect the other end of the travel adapter to the
mains socket. Use only the included packing charger.

Warning
Notice
When you remove the battery, you should use both hands.

Do not force the connector as this may damage the phone
and/or the travel adapter.
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Installation
5. Disconnecting the charger
Disconnect the travel adapter from the phone by
pressing its side buttons as shown in the diagram.

Note
• Ensure the battery is fully charged before using the phone.
• Do not remove your battery or the SIM card while charging.
• The moving bars of battery icon will stop after charging is
complete.
• If the battery is completely discharged, the charge could take
some minutes before starting.

Note
If the battery does not charge,
• switch the phone off.
• ensure the battery is correctly fit.
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Making and Answering Calls
Making a call
1. Key in phone number including the area code. If you
want to delete number, press
2. Press

to call the number.

3. Press

to end the call.

.

International Calls
1. Press and hold the

key for the international

prefix. “+” character may replace with the
international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone
number.
3. Press

.

Making a call using the Phonebook
1. Press

in standby mode, then press

➞

[Contacts].
2. If you find out the desired item through searching by
a name or a number, press

to call.
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In call Menu
The menu displayed on the handset screen during a

[Send] to place it on hold. When a call is held, press

call is different to the default main menu reached from

the

the idle screen, and the options are described here.

1 During a call

[Send] to make it active.

1-2 Making a Second Call
You can get a dial number from phonebook to make a
➞

➞

Pressing the menu key during a call, you can access

second call. Press

the following menu:

select Search. To save the dial number into phonebook

Volume: Change the volume of the conversation.

during call, press

Hold: Hold the current call.

➞

[Contacts] then

➞

[Contacts] then

select Add new.

End all calls: End all the calls in progress.

1-3 Swapping Between Two Calls

Messages: Access the messages menu.

To switch between two calls, select

DTMF off/on: Enable/Disable the DTMF tones.
Mute: Mute the microphone.

then select Swap or just press

[Options],
[Send] key. You

can make one of two calls focused by pressing
up/down arrow key. If you want to end one of two

Sim Tool Kit: Access the Sim Tool Kit menu (if

calls, make the call you want to end focused, then

available in the SIM).

press

In the next pages, you’ll find all details related to call

focused.

hold and conference calls.

[End] key when the call you want to end is

1-4 Answering an Incoming Call

1-1 Putting a Call on Hold

To answer an incoming call when the handset is

When a call is made or answered, press the

ringing, simply press the

[Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming
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In call Menu
call while you are already in a call. A tone sounds in

the

the earpiece, and the display will show that a second

handset can be unmuted by pressing the

call is waiting. This feature, known as Call Waiting, is

[Unmute].

only available if your network supports it. For details of
how to activate and deactivate it see Call waiting [Menu
7-4-4].

[Options] key then selecting Mute. The

When the handset is muted, the caller cannot hear
you, but you can still hear them.

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold

1-7 Switching DTMF Tones on During a Call

and answer the second, by pressing

To turn DTMF tones on during a call, for example, to

selecting

[Send] or by

[Answer], then Hold & Answer.

allow your handset to make use of an automated

You can end the current call and answer the waiting

switchboard, select

call by selecting

DTMF tones can be turned off the same way.

[Menu], then End & Answer.

1-5 Rejecting an Incoming Call
When not in a call you can reject an incoming call
without answering it by simply pressing the

[End].

When in a call you can reject an incoming call by
pressing the

[Menu] key and selecting

Multiparty/Reject or by pressing

[End] key.

[Options], then DTMF On.

1-8 Calling up Messages and SIM Tool kit
main menu
The Messages and SIM Tool kit main menu options
can be reached from the in-call menu by
selecting

[Options]. SIM Tool kit menu is shown

only when SIM in the handset supports SIM Tool kit
service.

1-6 Muting the Microphone
You can mute the microphone during a call by pressing
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In call Menu
2 Multiparty or Conference Calls

2-2 Setting up a Multiparty Call

The multiparty or conference service provides you

You can connect a call on hold to the currently active

with the ability to have a simultaneous conversation

call to form a multiparty call by selecting

with more than one caller, if your network service

then Multiparty / Join all.

provider supports this feature.

[Options]

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

A multiparty call can only be set up when you have one
active call and one call on hold, both calls having been
answered. Once a multiparty call is set up, calls may

To put a multiparty call on hold, select

[Options]

then Multiparty / Hold all.

be added, disconnected or separated (that is, removed

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

from the multiparty call but still connected to you) by

To make a multiparty call on hold active, select

the person who set up the multiparty call.

[Options] then Multiparty / Join all.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once
started, you are in control of the multiparty call, and
only you can add calls to the multiparty call.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call
To join an active call to the held multiparty call,
select

[Options] then Multiparty / Join all.

2-1 Making a Second Call
You can make a second call while you are already in a

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

call. To do this, enter the second number and

To scroll though the numbers of the callers who make

press

up a multiparty call on the handset screen, press

[Send]. When you get second call the first

call is automatically put on hold. You can swap
between calls by selecting
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[Options] then Swap.

and

keys.

In call Menu
2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on
Hold
To place one selected caller (whose number is
currently displayed on-screen) of a multiparty call on
hold, select

[Options] then Multiparty / Exclude.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call
To have a private call with one caller of a multiparty
call, display the number of the caller you wish to talk to
on the screen, then
select

[Options] and Multiparty / Private to put all

the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call
The currently displayed caller of a multiparty call can
be disconnected by pressing the
a multiparty call, press

[End] key. To end

[Options] then select

Multiparty / End multiparty.
Selecting

[Options] then Multiparty / End all, will

end all the active and held calls.
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Access Codes
You can use the access codes described in this

supplied with the SIM card. If not, contact your local

section to avoid unauthorized use of your phone. The

service provider for the code. If you lose the code, also

access codes (except PUK and PUK2 codes) can be

contact your service provider.

changed by using [Menu 7-5-5].

PUK2 code (4 to 8 digits)

PIN code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is

The PIN (Personal Identification Number) code

required to change a blocked PIN2 code. If you lose

protects your SIM card against unauthorized use. The

the code, also contact your service provider.

PIN code is usually supplied with the SIM card. When
PIN code is set On, your phone will request the PIN

Security code (4 to 8 digits)

code every time it is switched on. On the contrary,

The security code protects the unauthorized use of

when PIN code is set Off, your phone connects to the

your phone. It is usually supplied with the phone. This

network directly without the request PIN code.

code is required to delete all phone entries and to
activate “Reset settings” menu. The default number is

PIN2 code (4 to 8 digits)
The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is
required to access some functions such as Advice of
call charge, Fixed Dial number. These functions are
only available if supported by your SIM card.

PUK code (4 to 8 digits)
The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to
change a blocked PIN code. The PUK code may be
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“0000”.

Menu Tree
1 Profiles
1 Vibrate only
2 Silent
3 General
4 Loud
5 Headset
6 Car

2 Call register
1
2
3
4
5
6

Missed calls
Received calls
Dialled calls
Delete recent calls
Call charges
GPRS information

4 Organiser
1 Scheduler
2 Contacts

5 Messages
1
2
3
4
5
6
7
8

Write text message
Inbox
Outbox
Drafts
Listen to voice mail
Info message
Templates
Settings

3 Tools
1
2
3
4
5

Calculator
Unit converter
World time
Voice recorder
SIM Services
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Menu Tree
6 Camera
1
2
3
4
5

Take picture
Take in modes
Take continuously
My album
Settings

7 Settings
1
2
3
4
5
6
7

Alarm clock
Date & Time
Phone settings
Call settings
Security settings
Network settings
Reset settings
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8 i-mode
1
2
3
4
5

i-mode
Profiles
i-mode lock
Reset profiles all
i-mode version

9 Multimedia
1
2
3
4

My album
My pictures
My sounds
Games & more

Profiles [Menu 1]
In this menu, you can adjust and customize the phone

environment.

tones for different events and environments.

Headset [Menu 1-5]

1. Press

in standby mode.

2. Press

for direct access or use

You can adjust the profile as Headset when you put on
and

.

3. You can also enter this menu directly by pressing
key in standby mode.

Vibrate only [Menu 1-1]
You can adjust the profile as Vibrate only if you need
vibration mode. In the mode, all kinds of alert are
Vibrate or Silent.
Note
To activate vibration profile, it is possible to long press
the
key in stand-by mode.

Silent [Menu 1-2]
You can adjust the profile as Silent if you are in quiet
place.

General [Menu 1-3]
You can adjust the profile as General.

Loud [Menu 1-4]

a headset.

Car [Menu 1-6]
You can adjust the profile as Car when you activate
Handsfree kit.
Note
Headset and Car profiles can be activated only when
Handsfree kit or Ear microphone put on the handset. However,
their properties can be personalised.

Activate [Menu 1-x-1]
Activates the selected Profile.

Personalise [Menu 1-x-2]
Each has the submenus as shown below except for
Vibrate only.

Call alert type
Allows to select alert type such as Ring, Vibrate, etc.
for the incoming for adjusting environment.

You can adjust the profile as Loud if you are in a noisy
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Profiles [Menu 1]
Ring tone

Power on/off volume

Allows to set the ring tone for adjusting environment.

Allows to set the power on/off volume for adjusting

Ring volume

environment.

Allows to set the ring volume for adjusting

Auto answer

environment.

This function will be activated only when your phone is

Message alert type

connected to the headset or handsfree kit.

Allows to alert when receiving a message for adjusting

• Off

automatically.

environment.

Message tone
Allows to select the alert tone for message reception.

• After 5 secs : After 5 seconds, the phone will answer
automatically.
• After 10 secs : After 10 seconds, the phone will

Keypad tone
Allows to select the keypad tone for adjusting
environment.

: The phone will not answer

answer automatically.

Rename [Menu 1-x-3]
You can change the default profile name except of

Keypad volume

Vibrate only, Headset, and Car menus.

Allows to set the keypad volume for adjusting

Note

environment.

Effect sound volume
Allows to set the effect sound volume for adjusting
environment.
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If you set the Handsfree kit to the phone, you can’t use the
vibrate mode related with Call alert type or Message alert
menu. In car menu, the following submenus are available;
- Call alert type
: Ring
- Message alert type : Ring once, Ring periodically

Call register [Menu 2]
Missed calls [Menu 2-1]
This menu shows recently missed numbers. You can
call these numbers, save and view the date and the

Last Call, All Calls, Received calls and Dialled calls in
hours, minutes and seconds. You can also reset the
call timers.

time.

1. Press

in standby mode.

Received calls [Menu 2-2]

2. Press

for direct access or use

This menu shows recently received numbers. You can
call these numbers, save and view the date and the
time.

Dialled calls [Menu 2-3]

and

3. Scroll to highlight Call duration and Press
[Select]. The following 5 submenus: Last call, All
calls, Received calls, Dialled calls and Reset all.

This menu shows recently dialed numbers. You can
call these numbers, save and view the date and the
time.

Call costs [Menu 2-5-2]

Delete recent calls [Menu 2-4]

call, all calls, remaining and reset the cost. To reset

You can delete recent calls of Missed calls, Received
calls, Dialled calls or All calls.

Call charges [Menu 2-5]
Within these submenus, you can view the duration and
the call cost of your calls.

to

enter Call register, then select Call charges.

This function allows you to check the cost of your last
the cost, you need the PIN2 code.
1. Press

in standby mode.

2. Press

for direct access or use

and

to

enter Call register, then select Call charges.
3. Scroll to highlight Call costs and Press

[Select].

The following 4 submenus: Last call, All calls,

Call duration [Menu 2-5-1]

Remaining and Reset all.

This function allows you to view the duration of your
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Call register [Menu 2]
Note

select Change, you can change your charge limit.

The actual cost invoiced for calls by your service provider may
vary, depending upon network features, rounding-off for billing,
tax, and etc.

Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

• Auto display
This network service allows you to see automatically
the cost of your last calls. If set to On, you can see the
last cost when the call is released.

• Set tariff
You can set the currency type and the unit price.

GPRS information [Menu 2-6]

Contact yourservice providers to obtain charging unit

You can check the amount of data transferred over the

prices. To select thecurrency or unit in this menu, you

network through GPRS. In addition, you can view how

need the PIN2 code.

much time you are online.

If you want to input @, £, $ symbol, clear all currency
strings andthen press
symbol, press

key. If you want to change

key again.

Note
When all units have been used, no calls can be made except
emergency calls. Depending on the SIM card, you need the
PIN2 code to et a call cost limit.

• Set credit
This network service allows you to limit the cost of
your calls by selected charging units. If you select
Read, the number of remaining unit is shown. If you
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Call duration [Menu 2-6-1]
You can check the duration of Last call and All calls.
You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]
You can check the Sent, Received or All data volumes
and Reset all.

Tools [Menu 3]
1. You can select one of four unit types by

Calculator [Menu 3-1]
This contains the standard functions such as +, –, x, ÷ :

pressing

[Unit] key.

Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.

2. Select the standard value by using

1. Input the numbers by pressing numeric keys.

3. Select the unit you want to convert by pressing

2. Use a navigation key to select a sign for calculation.

4. Press

[Result] to view the result.

5. Press

[Reset] or enter numbers to repeat the

key to erase any numbers or signs.
key, you can input a minus number.

In addition, if you press

key, you can input a

want. Also, you can input a decimal number by
pressing

.

You can view clocks of the world’s major cities.
1. Select the city belonged to the time zone by
pressing

,

key.

2. You can set the current time to the city time you

decimal number.
8. To end Calculator, press

.

World time [Menu 3-3]

procedure above.

7. If you press

.

4. You can check the converted value for the unit you

3. Then input the numbers.

6. Use

and

,

[Back].

select by pressing

[Set].

Unit converter [Menu 3-2]

Voice recorder [Menu 3-4]

This converts any measurement into a unit you want.

The voice memo feature you to record up to 10 voice

There are 4 types that can be converted into units:

messages and each memo is up to 20 Seconds.

Length, Area, Weight, and Volume.
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Tools [Menu 3]
Record [Menu 3-4-1]
1. You can record voice memo in Voice recorder menu
and also holding down

in the standby mode.

2. Once recording is started, the message Recording
and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press
4. Key in Voice memo title, press

[Save].

[OK].

View list [Menu 3-4-2]
The phone shows voice memo list. You can Playback
and Delete the recorded voice memo.

SIM Service [Menu 3-5]
This menu depends on SIM and the network services.
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Organiser [Menu 4]
Scheduler [Menu 4-1]

Add new [Menu 4-1-

When you enter this menu a Calendar will show up. On

• Schedule

top of the screen there are sections for date. Also on
bottom of the screen there are sections for icons

-1]

Input the subject, the schedule time, the repeat, the
alarm by pressing allowed keys.

(schedule, memo). Whenever you change the date, the
calendar will be updated according to the date. And

• Memo

square cursor will be used to locate the certain day. If

1. Select Add new by pressing

you see under bar on the calendar, it means that there

2. Press Memo.

is a schedule or memo that day. This function helps to

3. Input the memo and then press

[Select].

[OK].

remind you of your schedule and memo. The phone will
sound an alarm tone if you set this for the note.

View [Menu 4-1-

To change the day, month, and year.

Shows the note for the chosen day. Use

Key

Description
Yearly

-2]
,

to

browse through the note lists. If you set alarm for the
note, Alarm watch is displayed. At that time, if you
press

[Select], you can see the note in detail.

Monthly

Press

[Options] to delete, edit the note you selected.

Weekly

View all [Menu 4-1-

Daily

Shows the notes that are set for all days. Use

Note
Your phone should be switched on to use this function.

-3]
,

to browse through the note lists. You can use the
same menu as “View” by pressing

[Options].
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Organiser [Menu 4]
Delete past [Menu 4-1-

-4]

the voice to one, select

You can delete the past schedule that has been
already notified you.

Delete all [Menu4-1-

• Edit: You can edit the name, number, E-mail and fax
by pressing

-5]

found the number you want, you can send a
text/multimedia message to the selected number.

Contacts [Menu 4-2]
in standby mode and

• Main number: You can select the one out of mobile,

Search [Menu 4-2-1] (Calling from phonebook)
in standby mode, then press

home, office that you often use. The main number will
➞

[Contacts].
2. Search by pressing

be displayed first, if you set this.
• Delete: You can delete an entry.

[Select].

3. Enter the name whose phone numbers or e-mail
address you want to search or Select ‘List’ to view
phonebook.
4. Instant searching is available by inputting the initial
letter of the name or number you want to search.
5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add
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• Copy: You can copy an entry from SIM to phone or
from phone to SIM.

select Organiser.

1. Press

[OK].

• Write text/multimedia message: After you have

You can delete for the all note(s).

To use Contacts, press

[Options]. The following

menu will be displayed.

Organiser [Menu 4]
Add new [Menu 4-2-2]

by pressing,

,

.

You can add phonebook entry by using this function.

Note

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card

When you save text and picture in a phone book at the same
time, you can view a picture on any condition.

memory capacity depends on the cellular service
provider. You can also save 20 characters of name in
the Phone memory, and save characters in the SIM
card. The number of character is SIM dependent

You can list up to 20 members per one group. There
are 7 groups you can make lists to.

feature.
1. Open the phonebook first by pressing
➞

Caller groups [Menu 4-2-3]

➞

in standby mode, then press

➞

[Contacts].

[Contacts] in standby mode.

2. Scroll to highlight Add new, and press

1. Press

[Select].

2. Scroll to Caller groups item then press

[Select],

and every Group list will be displayed.
3. Select the memory you want to save: SIM or Phone.
If set to Phone, you need to select which number
you want as Main number.
a. Press

[OK] to input a name.

b. Press

[OK], then you can input a number.

c. Press

[OK].

3. Select Group name you want by pressing
[Select].
• Member list
Shows the group members you have selected.
• Group ring tone

d. You can set a group for the entry by pressing
,

:

e. You can set a character and a picture for the entry

Allows you to specify ring tone for the group
members’ call.
• Group icon
Allows you to select the icon dependent on Group.
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Organiser [Menu 4]
• Add member

Settings [Menu 4-2-5]

You can add group members. Each group member
souldn’t be exceeded 20.

list. But the name and the number still remain in
phonebook.

• Set memory
Scroll to highlight Set memory, then press

will ask where to store.

Speed dial [Menu 4-2-4]

- If you select SIM or Phone, the phone will store an
to

with a

Name list entry. You can call directly by pressing this
key for 2-3 seconds.

entry to SIM or phone.
• Search by
Scroll to highlight Search by, then press

1. Open the phonebook first by pressing

➞

[Select].

- If you select Variable, the phone will ask how to
search.

[Contacts] in standby mode.
[Select].

3. If you want to add Speed dial, select (Empty). Then,
you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose
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[Select].

- If you select Variable, when adding entry, the phone

You can change a group name.

Change or Delete to edit the name.

[Contacts] in standby

[Select].

• Rename

2. Scroll to Speed dial, then press

➞

2. Scroll to Settings, then press

You can remove the member from the Group member

➞

➞

mode.

• Remove member

You can assign any of the keys,

1. Press

- If you select Name or Number, the phone will
search an entry by Name or Number.

Organiser [Menu 4]
• View options

memory to SIM Card.

Scroll to highlight View options, then press

3. You can see the following submenus.

[Select]

• Keep original : When copying, Original Dial Number

- Name only: Set the phonebook list with displaying
only name.

is kept.
• Delete original : When copying, Original Dial

- With pictures: Set the phonebook list with the

Number will be erased.

information of character and picture.
- Name & number: Set the phonebook list with

Delete all [Menu 4-2-7]
You can delete all entries in SIM and Phone. This

displaying name and number.

function requires Security code.

Copy all [Menu 4-2-6]

1. Press

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

[Contacts] in standby mode.

2. Scroll to Copy all, then press

➞

[Contacts] in standby
[Select].

2. Then select a memory to erase.

1. Open the Phonebook first by pressing
➞

➞

mode and select Delete all, press

3. Enter security code and Press

[OK] or

[Back].

[Select] to enter

this menu.
• SIM to Phone : You can copy the entry from SIM
Card to Phone memory.
• Phone to SIM : You can copy the entry from Phone
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Organiser [Menu 4]
• Own number (SIM dependent)

Information [Menu 4-2-8]

You can save and check your own number in SIM card.

• Service dial number
Use this function to access a particular list of
services provided by your network operator (if
supported by the SIM card).
➞

1. Open the phonebook first by pressing
➞

[Contacts] in standby mode and select

Information.
2. Scroll to Service dial number, then press
[Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use

and

to select a service. Press

[Send].
• Memory status
This feature allows you to see how many free and inuse are in your phonebook.
➞

1. Open the phonebook first by pressing
➞

[Contacts] in standby mode. Select

Information by pressing

[Select].

2. Scroll to Memory status, then press
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[OK].

Messages [Menu 5]
This menu includes functions related to SMS (Short

Insert

Message Service), voice mail as well as the network’s

• Symbol

service messages.

You can add special characters.

Write text message [Menu 5-1]

• Picture

You can write and edit text message, checking the

You can insert the Default pictures or pictures in My

number of message pages.

folder that are available for short messages.

1. Enter the Messages menu by pressing

[Select].

2. If you want to write a new message, select Write
text message.
3. To make text input easier, use T9. For details, see
How to use T9 (Page 45).
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish
your writing, press

[Options].

Note
The phone which supports EMS release 5 is available to send
colour pictures, sounds, text styles, etc. The other party may
not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if
the phone does not support such options.

• Sound
You can insert sounds that are available for short
messages.
• Text templates
You can use Text templates already set in the phone.
• Contacts
You can add phone numbers or e-mail addresses in
Contacts.
• Signature
You can add your signature to the message.
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Messages [Menu 5]
Options

shown only when edit mode is Predictive

• Send

(T9Abc/T9abc/T9ABC).

Sends text messages.
1. Enter numbers of recipient.
2. Press

key to add more recipients.

• T9 languages
Select a T9 input mode.
• Exit

3. You can add phone numbers in the phone book.

If you press Exit while writing a message, you can

4. Press

end the writing message and back to the Message

after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox
folder, even after a sending failure.
• Save
Stores messages in Drafts.
• Font
You can select Size and Style of fonts.
• Colour
You can select Colour of foreground and background.
• Alignment
You can make the message contents aligned Right,
Centre or Left.
• Add T9 dictionary
You can add your own word. This menu can be
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menu. The message you have written is not saved.

Messages [Menu 5]
How to Use T9

all the appropriate keys.

T9 allows you to input text quickly.

To delete a character to the left, press

In T9, you only need to press the key with the

To insert several numbers, hold

corresponding letter once. This is based on a built-in

the numbers. If you hold

dictionary to which you can also add new words.

the type of language. (You can also use options.)

• Writing words by using T9.
to

.

,

(T9Abc, T9ABC, T9abc,
(ABC, abc,

Press each key only once for one letter.
To write for instance ‘Girl’, press

down, you can change

Also, the phone supports three modes: Predictive

1. Start writing a word by using the keys

,

.

down and key in

,

.

The characters that you enter appear blocked.

T9,T9A6B), Multitap

, A6B), Numeric (123). If you want to

change a mode, press
Alternatively: Press

key.
key and select insert

symbols. Select the desired character and press
Select.
2. When you have finished writing a word, check
whether the word is correct.
If the word is correct: Press

and write the next

word.
If the word is not correct: Search by
The word changes after each keystroke. Therefore

,

(Previous and Next word).

you shouldn’t pay too much attention to how the
word appears on the display until you have pressed
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Messages [Menu 5]
Alternatively: If there is no word you want you can
add your own word. Press

[Options] in the

Predictive edit mode. Select Add T9 dictionary Menu.
You can see the following.

Inbox [Menu 5-2]
You will be alerted when you have received messages.
They will be stored in Inbox.
In Inbox, you can identify each message by icons. For
detail, see the icon directive.
If the phone shows ‘No space for SIM message’, you
have to delete only SIM messages from Inbox. If the
phone displays ‘No space for message’, you can make
space of each repository as deleting messages, media
and applications.

3. To insert a punctuation mark, press

repeatedly

until the desired mark appears.

Icon

Description
Short message

T9 languages

SIM message

You can select T9 Languages by selecting Menu. In T9 mode,
you can also select T9 Off menu. (Default is T9 On)

Read text message

❈ SIM message
SIM message means the message exceptionally
stored in SIM card. You can move this message
to the phone.
To read a message, select one of the messages by
pressing
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.

Messages [Menu 5]
Reply
You can reply to the sender.
Forward
You can forward the selected message to another

Outbox [Menu 5-3]
You can see sent and unsent messages here. For sent
message, you can see the delivery status.
The browsing is same as that for the inbox message.

party.
Return call

Icon

Description
SMS sent

You can call back to the sender.

SMS unsent
Delete

SMS Delivery confirmed

You can delete the current message.
Extract

❈ When you already sent the message:

You can extract picture, sound and text. They will be

Forward

saved in My folder or Phonebook.

You can forward the current message to other

View information

recipients.

You can view information about received messages;

Delete

Sender’s address, Subject (only for Multimedia

You can delete the current message.

message), Message date & time, Message type,

View information

Message size.

You can view information about outbox messages;

Delete all

Recipient’s address, Subject (only for Multimedia

You can delete all messages.

message), Message date & time, Message type,
Message size.
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Messages [Menu 5]
Delete all

• Delete: Deletes the message you choose.

Delete all messages.

• View information: To view the information of the

❈ When you didn’t send the message:
Send

message.
• Delete all: Deletes all of the messages in the folder.

You can send the message.

Listen to voice mail [Menu 5-5]

Delete

You can listen to voice mail.

You can delete the current message.
View information
You can view information about outbox messages.

Info message [Menu 5-6]
(Dependent to network and subscription)
Info service messages are text messages delivered by

Send all

the network to GSM. They provide general information

You can send all messages didn’t send.

such as weather reports, traffic news, taxis,

Delete all

pharmacies, and stock prices. Each type of information

You can delete all messages didn’t send.

has the number; therefore, you can contact service

Drafts [Menu 5-4]

provider as long as you have input the certain number
for the information. When you have received an info

Using this menu, you can preset up to five multimedia

service message, you can see the popup message to

messages that you use most frequently. This menu

show you that you have received a message or the info

shows the preset multimedia message list.

service message is directly displayed. To view the

The following options are available.

message again or not in standby mode, follow the

• Edit: Modifies the massage you choose.

sequence shown below;
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Messages [Menu 5]
Templates [Menu 5-7]

Read [Menu 5-6-1]
1. When you have received an info service message
and select Read to view the message,it will be
displayed on the screen. You can read another
message by scrolling

,

or

[Next].

2. The message will be shown until another message is

Text templates [Menu 5-7-1]
You have 6 text templates.

Signature [Menu 5-7-2]
You can make your signature.

reached.

Settings [Menu 5-8]
Topics [Menu 5-6-2]
(Dependent to network and subscription)

Text message [Menu 5-8-1]

• Add new

• Message types

You can add Info service message numbers in the

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Phone memory with its nickname.

Usually, the type of message is set to Text. You can
convert your text into alternative formats. Contact your

• View list
You can see Info service message numbers which
you added. If you press

[Options], you can edit

and delete info message category which you added.
• Active list
You can select Info service message numbers in the

service provider for the availability of this function.
• Validity period
This network service allows you to set how long your
text messages will be stored at the message centre.
• Delivery report

active list. If you activate an info service number, you

If you set to Yes, you can check whether your

can receive messages sent from the number.

message is sent successfully.
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Messages [Menu 5]
• Reply via same service centre
When a message is sent, it allows the recipients to
reply and charge the cost of the reply to your telephone
bill.
• SMS centre
If you want to send the text message, you can receive
the address of SMS centre through this menu.

Voice mail centre [Menu 5-8-2]
You can receive the voicemail if this feature is
supported by your network service provider. When a

Info message [Menu 5-8-3]
• Receive
- Yes
If you select this menu, your phone will receive Info
service messages.
- No
If you select this menu, your phone will not receive
Info service messages any more.
• Alert
- Yes

new voicemail is arrived, the symbol will be displayed

Your phone will beep when you have received Info

on the screen. Please check with your network service

service message numbers.

provider for details of their service in order to
configure the phone accordingly.
• Home
You can listen to voice mails by selecting Home.
• Roaming
Even when you are in abroad, you can listen to voice
mails if roaming service is supported.
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- No
Your phone will not beep even though you have
received info service messages.
• Languages
You can select the language you want by pressing
[On/Off]. Then, the info service message will be shown
in the language that you selected.

Camera [Menu 6]
With the camera you can take pictures of people and

Reference!

events while on the move.

• Settings window
You can control the image size, brightness, colour and
zooming by pressing
or
.

Take picture [Menu 6-1]
1. Select Camera, and then press
reach this menu directly, press

Zooming: x1, x2, x4 (depends on resolution).
The default value is x1.

. If you want to
for a long time.

Colour: True colour, Sepia, Black/White.

2. Focus on the subject to capture the image, and then
press

Brightness: –2, –1, Standard, +1, +2.

.

3. If you want to save it, press

or

Autoshoot: Off, 3 sec, 5 sec.

.

Memory status: Check the available memory
to take new pictures.
Flash On/Off: Set on/off the Flash light.
Resolution: VGA 640x480, QVGA 320x240,
QQVGA 160x120, PB : 48x48
Picture quality: Norm, Fine and Basic.
Note
To use the Picture Phonebook, you have to take picture at
48x48 pixels.
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Camera [Menu 6]
Activating a key

Take continuously [Menu 6-3]

-

: Move the item which you set.

You can take the maximum of 9 pictures subsequently

-

: Modify the option selected.

at the same time. After taking a picture, you can view it

-

: Take and save a picture.

-

by pressing

: Go back to the previous menu or exit from
camera mode.

-

: Take and save a picture.

-

: Send via MMS.

-

: Save the picture in the Album.

-

: Delete the picture.

Reference!

My album [Menu 6-4]
You can view and send a picture. In addition, you can
set the window as a background.

All pictures [Menu 6-4-1]

You can take a picture on the various of backgrounds.
.

. You can also save it by
.

If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures.
In case of 160x120, it is availabel to 9 pictures.

Take in modes [Menu 6-2]
Furthermore, you can select a frame by pressing

pressing

You can view all pictures in order.

,

General pictures [Menu 6-4-2]

Reference!

You can view all pictures except of frame and phone

In this mode, you can’t change the settings of resolution.

book ones.

Mode pictures [Menu 6-4-3]
You can view all frame pictures.
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Camera [Menu 6]
Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

Auto save [Menu 6-5-3]

You can view all phonebook pictures.

Automatically saves the pictures taken with the

• Option

camera.

- Multi view: You can view the maximum of 9
thumbnails in a screen.
- Write multimedia message/Mail: You can send a
picture thru MMS/Mail.
- Set as wallpaper: You can set a picture as a
wallpaper.
- Delete: You can delete a picture.
- Edit title: You can edit the title of picture.

Settings [Menu 6-5]
Memory status [Menu 6-5-1]
You can check the capacity of total, used, and free
memory.

Clear album [Menu 6-5-2]
You can delete all pictures which saved in a memory.
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Settings [Menu 7]
You can set the following menus for your convenience

Date format [Menu 7-2-2]

and preferences.

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY,

1. Press

in standby mode.

MM/DD/YYYY,

2. Press

for direct access to enter Settings.

YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Alarm clock [Menu 7-1]

Set time [Menu 7-2-3]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified

You can enter the current time.

time.

Note

1. Select On and enter the alarm time you want.

In the 12-hour time format, you can change AM/PM by
pressing navigation
,
keys.

2. Select the repeat period : Once, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press
4. Edit the alarm name and press

[OK].

[OK].

Time format [Menu 7-2-4]
Your can set the time format between 24-hour and 12-

Note

hour.

The Wake up alarm lasts 1 minute.

Phone settings [Menu 7-3]

Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the phone.

You can set functions relating to the date and time.

Display settings [Menu 7-3-1]

Set date [Menu 7-2-1]

• Wallpaper

You can enter the current date.

You can select the background pictures in standby
mode.
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Settings [Menu 7]
- Default
You can select a picture or an animation of
wallpaper by pressing
or
.

Input mode.

- My folder
You can select a picture or an animation as
wallpaper.

You can set the menu relevant to a call by

• Greeting note
If you select On, you can edit the text which is
displayed in standby mode.
• Backlight
You can set the light-up duration of the internal
display.
• LCD contrast
You can set the brightness of LCD by pressing
,
.
• Information window
You can preview the current state of the selected
menu before open the menu. The state is shown at
bottom of the display.

Language [Menu 7-3-2]
You can change the language for the display texts in
your phone. This change will also affect the Language

Call settings [Menu 7-4]
pressing

[Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 7-4-1]
The Call divert service allows you to divert incoming
voice calls, fax calls, and data calls to another number.
For details, contact your service provider.
• All voice calls
Diverts voice calls unconditionally.
• If busy
Diverts voice calls when the phone is in use.
• If no reply
Diverts voice calls which you do not answer.
• If out of reach
Diverts voice calls when the phone is switched off or
out of coverage.
• All data calls
Diverts to a number with a PC connection
unconditionally.
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Settings [Menu 7]
• All fax calls
Diverts to a number with a fax connection
unconditionally.
• Cancel all
Cancels all call divert service.

Answer mode [Menu 7-4-2]
• Flip open
If you select this menu, you can receive an incoming
call by only opening the flip.
• Press any key

The submenus

If you select this menu, you can receive a call by

Call divert menus have the submenus shown below.

pressing any key except

- Activate
Activate the corresponding service.
To voice mail centre

[End] key.

• Send only
If you select this menu, you can receive a call by only
pressing

[Send] key.

Forwards to message centre. This function is not

Send my number [Menu 7-4-3]

shown at All data calls and All fax calls menus.

(network and subscription dependent)

To other number

• On

Inputs the number for diverting.

You can send your phone number to another party.

To favourite number

Your phone number will be shown on the receiver’s

You can check recent 5 diverted numbers.
- Cancel
Deactivate the corresponding service.
- View status
View the status of the corresponding service.

phone.
• Off
Your phone number will not be shown.
• Set by network
If you select this, you can send your phone number
depending on two line service such as line 1 or line 2.
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Settings [Menu 7]
Call waiting [Menu 7-4-4] (network dependent)
• Activate
If you select Activate, you can accept a waiting
(receiving) call.
• Cancel
If you select Cancel, you cannot recognize the
waiting (receiving) call.
• View status
Shows the status of Call waiting.

Auto redial [Menu 7-4-5]

Security settings [Menu 7-5]
PIN code request [Menu 7-5-1]
In this menu, you can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.
If this function is activated, you’ll be requested to enter
the PIN code.
1. Select PIN code request in the security settings
menu, and then press

[Select].

2. Set On/Off.
3. If you want to change the setting, you need to enter

• On

PIN code when you switch on the phone.

When this function is activated, the phone will
automatically try to redial in the case of failure to
connect a call.

4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the
phone will lock out. If the PIN is blocked, you will
need to key in PUK code.

• Off
Your phone will not make any attempts to redial when
the original call has not connected.

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you
put wrong PUK code more than 10 times, you can not
unlock your phone. You will need to contact your
service provider.
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Settings [Menu 7]
Phone lock [Menu 7-5-2]
You can use security code to avoid unauthorized use
of the phone. Whenever you switch on the phone, the

• All incoming
The barring service for all incoming calls
• Incoming when roaming

phone will request security code if you set phone lock

The barring service for all incoming calls when

to On. If you set phone lock to Automatic, your phone

roaming.

will request security code only when you change your

• Cancel all

SIM card.

Call barring [Menu 7-5-3]
The Call barring service prevents your phone from
making or receiving certain category of calls. This
function requires the call barring password. You can

You can cancel all barring services.
• Change password
You can change the password for Call Barring
Service.

view the following submenus.

Each call barring menu has following
submenus:

• All outgoing

• Activate

The barring service for all outgoing calls.
• International
The barring service for all outgoing international
calls.
• International when roaming
The barring service for all international outgoing calls
except home network.
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Allows to request the network to set call restriction
on.
• Cancel
Set the selected call restriction off.
• View status
View the status whether the calls are barred or not.

Settings [Menu 7]
Fixed dial number [Menu 7-5-4] (SIM dependent)

Network settings [Menu 7-6]

You can restrict your outgoing calls to selected phone

You can select a network which will be registered

numbers. The numbers are protected by your PIN2

either automatically or manually. Usually, the network

code.

selection is set to Automatic.

• Activate
You can restrict your outgoing calls to selected

Automatic [Menu 7-6-1]
If you select Automatic mode, the phone will

phone numbers.

automatically search for and select a network for you.
• Cancel

Manual [Menu 7-6-2]

You can cancel fixed dialling function.

The phone will find the list of available networks and

• Number list
You can view the number list saved as Fixed dial

show you them. Then you can select the network

number.

which you want to use if this network has a roaming
agreement with your home network operator. The

Change codes [Menu 7-5-5]

phone let you select another network if the phone fails

PIN is an abbreviation of Personal Identification

to access the selected network.

Number to prevent use by unauthorized person. You
can change the access codes: PIN2 code, Security

Preferred [Menu 7-6-3]

code.

You can set a list of preferred networks and the phone

1. If you want to change the Security code/PIN2 code

attempts to register with first, before attempting to

input your original code, and then press

OK].

2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

register to any other networks. This list is set from the
phone’s predefined list of known networks.
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Settings [Menu 7]
Reset settings [Menu 7-7]
You can initialize all factory defaults. You need
Security code to activate this function.
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i-mode [Menu 8]
i-mode [Menu 8-1]

from a list.

You can access i-mode sites and services and also to

Reload: Updates the data on the currently displayed

send and receive i-mode messages.

page.

With the standby screen displayed, press
and

or

,

.

Page info: Displays URL of the current page.
Compose mail: Dispalys the Compose mail screen

The i-mode menu screen will be displayed.

where you can compose, save and send mail.

i-Menu [Menu 8-1-1]

Mail [Menu 8-1-2]

You can access i-mode and press menu key to select

This menu enables you to use the mail facility.

the required option as belows.
Add bookmark: Bookmarks the current page.
Bookmarks: Displays Bookmark list. This option is
displayed only when one or more Bookmark is
registered.
Save image: Saves an image on the current page.
Save page: Saves the current page.
Add to phonebook: Saves number in phoonebook.
Certificate info: Displays the server certificate of the

Compose mail [Menu 8-1-2-1]
You can create a new e-mail.
1. Enter the e-mail address of whoever you want to
send the message to.
2. Scroll down and enter a subject for the e-mail.
3. Scroll down and write your message.
4. Scroll down and press to add picture or sound.
5. Select Send or Save by pressing

.

current page.
Go to webpage: Enables you to enter URL or select one
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i-mode [Menu 8]
Compose MMS [Menu 8-1-2-2]

Inbox [Menu 8-1-2-3]

You can create an MMS.

This option enables you to read and process your

1. Enter the e-mail address of whoever you want to

incoming mail/MMS, as follows:
Reading mail/MMS

send the message to.

• With the Inbox mail list displayed, use the

2. Scroll down and enter a subject.
3. Scroll down to highlight SMIL and press

to

and
press

display SMIL Compose menu screen.

keys to highlight the required message, then
to read it.

Press the appropriate key for the required option as

• Use the

and

keys to scroll the mail/MMS.

belows.

• Use the

and

keys to view the previous or

Add text: Add new text data to the SMIL.

Add audio: Adds sound to the SMIL.
Preview: Shows the created SMIL.
Background colour: Changes the background colour
of the SMIL.
Options: Sets the slide playback time.
4. Select Send or Save by pressing

next mail/MMS respectively.
• When you have finished reading your mail/MMS,

Add image: Adds image to the SMIL.

press

to return to the Inbox mail list, or

press

to return to the standby screen.

Note
When the Inbox reaches its maximum limit, a new mail/MMS
will overwrite an old, read mail/MMS.

• mail/MMS icon
.

Retrieving message
(blue)Unread message
(F:pink)Messages in mobile termina (Server full)
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i-mode [Menu 8]
(F:green)Messages in mail server (Mobile

Delete all: Deletes all the mails.

terminal full)

Title sort: Sorts the received mails by title.

Message in server (iMail)

Address sort: Sorts the received mails by address.

Message in server (iMMS)

Date sort: Sorts the received mails by date.

(pink)Message in server (iMail/iMMS)

• With a mail displayed, you can press the

Processing mail/MMS
• With the Inbox mail list displayed, use the

and

keys to highlight the required mail/MMS and
press

to

access the Inbox detail menu:

. The Inbox filter/deletion menu will be

displayed.

Sent mail [Menu 8-1-2-4]
This option enables you to read and process the
mails/MMS you have sent and saved.
Reading Sent mail/MMS

• Press the appropriate key to select the required
option.

• With the sent mail list displayed, use the

and

keys to highlight the required mail/MMS and
Show all: Displays all the received mails.
Show unread: Displays only the unread mails.
Show read: Displays only the read mails.
Show protected: Displays only the protected mails.
Delete one: Deletes the currently selected mail.

then press
• Use the

to read it.
and

keys to scroll through the

mail/MMS.
• Use the

and

keys to view the previous or

next mail/MMS respectively.

Delete read mail: Deletes all the read mails except
protected mails.
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i-mode [Menu 8]
Processing Sent mail/MMS

to display the deletion menu.

• With the sent mail list displayed, use the

and

keys to highlight the required mail/MMS then
press

. The Sent mail filter/deletion menu will be

displayed.

Deleting a Draft mail/MMS
• With the Draft mail list displayed, use the
press

• Press the appropriate key for the required option.

to display the deletion menu.

• Press the appropriate key for the required option.

Title sort: Sorts the sent mails/MMS by title.

Delete one: Deletes the selected mail/MMS.

Address sort: Sorts the sent mails/MMS by address.

Delete all: Deletes all the mails/MMS.

Date sort: Sorts the sent mails/MMS by date.

and

keys to highlight the required mail/MMS, then

Selective retrieval [Menu 8-1-2-6]

Delete one: Deletes the selected mail/MMS.
Delete all: Deletes all the mails/MMS.

Check new mail [Menu 8-1-2-7]
This option gives you access to unread received

Draft [Menu 8-1-2-5]

mail/MMS stocked in the server.

This option enables you to delete or process

• Press the appropriate key for the required option

mails/MMS you have created and saved but not sent.

• The new mail/MMS will be checked and the result

Editing a Draft mail/MMS
• With the Draft screen displayed, you can use the
and

keys to highlight the required

mail/MMS, then press
mail") or press
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(ALL, iMail and MMS).

to edit it (see "Compose

will be displayed.

Mail settings [Menu 8-1-2-8]
This option gives you access to the Mail settings
menu.

i-mode [Menu 8]
Edit header [Menu 8-1-2-8-1]

• Key in the signature text required and press

This option enables you to edit the text that can be

• Use the

added to the start of mail. You can also decide to auto
attach this text to the start of all mails.
• Press

then press

.

The signature text will be stored.
Reply marker [Menu 8-1-2-8-3]

to set the Auto attach On or Off (a √ in the

box means Auto attach is turned on).
• Use the

key to highlight OK and press

.

This option enables you to edit the symbol that marks
reply text.

key to highlight the header text box,

• Press

to display the Replay marker screen.

to display the Header screen.
• Key in the reply marker symbol required and

• Key in the header text required and press
• Use the

.

key to highlight OK and press

press
.

The header text will be stored.
Edit signature [Menu 8-1-2-8-2]
This option enables you to edit the text that can be
added to the end of mail. You can also decide to auto

• Use the

.
key to highlight OK and press

.

The reply marker will be stored.
Auto play [Menu 8-1-2-8-4]
This option enables you to playback Mail attachment
and MMS automatically.

attach this text to the end of all mail.
• Use the
• Press

to set the Auto attach to On or Off (a √ in

the box means Auto attach is turned on).
• Use the
then press

key to highlight the Signature text box,
to display the Signature screen.

and

setting and press

keys to select the required
(a √ in the box means Auto

play is turned on).
• Use the

key to highlight OK and press

. The

settings will be stored.
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i-mode [Menu 8]
Auto reception [Menu 8-1-2-8-5]

• Use the

This option enables you to set whether or not to
automatically receive mail.
• Use the

and

setting and press

• Use the

keys to select the required
(a √ in the box means Auto

reception is turned on).
• Use the

.

MIDI files.
keys to select the required

key to highlight OK and press

Attachment data [Menu 8-1-2-8-7]
This options enables you to receive attached i-mode
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Check settings [Menu 8-1-2-8-8]

their current settings.

Back [Menu 8-1-2-0]
This option returns you to the i-mode menu.

Scroll to an application and select options.
.

The settings will be stored.

melody (MFI) file.

.

Java application [Menu 8-1-3]

(a √ in the box means

Receiving attachment is turned on).
• Use the

key to highlight OK and press

The settings will be stored.

This option returns you to the mail menu.

This option enables you to receive attached Image and

setting and press

.

Back [Menu 8-1-2-8-0]

Receive attachment [Menu 8-1-2-8-6]

and

keys to highlight the circle

This option displays all the options from this menu with

key to highlight OK and press

The settings will be stored.

• Use the

and

next to the required setting and press

• Properties: Displays all the information of the
highlighted application.
• Upgrade: Connect to the server and download the
new version of the highlighted application.
• Delete: Delete the highlighted application.

i-mode [Menu 8]
• Network Connection: Sets whether to enable the

Open: Displays the highlighted bookmarked page.

highlighted application to connect to the network

Copy address: Copies the highlighted bookmarked

when it runs.

address so it can be edited.

• Auto Start Setting: Sets whether to have the

Edit title: Edits the title of the highlighted Bookmark.

highlighted application launch automatically.

Create message: Choose your massage type and
enter the Create message screen. To the mail text,

SMS [Menu 8-1-4]
With the i-mode menu screen displayed, press

to

URL of the highlighted Bookmark is inserted.

display the Message menu screen (see [Menu 5]

Delete one: Deletes the highlighted Bookmark.

Messages).

Delete all: Deletes all the Bookmarks.

If you press

to leave this menu, the i-mode menu

screen will be re-displayed.

Go to webpage [Menu 8-1-6]
This option enables you to enter a specific web page

Bookmarks [Menu 8-1-5]

address (URL) or select one from the history list,

This option will display a list of bookmarked web

allowing you to visit a particular web page.

pages. These bookmarks can be copied, edited,
deleted or used to open the original web page as
belows:
• Use the
then press

• With the i-mode menu screen displayed, press 5 to
display the Go to webpage screen.
Enter address [Menu 8-1-6-1]

and

keys to highlight a bookmark

. The Bookmarks Options menu

screen will be displayed.
• Press the appropriate key for the required option.

• Press

.

The Enter address screen will be displayed.
• Use the

and

keys to highlight the address
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i-mode [Menu 8]
field and press

. The Enter address screen will

be displayed.

• Use the

• Key in the required URL then press
• Use the

The Saved pages screen will be displayed.

key to highlight OK and press

and

keys to highlight the required

saved page and press

.
.

. The following options

will be available:

The page at the selected URL address will be

Open: Opens the saved page.

displayed.

Edit title: Enables you to edit the title of the saved

Address history [Menu 8-1-6-2]

page.

• Press

Protect On/Off: If the screen memo is unprotected, it

.

will be protected, and if it is protected, it will be

The Enter address screen will be displayed.
• Use the

and

keys to highlight the required

URL address and press

. The Enter address

screen will be displayed.
• Use the

key to highlight OK and press

unprotected.
Delete one: Deletes the selected saved page.
Delete all: Deletes all saved pages.

.

• With a saved page displayed, press

and

The page at the selected URL address will be

The following options will be available:

displayed.

Save image: Saves an image on the saved page.

Back [Menu 8-1-6-0]

Edit title: Enables you to edit the title of the saved

This option returns you to the i-mode menu.

page.

Saved pages [Menu 8-1-7]
• With the i-mode menu screen displayed, press
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.

Certificate info: Displays the server certificate of the
current page. This option is displayed only when the
current page is SSL page.

i-mode [Menu 8]
Page info: Display the saved page’s URL address.

Wrap text [Menu 8-1-8-3]

Protect On/Off: If the screen memo is unprotected, it

This option enables you to decide if your phone will

will be protected. If it is protected, it will be

display text as it is on the web page or wrap it to fit

unprotected.

your phone’s screen.

Delete: Deletes the displayed saved page.

Certificates [Menu 8-1-8-4]

Settings [Menu 8-1-8]

• Press

This menu enables you to set up the way your phone
uses and displays web pages.
• With the standby screen displayed, press
then

. The i-mode user settings menu screen will

be displayed.
Set time out [Menu 8-1-8-1]
This option enables you to set the time after which the

and use the

and

keys to

highlight the required certificate, then press

.

Displaying the Certificate info
• Press

. The Certificate information will be

displayed.
Setting the Certificate
• Press

to switch the selected certificate to

Valid/Invalid.

connection will be broken if there has been no activity

Send terminal info [Menu 8-1-8-5]

(60 seconds/90 seconds/ Disabled).

• Press

Load images [Menu 8-1-8-2]

• Use the

to display the Send terminal info screen.
and

keys to highlight the circle

This option enables you to decide if your phone will

next to the required setting, then press

load images contained on a web page.

it.
• Use the

key to highlight OK and press

to select

.
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i-mode [Menu 8]
Home page [Menu 8-1-8-6]
This setting allows you to enter the address (URL) of a
site you want to use as homepage.
Direction control [Menu 8-1-8-7]

• Rename
You can edit the profile name.
Note
If you want to change your profile, you need Security Code.

Check settings [Menu 8-1-8-8]

i-mode lock [Menu 8-3]

This option displays all the options from this menu with

If you choose to turn the i-mode lock on, you will not

their current settings.

be able to connect to any i-mode services or send or

Back [Menu 8-1-8-0]

receive mail/MMS/Java™ Applications.

This option returns you to the i-mode menu.

Reset profiles all [Menu 8-4]

Profiles [Menu 8-2]

This menu enables you to reset profiles to return to

You need Security code to activate this function.
• Activate
You can activate the profile you want.
• Settings
You can edit and change settings of the selected
profile with following submenus;
Portal server, Proxy settings, Mail settings and Access
point settings.
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original settings.

i-mode version [Menu 8-5]
This menu enables you to see the i-mode version.

Multimedia [Menu 9]
Enables you to view the downloaded pictures and

Games & more [Menu 9-4]

sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You
can view, listen, delete or rename downloaded data.

My album [Menu 9-1]
You can view and send a picture.

My pictures [Menu 9-2]

Doja game [Menu 9-4-1]
To start the game, connect to the network when
"connection network?" is displayed in the screen.
Pre-installed game(s) and downloaded games are
available with the Programs.

The left soft key [Options] will bring up the following

Backlight option [Menu 9-4-2]

options.

This function allows you to switch the backlight setting

• Set as wallpaper : Currently selected Picture can be

during Java™‚ application (program) operation

set as a Wallpaper.
• Write multimedia message/Write Mail : Downloaded
Picture can be sent via MMS/Mail.

My sounds [Menu 9-3]
The left soft key [Options] will bring up the following
options.

between your phone’s backlight setting and the
application’s backlight setting.
• Press

[System follow] to activate your phone’s

backlight setting.
• Press

[Doja follow] to activate the application’s

backlight setting.

• Set as ringtone : This sets the Ring Tone with
currently selected Sound.
• Multimedia message/Write Mail : Melody Sound can
be sent via MMS/Mail.
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Accessories
There are various accessories for your mobile phone.

Note

You can select these options according to your

Always use genuine LG accessories.

personal communication requirements.
Standard Battery

Failure to do this may invalidate your warranty.
Accessories may be different in different regions;
please check with our regional service company or
agent for further enquires.

Portable Handsfree
This connects to your phone,
allowing handsfree operation.

Travel Adapter
This charger allows you to
charge the battery while away
from home or your office.
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Care and Maintenance
When using this unit, basic safety precautions as
below should be always followed.
• Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified
service technician when repair work is required.)
• Keep the unit away from electrical appliances such

• Do not tap the screen with a sharp object; otherwise,
it may damage the phone.
• Do not expose the phone to liquid or moisture.
• Use the accessories like an earphone cautiously. Do
not touch the antenna unnecessarily.

as a TV, radio or Personal Computer.
• The unit should be situated away from heat sources
such as radiators or cookers.
• Do not drop.
• Do not subject this unit to mechanical vibration or
shock.
• The coating of the phone may be damaged if covered
with wrap or vinyl wrapper.
• Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not
use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
• Do not keep the phone next to credit cards or
transport tickets; it can affect the information on the
magnetic strips.
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Care and Maintenance
Caring for the Battery
• You do not need to completely discharge the battery
before recharging. Unlike other battery systems,
there is no memory effect that could compromise the
battery’s performance.
• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are
designed to maximize the battery life.
• Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
• Keep the metal contacts of the battery pack clean.
• Replace the battery when it no longer provides
acceptable performance. The battery pack may be
recharged hundreds of times until it needs replacing.
• Recharge the battery if it has not been used for a long
time to maximize usability.
• Do not expose the battery charger to direct sunlight
or use it in high humidity, such as the bathroom.
• Do not leave the battery in hot or cold places, this
may deteriorate the battery performance.
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Technical Data
General
Product name : L342i
System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures
Max : +55°C
Min : -10°C
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